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Rådmannen har ordet
2016 var nok et godt år for Nes kommune. Vi har et netto driftsresultat på 1,9 % som gir et
«overskudd» på nesten 27 millioner kroner.
Nes kommune rustes opp for fremtiden. Vi investerer for å ta best mulig vare på innbyggerne,
næringslivet og fremtidige nesbuer. Dette innebærer en skole full av kunnskap, et sikkerhetsnett
for de som faller utenfor, et verdig tilbud for pleietrengende og et næringsliv i moderat vekst.
Nes vokser. Sterk befolkningsvekst betyr at Nes er en attraktiv kommune å bo i. Men det er
krevende; utgiftene til skole, barnehage, omsorgstjenester og viktig infrastruktur vokser raskere
enn statlige overføringer. Dette stiller krav til at vi hele tiden må fornye, forenkle og forbedre oss
for å sikre tjenester med god kvalitet. Samtidig må vi også skape nye arbeidsplasser og være
fristende for næringslivet.
Svømmehallen er nesten ferdig, bygget har reist seg og fylling av bassenger og prøvedrift skjer i
løpet av mars 2017. I slutten desember ble kontrakten med Consto Eide om bygging av ny
barnehage på Årnes undertegnet.
Den særskilte ordningen for å ivareta barn og unges interesser i kommunal ble re-etablert av
kommunestyret i mai. Vi har også blåst nytt liv i SLT-arbeidet (Samordningsmodell for lokale rusog kriminalitesforebyggende arbeid) og startet oppfølgingen av tiltakene i Rusmiddelpolitisk
handlingsplan 2016-2020 som ble vedtatt i mai.
Økt satsing på velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering vil bidra i arbeidet mot målet om bedre
og mer effektive omsorgstjenester i fremtiden.
Nes kommune har de siste årene bedret sin soliditet og kredittverdighet. Disposisjonsfondet er
vel innenfor målsettingen om 10 % av brutto driftsinntekter. Dette sikrer kommunen gode
betingelser i rente- og kapitalmarkedet selv i dagens finansmarked. Store investeringer i bygg og
anlegg vil redusere vår økonomiske handlefrihet på sikt. En stadig større del av våre inntekter må
brukes til å dekke økte finansutgifter. Økt gjeldsgrad vil bli en utfordring for oss.
Vi har snudd den alvorlige sykefraværssituasjon fra 2015. Fraværet i 2016 er på 8,7 % en
reduksjon på nesten 3 %. Vi nærmer oss målsettingen om 8 %. Jeg er opptatt av at kommunen
skal ha helsefremmende arbeidsplasser. Flere tiltak ble iverksatt i 2016 for å øke ansattes
nærvær.
Foruten fornying, forenkling og forbedring av egen organisasjon, må kommunen tilrettelegge for
økt samarbeid med frivillige organisasjoner og vurdere bruk av private aktører for å bedre driften
av Nes kommune.
Sammen med de andre kommunene på Øvre Romerike skal vi strebe etter å bli blant de beste
digitale kommunene.
Jeg vil takke innbyggerne, folkevalgte og ikke minst kommunens ansatte for at vi sammen skaper
«Det gode liv der elvene møtes».

Johnny Pedersen
Rådmann
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Viktige hendelser i 2016
Januar
Pårørende til personer med demens invitert til samtalegruppe
Alle elever på 6. og 9. trinn i Nes og Hurdal startet opp andre runde i
aktivitetskonkurransen Norge rundt på 21 dager
Februar
P-skive parkering innført fra 1.februar
Inngått samarbeid med Raumnes om en folkehelseopp-lysningsspalte, første tirsdag
hver måned
Mars
3. mars ble det arrangert vinteraktivitetsdag for alle 7. klassinger i Nes skianlegg
Rekrutteringsvideo tatt i bruk for å rekruttere lærere til Nesskolen

April
Automatisk vannstansmåler tilgjengelig på nettsidene
Nes friluftsråd ble stiftet

Mai
10. mai gikk startskuddet for årets stolpejakt
Avholt dialog-konferanse om helhetlig oppvekststrategi

Juni
Folkehelseuka ble arrangert for andre gang
MotorDilla ble arrangert 4. juni
Møte med Husbanken vedr. tilbakebetaling av tilskudd, rente og avdragskompensasjon
Juli
Ny organisering av kommunens kriseteam fra 1. juli
Gjennomførte brukerundersøkelse for beboere på sykehjemmet, og for pårørende
August
Sak om tilbakebetaling av tilskudd gitt til sykehjemsdrift av Husbanken og avhjemling av
plasser
Camp Flolangen arrangerest av avdeling fritid.
September
7. sept avholt folkemøte - hvordan skal helse- og velferdstjenesten i Nes se ut i
framtiden?
Navnet er klart, det ble - Nes svømmehall
Matfestivalen Brød & Cirkus gikk av stabelen 22.-24
Oktober
Forbrukerrådet har testet kommunene på service, tilgj og informasjon gjennom 10 år,
Nes er best på Romerike og nr 3 i landet
Signerte samarbeidsavtale "Demensvennlig samfunn" med Nasjonalforeningen for
folkehelse
November
Høringsuttalelse om nærpolitireformen sendt
Kommunale bygg er nå oljefrie, første kommune på Romerike som har gjennomført en
total utfasing av fossil oppvarming
Desember
Fakkeltog -nærpolitireform med påfølgende kommunestyremøte 10. des. Budsjett 2017
og økonomiplan 2017-2020 vedtatt
Resultater fra nasjonale prøver viser en klar fremgang for 5. trinn
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Nes kommune i samfunnet
Kommunen har en viktig rolle som samfunnsutvikler og er et myndighetsorgan på flere
forvaltningsområder, som fatter vedtak og fører kontroll. Samfunnsoppdraget er nedfelt i de ulike
lovpålagte oppgavene og i kommunens egne planer, i den forbindelse kommuneplanen,
temaplaner, strategidokumenter og handlingsprogram med budsjett og økonomiplan.
Slik vil vi ha det
I 2016 er utvalgte mål og strategier fra kommuneplanens satsingsområder prioritert. Folkehelse
er et gjennomgående tema og innebærer at kommunen skal legge til rette og planlegge for god
folkehelse i alt som gjøres. Hovedmålet for folkehelse er «friske og mestrende nesbuer».

Satsingsområder

Overordnede mål

LEVE

Nes er en god kommune å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og
trygghet, samt identitet og tilhørighet til eget nærmiljø
Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer
Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag

LÆRE

Nes kommune gir barn og unge utdanning for framtida i et godt
læringsmiljø for alle
Nes er en kommune preget av engasjement, åpenhet og inkludering, med
et lokaldemokrati basert på tillit og medvirkning

SKAPE

Kulturkommunen Nes ivaretar både det eksisterende kulturliv og
stimulerer til nyskaping og mangfold
Nes kommune spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige
samfunnsoppgaver
Nes kommune er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetablering,
næringsutvikling, turisme og friluftsliv

EN ORGANISASJON I
UTVIKLING

Nes kommune er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som sammen
med innbyggerne skaper gode tjenestetilbud i takt med tiden

Visjon og verdier
Nes kommunes visjon «Det gode liv der elvene møtes» uttrykker et felles ønske om god
livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke
og kilde til inspirasjon.
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.
Kommuneplanens satsingsområder gir føringer for prioriterte områder. Folkehelse er et
gjennomgående tema og innebærer at kommunen skal legge til rette og planlegge for god
folkehelse i alt som gjøres. Hovedmålet for folkehelse er «friske og mestrende nesbuer».
Kommunens fire satsingsområder er:
Satsingsområder

Beskrivelse

LEVE

I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve

LÆRE

I Nes er det fokus på læring og kunnskap

SKAPE

I Nes er det engasjement og nyskaping

EN
ORGANISASJON I
UTVIKLING

Nes kommune må ha en organisasjon og en kompetanse som møter både
dagens og fremtidens krav

Dette er Nes
Nes er en middels stor kommune som har hatt jevn vekst i folketallet de siste årene. Ved
utgangen av 2016 var det 21 241 innbyggere i kommnen, noe som er 458 flere enn i 2015.
Folkemengden har det siste året økt med 2,2 %.
Med 637 kvadratkilometer i areal er Nes den nest største kommunen i Akershus. Nes er en
særpreget landbrukskommune med over 800 gårdsbruk og er landets største kornkommune.
Tettstedet Årnes er kommunesenter og kjennetegnes som en «stasjonsby» med landsbypreg
beliggende langs Kongsvingerbanen. Bosettingsmønsteret i Nes er preget av spredt bebyggelse
med mange små tettsteder. Om lag 20 % av befolkningen bor i kommunesenteret og 64 % av
innbyggerne bor i tettbebyggelse.
Næringsstrukturen i Nes 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.
Nes sine særegenheter – som elvemøtet mellom Glomma og Vorma, det bølgende
kulturlandskapet og kulturhistorien, blandet med kjennetegn som tilgangen til natur og friluft, det
rike kulturlivet og idrettstilbudet, mye frivillig arbeid og god dugnadsånd – er med på å danne
kommunens identitet.
Slik står det til i kommunen
I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve i for de aller fleste. Vi har gjennomgående gode
tjenestetilbud og trygge oppvekstmiljøer. Det er en positiv utvikling når det gjelder
næringsetableringer og det er utviklet et tett samarbeid mellom kultur, næring og miljø med
utgangspunkt i vår særegenhet.
Vi har flere utfordringsområder i årene som kommer, psykisk helsetilstand hos barn og unge,
frafall i videregående skole, høy andel livsstilssykdommer og en økende andel eldre.
Årets regnskapsresultat er godt. Overskuddet, eller netto driftsresultat (forskjellen mellom
inntekter og utgifter) ble på 26,5 millioner som utgjør en resultatgrad på 1,9 prosent. Vi har
oppnådd gode regnskapsresultater de siste årene; disposisjonsfondet er ved utgangen av året
over 14 prosent av driftsinntektene. De kommende årene ventes svakere resultater som følge av
store investeringer knyttet til befolkningsveksten.
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Nøkkeltall
Innbyggere

Mottaker av
hjemmetjenester 6779 år

Utgifter per
oppholdsdøgn i
institusjon

Barn med
barnehageplass

21 241

63 per 1000
innbygger1

3 998 kr

92 %

Driftsresultat
1,9 %

Lånegjeld per
innbygger 38 121 kr

Driftsinntekter per
innbygger 67 238 kr

Driftsutgifter per
innbyggere 65 615 kr

Slik vil vi ha det i 2030
Kommuneplanen som er politisk vedtatt for perioden 2013-2030 viser hvor vi skal, med disse
overordnede målene:
Satsingsområder

Overordnede mål

LEVE

Nes kommune har et balansert og bærekraftig bosettingsmønster
Nes er en god kommune å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og
trygghet, samt identitet og tilhørighet til eget nærmiljø
Årnes er et attraktivt kommunesenter i vekst
Spesielt verdifulle arealer og naturressurser forvaltes slik at de også blir til
glede og nytte for framtidige generasjoner
Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer
Nes har aktive innbyggere
Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag
Nes kommune sikrer innbyggernes liv, helse, miljø og materielle verdier

LÆRE

Nes kommune gir barn og unge utdanning for framtida i et godt
læringsmiljø for alle
Nes er en kommune preget av engasjement, åpenhet og inkludering, med
et lokaldemokrati basert på tillit og medvirkning

SKAPE

Kulturkommunen Nes ivaretar både det eksisterende kulturliv og
stimulerer til nyskaping og mangfold
Nes kommune spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige
samfunnsoppgaver
Nes kommune er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetablering,
næringsutvikling, turisme og friluftsliv
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Nes er et regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av næring
innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi
Nes kommune spiller en aktiv rolle i regionalt samarbeid
EN ORGANISASJON I
UTVIKLING

Nes kommune er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som sammen
med innbyggerne skaper gode tjenestetilbud i takt med tiden

Organisering - slik jobber vi
Nes kommune har et omfattende samfunnsoppdrag; vi leverer nesten 200 tjenester til
innbyggerne og må forholde oss til over 6000 lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere. For å
lykkes er vi avhengig av bred kompetanse og tett samarbeid på tvers av fagområdene.
Administrativ struktur
Nes kommune er administrativt organisert med to formelle beslutningsnivåer: Rådmannen og
virksomhetslederne. Rådmannens ledergruppe består av rådmannen, tre kommunalsjefer,
økonomisjef, kommunikasjonssjef, personal- og organisasjonssjef og strategi- og utviklingssjef.
Antall virksomheter er redusert fra 26 til 24 i løpet av 2016.
Endringer i 2016
I løpet av året ble virksomhetene Kommunalteknikk, Landbruk og Kommunal forvaltning slått
sammen til én felles virksomhet. Den nye virksomheten fikk navnet Areal og miljø. Etter
annengangs utlysning ble ny virksomhetsleder rekruttert. Den nye virksomhetslederen har en
kompetanse som gjør det naturlig å legge planavdelingen inn i virksomheten, som en fjerde
avdeling med virkning fra januar 2017.
Næringssjef og rådgiver/omdømmebygger kultur og næring fortsetter som i dag under
kommunalsjef i stab. Leder svømmehalll er ansatt og startet opp 1. september, stillingen er
underlagt rådmannen.
I mai ble det internt rekruttert kommunikasjonssjef. Kommunikasjon skal være en naturlig del av
all planlegging og være et strategisk virkemiddel på lik linje med andre virkemidler i kommunen.
Organisasjonskart
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Antall ansatte og årsverk
2016

2015

2014

Antall ansatte

1 382

1 203

1 224

Antall årsverk

1 083

965

965

668

550

585

Antall ansatte i deltidsstilling

Politisk ledelse 2015-2019

Arbeiderpartiet 15
Senterpartiet 4
Sosialistisk Venstreparti 1
Fremskrittspartiet 6
Høyre 5
Venstre 2
Kristelig Folkeparti 1
Miljøparti de Grønn 1

Ved kommunevalget i 2015 fikk Nes kommune sin første kvinnelige ordfører. Den politiske
samarbeidsplattformen består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialitisk Venstreparti.
Senterpartiet har varaordfører.Vervet som varaordfører økes fra 30 %til 50 % i 2017
Måleindikator

Status 2015

Ambisjon
2019

Valgdeltakelse: Stortingsvalg
Valgdeltakelse: Kommunevalg

Status 2013
76,9 %

55,5 %

Ambisjon
2017
80 %

60 %

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Vi har også valgdag søndag 10. september. I
2017 tar vi i bruk elektronisk avkrysning i manntallet på valgdagene og har en målsetting om økt valgdeltakelse til 80 %.

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 Øvre Romerike Utvikling (ØRU). ØRU ledes av et politisk
styre bestående av kommunenes ordførere. I tillegg er det organisert et rådmannsutvalg og ulike
fagnettverk.
Det er utarbeidet strategier for videre samarbeid innenfor interessepolitikk, næringsutvikling,
tjenestesamarbeid og administrativt samarbeid, samt felles IKT- strategier. Strategiplanene har et
perspektiv fram til 2020.
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Nes kommune er tilknyttet følgende interkommunale selskaper og samarbeidsavtaler:
Interkommunale selskaper (IKS)






Romerike Revisjon IKS
Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS
Øvre Romerike Brann og redning IKS (ØRB)
Romerike Krisesenter IKS
Vannområde Øyeren IKS

Interkommunalt samarbeid (kommuneloven § 27)





Digitale Gardermoen IS (DGI)
Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike
Øvre Romerike utvikling (ØRU)
Skåningsrud skole og ressurssenter

Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen (vertskommune i parentes)






Voksenopplæring (Ullensaker)
Barnevernsvakt (Lørenskog)
Miljørettet helsevern (Nannestad)
Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (Ullensaker)
Interkommunalt byggetilsyn (Ullensaker)

Ansvaret for overgrepsmottak (Oslo) ble overført til det regionale helseforetaket 1.januar 2016.
Det betyr at kommunen ikke lengre har det økonomiske ansvaret for å delta i ordningen.
Aksjeselskap og kommunale foretak
Nes kommune har tre heleide selskaper Kanmer (AS), Nes Kulturhus (AS) og Esval miljørpark
(KF).

Kanmer as ble stiftet 30.november 2001. Selskapets generalforsamling er identisk med Nes
kommunes formannskap. Selskapets formål er å drive individuell utvikling og sysselsetting med
mennesket i sentrum. Kvalitetssikret med NAVs kravspesifikasjon, og med tilgang til alle
virkemidler som NAV har.

Nes Kulturhus as ble stiftet 5.oktober 1999. Selskapets generalforsamling er identisk med Nes
kommunes formannskap. Selskapets formål er å eie og drive utleie av kulturhus i Nes kommune.
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Esval Miljøpark ble opprettet som et kommunalt foretak (KF) fra 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.

15

Årsmelding 2016

Mål og resultater

Innhold:
Innledning……….…………………………………………….……
Samfunnsutvikling i et folkehelseperspektiv……………………
Satsingsområdet LEVE……….……………….…………………
Satsingsområdet LÆRE……………...…………………………..
Satsingsområdet SKAPE………………………………………...
En organisasjon i utvikling…………….………………………….
Hovedtallsanalyse og regnskap resultat…………….………….

16

3

Årsmelding 2016

Innledning
I dette kapitlet beskrives hvordan vi har prioritert, brukt ressursene og jobbet for å nå de
langsiktige målene i kommuneplanens samfunnsdel. Dette redegjøres for inndelt i
satsingsområdene Leve, Lære, Skape og En organisasjon i utvikling, for å vise måloppnåelse og
utvikling.
Folkehelse er et gjennomgående tema som følger satsingsområdene våre. Først redegjøres for
arbeidet med samfunnsutvikling i et folkehelseperspektiv.
Rapportering på administrativ styring og tjenesteproduksjon fremgår av kapittel 6 Virksomhetenes
aktiviteter og resultater.
Samfunnsutvikling i et folkehelseperspektiv
I kommuneplanens samfunnsdel er folkehelse et av fem hovedtemaer og skal være
gjennomgående. Det innebærer at vi skal tenke helsefremmende og forebyggende i alle
virksomheter. I tillegg skal vi ha økt fokus på utvalgte områder for å imøtekomme de største
utfordringene.
Satsingsområdene innenfor folkehelsearbeidet ble vedtatt i november 2014 og ble valgt med
utgangspunkt i «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes 2014». De ble første
gang innarbeidet i Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018. Denne forankringen var et bevisst
valg for å synliggjøre det brede ansvaret for folkehelsearbeidet.
Det totale folkehelsearbeidet i kommunen gjøres innen alle virksomheter. Satsingsområdene er
derfor innarbeidet i handlingsprogram med budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019, som igjen
er førende for virksomhetsplanene.
Alle kommuner skal utarbeide en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.
Folkehelseutfordringer og ressurser skal identifiseres og oversikten skal være skriftlig og
utarbeides hvert fjerde år. Oversikten er en del av grunnlaget for kommunens planstrategi, som
omfatter strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet.
Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes er i år oppdatert for perioden 2016-2019.
Dokumentet skal fungere som grunnlag for satsningsområder og prioriteringer. Det handler om å
rette innsatsen der en kan få størst effekt og gevinst av helsefremmende og forebyggende tiltak.
Det er derfor viktig å ha utvalgte satsingsområder som kan bidra til å konkretisere betydningen av
målrettet innsats på folkehelseområdet. Samtidig må det arbeides for at alle virksomheter
fortløpende arbeider med utgangspunkt i helsefremmende og forebyggende tenkning.
Satsingsområdene som ble vedtatt i 2014 imøtekommer fortsatt utfordringsbildet. Det er viktig å
tenke langsiktig, for å kunne se om de tiltak kommunen velger å gjennomføre har
ønsketeffektSatsingsområdene i folkehelsearbeidet.
LEVE
Jobbe helsefremmende og forebyggende for å begrense livsstilssykdommer
Fysisk aktivitet
Kosthold
Rusmidler

Innenfor LEVE er det i år blant annet gjennomført en aktivitetskonkurranse, Norge Rundt på 21
dager, for alle elever på 6. og 9. trinn og friidrettsdag for alle på 5. trinn. Pilotprosjektet med
fokuks på frokost ble videreført på Runni ungdomsskole. For fjerde året ble det arrangert
matpakkeurs for alle bygdas 6. klassinger under Matfestivalen i september.
Vi har blåst nytt liv i SLT-arbeidet (Samordningsmodell for lokale rus- og
kriminalitetsforebyggende arbeid) og startet oppfølgingen av tiltakene i Rusmiddelpolitisk
handlingsplan 2016-2020 som ble vedtatt i mai. Basert på statlige føringer og utfordringsbildet i
kommunen handler forsvarlig alkoholpolitikk i Nes om i større grad å vektlegge folkehelse framfor
næringshensyn. Det mest omfattende tiltaket i handlingsplanen er derfor helhetlige
alkoholpolitiske retningslinjer gjeldende for bevillingsperioden 2016-2020.
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LÆRE
Bidra til at flest mulig fullfører videregående skole (psykisk helse)
Språk- og leseferdigheter
Trivsel
Mobbing
Mestring

Innenfor LÆRE har arbeidet med Helhetlig oppvekststrategi hatt stort fokus. Strategien er et
viktig bidrag i et mer helhetlig arbeid med å skape gode oppvekstvilkår for alle i Nes i årene
framover. Nes ble realfagskommune i 2015 og i denne satsingen har vi i år utarbeidet en
realfagsstrategi for helhetlig satsing på realfag i skolene og barnehagene. Prioriterte fagområder
er utforskende arbeidsmåte (vitenskapelig metode), begrepsforståelse og tallforståelse.
SKAPE
Legge til rette for og oppmuntre til partnerskapsavtaler
Samarbeide med frivilligheten
Samarbeide med kultur- og næringslivet
Samarbeide med andre kommuner og statlige aktører

Innenfor SKAPE har vi i år samarbeidet med en referansegruppe fra frivilligheten om å utarbeide
en plattform for helhetlig frivillighetspolitikk. Folkehelseuka ble arrangert for andre gang i juni. Et
annet større samarbeid med frivilligheten og nærinslivet i 2016 var Stolpejakt i Nes. I år ble antall
stolper økt til 120 fordelt på fem områder i hele bygda.
Flere nye partnerskapsavtaler er inngått og mange eksisterende opprettholdt og videreutviklet. Vi
vil spesielt nevnet at vi i august inngikk en overordnet partnerskapsavtale med Nes videregående
skole.
Nes kommune og Nes videregående skole har et felles mål om å fremme folkehelse ved å skape
et lokalsamfunn med gode levekår, trivsel og trygghet. Partene skal i fellesskap bidra til å skape
økt sosial og fysisk aktivitet blant innbyggerne, uavhengig alder, ved å:





Etablere og opprettholde møteplasser som er tilgjengelige og tilrettelagte for ulike
målgrupper
Tilrettelegge for og støtte lavterskeltilbud og bredde innen organisert og uorganisert
virksomhet
Stimulere til vedvarende deltakelse i idretts- og friluftsaktiviteter
Skape aktivitet som oppfyller læreplanmål og som gir en praksisnær merverdi til elevenes
læring.

Gjennom avtalen skal partene bidra til økt kompetanseheving blant elevene på skolen. Samtidig
er det flere tiltak med positiv innvirkning på folkehelsen som blir gjennomført. Avtalen skal bidra til
at alle samarbeidene mellom kommunen og skolen blir forankret i øverste ledelse hos begge
parter.
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LEVE

I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve
Bygging av Nes svømmehall er i henhold til plan, og svømmehallen er ferdig utvendig. Fylling av
bassenger og prøvedrift skjer i løpet av mars 2017.
Entrepreneur har påbegynt prosjektering av Årnes barnehage og rammesøknad ligger til
behandling i kommunen.
Nytt amfi i storsalen, i kulturhuset, var klart til jul og vi åpner vår tredje kinosal til våren 2017.
Matfestivalen Brød & Cirkus samlet nok en gang flere tusen i alle aldre.
Helhetlig oppvekststrategi ble vedtatt i kommunestyret 20. desember. Planens overordnede mål
er «Den gode oppvekst der elvene møtes».

Overordnede mål

Periodemål/strategier

Nes er en god kommune å bo i, der
innbyggerne opplever trivsel og trygghet,
samt identitet og tilhørighet til eget nærmiljø

Nes kommune har et balansert og bærekraftig
bosettingsmønster
Årnes er et attraktivt kommunesenter i vekst
Nes kommune har møteplasser som fremmer
mangfold og stimulerer til aktivitet og tilhørighet

Nes kommune har et balansert og bærekraftig bosettingsmønster
Etter kommunevalget i september (2015) fikk Nes kommunestyre ny posisjon, med en
samarbeidsavtale som sier at Nes kommune skal fortsette som egen kommune. Det ble fremmet
sak for kommunestyret i november 2015 med forslag til vedtak om at Nes kommune avslutter
utredningsarbeidet om kommunesammenslåing. Saken ble utsatt til kommunestyremøte i
desember 2015 i påvente av utredningsarbeidet om én felles kommune på Øvre Romerike. Nes
kommunestyre vedtok 15. desember 2015 og ikke å ta initiativ til videre utredningsarbeid med
Aurskog-Høland, Sørum og Sør-Odal kommuner, og å avslutte utredningsarbeidet med
kommunereformen.
Gang- og sykkelveiprosjekter er gjennomført som forutsatt. Gang- og sykkelveg Tomteråsen Neskollen igangsettes våren 2017. Ny gang- og sykkelveg Haga stasjon - Munkerudteie
ferdigstilles våren 2017. Videre planlegging fra Haga stasjon - Auli er igangsatt og forventes
vedtatt i 2017. Revidert handlingsdel for trafikksikkerhetsplanen ble vedtatt av kommunestyret i
november.
Som én av 20 kommuner i Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland er Nes kommune tatt opp i
Husbankens kommuneprogram (by- og tettstedsprogram) 2016-2020. Kommunestyret vedtok
deltakelse i programmet i juni og at tverrsektoriell samhandling og brukermedvirkning skal
prioriteres programarbeidet. Det skal utarbeides en langsiktig og helhetlig boligstrategi som
ivaretar alle målgrupper og der boligbehov for eldre, mennesker med utviklingshemming, andre
bistandsbehov, flyktninger og mennesker med rus- og psykiske lidelser spesielt fremgår.
Strategien erstatter tidligere boligsosial handlingsplan. Delprosjekt ble startet opp høsten 2016,
og inngår som en del av rulleringen av Helse- og velferdsplanen.
Å sikre tilstrekkelig kapasitet på barnehageplasser er et viktig bidrag i kommunens
samfunnsoppdrag med å gi barn og unge gode oppvekstmiljøer. Det skal bygges ny kommunal
barnehage på Årnes. Anbudskonkurransen er avsluttet og kontrakten med entreprenør ble
underskrevet i desember. Consto Eide AS skal i totalentreprise bygge Årnes barnehage.
Prosjektering er startet og rammesøknad ligger til behandling i kommunen. Det er stort press på
barnehageplasser sentralt i Årnes. En midlertidig utvidelse av Svarverud barnehage med
paviljong har vært i drift siden 24. oktober.
Årnes er et attraktivt kommunesenter i vekst
Årnes er i kontinuerlig utvikling og har status som prioritert lokalt tettsted. I henhold til kommunal
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planstrategi, vedtatt i september, skal Kommunedelplan for Årnes rulleres. Arbeidet med rullering
er påbegynt med forventet vedtak første halvår 2018. Kommunedelplanen skal gi tydelige
føringer for en utvikling i tråd med kommunens egne målsettinger og intensjonene i Regional plan
for areal og transport i Oslo og Akershus. Videreutvikling av Årnes som kommunens viktigste
senter for servicefunksjoner, forretning, næringsvirksomhet, kultur- og aktivitetstilbud er også et
prioritert satsingsområde i Strategisk næringsplan 2017-2030 som ble vedtatt i desember.
Familiens hus har store deler av året planlagt flytting til nye og større lokaler i Årnes sentrum i
2017. Dette vil gi innbyggerne en bedre tilgjengelighet til tjenestene for barn, unge og familier, og
vi får muligheten til å videreutvikle virksomheten til et ressurssenter for barn og unge.
Nes kommune har møteplasser som fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet
Bygging av Nes svømmehall er henhold til plan. Svømmehallen er ferdig utvendig, med unntak av
uteareal. Det er ca. 2 uker forsinkelse i utstyrsleveranse i bassengområdet. Fylling av bassenger
og oppstart av innregulering og prøvedrift skjer i løpet av mars 2017. Overlevering er satt til 6.juni
2017. Daglig leder er rekruttert og tiltrådte i september.
Møteplasskoordinator startet i prosjektstilling i september. Møteplasser er opprettet på Auli og
Neskollen. Møteplassene er åpne for alle uansett alder og bakgrunn, som har anledning til å
møte andre på dagtid til sosialt samvær, en matbit eller ulike aktiviteter. Åpen barnehage har
forandret organisering til drop inn tilbud fire timer per dag. Flere foreldre treffer hverandre, noe
som bidrar til mer nettverksbygging blant småbarnsforeldre.
Leieavtale med Amfi Årnes ble inngått i september og våren 2017 er ny tredje kinosal klar til bruk
med oppgradert teknisk utstyr. I desember 2016 sto et nytt amfi i storsalen klart, samt en
nyinnredet og utvidet kiosk.

Bilde: Klatreveggen i Nes svømmehall
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Måleindikator

Ambisjon 2016

Innbyggerundersøkelse, temaskår
"kommunen som bosted"

Status 2016

5

4,6

Status 2012
4,7

Innbyggerundersøkelse, temaskår "kommunen som bosted"
«Kommunen som bosted» sier noe om generell trivsel blant innbyggerne.
Innbyggerundersøkelsen viser at innbyggerne i Nes er tilfredse med å bo og leve i kommunen
sin. Gjennomsnittskåren er 0,1 under landsnittet, og 0,1 lavere enn samme undersøkelse utført i
2012.

Overordnede mål

Periodemål/strategier

Befolkningen i Nes har god helse og mestrer
egen hverdag

Helsefremmende og forebyggende arbeid og
tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse og
trivsel hos barn og unge
Innbyggere i Nes gis mulighet til et langt liv i
eget hjem

Helsefremmende og forebyggende arbeid og tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse og trivsel hos barn og unge
Helhetlig oppvekststrategi er utarbeidet og ble vedtatt i kommunestyret 20. desember. Planens
overordnede mål er «Den gode oppvekst der elvene møtes». Den bygger på nasjonale, regionale
og lokale føringer når det gjelder satsning på barn og unge, og på hva forskning sier om
framtidens samfunn og kompetansebehov.
Strategien er i tråd med regjeringens satsing på barn og unge. Barn og unges egne ønsker og
uttalelser for hvordan de ønsker at oppveksten i Nes skal være, er sterkt vektlagt. Det har vært
bred og omfattende brukermedvirkning i hele prosessen. Det har vært gjennomført
dialogkonferanser med elevrådene fra grunnskolene og de videregåendeskolene i Nes. I tillegg til
en dialogkonferanse for innbyggere i Nes kommune. Det har også vært en politisk
referansegruppe som har kommet med innspill til strategien. Tiltakene skal over tid flytte hele Nes
kommune som samfunn i positivretning i forhold til folkehelseprofilen. I arbeidet med tiltaksplanen
har det vært fokus på hva som kan gjøres bedre innenfor dagens økonomiske rammer. Det er
derfor få tiltak som får økonomiske konsekvenser.
Vi har inngått er forskningssamarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og
utdanning (NIFU) om midler til utprøving, forskning og effektevaluering av flerfaglig samarbeid
mellom helsetjeneste og skoler. I samarbeidet deltar også Læringsmiljøsenteret (Universitetet i
Stavanger), samt Folkehelseinstituttet. Prosjektet handler om å øke helsesøsterressursen ved
utvalgte skoler med 50% for å legge til rette for økt samhandling mellom skolehelsetjeneste og
skolen, slik at læreren avlastes i oppgaver som ikke er knyttet til undervisning av elevene. Tema
for et slikt flerfaglig samarbeid i skolen kan være innrettet for å styrke elevers psykiske helse
og/eller læreres kompetanse om psykisk helse. Tiltaket skal gagne elever på 5 -7. årstrinn for å
styrke elevenes læringsmiljø og læringsutbytte. Utprøvingen vil starte høsten 2017.
Forskningsprosjektet avsluttes 1. november 2019.
Oversikt over helsetilstanden viser at det er flere unge i Nes som sliter med psykiske symptomer
og lidelser, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Psykisk helse blant barn og unge er derfor et
prioritert område. Trivsel og mestring er to av de viktigste beskyttelsesfaktorene for psykisk helse.
Trivsel er viktig for barn og unges motivasjon for å leve og lære, og deres evne til å mestre de
utfordringene hverdagen bringer. I år der det etablert to ute grupper for yngre alvorlig psykisk
syke. NAV Nes har iverksatt flere tiltak i arbeidet med å få flere tjenestemottakerne ut i
arbeid/aktivitet.
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Innbyggere i Nes gis mulighet til et langt liv i eget hjem
Sentrale føringer i samhandlingsreformen er å bedre pasientforløp og gi tjenester nærmere der
pasienten bor. Det innebærer blant annet at kommunene må legge til rette for bedre koordinerte
tjenester, der helsepersonell arbeider i flerfaglige team for å gi pasientene gode helhetlige
pasientforløp. Hjemmetjenesten startet i 2013 arbeidet med å tilpasse og implementere Helhetlig
pasientforløp i hjemmet (HPH). HPH sikrer at pasientene får en god faglig gjennomgang av sin
situasjon ved oppstart av tjeneste og ved endring av hjelpebehov. HPH sikrer også samarbeidet
med kommunens Tildelingsenhet og Ergo- og fysioterapitjenesten. Del-prosjekt "Helhetlig
pasientforløp - fra hjem til hjem" ble avsluttet september. Ny tverrfaglig rutine er implementert og
arbeidet fortsetter i forbindelse med utarbeidelse av ny Helse- og velferdsplan.
Hverdagsrehabiliteringsteamet har i samarbeid med hjemmetjenesten arrangert halvdags
inspirasjonssamlinger om hverdagsrehabilitering for ansatte i hjemmetjenesten og i samarbeid
med de ansatte på Leirevegen bosenter er det arrangert treningsgruppe for beboerne.
Vi har fortløpende inntak på dagsentertilbudet og ingen på venteliste. I løpet av første halvår
2017 settes det i gang et prosjekt for å se på aktiviteter og organisering av dagsentertilbudet.
Velferdsteknologi har vært et viktig satsingsområde. Vi har planlagt for å innføre nye digitale
trygghetsalarmer og elektroniske dørlåser til hjemmeboende eldre med tjenester fra kommunen.
Dette skal gi økt trygghet for den enkelte, og mer effektive tjenester for kommunen. Tilsvarende
teknologi skal også tas i bruk på sykehjemmet og Leirvegen bosenter. Dette er et samarbeid med
alle ØRU kommunene og DGI.
Større areal er implementert i legevaktens driftsareal og observasjonsrom er innredet og tatt i
bruk. Observasjonsrommet benyttes til behandling og observasjon av pasienter før avklaring av
videre forløp; til hjem, KAD eller sykehus.
Omsorgsplanen beskriver en løsning med et nytt «helsehus» sentralt beliggende i Årnes. Et
helsehus vil kunne romme mange funksjoner og må ses som et strukturelt omstillingstiltak for å
understøtte strategiene i omsorgsplanen og møte intensjonene i samhandlingsreformen.
Samlokalisering av boenheter, ulike aktivitetstilbud og øvrige service og velferdsfunksjoner for
brukere vil kunne stimulere til fortetting og sentralisering. Helsehus - delprosjekt ble startet opp i
høst, og inngår som en del av rulleringen av Helse- og velferdsplanen.
Institusjonstjenesten fullførte i år omstillingsprosjektet for Institusjonstjenesten. Dette innebærer





49 korttidsplasser
40 skjermede plasser for personer med demens
15 somatiske langtidsplasser
Et differensiert behandlingstilbud tilpasset disse pasientgruppene

Kortidsforløpet er startet opp i de avdelingene som skal ha korttidsplasser og sykepleierandelen
er økt i tråd med forutsetningene.

Overordnede mål

Periodemål/strategier

Nes har attraktive og utviklende
oppvekstmiljøer

Nye skolebygg skal fungere som nærmiljøsenter
etter skoletid
Nes har aktive innbyggere

Nye skolebygg skal fungere som nærmiljøsenter etter skoletid
Det skal bygges ny ungdomsskole med nærmiljøsenter i Vormsund. Dette er tiltak som kan bidra
til både økt aktivitet og mestringsopplevelser, samt være møteplasser som fremmer tilhørighet,
mangfold og sosiale relasjoner på tvers av generasjoner. Det har imidlertid vært en lang prosess.
Etter vedtaket om bygging av ny ungdomsskole i Vormsund er det foretatt kartlegging av
bygningsmassen, utarbeidet rapporter samt foretatt omfattende grunnundersøkelser. Spesielt
grunnundersøkelsene har vært utfordrende, ved at utførende og kontrollerende enhet ikke var
enige om tolking av dataene. Det foreligger nå en omforent rapport på grunnundersøkelense når
det gjelder områdestabilisering.
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skoleanlegg samt at flerbrukshall og idrettsflate skal integreres i nybygget. Reguleringsplan er
vedtatt og det arbeides nå med romprogram, utkast til arkitektkonkurranse og kartlegging av
eksisterende ungdomsskole. Det er angitt to forskjellige løp; et hvor bygging og ombygging gjøres
i ett trinn, og et hvor det er drift i eksisterende skole mens det bygges nytt og ombygning starter
når nybygg er ferdig. Alternativene vil bli vurdert nærmere etter kost/nytte.
Nes har aktive innbyggere
Det er mange forhold som påvirker hvor aktive innbyggerne er og hvilke valg den enkelte tar for å
ivareta sin egen helse. Det er gjennomført flere turer rundt omkring i hele Nes med ordføreren i
spissen og med åpen invitasjon til innbyggerne om å bli med ut på tur.
Det er arrangert vinteraktivitetsdag for 7. trinn i samarbeid med Nes idrettsråd, Hvam og Nes
videregående skoler og Nes skianlegg. Det er også arrangert friidrettsdag for 5. trinn på Årnes
stadion. For tredje året på rad er Tahirlekene arrangert på Dragsjøhytta for bygda 6. klassinger i
samarbeid med Gjensidigestiftelsen, Stiftelsen Dragsjøhytta, Tahirlekene og Østmarka IL.
Tahirlekene har fokus på mestring, trygghet og vennskap. Første del av aktivitetskonkurransen
«Norge Rundt på 21 dager» i skoleåret 2016/17 er gjennomført med bra deltakelse fra skolene i
Nes.
Stolpejakten var en stor suksess med i underkant av 2000 registrerte deltakere, over 800 flere
enn i 2015. Totalt antall stolper registrert i Nes endte på nesten 67 000, en økning på over 220 %.
I år ble antall stolper økt til 120 fordelt på fem områder i kommunen; Auli, Dragsjøen, Fenstad,
Hvam, Oppaker og Årnes. Stolpejakten er et eksempel på vellykket samarbeid mellom
frivilligheten, Næringsliv og kommune, der de fem ulike arrangørene i år var Stiftelsen
Dragsjøhytta (vertskap), FUVO, Fenstad Vel, Hvam IL og Søndre Auli Vel.
Før jul inviterte ordfører og personalsjef ansatte på tur til Dragsjøhytta, for å stimulere ansatte til
mosjon i kombinasjon med sosialt samvær, mat og drikke. Ansatte var også på stolpejakttur i
folkehelseuka.
Måleindikator

Ambisjon 2016

Status 2016

Innbyggerundersøkelse; temaskår
"bomiljø og sentrumsfunksjoner"

4,5

4,2

KOSTRA-indikator; Sykkel-,
gangveier/turstier mv. m/kommunalt
driftsansvar per 10 000 innbygger, i km

25

24

Status 2012
4,1

Innbyggerundersøkelsen; temaskår "bomiljø og sentrumsfunksjoner"
Bomiljø og senterfunksjoner måler møteplasser der man kan treffe andre, folkeliv og aktivitet i
kommunen, og ryddighet og renhold på offentlige steder. Her ligger gjennomsnittet 0,1 bedre enn
landssnittet, og 0,1 bedre enn samme undersøkelse utført i 2012.
KOSTRA-indikator; Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kommunalt driftsansvar per 10 000
innbygger, i km
Vi har ikke innfridd ambisjonen om økt antall km gang- og sykkelvei. Gang- og
sykkelveiprosjektene er imidlertid gjennomført som forutsatt. Flere nye gang- og sykkelveg
prosjekter igangsettes i løpet av 2017.
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LÆRE

I Nes er det fokus på læring og kunnskap
Grunnskolene har i år som i fjor prioritert arbeidet med gjennomføring av handlingsplanen «Et løft
i Nes-skolen». Utfra målsettingene kan vi konstatere en positiv utvikling på elevresultater, særlig
på nasjonale prøver på 5.trinn og eksamensresultater på 10.trinn. Vi har vært (og er frem til
høsten 2017) realfagskommune og vi har igangsatt arbeidet med læringsbrett på 5 pilotskoler.
Kommunestyret har vedtatt etablering og organisering av barn og unges kommunestyre (BUK).
Folket har bestemt - svømmehallen skal hete "Nes Svømmehall".
Nærmere 1000 innbyggere gikk i fakkeltog for å bevare lensmannskontoret på Årnes.
Overordnede mål

Periodemål/strategier

Nes kommune gir barn og unge utdanning
for framtida i et godt læringsmiljø for alle

Heve elevenes faglige resultater i basisfagene til
over Akershusnivå
Godt samarbeid hjem - skole / hjem - barnehage
Nes er realfagskommune

Heve elevenes faglige resultater i basisfagene til over Akershusnivå
Andelen elever med spesialundervisning har hatt en synkende tendens de siste årene, og var
høsten 2016 på 5 %, en reduksjon på 1 % sammenlignet med 2015. Nedgangen er størst på
ungdomsskoletrinnene. Dette kan være en indikasjon på at det jobbes godt med styrking av det
helhetlige læringsmiljøet. Utfordringen er fortsatt at spesialundervisningsprosenten øker med
økende klassetrinn.
Nasjonale prøver: Gjennomsnittet av Nes-elevenes poeng ligger under nasjonalt nivå, men på
nivå med i Akershus i lesing og engelsk 5 trinn, og målsettingen er nådd. Gjennomsnittet av Neselevenes skalapoeng på 8.trinn ligger under nasjonalt nivå og under snittet i Akershus, og
målsettingen er ikke nådd. Hovedtendensen med hensyn til mestringsnivåene er at Nes har en
høyere prosentvis andel av elevene på laveste mestringsnivå, og lavere prosentvis andel av
elevene på høyeste mestringsnivå, sammenlignet med nasjonen.
Eksamen: Resultatene holder seg stabile sammenlignet med Akershus og nasjonen, men ligger
på et lavere nivå enn det som er satt som målsettinger for Nes-skolen. Utdanningsdirektoratet
anbefaler å vurdere eksamensresultatene i lys av annen informasjon fra
kvalitetsvurderingssystemet – som for eksempel nasjonale prøver. Nasjonale prøver skoleåret
2015-16 viste noe fremgang sammenlignet med tidligere resultater. Dette kan indikere at
systematisk satsing og arbeid med grunnleggende ferdigheter begynner å gjenspeile seg i
resultatkvaliteten.
Kompetanseplan for skole og barnehage ble vedtatt 21.06.16 og er gjeldende for skoleåret
2016/2017.
Lærere med høy faglig pedagogisk kompetanse er en viktig forutsetning for elevenes læring.
Forskning viser at videreutdanning gir størst effekt på elevenes læring når den er knyttet til
lærerens daglige arbeid i skolen. I Plan for kompetanseutvikling 2016-2017 er endringene i § 14-2
og § 14-3 i forskrift til opplæringsloven fremhevet. Disse omhandler blant annet krav til formell
kompetanse for å kunne undervise i fagene norsk, engelsk og matematikk på både barnetrinnet
og ungdomstrinnet. I Nes kommune vil det bli en stor jobb å imøtekomme forskriftens krav på
dette området. I den forbindelse er norsk, matematikk og engelsk prioritert med videreutdanning
av lærere. For skoleåret 2016-17 er 14 lærere innstilt til videreutdanning.
Kompetanseplanen for barnehage har 14 tiltak for å styrke styrernes og barnehagelærernes
kompetanse til det beste for barns læring og trivsel. De fleste av tiltak er kommunale. Tiltak er
gjennomført i henhold til kompetanseplan.
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Vi jobber aktivt med å søke støtte til utviklingstiltak gjennom ulike tilskuddsordninger. Flere av
skolelederne har gjennomført eller er i gang med skolelederutdannelse. Oppfølging av alle
skoleledere skjer på månedlige skoleledersamlinger. Skolelederne har benyttet metodene
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skolevandring og lærende møter. Vi har samarbeidet med utviklingsveiledere "Ungdomstrinnet i
Utvikling" for å styrke kompetansen til alle skolelederne.
Godt samarbeid hjem - skole / hjem - barnehage
Forskning viser at et godt samarbeid mellom hjem og skole, der foreldrene har en aktiv rolle, har
positiv betydning for barn og unge på en rekke områder relatert til skolen. Det er ikke bare eleven
som drar nytte av et positivt hjem-skole samarbeid. Foreldrene vil på sin side få informasjon om
undervisningen og forhold knyttet til sitt barns læring, og de blir bedre kjent med læreren. Økt
samarbeid gjør også at foreldrene blir mer positive til skole og utdanning. Alle skolene har i løpet
av året gjennomført minst ett foreldreforum. Skolene har som mål at foreldremøtene skal ha faste
rammer der "Foreldreforum" er en del av møtene på alle trinn. Foreldreforum skal planlegges
sammen med foreldrene, fremme et godt læringsmiljø og foreldrene skal selv være aktive.
Veilederne og PP-rådgiver har deltatt på foreldreforum ved flere skoler. Pedagogisk tjeneste har
også hatt foreldrekurs med fokus på språkutvikling og sosialt samspill. Hvert kurs har en varighet
på 6-8 kvelder.
Barnehage er betydningsfull for starten på en god oppvekst. Samarbeid og forståelse mellom
barnehagen og foreldrene er viktig, og bidrar til bedre tilrettelegging, trivsel og trygghet.
Brukerundersøkselsen i barnehagene støtter at godt samarbeid hjem - barnehage også må være
et satsingsområde i 2017. Det er behov for et tettere og bedre samarbeid mellom barnehage,
foreldre og SU (samarbeidsutvalg).
Nes er realfagskommune
Nes, ble som en av 34 kommuner, realfagskommune i mars 2015 og har siden hatt en helhetlig
satsing på realfag i skolene og barnehagene. En realfagsstrategi er realisert i forlengelsen av
«Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)».
Hovedmålet i strategien er å heve barnehagelæreres og læreres realfagskompetanse, både faglig
og didaktisk, for å styrke barn og unges utvikling og læring i realfag. Prioriterte fagområder er
utforskende arbeidsmåte (vitenskapelig metode), begrepsforståelse og tallforståelse. Gjennom
lærende nettverk, der ressurspersoner fra barnehage og skole deltar, drives det
kompetanseheving innenfor disse områdene. Pedagogisk tjeneste (PT) er ansvarlig for å
koordinere, planlegge, gjennomføre og følge opp lærende nettverk. Nettverk på tvers av
barnehage og skole skal bidra til gjensidig erfaringsutveksling slik at barnehagens og skolens
innhold og arbeidsmåter i større grad støtter opp om og forsterker hverandre.
Utdanningsdirektoratet har gitt økonomisk støtte til å etablere, lede og drifte lokalt nettverk i
realfag hvor barnehagelærere og lærere i grunnskolen deltar. Høgskolen i Oslo og Akershus har
bidratt med kompetanse og faglig veiledning i lokale nettverk. Matematikksenteret og
Naturfagsenteret har bidratt med pedagogiske nettressurser. Søkere fra realfagskommuner vil
kunne bli prioritert ved opptak til videreutdanningstilbud i matematikk og naturfag, samt
rektorutdanning. Det ble arrangert en studietur til Pi-parken i Larvik.
Tildelte midler til realfaglig utstyr i barnehagene er brukt til kjøp av digitale mikroskoper/luper,
digitalt mikroskop, målehjul m/teller, bestemmelsesduker, stoppeklokker, magnetbyggesett og
skålvekt m/lodd til alle barnehagene som deltar.
For å skape videre engasjement og forankring rundt kommunens realfagsarbeid er det planlagt
en realfagsmesse den 24. januar 2017 i kulturhuset på Årnes. I samarbeid med styrere og
rektorer er det bestemt at barn og elever fra barnehage og de laveste trinnene i grunnskolen skal
delta.
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Måleindikator

Ambisjon
2016

Status 2016

Status 2015

Status 2014

Nasjonale prøver lesing 5.trinn

51

51

48

47

Nasjonale prøver regning 5.trinn

51

50

49

48

Nasjonale prøver engelsk 5.trinn

51

51

49

49

Nasjonale prøver lesing 8.trinn

51

46

49

49

Nasjonale prøver regning 8.trinn

51

47

48

48

Nasjonale prøver engelsk 8.trinn

51

48

50

48

Eksamen matematikk, skriftlig
10.trinn

3,4

3,1

2,6

2,8

Eksamen hovedmål, skriftlig
10.trinn

3,6

3,2

3

3,4

27 %

31 %

Frafall videregående opplæring

27 %

Med unntak av lesing og engelsk på 5. trinn skårer Nes under gjennomsnittet for Akershus.
Akershus ligger over det nasjonale snittet i lesing, regning og engelsk på alle trinn.

Overordnede mål

Periodemål/strategier

Nes er en kommune preget av engasjement,
åpenhet og inkludering, med et
lokaldemokrati basert på tillit og medvirkning

Engasjerte og deltagende innbyggere
Skape gode arenaer for barn og unges
medvirkning
Enkeltmennesket skal ha mulighet for læring,
mestring og positive opplevelser hele livet

Engasjerte og deltagende innbyggere
Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i april med en oppslutning på 22 % (850 svar). Det
generelle inntrykket i undersøkelsen er at innbyggerne er fornøyd med kommunen på de fleste
temaene de blir spurt om.
Nes skårer stort sett litt under landssnittet i alle kategorier. På helhetsvurdering skårer Nes 0,3
under landssnittet, som ligger på 4,1. Skåren er den samme som i 2012. Det er områdene
«næring og arbeid» og «transport og tilgjengelighet i kommunen» som peker seg ut som
forbedringsområder. Det gis også lav skår i kategoriene «møte med din kommune» og «tillit». Det
samme var tilfellet i undersøkelsen i 2012. Dette er et signal til kommunens administrasjon og
politikere om at omdømmebygging og åpenhet er områder som bør prioriteres for å øke
innbyggernes tillit til at lokaldemokratiet fungerer på en tilfredsstillendemåte. Samtidig gis det høy
skår på spørsmålet om serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen.
Det er gjennomført åpne innbyggermøter om mange ulike temaer. Vi har hatt folkemøte om
hvordan helse- og velferdstjenesten i Nes skal se ut i framtiden. Det har vært "folkeavstemming"
om hva som skulle bli det offisielle navnet på svømmehallen. Totalt kom det inn 36 forslag og
nesbuene har bestemt at svømmehallen skal hete "Nes svømmehall". Biblioteket har gjennomført
to folkemøter; en debatt i vår med helse som tema og en i høst om høyhus på Årnes.
Vi opplever mye engasjement i befolkningen. Nærmere 1000 innbyggere gikk i november i
fakkeltog for å bevare lensmannskontoret på Årnes.
Gjennom året er det arbeidet med utvikling av en ny og bedre digital løsning for
innbyggerportalen, som en del av prosjektet «digital innbygger». Tiltakene med å utvikle en
"forslagsapp" og en "høringsportal", der alle typer høringer publiseres og med mulighet til å gi
direkte høringsinnspill elektronisk, er utsatt og vil bli tatt opp igjen i forbindelse med lansering av
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ny innbyggerportal i februar 2017.
Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning
Kommunestyret har vedtatt etablering og organisering av barn og unges kommunestyre (BUK).
Første møte og konstituering av BUK vil skje i februar 2017. Skolene viser stort engasjement og
har arbeidet med planlegging og tilrettelegging for oppstart av BUK og valg av representantene
fra hver skole.
"Særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen i Nes kommune" ble
vedtatt i kommunestyret i mai. Ordningen ble tillagt stillingen som oppvekst- og SLT-koordinator
og kalt "barn og unges talsperson". Ordningen omfatter i tillegg oppfølging av BUK når dette er
etablert.
Barne og unges talsperson har deltatt i flere oppstartsmøter for planlegging av arealer for
utbygging samt deltatt i arbeidet som helhetlig oppvekststrategi, planprogram for idrett, fysisk
aktivitet og friluft og kommunedelplan Årnes.
Barn og unge har selv deltatt i flere dialogkonferanser i forbindelse med utarbeidelsen av
Helhetlig oppvekststrategi.
Artikkel 3 - Barnets beste og artikkel 12 - Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening, fra
Barnekonvensjonen er innarbeidet i rutiner og prosedyrer hos Familiens hus.
Enkeltmennesket skal ha mulighet for læring, mestring og positive opplevelser hele livet
Familiens hus har sertifisert ansatte i foreldreveiledningsprogrammet COS (Trygghetssirkelen).
Høsten 2016 ble tre ansatte sertifisert gjennom familievernkontoret i kurset "Fortsatt foreldre".
Formålet med kurset er at barna skal få oppleve at foreldrene klarer å samarbeide på en god
måte etter samlivsbrudd.
Institusjonstjenesten har jobbet aktivt med medarbeiderinvolvering gjennom LEAN (kontinuerlig
forbedring) og det er jevnlig blitt gjennomført pårørendesamtaler for å øke brukermedvirkning.
Pårørende og ledelsen ved sykehjemmet har i fellesskap utarbeidet tiltaksplan etter
brukerundersøkelsen.
Gjennom arbeidet med å utvikle helhetlig pasientforløp er det implementert nytt verktøy som
legger til grunn pasientenes ønske og har fokus på hva som skal til for å mestre egen hverdag.
Ansatte i hjemmetjenesten har fått opplæring i bruk av nye verktøy og mange har gjennomført
opplæring i Motiverende Intervju (MI).
Vi har arrangert kurs for ansatte i kommunen og fra andre kommuner i universell utforming.
Vi deltar i prosjektet «Forsøk med NAV-veiledere i videregående skoler» ved Jessheim
videregående skole. En veileder fra NAV Nes har to dager i uken arbeidssted ved Jessheim
videregående skole, og en halv dag i uken arbeider de som en del av Ungdomsteamet ved NAV
Nes. Prosjektet er videreført i 2017.

Måleindikator
Innbyggerundersøkelse:
temaskår "tillit"

Ambisjon
2016
4

Status 2016

Status 2015

Status 2014

3,4

Innbyggerundersøkelse: temaskår "tillit"
Tillit måler grad av tillit til at politikerne i kommunen arbeider for befolkningens beste, at
kommunen behandler saker likt og at kommunen følger lover og regler. Gjennomsnittskår er 0,4
under landssnittet og samme skår som i 2012.
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SKAPE

I Nes er det engasjement og nyskapning
Vi har inngått samarbeid med Frivillighet Norge. De hjalp oss med oppstart av arbeidet med å
utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk. Forslag til plattform for samspill og samarbeid med
frivilligheten fremlegges til politisk behandling med vedtak innen sommeren 2017.
Nes friluftsråd ble stiftet 28. april og har som formål å samordne arbeidet med-, og styrke
vilkårene for friluftsliv i Nes.
I august inngikk vi en overordnet partnerskapsavtale med Nes videregående skole.
Strategisk næringsplan ble vedtatt av kommunestyret i desember.

Overordnede mål

Periodemål/strategier

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

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile
mangfoldet i befolkningen
Et representativt utvalg av kulturminner og
kulturmiljøer i kommunen søkes bevart for
framtidige generasjoner

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen
I Nes er det et variert og aktivt kulturliv med en blanding av nyskapning, tradisjoner og en stor
dugnadsånd. Kulturtjenestene i kommunen holder et høyt nivå og bredden er stor. Gode kulturog fritidstilbud er med på å bidra til gode levekår og livskvalitet blant innbyggeren. Det er et mål at
kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor
utarbeides en strategiplan for hele kulturområdet.
Lokale kunstnere var oppfordret til å søke oppdraget om kunstnerisk utsmykning av Nes
svømmehall. Marius Martinussen vant oppdraget. Han beskrives som en av Norges mest
nyskapende og produktive kunstnere.
Motordilla ble arrangert for andre gang i juni og trakk mye publikum i alle aldre.
Ny rammeplan for kulturskolen er vedtatt og implementert i undervisningen, lokale lærerplaner er
ferdigstilt. Den Kulturelle skolesekken bidrar med arenaer og opplevelser.
Skolene har i løpet av skoleåret hatt felles samlinger for eleven med fellessang og underholdning
som Blime-dansen, skoleball og karneval. 10. trinns avslutningsfest ble gjennomført i juni og vi
skal gjennomføre velkomstfest for nye 8. trinn i september 2017.
Forskjellige kulturer til barna i barnehagen legges vekt på gjennom markeringer av høytidsdager,
matkultur, bruk av kart osv., i samarbeid med foreldre.
Det er jobbet med videreutvikling av dagsenteret til miljøarbeidertjenesten gjennom nye og
endrede daglige aktiviteter som er tilpasset den enkeltes behov. I tillegg har brukere i
virksomheten deltatt på kulturaktiviteter i perioden. Mange er aktive kinobesøkende.
Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen søkes bevart for
framtidige generasjoner
Formannskapet fastsatte planprogram for kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer 14. juni
2016. Prosjektplanen i planprogrammet la opp til offentlig ettersyn av planforslag 4. kvartal 2016,
og vedtak 1. kvartal 2017. Arbeidet er imidlertid forsinket. Vedtak kommunedelplan kulturminner
og kulturmiljøer er forskjøvet til november 2017.
Kirkeruinene vedlikeholdes i samarbeid med fagfolk. Nes samlinger vedlikeholdes og utvikles i
samarbeid med fylkeskommunen ansatte.
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Overordnede mål

Periodemål/strategier

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

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Samarbeidsavtale med Frivillighet Norge ble inngått i februar. Frivillighet Norge bisto kommunen i
oppstart av arbeidet med å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk ved å delta i rådmannens
ledermøte, holde innlegg under folkevalgtopplæring og gjennomføre et åpent dialogmøte med
frivilligheten i Nes i mars.
Helhetlig frivillighetspolitikk var tema på utvidet lederforum i november. En administrativ
prosjektgruppe koordinerer arbeidet i samarbeid med en referansegruppe fra frivilligheten
sammensatt av representanter fra idrettsrådet, kulturrådet og friluftsrådet. Arbeidet skal resultere i
et forslag til plattform for samspill og samarbeid som fremlegges til politisk behandling og vedtak
innen sommeren 2017, etter høringsperioden.
De fleste av skolene har partnerskapsavtaler med enten lokale idrettslag eller Sanitetsforeningen.
Familiens hus har partnerskapsavtale med Røde Kors, Sanitetsforeningen og Bygdekvinnelaget
blant annet om sambruk av lokaler og frivillige og økonomiske bidrag ved arrangementer.
Nes sykehjem hadde et omfattende samarbeid med frivilligheten i Nes og rundt 2000 timer ble
brukt av frivillige på sykehjemmet til diverse formål, blant annet turgruppe, følge til konserter og
bakedager.
Demens-teamet arbeider tett med frivillige i forbindelse med dagtilbudet på Dragsjøhytta.
Miljøarbeidertjenesten har inngått avtale med Hvam golfklubb og virksomhetens dagsenter. De
har videreført avtale med Årnes speidergruppe som bistår med aktivitetsdager for brukere i
virksomheten.
Psykisk helse og avhengighet får mat til lavterskeltilbud fra butikker og bakerier. De har inngått en
avtale med et par i fra Iran, som lager mat til lavterskeltilbudet.
I august inngikk vi en overordnet partnerskapsavtale med Nes videregående skole. Gjennom
avtalen skal partene bidra til økt kompetanseheving blant elevene på skolen, samtidig som flere
tiltak, som har positiv innvirkning på folkehelsen, blir gjennomført. Avtalen skal bidra til at alle
samarbeidene mellom kommunen og skolen blir forankret i øverste ledelse hos begge parter, for
at videre samarbeid skal styrkes og utvides.

Overordnede mål

Periodemål/strategier

Nes kommune er en attraktiv og aktiv
tilrettelegger for næringsetablering,
næringsutvikling, turisme og friluftsliv

Nes er et regionalt og nasjonalt knutepunkt i
utviklingen av næring innenfor kretsløpsbaserte
avfallssystemer og fornybar energi
Nes kommune skal tilby attraktive
næringsområder med etablert infrastruktur
Nes kommune skal legge til rette for innovativt
landbruk og landbruksbaserte næringer
Legge til rette for økt bruk av naturen og
nærområdene

Nes er et regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av næring innenfor
kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi
Kommunen samarbeider med Esval Miljøpark for å oppnå en god utvikling av området, og for å
nå målene i kommuneplanens samfunnsdel. Arbeidet med å videreutvikle fag- og
forskningsmiljøet i Esval Miljøpark vil bli videreført i 2017. Foretaket har arbeidet med å finne
fremtidige områder for forretningsutvikling.
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Vi har jobbet med å regulere områdene rundt og omkring Esval Miljøpark for å tiltrekke oss mer
næring tilknyttet driften. Arbeidet vil bli sluttført i 2017.
Esval Miljøpark har jobbet mye med miljøtiltak de siste årene og vil fortsette sitt målrettede og
systematiske arbeid for å gjøre miljøulempene for nærmiljøet minst mulig. Jordproduksjon basert
på hageavfall og "biorest" fra biogassanlegget er startet opp.
Nes kommune skal tilby attraktive næringsområder med etablert infrastruktur
Kommunestyret vedtok i møte 11. desember 2012 at det skulle ansattes en næringsutvikler i 3årig prosjektstilling. I tillegg til å drive med næringsutvikling ble det også bestemt i stillingens
mandat at næringsutvikleren i siste året av prosjektperioden skulle utarbeide en strategisk
næringsplan. Strategisk næringsplan ble vedtatt av kommunestyret i desember. Planen bygger
på nasjonale og regionale retningslinjer, og overordnet mål og visjon for Nes kommune som er
nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel.
Strategisk næringsplan 2017-2030 utgjør Nes kommunes mål, tiltak og planer for
næringsutvikling. Det er valgt en bred tilnærming til kommunens rolle som næringsutvikler, hvor
næringsutvikling ses på som en del av samfunnsutviklingsarbeidet som inneholder blant annet
areal- og samfunnsplanlegging, stedsutvikling, demokratiutvikling og omdømmebygging. Arbeidet
med planen ble lagt opp med sikte på tidlig og bred medvirkning fra næringslivsaktører. Det har
blitt gjennomført idédugnad for landbruket, workshop med næringslivet og politisk næringsarena
med politikere og næringslivsaktører. I tillegg har Nes Næringsråd vært løpende involvert i
arbeidet. Utvalg for teknikk, næring og kultur har vært referansegruppe for arbeidet med planen,
og har også blitt løpende orientert gjennom prosessen.
Etter endt prosjektperiode ble stilling som næringssjef opprettet fast og rekruttering foretatt i år.
Næringssjefen vil ha en særskilt rolle i oppfølging og rapporteringsarbeidet, og derunder også å
følge opp at disse tiltakene blir innarbeidet i handlingsprogram med budsjett og økonomiplan.
Herbergåsen næringspark er Nes kommunes største næringsområde. Området er i en
reguleringsprosess hvor det settes av store arealer til flere typer næring. Arbeid med utvikling av
fibernett, god strømforsyning, vegstandard, belysning, skilting og beplantning er igangsatt.
Området vil i løpet av 2017 være en godt utviklet næringspark.
Nes kommune skal legge til rette for innovativt landbruk og landbruksbaserte næringer
For å videreutvikle samarbeidet mellom landbruk, miljø og kultur har vi avholdt workshop i
forbindelse med utarbeidelse av strategisk næringsplan i samarbeid med KS. Temaet var
ringvirkninger i landbruket, som omhandler landbrukets rolle i lokal samfunnsutvikling.
Vi har deltatt i vannområdearbeid for Øyeren og Hurdal/Vorma-vassdraget. Dette gjelder både
innen landbruk og kommunalteknikk.
Vi har mottatt 11 søknader til Innovasjon Norge knyttet i landbruksrelatert næringsutvikling.
Legge til rette for økt bruk av naturen og nærområdene
Resultatet av Nes kommunes arbeid med kartlegging og verdsetting av friluftsområder vil bli
presentert for kommunestyret i mars 2017. Kartleggingen benyttes som kunnskapsgrunnlag i
kommunenes arealforvaltning.
Arbeidet med oppdatering av eksiterende turkart og forvaltningsplaner for statlige sikrede
friluftsområder er under utarbeidelse og ferdigstilles i 2017.
Bruk av nærområder og naturen og aktiviteter med barn og foreldre er fokusområder i
barnehagens årsplaner. Her prioriteres også partnerskapsavtaler. Et eksempel er Skogbygda
som har avtale med Elglaget og et samarbeid om utnyttelse av naturens ressurser gjennom jakt,
kjøtt osv.
Nes friluftsråd ble stiftet 28. april og har som formål å samordne arbeidet med-, og styrke
vilkårene for friluftsliv i Nes.
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I årets sesong med stolpejakt det ble satt ut 120 stolper, 20 i hvert av områdene Fenstad,
Oppaker, Årnes, Dragsjøen, Neskollen og Auli. Stolpejakt i Nes 2016 var et samarbeid mellom
Stiftelsen Dragsjøhytta (avtalevert), Fenstad Vel, FUVO, Oppaker Vel, Hvam IL, Søndre Auli
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Vel og Nes kommune. Evalueringen av sesongen viser høy deltakelse og mange registrerte
stolper i Nes.
I samarbeid med frivilligheten er det i løpet av året jobbet med å avklare hvordan oppdatering av
turkart med kvalitetssikring av merkede turer og severdighet kan gjennomføres. Arbeidet vil bli
videreført med GPS-registreringer og trykking av nye kart i 2017 dersom det prioriteres midler til
prosjektet. Det er foreløpig ikke arbeidet med å utvikle elektronisk turkart.
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EN ORGANISASJON I UTVIKLING
Vi har gjennomført innbyggerundersøkelse og brukerundersøkelser i kulturskolen,
skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, institusjonstjenesten og hjemmetjenesten (pleie og
omsorg).
Kommunestyret vedtok nytt delegeringsreglement i årets siste møte.
Vi har fornyet innbyggerportal og etablert «KS svar ut».
Overordnede mål

Periodemål/strategier

Nes kommune er en framtidsrettet og aktiv
samfunnsutvikler som sammen med
innbyggerne skaper gode tjenestetilbud i takt
med tiden

God tjenestekvalitet
God brukermedvirkning (Nes kommune har
fornøyde brukere på de ulike tjenesteområdene)
Presis informasjon om hva brukeren kan
forvente
Nes kommune har god dialog og samhandling
mellom administrasjon, tjenesteytere og
folkevalgte
Nes kommune skal ha økonomisk handlingsrom
i den forbindelse god økonomistyring og effektiv
ressursbruk
Nes kommune skal gjennom bruk av IKT fornye,
forenkle og forbedre kommunale tjenester
gjennom digitale arbeidsprosesser
Godt arbeidsmiljø med høyt nærvær
God ledelse
Kompetente medarbeidere og kultur for læring
og fornying
God organisering av arbeidet
Godt samarbeid og god kommunikasjon

God brukermedvirkning (Nes kommune har fornøyde brukere på de ulike
tjenesteområdene)
Strategi- og utviklingsavdelingen har administrert gjennomføringen av brukerundersøkelser og
innbyggerundersøkelse i portalen bedrekommune.no. Det er gjennomført innbyggerundersøkelse
og brukerundersøkelser i kulturskolen, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom,
institusjonstjenesten og hjemmetjenesten (pleie og omsorg). I henhold til fastsatt plan i
handlingsprogrammet skulle det også vært gjennomført undersøkelser om byggesak, bibliotek,
barnevern, pleie og omsorg utviklingshemmede og NAV sosiale tjenester. Disse undersøkelsene
er av ulike årsaker utsatt til 2017.
Det er utarbeidet en felles rutine for gjennomføring av brukerundersøkelser i portalen
bedrekommune.no, saksfremlegg for orienteringssak om resultater av undersøkelser og
publisering av nyheter om gjennomføring av undersøkelser og om resultater og videre oppfølging.
Det er gjennomført felles møte med opplæring for Eldrerådet og Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. På dette møtet ble også innspillet om opprettelse av Brukerutvalg i Nes
drøftet. Det var enighet om at vi skal utvikle arbeidet i disse to rådene kommunen allerede har,
fremfor å opprette et eller flere egne brukerutvalg.
Nes kommune har god dialog og samhandling mellom administrasjon, tjenesteytere og
folkevalgte
Arbeidet med gjennomgang av kommunens plan- og styringssystem er utsatt til 2017.
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gjennomgå politisk struktur med reglement og fullmakter. Delegeringsreglementet ble vedtatt i
kommunestyremøtet i desember med tilhørende vedtak om at arbeidsutvalget evaluerer
delegeringsreglementet høsten 2017. Administrasjonen har ivaretatt sekretærfunksjonen i
arbeidet med delegeringsreglementet.
KF Delegeringsreglement er tatt i bruk som et digitalt verktøy for delegering til politiske og
administrative organer. Vedtatt delegeringsreglement skal publiseres på både internett og
intranett, arbeidet med publisering er noe forsinket.
Arbeidet med å utvikle ny rutine for saksbehandling/saksfremlegg og oppfølging av politiske
vedtak er utsatt til 2017. Dette vil bli et år der kommunen satser på kompetanseheving i
kommunal saksbehandling og oppdatering av rutiner og bruk av funksjonalitet i
saksbehandlersystemet.
Opplegg for videre folkevalgtopplæring er utarbeidet og gjennomført i tråd med innmeldte behov
fra kommunestyret. Kurs i eierstyring ble utsatt, og gjennomføres i stedet for alle formannskapene
i kommunene på Øvre Romerike på ØRU's årskonferanse i 4-5. mai 2017.
Vi har, som pilot, anskaffet Stratsys styringsverktøy i november. Arbeidet med implementering er
påbegynt og vi har blant annet brukt det til denne årsmeldingen og virksomhetsplaner i 2017.
Stratsys er et komplett system for håndtering av virksomhetsplanlegging og
virksomhetsoppfølging i kommunen. Den enkelte virksomhet har til enhver tid full oversikt over
hvilke oppgaver virksomheten er ansvarlig for å gjennomføre, og rapporterer status løpende. Det
er spesielt tilrettelagt for å etablere mål, strategier, tiltak og aktiviteter knyttet til kommunens
samlede virksomhet. «Den røde tråden» gjør det enkelt å se sammenhengen mellom mål og
aktiviteter.
Nes kommune skal gjennom bruk av IKT fornye, forenkle og forbedre kommunale tjenester
gjennom digitale arbeidsprosesser
DGI-prosjektet Digitale tjenester har hatt stort fokus. Det største delprosjektet har vært utviklingen
av nye hjemmesider (innbyggerportalen). Prosjektet har pågått hele året og involvert alle
virksomheter, med fokus på ny oppbygning/layout, klart språk, reduksjon av tekst, elektroniske
skjema og tilrettelegging for mobile flater. Lansering skjer over nyttår.
Plattformen First Agenda er tatt i bruk av politikerne til behandling av politiske saker.
Gjennom modulen "KS svar ut" - skjer kommunens brevkorrespondanse fra sak/arkivsystemet
ePhorte nå digitalt med innbyggerne.
Arbeidet med oppgradering av kommunes ERP system - Unit4 er fullført. ØUR kommunene gikk i
produksjon med ny versjon i uke 34 som planlagt. Det har vært noen utfordringer men ingen
graverende feil er funnet. Prosjektet var ferdigstilt 1. november.
Godt arbeidsmiljø med høyt nærvær
HMS-handlingsplan for 2016 ble vedtatt av AMU og administrasjonsutvalget, inneholdende 22
obligatoriske HMS-aktiviteter/tiltak og 3 valgfrie. Grunnet høye sykefraværstall i 2015 og starten
av 2016, ble det i tillegg nedfelt ekstraordinære tiltak for å gjøre noe med situasjonen. En positiv
effekt er oppnådd i form av at sykefraværet ble kraftig redusert gjennom året.
Det ble i år lagt opp til at rapportering kun skulle skje til personalavdelingen ved årets slutt, og at
virksomhetene for øvrig fulgte opp sin HMS-handlingsplan i lokalt HMS-utvalg (leder, tillitsvalgt,
verneombud). Oppfølgingen av tiltakene i planen har ikke vært like god som tidligere år, og det
vurderes om virksomhetene igjen skal rapportere til sentralt hold fortløpende gjennom året.
Enkelte virksomheter har gjennom året fulgt opp tiltak etter forrige medarbeiderundersøkelse i
2015 (gjennomføring annet hvert år). På høsten startet personalavdelingen opp prosessen med
ny gjennomføring av medarbeiderundersøkelse i februar 2017.
God ledelse
Inngåelse av lederavtaler er satt i system på de ulike ledernivåene i Nes kommune. Avtalene har
fokus på utvikling og resultater og gir videre grunnlag for lederes resultater i lokale
lønnsforhandlinger.
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Kompetente medarbeidere og kultur for læring og fornying
Kompetanseplaner ble utarbeidet pr virksomhet på grunnlag av langtidsplan for
kompetanseutvikling. Det er i tillegg kompetanseaktivitet pr kommunalområde og for
lederforum/saksbehandlere.
Prosjektet med inngåelse av delingsverktøyet "KS læring" ble initiert og startet i ØRU på
senhøsten. Verktøyet legger opp til deling av fri programvare og kompetanse på tvers i
Kommune-Norge.
Enkeltvirksomheter og rådmannens ledergruppe er i gang med Lean (kontinuerlig forbedring)
som arbeidsmetodikk.
Arbeidet med å utvikle en rekrutteringsstrategi ble startet på høsten.
Med forankring i strategi for heltidskultur (administrasjonsutvalget 2015), ble det startet drøftinger
for å etablere en avtale for at ansatte påtok seg ekstravakter i helg mot en ekstra kompensasjon.
Målet er større stillinger for de ansatte, bedre tjenester og færre å forholde seg til for pasientene.
Tiltaket iverksettes kommende år.
God organisering av arbeidet
Kommuneforlagets elektroniske kvalitetssystem ble anskaffet våren 2016. Systemet vil blant
annet omfatte prosedyrer innen de ulike fagfelt, samt HMS-avvikssystemet. I forbindelse med
innlegging av rutinene, skjer samtidig en revidering.
På grunn av ressursmangel er det ikke gjort en god nok jobb med implementeringen
kvalitetssystemet. I budsjettet for 2017 er det imidlertid bevilget midler til en 100 % stilling til
internkontroll for å sikre utvikling av kvalitetsarbeidet i kommunen, samt eierskap til systemet
Godt samarbeid og god kommunikasjon
Etter en omfattende prosess med ledere, tillitsvalgte og politikere ble ny arbeidsgiverstrategi for
4-årsperioden, fremsatt for vedtak i kommunestyret. Saken ble imidlertid utsatt ut fra et ønske om
først å vedta nytt delegeringsreglement. Organisasjonen har allikevel jobbet videre med temaer
innen strategidokumentet gjennom året.
En arbeidsgruppe utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for Nes kommune som ble vedtatt i
kommunestyret. Underveis i prosessen har lederforum samt hovedtillitsvalgte deltatt i arbeidet. Vi
har også tatt i bruk ny designprofil i år. Målet er at innbyggerne skal kjenne igjen den kommunale
virksomheten og det kommunen står for gjennom det visuelle uttrykket.
Arbeidet med å etablere og utvikle en pool for politisk utvalgssekretariat er påbegynt. I
handlingsprogrammet 2017-2020 er det foreslått å flytte politisk sekretariat til Strategi- og
utviklingsavdelingen fra 1.1.17. Videre utvikling av politisk sekretariat vil bli prioritert i 2017.
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Hovedtallsanalyse og regnskapsresultat
2016 var et bra år for Nes kommune. Netto driftsresultat gir et overskudd på nesten 27 millioner
kroner. Dette er noe lavere enn revidert budsjett. Målet om økonomisk handlingsrom er nådd og
utviklingen er positiv. På enkelte områder brukes fremdeles mer penger per innbygger enn
målgruppen kommunegruppe 7.
Regnskapsresultat drift
Nes kommunes regnskap for 2016 viser et netto driftsresultat "overskudd" på 26,5 millioner
kroner eller 1,9 % av driftsinntektene. Dette er under fylkesmannens anbefalinger om 3 til 5 %,
men innenfor kommunes målsetting for 2016.
Driftsinntektene er knappe 2 millioner kroner høyere enn revidert budsjett.
Skatt- og rammetilskudd inkludert naturressursskatt og konsesjonsavgifter endte samlet
3,0 millioner kroner under forventningene i revidert budsjett 2015.
Salgs- og leieinntekter er 3,2 millioner høyere enn stipulert i revidert budsjett 2016; mesteparten
kan henføres til økte inntekter fra kino og kulturhuset.
Overføringer med krav til motytelse og andre statlige overføringer, herunder
refusjonsordninger; sykepenger, statlige tilskudd, overføringer fra andre kommuner med mer er
samlet 2,1 millioner kroner over revidert budsjett. Dette kan henføres til tilbakebetaling av
selvkostfond feiervesen fra Øvre Romerike Brannvesen samt ekstra statstilskudd vedrørende
flyktninger.
Driftsutgiftene er 11,9 høyere enn revidert budsjett.
Lønn- og sosialeutgifter er omkring 4,7 millioner kroner lavere enn revidert budsjett for 2016.
Fastlønn er i henhold til revidert budsjett. Variabellønn for kommunen ligger 2,1 millioner kroner
under revidert budsjett. Godtgjøring til folkevalgte er i henhold til budsjett. Det er utbetalt 0,8
millioner kroner mindre i kvalifiseringsstønad NAV. Pensjonsutgiftene er i henhold til budsjett
mens arbeidsgiveravgiften er 1,8 millioner kroner mindre enn budsjettet; dette er i forhold til
inntektsføring av premieavvik og bruk av premiefond.
Kommunalområde oppvekst og utdanning har samlet et mindreforbruk på lønn- og sosialeutgifter
på 3,2 millioner kroner. Familiens hus og barnehager har et mindreforbruk på 5,1 millioner kroner
mens grunnskolene har er merforbruk på 1,9 millioner kroner. Dette kan henføres til Runni
ungdomsskole.
Helse og velferd har et merforbruk på 1,4 millioner kroner på lønn- og sosialeutgifter. Legevakta
og institusjonstjenesten har et merforbruk på 4,5 millioner kroner mens de andre virksomhetene
har et mindreforbruk på 3 millioner kroner.
Samfunnsutvikling og kultur og administrasjon og styring har begge et mindreforbruk på 1,4
millioner kroner.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon viser et merforbruk
målt mot revidert budsjett på nesten 22 millioner.
Kommunalområde Samfunnsutvikling og kultur har et merforbruk på 7,7 millioner kroner. Omlag
1,5 millioner kroner inngår i selvkostregnskapet og påvirker ikke regnskapsresultatet totalt. Kultur
har et merforbruk på 2,8 millioner kroner, som må settes i sammenheng med tilsvarende
merinntekter. Bygg og eiendom har økte utgifter på 3,2 millioner kroner til leie av moduler til
Årnes barnehage samt en del akutte vedlikeholdsarbeider på formålsbyggene.
Kommunalområde oppvekst og utdanning har et merforbruk på 9,7 millioner kroner mål opp mot
revidert budsjett. Familiens hus har merutgifter knyttet til kjøp av konsulenttjenester og juridisk
bistand. Mens skolene har mer utgifter knyttet til kjøp av inventar og utstyr.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter i kommunal tjenesteproduksjon er i henhold til
budsjett. Det er imidlertid vesentlig mer / mindreforbruk innenfor kommunalområdene.
Kommunalområde Samfunnsutvikling og kultur har et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner. Det
meste av dette innenfor selvkostregnskapet og påvirker ikke regnskapsresultatet totalt.
Kommunalområde oppvekst og utdanning har merutgifter knyttet til Familiens hus på 1,8
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millioner. Det må sees i sammenheng med vesentlige besparelser på lønn i virksomheten. Færre
gjesteelever og færre elever Skåningsrud enn budsjettert har medført et mindreforbruk på 1,5
millioner. Noe av dette må sees opp i mot besparelser på lønn- og sosialeutgifter.
Helse og velferd har et merforbruk på 3,2 millioner kroner i forhold til kjøp av vikarer fra vikarbyrå.
Avskrivingene på selvkostområdene er 7,5 million kroner lavere enn stipulert, men dette har
ingen resultateffekt siden det inntektsføres i sin helhet etter eksterne finansieringstransaksjoner
(motpost avskrivninger).
Finansinntektene er omlag 0,5 millioner bedre enn revidert budsjett.
Finansutgiftene er 6,2 millioner lavere enn revidert budsjett. Netto låneopptak gjennom året
samt at renten på kommunens lån reagerer langsommere enn den generelle
pengemarkedsrenten er årsaken til at finansutgiftene lavere enn stipulert.
Avvik budsjett / regnskap virksomhetenes rammer
Virksomhetene har generelt god budsjett disiplin.
Oppvekst og utdanning har et samlet mindreforbruk på 1,8 millioner som er tilknyttet følgende
forhold:





Familiens Hus, flere akuttplasseringer barnevern i siste kvartal 2016 enn forventer.
Fellesposter skole, færre gjesteelever, skysskostnader og færre elever Skåningsrud
Barnehage, mindreforbruk knyttet til redusert foreldrebetaling og kjernetid, samt mindre
utgifter til private barnehager enn forventet.
Runni ungdomsskole, merforbruk grunnet høyere bemanning enn budsjettert. Skolen har
ikke tilstrekkelig tilpasset driften til elevnedgang i 2016.

Helse og velferd har et samlet merforbruk på 10 millioner kroner. Dette er i hovedsak knyttet til
tre forhold:




Økte lønnskostnader ved sykehjemmet og hjemmetjenesten siste halvdel av 2016,
grunnet overbelegg og innleie av personell til særlig ressurskrevende pasienter og behov
for ekstra bemanning på Leirvegen bosenter.
Det i regnskapsført en forventet utgift på 1,0 millioner kroner for bruker som får
tjenestetilbud i en annen kommune.
Mindreinntekt ressurskrevende tjenester fra 2015.

Samfunnsutvikling og kultur har et mindreforbruk på 1,9 millioner kroner grunnet følgende
forhold:



Bygg- og eiendom, økte utgifter til leie av moduler til Årnes barnehage samt en del akutte
vedlikeholdsarbeidet på formålsbyggene.
Areal og miljø, mindreforbruk grunnet vakanser, henførbare administrasjonsutgifter
selvkostkalkylen samt inndekning av tidligere års merforbruk selvkostområder.

Administrasjon og styring har et merforbruk 10,9 millioner kroner:





Personal- og organisasjonsavdelingen; merforbruk som primært skyldes ubudsjetterte
sykefraværstiltak og økt tillitsvalgtressurs samt ekstra kostnader for innføring av nettbrett i
skolene.
Strategi og utvikling, mindreforbruk lønn på grunn ansatt i permisjon og vakant stilling
deler av året..
Økonomiavdelingen, merforbruk lønn ved overlapp grunnet avgang ved pensjon, samt
overtidsarbeid i forbindelse med oppgradering av kommunes ERP system.
Fellesposter, merforbruk grunnet tapsføring sykepengerefusjoner 2013-2015 samt
ufordelt innsparing refusjoner.

Regnskapsresultat investeringer
I 2016 ble det investert nesten 220 millioner kroner i anleggsmidler, 17 millioner mindre enn
forventet. Mindreforbruket skyldes periodiseringer av budsjettet til Nes Svømmehall.
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Nye løsninger for drift av kommunens datasystemer kom på plass. Det trådløse nettverket er
under utbygging både på skolene, Nes sykehjem og omsorgsboliger. DGI jobber med en
digitalplattform for velferdsteknologi. Det jobbes med utprøving av nettbrett til elevene i barne- og
ungdomsskolene.
Det foregår et jevnt og solid arbeid i virksomhet for kommunalteknikk med
investeringsprosjektene. Vi har innleid konsulent som prosjektleder på VVA, mengde arbeid ikke
samsvarer ressursene vi besitter. I løpet av 2016 får vi ca. 80 % av veglyset inn på målt strøm.
20 % små anlegg forblir umålt, siden det ikke er samfunnsøkonomisk å inkludere disse p.t.
Utbedring og sanering av avløpsnett fortsetter på Aulifeltet i Lyngvegen. Prosjektet er i samarbeid
med Årnes vannverk SA og i fortsettelsen av det gode samarbeidet vi hadde i Fjellvegen i fjor.
Det er iverksatt gravearbeid og utstyr er bestilt i forbindelse med utbedring av strømforbindelsen
på Herbergåsen. Høyspent ledning er lagt i bakken, vi får fiber. Det er etablerert nye trafokiosker
på fire punkter. Oppgradering av det kommunale veinettet er i henhold til vedtatt prioriteringsliste.
Virksomhet for Bygg og Eiendom melder at prosjektene i hovedsak følger fremdriftsplan. Endelig
konklusjon på grunnundersøkelsene vedrørende ny ungdomsskole er mottatt og det er usikkert
når det blir oppstart av prosjektering og bygging. Romprogram for den nye barnehagen er
utarbeidet. Endelig kostnadsramme er omkring 70 millioner kroner; innarbeidet i
Handlingsprogrammet 2017-2020. Svømmehallen følger fremdriftsplanen og bygget er ferdig. Det
er etablert ventilasjonsanlegg på Søstersletta 3, installert adgangskontroll Neskollen skole og
Runni ungdomsskole samt opparbeidet av ny parkering i tilknytning til Neshallen, svømmehallen
og ny barnehage. Det er investert i teleslynger i rom beregnet for arrangementer ved skolene.
Mottak og bosetting flyktninger er gjort uten behov for investering i ytterligere boliger. Foruten
kjøp av en bolig, er to boliger innleid privat, ellers er fristilte kommunale boliger benyttet til
bosetting av nyankomne flyktninger.
Det er overført 3,5 millioner kroner til investeringer i kirkebygg. Egenkapitalinnskudd KLP for 2016
er kr 2 837 980.

Bilde: Nes Svømmehall fasade
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Driftsresultat
Regnskap for 2016 viser et netto driftsresultat på 1,9 % av driftsinntektene. Dette under
fylkesmannens anbefalinger om 3 til 5 %, men innenfor kommunes målsetting for 2016.
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.
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.
Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

Kommunen har god betalingsevne, men den er noe svakere i 2016 enn 2015. 2014 viser at
kommunen er sårbar for uforutsette hendelser på både inntekts- og utgiftssiden. Da hadde vi en
svikt i samlede skatteinntekter samt et høyt merforbruk på kommunalområdet helse og velferd.
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. En sunn
kommuneøkonomi forutsetter et netto driftsresultat på 3 til 5 % av driftsinntektene.
Nes kommunes netto driftsresultat for 2016 er 1,9 %, under fylkesmannens anbefalinger men
innenfor våre egen målsetting. Resultatet er noe dårligere enn i 2015 og dårligere enn revidert
budsjett grunnet blant annet merforbuk i noen virksomhetene. I 2014 hadde kommunen et
«underskudd» på 0,6 % av driftsinntektene.
Korrigert for premieavvik ville netto driftsresultat vært 1,7 % i 2016 mens det i 2015 ville vært
3,9 % verre. Det ble i 2016 netto inntektsført over 3 millioner kroner i premieavvik, mens det ble
utgiftsført litt over 9 millioner kroner i 2015.
Driftsresultatet er mye dårligere enn kommunegruppe 7.
Måleindikator
Netto driftsresultat i %
av brutto
driftsinntekter
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Ambisjon 2016
1,75 %

Status 2016
1,9 %

Status 2015
3,2 %

Status 2014
-0,6 %
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Disposisjonsfond
Vi har hatt gode resultater de siste årene, med unntak av 2014 da vi hadde er lite underskudd,
noe som har gitt en stadig sterkere arbeidskapital og likviditet.
Målet vårt er at disposisjonsfond skal utgjøre 10 % av driftsinntektene og ved utgangen av året
var det 14,4 %. Vel innenfor målsettingen og 3,1 % bedre enn kommegruppe 7.
Netto avsetning i 2016 er 25,6 millioner kroner. Det har imidlertid vært nødvendig å foreta
strykninger (redusere avsetninger til fond) på 16,2 millioner kroner. Dette kan blant annet
henføres til merforbruk i virksomhetene. Vi har samtidig overført 19,4 kroner til Husbanken for
avhjemling av sykehjemsplasser med Nes Bo og Service Senter, tilskudd til idrett 1,6 millioner
kroner, ulempeserstatning fra Esval miljøpark 3,1 millioner kroner samt kjøp av Hagavegen 1,4
millioner kroner. Det er ikke foretatt utbetalinger fra næringsfondet i 2016, avsetninger utgjør litt
over 400 000 kroner.
Pensjonsreguleringsfondet er økt med 14,2 millioner kroner på grunn av positivt premieavvik.
Akkumulert premieeavvik utgjør 61,5 millioner kroner. Vi er nå rustet til å foreta amortisering
(avskriving) av premieeavviket over ett år.
Arbeidskapital

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 vi har en likviditetsgrad, omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld, på
2,3. Minimum for indikatoren er 2.
Måleindikator
Disposisjonsfond i % av
brutto driftsinntekter

Ambisjon 2016
10 %

Status 2016
14,1 %

Status 2015
11,2 %

Status 2014
11,5 %

Gjeldsbelastning
Vi har hatt få store investeringer de siste årene noe som gjenspeiles i at lånegjelden er relativt
beskjeden.
Gjeldsbelastningen er godt innenfor målet om 70 %. Våre prognoser viser imidlertid at den vil
øke de neste årene med investeringer i svømmehall, ny ungdomsskole på Vormsund og ny
kommunal barnehage.
Vi har hittil nedbetalt lånene våre rasker enn kommunelovens bestemmelser, noe som har gitt
oss en viss handlefrihet ved at låneutgiftene kan forskyves i tid gjennom avdragsutsettelse. Fra
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og med 2017 er imidlertid nedbetalingstiden endret fra 20 til 30 år for å kunne levere et regnskap i
balanse.
Ved utgangen av 2016 var lånegjelden til investeringer 827 millioner kroner; en netto økning på
litt over 95 millioner kroner, etter låneopptak på 152 millioner kroner.
Måleindikator

Ambisjon 2016

Status 2016

Status 2015

Status 2014

Netto lånegjeld i % av
brutto driftsinntekter

70 %

57,5 %

54,1 %

54 %

Netto finans-og
avdragsutgifter i % av
brutto driftsinntekter

5%

4,1 %

4,3 %

4%

Netto lånegjeld i kroner per innbygger

57 084

60 000
50 000

Utvikling i netto renteutgifter

48 778

9 000

44 126

8 000

40 000
30 000

10 000

7 000
33 115

33 635

37 192

6 000
5 000

20 000

4 000

10 000

3 000
2 000

2014
Nes

2015

2016

1 000
-

Kostra gruppe 7

2014

2015

2016

Netto lånegjeld per innbygger har økt med 3 500 kroner sammenlignet med 2015. Låneopptaket
er dobblet i 2016 sammenlignet med 2015, ettersom vi nå investerer i ny svømmehall.
Sammenlignet med kommunegruppe 7 er lånegjelden per innbygger fremdeles lav.
Renten er fremdeles historisk lav og Norges Bank har ikke endret styringsrenten siden rentemøte
i desember 2015. Trenden er at vi stadig får færre rentinntekter til å dekke renteutgiftene. I 2016
er renteinntektene noe høyere enn revidert budsjett, mens renteutgiftene er omtrent 1,2 millioner
kroner mindre enn revidert budsjett.
Netto finansutgifter

Utvikling i avdragsutgifter

54 000

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

52 000
50 000
48 000
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42 000
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2014
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2015
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3,9

4

3,4

3,5

2013
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Nes

4,3

3,7

2015

Kostra gruppe 7
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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, 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; lik
målgruppen kommunegruppe 7. Økte investeringer tilsier at en stadig større andel av
driftsinntektene vil være bundet opp til tilbakebetaling av lån. Netto finanskostnader er i 2016 noe
lavere enn i 2015. Dette har en sammenheng med at finansinntektene er over 4 millioner kroner
eller 36 % høyere enn i 2015. Avdragsutgiftene har økt med 8 % sammenlignet med 2015, de er
imidlertid 4,9 mindre enn revidert budsjett.
Brutto investeringsutgifter i % av totale investeringsutgifter

50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Annet

Bolig

2016

Veg

2015

Kultur / idrett

VAR

Helse

Skole

Barnehage

Admin

2014

Nesten halvparten av investeringsutgiftene i 2016 er knyttet til investeringer i kultur og idrett. Det
har en sammenheng med bygging av Nes svømmehall. Det kommunal vegnettet er under
rehabilitering og siden 2014 er det årlig bevilget 20 millioner kroner til formålet. Investeringer til
VAR er i henhold til hoveplan vann og inkludere fornyelse av blant annet avløpenettet.
Investeringsutgiftene til Helse kan blant annet henføres til overføringer til Husbanken for Nes Bo
og Service Senter.
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Finansrapportering
Vi har hatt god avkasting på de langsiktige plasseringene våre i 2016. Det er ingen avvik mellom
faktisk finansforvaltning og finansreglementets risikorammer.
Ledig likviditet og andre midler for driftsformål
Kommunens driftslikviditet er plassert i kommunens hovedbankforbindelse, Danske bank.
Kontantbeholdningen svinger betydelig gjennom året.
Innskuddene forrentes etter en referanserente lik NIBOR 3 mnd., som ved utgangen av 2016
tilsvarte 1,17 %; ved utgangen av 2015 var den 1,13 %. Risikoen for tap av innskutte midler
anses som svært lav.
Forvaltning av ledig likviditet og andre midler for driftsformål

Bank innskudd
(hele tusen)
Kontant beholdning*
Renter

2016

2015

2014

220 974

162 369

93 694

3 386

2 546

3 698

*Kontant beholdningen er eksklusiv skattetrekkskonto.

Langsiktige plasseringer
Kommunens langsiktige midler er plassert i aktivaklasse B (obligasjoner, sertifikater og rentefond)
og er innenfor forvaltningsbestemmelsene. Kapitalen er plassert i to pengemarkedsfond.
Avkastingen for 2016 er god, nesten 4 millioner kroner bedre enn fjoråret. Nordea plasseringen
har høyeste avskastning, 1,85 % poeng bedre enn DnB likviditet. I 2015 var avkastingen på
Nordea plasseringen særdeles dårlig. Avkastningen er over benchmark avkastningen
statsobligasjonsindex ST4X, på 0,44 %. Avkastningen ligger totalt sett 2,7 % poeng over
referanseindeksen (benchmark).
Finansreglementet punkt 4.2.g, gir en maks plasseringsgrense på 100 millioner kroner. Det
medfører at Nordea fondet må deles opp, da grensen for plasseringen er nådd. Dette jobbes det
nå med og skjer ved årsskifte. Plasseringen vil følge kommunens konservative
plasseringspolitikk, med trolig flere pengemarkesfond.

Forvalter (hele tusen)

2016

2015

Endring

Avkastning

Benchmark

DnB Likviditet 20

30 905

30 391

514

1,69 %

0,44 %

Nordea likviditet pensjon

114 024

110 215

3 809

3,54 %

0,44 %

Sum pengemarkedsfond

144 929

140 516

4 323

3,14 %

Gjeldsportefølje
Kommunen har de siste årene i all hovedsak gått over til lån med flytende rente. Dette anses over
tid for å være mest gunstig. Vi har imidertid gunstige betingelser på fastrentelånene våre, som
ved utgangen av året var lavere enn gjennomsnittlig rentesats for alle våre lån.
Finansmiljøene har løpende fokus på renteutviklingen. Det forventes fortsatt meget lavt rentenivå
de nærmeste årene, sett i forhold til 10 år tilbake i tid.
Større andel lånefinansiering av store nybygg, vil gi utslag på de fremtidige driftsbudsjett.
Rådmannen tror at renten vil være lav lagt tid fram i tid, dette vil bidra til å dempe utgifter i
forbindelse med låneopptak. Det er også viktig å minimalisere finanskostnadene på andre måter,
som ved å holde løpetiden på lånene til et minimum.
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I løpet av 2016 ble det tatt opp 152 millioner kroner i nye lån til investeringsformål, og 30 millioner
kroner til videreformidlingslån (tidligere startlån). Vi har et lavt gjeldsnivå sammenlignet med
andre kommuner, som er håndterbar selv med en økning i rentenivået.
Lånegiver
(kreditor) (hele
tusen)

Låne
produkt

Rentesats

Gjeld per
1.1

Avdrag

Låneopptak

Gjeld per
31.12

Gj.snitt
rest
levetid
31.12

Kommunalbanken

pt.rente

1,80 %

369 873

28 143

0

341 730

12 år

Kommunalbanken

3 m.nibor

1,87 %

127 932

7 690

0

120 242

15 år

Kommunalbanken

fast

1,52 %

152 317

8 156

0

144 161

18 år

KLP

3 m.nibor

1,98 %

11 346

1 548

0

9 798

5 år

KLP

flytende

1,80 %

0

0

152 000

152 000

29 år

KLP

fast

1,55 %

27 000

1 500

0

25 500

16 år

KLP

flytende

1,95 %

36 846

3 542

0

33 304

9 år

Husbanken

flytende

1,52 %

6 520

1 199

0

5 321

6 år

Husbankenstartlån

flytende

1,52 %

169 899

30 000

186 290

16 år

1,72 %

901 733

65 387

182 000

1 018 346

731 834

51 778

152 000

832 056

Samlede lånegjeld
Investeringslån
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KOSTRA nøkkeltallsanalyse
KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. KOSTRA gir statistikk om ressursinnsats,
prioriteringer og produktivitet i kommuner og fylkeskommuner om for eksempel pleie- og
omsorgstjenester, barnehagedekning og kommuneregnskapet. Kvaliteten på tallene er ikke alltid
like god, noe som kan gjøre det vanskelig å sammenligne egen kommune med andre. KOSTRA
er derfor mest egnet til sammenligning med seg selv over tid.
Kommunegruppe; for å gjøre det enklere å sammenligne kommuner er kommunene gruppert
etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Nes kommuner er i kommunegruppe 7.
Kommuner i gruppe 7 er definert som mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per
innbygger og lave frie disponible inntekter. Blant våre nabokommuner er Nannestad, Gjerdrum,
Sørum, Fet og Aurskog-Høland i gruppe 7.
Nedenfor følger utvalgte KOSTRA nøkkeltall vedrørende kommunens økonomi sammenlignet
med kommunegruppe 7.
Skole

Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren per innbygger 6- 15 år, etter at tilskudd fra staten og
andre direkte inntekter er trukket fra, inkluderer alle funksjonene knyttet til skolesektoren;
undervisning, lokaler, skoleskyss og skolefritidsordningen.
Per innbygger i skolealder har netto driftsutgifter økt hvert år perioden. Skole har blitt pålagt flere
oppgaver som f. eks. valgfag i ungdomsskolen så dette er å forvente. Nes sine utgifter er nesten
5 % høyere enn snittet i kommunegruppen for 2016. Det kan ha en sammenheng med
kommunens satsing på skoleområdet gjennom «Et løft i Nes-skolen».
Netto driftsutgifter til grunnskole (undervisning) per innbygger 6- 15 år viser også en øking år for
år. Utgiftene i Nes er 1,4 % høyere enn i kommunegruppen.
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Barnehage

Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon;
kjøp av tjenester fra andre eksempelvis private barnehager er ikke inkludert. Indikatoren viser
enhetskostnaden ved egen tjenesteproduksjon.
Enhetskostnadene ved egen produserte barnehageplasser er redusert med nesten 14 000 kroner
sammenlignet med 2015. De er også lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Dette kan
ha en sammenheng med flere barn i de kommunale barnehagene i 2016 sammenlignet med
2015. Andel barn i kommunale barnehager har økt med 1,7 % siden 2015. Av kommunens 17
ordinære barnehager er 14 private og 3 kommunale. Andel barn i kommunale barnehager er
veldig lav i Nes kommune sammenlignet med kommunegruppen.
Barnevern, forebygging og helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Netto driftsutgifter barnevern viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene,
som øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra, per barn i
aldersgruppen 0-17 år.
Netto driftsutgifter per barn i aldersgruppen 0-17 år har økt noe sammenlignet med fjoråret.
Kommunes utgifter til barneverntjenesten er nesten 40 pst høyere enn snittet i kommunegruppen.
Det har vært en betydelig økning av barn som plasseres i fosterhjem de siste årene. Barnevernet
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melder fremdeles om stadig komplekse og utfordrende saker.
Netto driftsutgifter til funksjon 232 forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste omfatter
driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. øremerkede tilskudd fra
staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. Indikatoren viser dermed prioritering av
forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste.
Netto driftsutgifter til forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste har økt med ca 500 kroner per
innbygger sammenlignet med 2015. Kommunens utgifter er høyere enn kommunegruppen.
Pleie og omsorg

Omsorgsplanen har som mål at andelen hjemmetjeneste i løpet av 5 års periode skal øke til
gjennomsnitt for kommunegruppe 7. Omprioriteringene fra institusjon til hjemmetjeneste viser at
andelen tjenester til hjemmeboende har økt med 3 % fra 2015 til 2016, og med 6 % fra 2014 til
2016. Kommunen har nådd målsettingen, andelen tjenester til hjemmeboende er 2 % høyere enn
kommunegruppen.
Netto driftsutgifter pleie og omsorgstjenester viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at
driftsinntektene, som øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra, per
innbygger i kommunen.
Vi bruker fremdels mer enn kommunegruppen til pleie og omsorgstjenester, enhetskostnadene
våre er høye og vi har en høy andel hjemmetjeste mottakere med omfattende bistandsbehov, 67
år og over.
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Eiendomsforvaltning og samferdsel

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning omfatter administrasjonslokaler,
førskolelokaler, skolelokaler, institusjonslokaler, kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg og
kommunale kulturbygg. Nes kommune bruker mindre av sine inntekter enn kommunegruppen til
kommunal eiendomsforvaltning.
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger til kommunale veier inkludert
samferdselsbedrifter/transporttiltak. Vi bruker nesten 200 kroner mindre per innbygger til
samferdsel enn kommunegruppen. Kommunens prioritering er tilnærmet lik 2015.
Kultur
Netto driftsutgifter for kultursektoren per
innbygger i kroner

2 000

180 000

1 800
1 600
1 400
1 200

Kommunale driftstilskudd til lag og
foreninger pr lag som mottar tilskudd

1 714
1 463

1 807
1 471

1 698
1 500

160 000
140 000
120 000

1 000

100 000

800

80 000

600

60 000

400

40 000

200

20 000

-

169 029

105 697

44 805

97 143

53 900

52 695

2015

2016

2014
Nes

2015

2016

Kostra gruppe 7

2014
Nes

Kostra gruppe 7

Kultur er et prioritert område i kommunen vår sammenlignet med kommunegruppen. Vi bruker
nesten 200 kroner mer per innbygger enn kommunegruppen. Satsingen på kultursektoren har
gradvis økt hvert år. Lag og foreninger mottar i gjennomsnitt over tre ganger så tilskudd som
kommunegruppen. For 2016 inkludere overføringene 10 millioner kroner til Nes Area i
spillemidler.
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Styring og kontroll
Nes kommune har god styring og kontroll på virksomhetenes tjenesteproduksjon, tilpasset
samfunnsoppdraget. Vi fikk ingen merknader i revisjonsberetning for 2015. Men vi fikk imidlertid
ett nummerert revisjonsbrev, merknadene ble lukket i forbindelse med avleggelsen av
årsregnskapet for 2015. Tilsyn gjennom året har ikke avdekt alvorlige avvik knyttet til kommunens
forvaltning. Vi har anskaffet Kommuneforlagets kvalitetssystem og Stratsys som er et styrings- og
ledelsessystem.
God egenkontroll skal bidra til å gi innbyggerne tillit til at kommunen utøver myndighet og leverer
tjenester på en betryggende måte. Egenkontroll er en viktig del av styringssystemet og skal bidra
til å unngå kritikkverdige hendelser. I tillegg til egenkontroll fører mange statlige organer tilsyn
med kommunen.
Kommunestyret har tilsyns- og kontrollansvar for kommunens virksomhet. Selskapskontroll inngår
som en del av 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 rådmannens internkontroll så langt det følger av god kommunal revisjonsskikk.
Rådmannen er ansvarlig for at kommunen har et hensiktsmessig og helhetlig system for styring
og kontroll og at det utøves internkontroll i virksomheten.
Styringssystem
Kommunestyret har vedtatt kommunalt plansystem. Plansystemet består av kommunens
overordnede og poltisk vedtatt planverk, som skal sikre gjennomføring av politiske mål, og
prioriteringer.
Gjennom politisk fastsatte mål, systematisk oppfølging av resultater og rapportering, følger vi
utviklingen på de mest sentrale områdene i kommunen. Dette er med på å sikre politisk styring og
kontroll og god oppfølging av kommunens virksomheter.
I styringsdokumentene fastsettes mål, rammer og krav. Gjennom plan- og styringsprosesser
planlegges og gjennomføres aktiviteter som skal sikre kvalitet i tjenestene og forvaltningen og
bidra til måloppnåelse.
Resultatene fra aktivitetene følges opp i henhold til fastsatte mål og krav og benyttes til å
iverksette tiltak for kontinuerlig å forbedre tjenestene og forvaltningen. Styringsmodellen bidrar til
økt fokus på måloppnåelse, læring og fornying i organisasjonen og er i stor grad basert på
medvirkning og involvering med brukerne i sentrum.
Styringshjulet
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Styring og kontroll i virksomheten
Vi erkjenner at vi ikke har gjort en god nok jobb med implementering av internkontroll.
Vi fikk ingen merknader til revisjonsberetning for 2015, men vi fikk imidlertid ett nummerert
revisjonsbrev. Merknadene var lukket i forbindelse med avleggelsen av årsrengskapet for 2015.
Vi hadde forvaltningsrevisjon på «Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder» samt
tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i Miljøarbeidertjenesten og nasjonalt tilsyn om
inneklima i skolene.
Internkontroll og risikostyring
Internkontroll er grunnpilaren i kommunens egenkontroll, og rådmannen er ansvarlig for å
etablere og vedlikeholde forsvarlige internkontrollrutiner for å forhindre og avdekke misligheter.
Nes kommune har oppmerksomhet på internkontroll, men har manglet en helhetlig struktur for
gjennomføring og dokumentasjon. Det er krav til formalisering av internkontrollen hvor det fordres
en systematisk risikokartlegging av det administrative kontrollarbeidet. Med utgangspunkt i de
risikobetraktninger dette innebærer, anskaffet vi våren 2016 Kommuneforlagets elektroniske
kvalitetssystem. Vi har siden anskaffelsen av systemet ikke gjort en god nok jobb med
implementeringen grunnet tilgang på ressurser. I budsjett for 2017 er det imidlertid bevilget midler
til en 100 % stilling til internkontroll, for å sikre utvikling og eierskap av systemet.
Stillingsressursen skal i hovedsak koordinere og samordne kvalitetsarbeidet i kommunen, samt
opprettholde og vedlikeholde kvalitetssystemet.
Det gjennomføres imidlertid mye godt internkontrollarbeid i kommunen:












For sikre bedre kommunikasjon og eierstyring med ØRU kommunens selskaper er det
opprettet et felles eiersekretariat.
Rådmannen har introdusert del II i formannskapsmøter for å styrke dialogen og
samhandling.
Vi har revidert politisk struktur med reglement og fullmakter; og i den forbindelse tatt i
bruk KF Delegeringsreglement, et digitalt verktøy for delegering til politiske og
administrative organer.
Vi har reviderert kommunens eierstrategi og eiermelding for Esval Miljøpark KF..
Arbeidet med revidering av HMS håndbok og økonomihåndbok / reglement er påbegynt.
Med arbeidsgiverstrategien som utgangspunkt har vi jobbet med hva lederrollen krever og
hva det innebærer å ha lederansvar i Nes kommune.
Ansettelsesmodulen (RPW) i Agresso er implementert. Den erstatter dagens
lønnsmelding på papir og integreres med Webcruiter dvs rekrutterings-/søknadssystemet.
Vi har arbeidet med å utvikle styringsdokumentene. Vi har fått på plass nye retningslinjer
og rapporteringsrutiner. Handlingsprogrammet for 2016 er fulgt opp med rapportering på
mål og måloppnåelse fra og med andre rapportering 2016.
Økonomiavdelingen har hatt jevnlige møter med virksomhetsledere, kommunalsjefer og
rådmann for gjennomgang av regnskapet, opplæring og veiledning.
Vi har Stratsys som er et styrings- og ledelsessystem.
Vi har startet arbeidet med nye rutiner i ePhorte og planlegging av opplæring i
forvaltningsarbeid og saksbehandling for alle saksbehandlere som skal skje i 2017.

Etikk
Kommunens utvalg for inkluderende arbeidsliv (IA-utvalget) er tildelt rollen som etisk utvalg i
kommunen. Utvalget har etikk på dagsorden 2 ganger per år, med fokus på revidering av rutinen
og behov for aktiviteter.
Etikkarbeidet er ivaretatt ved at det årlig legges opp til et møte i form av et «dilemmaverksted» på
hver enkelt arbeidsplass. IA-utvalget setter betingelsene for gjennomføringen av møtene.
Alle virksomhetene gjennomførte «Dilemmaverksted» i perioden mai-desember. Aktivitene på
møtene inkluderte fremsnakking og positivt omdømme av Nes kommune og egen virksomhet.
Det ble også gjennomført drøftinger av seks utvalgte tema, blant annet ytringsfrihet, taushetsplikt
kontra meldeplikt, hjemmekontor, politisk vurdering, lovverk på tvers av hverandre med mer.
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Varsling av kritikkverdige forhold har blitt behandlet av varslingssekretariatet fortløpende gjennom
året. Sekretariatet har behandlet tre saker, felles for alle er at de ikke er fremsatt via våre
etablerte varslingskanaler. To av sakene er fremkommet gjennom presseoppslag. Ved utgangen
av året var to saker lukket mens en fremdeles var i prosess.
Revisjonsberetning
Nes kommune mottok revisjonsberetningen for 2015 uten merknader. Vi fikk imidlertid ett
nummerert revisjonsbrev. Det omhandlet avstemming av balansepostene tilknyttet
sykepengerefusjon, samt administrative budsjettjusteringer som har endret rammen i
regnskapsskjemaene i årsregnskapet 2015.
Vi redegjorde for forholdet i notat til Kontrollutvalget jf. Kontrollutvalgets sak 29/16 Revisjonsbrev
nr.3 - Årsregnskap 2015 Nes kommune.
Vi erkjenner at vi har hatt utfordringer knyttet til sykepengerefusjon og hadde ved årsavslutning
2015 en pågående sak hos forvaltningsenheten (ERP system) for å rette problemet.
Balansepostene knyttet til sykepengerefusjon var imidlertid avstemt og dokumentert og oversendt
revisjonen. Rådmannen redegjorde for dette i årsmeldingen 2015.
I løpet av våren 2016 har vi hatt en detaljert gjennomgang av alle fordringer til NAV. Vi har netto
tapsført refusjonskrav fra 2013-2015 på 6,3 millioner kroner. Rådmannen redegjorde for deler av
beløpet i 2. resultatrapport som ble behandlet i kommunestyret 21.juni.
Vi har endret praksis og alle budsjettjusteringer som har en effekt på rammen jf.
regnskapsskjemaene i årsregnskapet, blir vedtatt av kommunestyret. Med unntak av justeringer
fra lønnsreserven, er rådmannen gitt fullmakt i budsjettvedtaket til å fordele lønnsreserven til
virksomhetene.
Forvaltningsrevisjoner
Romerike revisjon IKS har i 2016 gjennomført forvaltningsrevisjon på «Spesialpedagogisk hjelp til
barn under skolepliktig alder». Formålet med revisjonen har vært å undersøke om barn under
skolepliktig alder får oppfylt sin rett til spesialpedagogisk hjelp, og om vi sikrer god overgang til
skole for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
Etter revisjonens vurderinger sikrer våre systemer og rutiner at barna får oppfylt sin rett til
spesialpedagogisk hjelp og at de får oppfylt sin rett til hjelp innen rimelig tid. Våre rutiner legger
også godt til rette for en god overgang til skole. Vi oppfyller lovkravene til innholdet i sakkyndige
vurderinger og enkeltvedtak, samt krav til utarbeidelse av individuelle planer og årsrapporter.
Etter revisjonens vurdering bidrar dette til å sikre et tilfredsstillende tilbud om spesialpedagogisk
hjelp til barn underskolepliktig alder.
Tilsyn
Tilsyn i Miljøarbeidertjenesten
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har foretatt tilsyn i Miljøarbeidertjenesten. Tilsynet var et
landsomfattende tilsyn som ble gjennomført i utvalgte kommuner og bydeler i hele landet.
Miljøarbeidertjenesten fikk 3 avvik:




Nes kommune sikrer ikke tilstrekkelig opplæring, veiledning, evaluering og oppfølging av
tjenesten ved avdeling 2 og 3 når det gjelder personlig assistanse.
Nes kommune sikrer ikke tilstrekkelig opplæring, veiledning, evaluering og oppfølging av
tjenesten ved avdeling 2 og 3 når det gjelder helsetjenester i hjemmet.
Nes kommune sikrer ikke at Miljøarbeidertjenesten er organisert slik at brukerne får
forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Handlingsplan for å lukke avvikene er under utarbeidelse, og blir sendt fylkesmannen innen
fristen 1. april 2017.
Nasjonal tilsynskampanje om inneklima i skolene
I perioden 01.10.16 – 01.03.17 gjennomføres det en nasjonal tilsynskampanje om inneklima i
skoler. Tilsynet gjennomføres i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler. Ved tilsynskampanjen vil det være et spesielt fokus på internkontrollsystem, rengjøring og
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vedlikehold samt inneklima og luftkvalitet. Tilsynet gjennomføres av Miljørettet helsevern – Øvre
Romerike på vegne av kommunen. Det vil bli gjennomført tilsyn ved én utvalgt skole i kommunen
samt dokumenttilsyn på de skolene som ikke er utvalgt til å delta i tilsynskampanjen. I Nes
kommune er det gjennomført tilsyn ved Østgård skole. Tilsynet avdekket ingen avvik som krever
retting.
Salgs- og skjenkekontroll
Alkoholomsetningen i Nes kommune reguleres gjennom bevillingssystemet.
Dagligvareforretninger, restauranter og utesteder må ha salgs- eller skjenkebevilling for å kunne
selge og skjenke alkohol. Salgs- og skjenkebevillinger i Nes kommune ble fornyet i september.
Det ble innvilget fornyelse av




15 salgsbevillinger for salg av alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent alkohol.
13 skjenkebevillinger. 4 av skjenkebevillingene ble innvilget for skjenking av inntil 22
volumprosent alkohol.
9 av skjenkebevillingene ble innvilget for skjenking av all alkoholholdig drikk.

I tillegg til allminnelige skjenkebevillinger ble det innvilget 28 skjenkebevillinger for
enkeltanledninger, åpne eller lukkede arrangementer.
Fra 1.1.2016 trådde det i kraft nasjonale normerte regler for inndragning av bevilling, i den
forbindelse prikktildelingssystem for brudd på alkoholloven. I løpet av 2016 har det blitt tildelt 23
prikker fordelt på 11 bevillingshavere i Nes kommune. Brudd på alkoholloven ble avdekket ved
kontroller gjennomført av Trygg 24 på oppdrag av kommunen.
I henhold til alkoholloven skal det årlig gjennomføres minst tre ganger så mange kontroller som
kommunen har salgs- og skjenkesteder. Hvert sted skal kontrolleres minst én gang årlig. Trygg
24 gjennomførte 90 kontroller av salgs- og skjenkebevillinger i 2016.
Kommunen fører oversikt over omsetningstall for antall liter alkohol solgt eller skjenket i løpet av
et år. I tillegg fører Vinmonopolet oversikt over salgstall (liter) for utsalgsstedet på Årnes. Oversikt
følger under.

Omsetningstall for alkohol (liter) Nes kommune 2013-2016
2016

2015

2 014

2013

Salg

613 352

590 422

562 939

468 872

Skjenking

38 868

38 085

53 377

43 573

2016

2015

2014

2013

167 500

170 000

176 000

171 000

Salgstall (liter) Årnes polutsalg

Antall liter
kilde: www.vinmonopolet.no

Barn og unges talsperson
Den særskilte ordningen for å ivareta barn og unges interesser i kommunal planlegging i henhold
til plan- og bygningsloven § 3-3 tredje ledd, ble re-etablert av kommunestyret i mai. Ordningen
utgjør 20 % stilling og skal i tillegg omfatte oppfølging av barn og unges kommunestyre når dette
er etablert.
I Nes kalles ordningen «Barn og unges talsperson» og er tillagt stillingen som oppvekst- og SLTkoordinator i Strategi- og utviklingsavdelingen. Retningslinjer for rollen som barn og unges
talsperson ble vedtatt av kommunestyret i september. Ordningen er synliggjort på ansatt- og
innbyggerportal med forklaring av rolle og funksjon, samt kontaktopplysninger. Den er også
omtalt med oppslag på kommunens facebookside.
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Bilde: Barn og unges talsperson i Nes er oppvekst- og SLT-koordinator Ida Eliseussen

Formålet med ordningen




Bidra til et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske
skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til en hver tid
er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov.
Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling
etter plan- og bygningsloven.
Gi kommunen bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin
løpende planlegging og byggesaksbehandling.

Mandatet til Barn og unges talsperson




Barn og unges talsperson skal påse at barn og unges interesser ivaretas i den
kommunale planleggingen.
Barn og unges talsperson skal sikre at synspunkter som gjelder barn og unge som berørt
part kommer fram i planprosesser, og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til
å delta i disse prosessene.
Barn og unges talsperson skal fremme barn og unges synspunkter i planlegging, men
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ikke erstatte barn og unges egne muligheter for å delta og uttale seg.
Barn og unges talsperson har i år deltatt i flere oppstartsmøter for planlegging av arealer for
utbygging. I disse møtene har Barn og unges talsperson hatt fokus på to perspektiver; generelt
barn og unges hensyn og kriminalitetsforebyggende hensyn.
Barn og unges talsperson har vektlagt






Gode ute- og lekeoppholdsarealer skal ligge sentralt, med gode solforhold, fri for støy og
med boliger som vender seg mot arealene for å ivareta den uformelle sosiale kontrollen,
noe som igjen skaper trygghet og økt bruk av områdene.
Viktigheten av trivsels- og trygghetsfremmende tiltak, som tilstrekkelig og god belysning,
oversiktlig parkering og kjøreveier, lukkede og låst system for avfallshåndtering,
beplantning som skjermer uten å hindre innsyn og oversikt, samt unngå å lage
bygningsmessige «kriker og kroker».
Tilrettelegging for variert aktivitet i alderen 0-100 år.
Tilgjengelighet for funksjonsnedsatte til fellesarealere (min. 30 % av fellesarealer skal
være tilpasset).

Barn og unges talsperson har også deltatt i arbeidet med flere store planer for å ivareta barn og
unges hensyn, slik som helhetlig oppvekststrategi, planprogram for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv og kommunedelplan Årnes.
Barn og unges talsperson har koordinert arbeidet med å etablere Barn og unges kommunestyre
(BUK) og utarbeide reglement for organet. Kommunestyret vedtok etablering og organisering av
BUK i september og BUK har sitt konstituerende møte i februar 2017. Barn og unges talsperson
har oppfølgingsansvaret og skal sørge for at dette organet utvikles videre.
Tilgjengelighet
Hvert år i de siste fire årene har Nes kommune øremerket penger til universell utforming i
budsjettet. For optimal utnyttelse av de budsjetterte midlene, er det gjennomført nødvendig
kartlegging og iverksatt prioriterte tiltak. Så langt har de prioriterte tiltakene vært basert på at de
skal komme flest mulig av kommunens innbyggere til gode. Tiltak som kan nevnes er
dørautomatikk, ledelinjer og terskeleliminatorer. Videre er det montert teleslynger ved de fleste av
kommunens formålsbygg.Vi økte og fikk innvilget midler i 2016 fra Bufdir og har gjennomført
ytterligere kartlegging.
Ressurspersoner i kommunen har deltatt i KS sitt Universell Utforming (UU)-nettverk, og det
videre gjennomført kurs og temadager for tverrefatlig kompetanseheving innen universell
utforming i kommunen.
For fortsatt økt bevissthet rundt universell utforming skal det også i 2017 arrangeres temadag og
ressursgruppen fortsetter sitt arbeid i KS-nettverket.Vi har også i 2017 søkt om og fått innvilget
midler fra Bufdir, via KS nettverkets deltakelse. Vi skal kartlegge Nes Rådhus, Tildelingsenheten
og «nye» Familiens Hus ved hjelp av IK–bygg (verktøy for kartlegging av bygg). I mai 2017 skal vi
ha en presentasjon om universell utforming for Barne- og unges kommunestyre.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Vi har ikke hatt noen hendelser i år. Tilsyn fra Fylkesmannen viser at beredskapen er vel
fungerende og god.
Slik vil vi ha det
Vi skal sikre innbyggernes liv, helse, miljø og matrielle verdier ved å:



Jobbe systematisk og målrettet med forebyggende samfunnssikkerhet og beredskap
Ha en oppdatert helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan som grunnlag
for kommunal arealplanlegging og utøving av tjenester og forvalting

Lovfestet beredskapsplikt
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overordnet plan for kriseledelse og kriseinformasjon. Planen skal baseres på risiko- og
sårbarhetsanalyser.








Revisjon av overordnet beredskapsplan pågikk i 2014. Planen ble utarbeidet med
bakgrunn i gjennomført ROS-analyse i 2013.
Ny overordnet beredskapsplan plan ble vedtatt mars 2015.
I løpet av 2016 har det ikke vært noen alvorlige hendelser der kommunens
kriseberedskap har blitt aktivert.
Det har vært mindre hendelser som beredskap i flomperiode. Dette ble håndtert av lokalt
beredskapsforum og registrering i CIM.
Det er utarbeidet plan for kisekommunikasjon
Vi har videreført samarbeidet med kommunene på Øvre Romerike om overordnet
beredskap og oppdaterer felles ROS-analyser og beredskapsplaner.
Vi har sammen med de andre kommunene på Øvre Romerike et felles evakuert- og
pårørendesenter for større hendelser (Hotell Gardermoen | Clarion Hotel & Congress
Oslo Airport)

Kriseberedskap
Kommunens krisebedredskap består av:






lokalt beredskapsforum
kriseledelse som på kort varsel innkalles når det oppstår en hendelse av en slik karakter
og omfang at de ordinære innsatsorganene og det normale apparatet må ha bistand
psykososialt kriseteam
krisestab
evakuert- og pårørendesenter som aktiveres når det er behov for oppfølging ved kriser,
ulykker og katastrofer

Psykososialt kriseteam varsles gjennom Legevakta.
Kommunen benytter kriseverktøyet CIM i arbeidet med ulykker og uønskede hendelser.
Til befolkningsvarsling benyttes UMS. Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle
mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de personene som kun er registrert med
fasttelefon.
Beredskapsøvelser og tilsyn
Det er ikke gjennomført beredskapsøvelse i 2016, men kommunens kriseledelse og krisestab har
deltatt som observatør på øvelser i nabokommuner.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomført tilsyn med våre beredskapsplaner.
Fylkesmannen ga ett avvik som omhandlet dokumentasjon. Avviket er lukket.
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Medarbeidere
Av større fokusområder i 2016 kan nevnes arbeid med sykefravær og fravær i gråsonen,
Arbeidsgiverstrategi 2016-2019 samt nye datamoduler innen HR. Det har vært en markant
nedgang i sykefraværet gjennom 2016.
Inkluderende arbeidsliv
Nes kommune er en IA-bedrift. I nåværende avtaleperiode er de sentrale målene å forebygge
sykefravær (øke fokuset på jobbnærvær), øke rekruttering til arbeidslivet for personer som har falt
utenfor gjennom å tilby praksisplasser, samt det å beholde seniorene lengst mulig i arbeid.
Vi samarbeider godt med kontaktpersonen for NAV og har møter en gang pr måned gjennom
kommunens partssammensatte IA-utvalg. I tillegg har kommunen 2 halvårlige IA-forum, der
ledere, tillitsvalgte og personalmedarbeidere møter NAV, og det systematiske IA-arbeidet
diskuteres.
Likestilling og diskriminering
Kommunestyret består av 35 medlemmer og har en kvinneandel på 48 %. Formannskapet består
av 11 medlemmer og har en kvinneandel på 45 %. De oppfyller begge lovens krav om en
kvinneandel på 40 %.
Kjønnsfordelingen blant ansatte i rådmannens ledergruppe er 38 % kvinner. Blant kommunens 32
overordnede ledere er kvinneandelen 62 %. Blant de 48 avdelingslederne er kvinneandelen
81 %.
Vi gjennomfører følgende tiltak for å bedre likestilling mellom kjønnene:



I kommunens stillingsannonser fremheves det at kommunen bidrar aktivt til likestilling
mellom kjønnene, i samsvar med likestillingslovens bestemmelser. Ved utlysning av ledig
stilling oppfordres det underrepresenterte kjønn til å søke.
Når det finnes kandidater av begge kjønn til en ledig stilling skal minst en representant fra
det underrepresenterte kjønn tas inn til intervju, når formelle krav til stillingen er oppfylt.

I det utvidede likestillingsperspektivet er Nes kommune opptatt av at personer som er, eller vil bli,
ansatt i kommunen, skal ha like arbeidsvilkår og ikke forskjellsbehandles på bakgrunn av verken
funksjonsevne, kjønn, religion, legning eller etnisk tilhørighet.
IA-avtalen bygger på å inkludere alle i verdiskapingen i samfunnet. Nes kommune skal være en
god arbeidsplass for alle, uavhengig av individuelle behov for tilrettelegging.
Uønsket deltid
Vi har mange utlysninger gjennom året, og er positive til at ansatte søker ledige stillinger for å
utvide stillingsprosenten.
Hovedavtalens § 2.3.1 regulerer bruken av deltidsstillinger og setter krav om at partene skal
drøfte bruken av deltidsstillinger én gang pr år. I Nes kommune skjer dette i samarbeidsforum,
der rådmann og personal- og organisasjonssjef møter hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.
Strategidokumentet «Heltidskultur – redusere uønsket deltid» ble vedtatt høsten 2015. Med
utgangspunkt i strategien er det gjennomført drøftinger med tillitsvalgte for å etablere en
kompensasjonsordning, slik at medarbeidere som i dag jobber 3. hver helg, i større grad jobber 2.
hver helg. Tiltaket innebærer bedret kompetanse på helg, større stillinger og færre ukjente
ansikter på jobb for pasientene.
Bedriftshelsetjenesten
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Samarbeidet med HMS-senteret Øvre Romerike (BHT) fungere godt. Det er etablert en god
struktur for kontinuerlig kontakt og jevnlige systemmøter mellom personal- og lønnsavdelingen og
BHT. Bedriftshelsetjenesten innkalles til alle møter i arbeidsmiljøutvalget (AMU), og hver enkelt
virksomhet har egen samarbeidsplan for sin aktivitet med bedriftshelsetjenesten. For ansatte som
har behov for arbeidsplassvurdering, utføres dette av ergo-/fysioterapeut fra BHT. Dette er et
forebyggende tiltak i forhold til fysisk utforming på arbeidsplassen.
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Seniorpolitikk
Seniorordningene i Nes kommune iverksettes fra og med fylte 58 år. Dette betyr fokus på
seniorpolitikk som en obligatorisk del av medarbeidersamtalen fra fylte 58 år.
Annethvert år tilbys medarbeiderne et informasjonsmøte som gir oversikt over seniorpolitiske
tiltak, juridiske forhold og pensjon. I etterkant av møtet tilbys individuelle samtaler med
pensjonsleverandør.
Vi har flere alternative tiltak som kan være med på å forlenge yrkeslivet til medarbeideren. Her
nevnes blant annet endringer av arbeidsoppgaver, overgang til ny stilling, kompetanseheving og
tilrettelegging av medarbeiderens arbeidsplass.
Vi tilbyr ikke delvis AFP, men medarbeidere har etter en individuell vurdering mulighet til redusert
stilling med samme lønn eller bonus, fra fylte 62 år.
Tillitsvalgte
I Nes kommune er det 17 ulike arbeidstakerorganisasjoner. 5 av de hovedtillitsvalgte er frikjøpte i
hele eller deler av sin stilling.
Rådmann og personal- og organisasjonssjef møter jevnlig de hovedtillitsvalgte og
hovedverneombudet i samarbeidsforum.
Samarbeidsforumet er preget av åpen dialog fra begge parter noe som borger for et godt
samarbeid mellom arbeidsgiver og de ansatte og deres organisasjoner.
Virksomhetsledere møter lokalt verneombud og plasstillitsvalgt i lokalt HMS-utvalg. I tillegg har
kommunalsjefer sektormøter med hovedtillitsvalgte.
Fokusområder i 2016:





Sykefravær og fravær i gråsonen
Nye datamoduler innen HR
Arbeidsgiverstrategi 2016-2019
Nytt lønnskapittel for avdelingsledere - 3.4.3

Det ble også gjennomført møter i andre partssammensatte utvalg som administrasjonsutvalg,
arbeidsmiljøutvalg og IA-utvalg.
Hovedverneombud
Hovedverneombudet er representant for arbeidstakerne og verneombud i sentrale saker som
angår arbeidsmiljøet, i tillegg til å samordne, støtte og veilede verneombudene i deres arbeid.
Hovedverneombudet er fast medlem i AMU, IA-utvalget og samarbeidsforum.
Hovedverneombudet skal også se til at arbeidsgiver følger arbeidsmiljølovens krav, slik at
hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt.
I 2016 har hovedverneombudet arrangert 2 heldagssamlinger, der alle verneombudene i
kommunen var innkalt. Hovedverneombudet har sammen med verneombudene i sektorene, hatt
møter med kommunalsjefene og deltatt på samlinger/seminar i forhold til egen utvikling.
Ombudet har også bidratt i mange enkeltsaker og arbeidsgrupper som har dreid seg om varsling,
arbeidsmiljø og etikk.
Sykefravær
2016 startet med de samme høye sykefraværstallene som i 2015. En rekke store og
kostnadskrevende tiltak ble iverksatt for å øke ansattes nærvær:






Opprettelse av sykefraværsrådgiverstilling
Redusere lederspenn i Hjemmetjenesten og Miljøarbeidertjensten
Ansettelse av kjøkkenassistentstillinger i Institusjonstjenesten (kommunestyret 15/12-15)
Gjennomføring av "dybdesamtaler" med kronisk syke
Øke potten til HMS-midler fra kr 200.000 til 400.000, midler virksomhetene kan søke om.

Det har vært en markant nedgang i sykefraværet gjennom året. Samlet for alle virksomheter i
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2016 er sykefraværet på 8,7 % mot 10,5 % i 2015. Korttidsfraværet utgjør 2,0 %, litt lavere enn i
2015 da det var 2,1 % i 2015. Langtidsfraværet 6,7 %, en reduksjon fra 8,3 % i 2015. Både
korttidsfraværet med særlig langtidsfraværet har en positiv utvikling sammenlignet med 2015.

Ambisjon 2016
Nes kommune

8

Status 2016
8,7

Status 2015
10,5

Status 2014
7,9

Lærlinger
Det jobbes målrettet for at vi skal tilby læreplasser i de fagene det er stort behov for å rekruttere
arbeidskraft til i fremtiden. Kommunen hadde 20 pågående lærekontrakter i 2016.
Det er etablert et godt samarbeid med videregående skoler i regionen, og kommunen har egen
rekrutteringspatrulje. Vi har en lærlingekoordinator i 50 % stilling tilknyttet personal- og
lønnsavdelingen. Koordinatoren har personalansvar for lærlingene og ansvar for faglig
oppfølging, rekruttering og administrative rutiner. Dette gir mindre belastning på ledere og
veileder ute på avdelingene og hever kvaliteten på opplæringstilbudet i kommunen. Det satses på
god oppfølging og variert innhold i henhold til læreplanene for lærlingene.
Politikerne i Nes ønsker å øke satsingen på lærlinger og gradvis øke antall læreplasser i årene
som kommer.
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Innledning
Nes er en bo- og oppvekstkommune i vekst. Resultatene for 2016 viser at vi har bidratt til
samfunnsutvikling og levert gode tjenester, noe som indikerer at vi evner å løse vårt
samfunnsoppdrag. Vi skal fortsette arbeidet med å legge til rette for en samfunnsutvikling som
fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller.
Befolkningsutviklingen fremover, og særlig forventet sterk vekst i de eldste aldersgruppene, gir
grunn til å forvente økt etterspørsel etter tjenester. Med Nes kommunes inntektsgrunnlag vil dette
kreve strenge prioriteringer. 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.
Befolkningsutvikling
I likhet med landet totalt har vi hatt en rask utvikling i folketallet. Ved utgangen av 2015 var det
20 783 innbyggere i Nes og per 31.12.2016 var innbyggertallet økt med 458, til 21 241 nesbuer.
Kommunal tjenesteproduksjon er blant annet rettet mot bestemte aldersgrupper, og data om
utvikling i befolkningen gir nyttig informasjon om forventet behov.
Hovedtrekkene i befolkningsutviklingen frem mot 2030 viser en jevn befolkningsvekst. SSBs
anslår en vekst for Nes på over 25 % i perioden 2016 til 2030. De anslåtte dataene viser
imidlertid store variasjoner innen de ulike aldersgruppene. Barne- og ungdomsgruppene
forventes å vokse med over 30 % frem mot 2030. Vi får en sterk vekst i antall barn i
barnehagealder de neste 6 årene, men en moderat vekst av barn i grunnskolealder. Tallene
endres når barnehagebarna når skolealder.
Den eldste delen av befolkningen øker mest med drøye 60 % frem mot 2030. Vi får mange flere
av de eldste eldre. Det forventes en dobling av innbyggere over 80 år innen utgangen av 2030.
Den kraftige økningen i de eldste aldersgruppene, sammen med stadig flere yngre brukere, vil gi
et økt press på omsorgstjenester av ulik art. Det vil på sikt være et stort behov for ulike botilbud
for den eldste aldersgruppen. Samtidig vil det være mange ressurssterke innbyggere i gruppen
«yngre eldre».
Økonomisk handlingsrom
Vi har hatt gode resultater de siste årene som har gitt oss en stadig sterkere arbeidskapital og
likviditet, med unntak av 2014 da vi hadde et lite underskudd. Det er allikevel utfordrende for Nes
å skape et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom. Kommunen har lave frie disponible inntekter
sammenlignet med landsgjennomsnittet og vi skal framover investere i skoler, barnehage, ulike
typer omsorgsboliger og helsehus, svømmehall og infrastruktur.
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. Flere barn og unge i
barnehage- og skolealder trekker i retning av økte utgifter til barnehage og grunnskole, mens
flere eldre bidrar til økte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene. En utfordring for Nes i denne
forbindelse er at kommunen i følge inntektssystemets kriterier, skal være om lag 4 % billigere å
drifte enn gjennomsnittskommunen. Økt låneopptak som følge av økte investeringer medfører i
tillegg at en større andel av kommunens inntekter må brukes til å dekke finansutgifter.
Fornye, forenkle og forbedre
Med bakgrunn i utfordringsbildet med demografisk utvikling, levekår, sosiale ulikheter og
økonomisk handlingsrom, blir det avgjørende at vi finner innovative og effektive løsninger for
kommunens videre drift. Vi må fornye, forenkle og forbedre oss!
Virksomhetene i kommunen må aktivt tilpasse seg kommunens rammevilkår og håndtere veksten
innenfor de rammene som er til disposisjon. Vi må tenke smart for å få best mulig bruk av
felleskapets ressurser. Det ligger for eksempel et stort mulighetsrom i videre digital utvikling,
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både i tjenesteytingen til innbyggerne og i interne arbeidsprosesser.
Velferdsteknologi er et viktig satsingsområde framover. I 2017 skal vi ta ny teknologi i bruk og
innføre nye digitale trygghetsalarmer og elektroniske dørlåser til hjemmeboende eldre med
tjenester fra kommunen. Tilsvarende teknologi skal også tas i bruk på Nes sykehjem og i
Leirvegen bosenter. Dette er bare begynnelsen og i årene som kommer vil satsingen på
velferdsteknologi bli et viktig bidrag i å fornye, forenkle og forbedre kommunens tjenester.
Prosjektet "digital innbygger" videreføres og inneholder flere delprosjekter som vil effektivisere
IKT-hverdagen for innbyggeren i kontakten med kommunen. Samtidig effektiviseres våre interne
arbeidsprosesser. En ny og oppgradert innbyggerportal blir lansert i februar 2017. Dette er første
skritt på vegen til en døgnåpen kommune.
Langsiktig helhetlig boligstrategi
Nes er som én av 20 kommuner i Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland, tatt opp i Husbankens
kommuneprogram (by- og tettstedsprogram) 2016-2020. I forbindelse med dette programarbeidet
skal vi utarbeide en langsiktig og helhetlig boligstrategi som ivaretar alle målgrupper.
Et slikt helhetlig strategisk boligarbeid vil være et godt verktøy for å utvikle hensiktsmessig
samhandling mellom kommunen og private aktører og en tettere tverrsektoriell samhandling
innad i kommunen på boligområdet. Med den kraftige veksten i andel eldre som kommer i Nes på
lengre sikt, må vi utvikle innovative løsninger for å kunne håndtere behovet for differensierte og
gode botilbud. Innbyggernes tilgang på trygge og egnede boliger er en medvirkende faktor for
gode levekår og det gjelder uavhengig av målgrupper og alder.
Årnes - et attraktivt kommunesenter i vekst
Årnes har status som prioritert lokalt tettsted i regional plan for areal og transport.
Kommunesenteret skal ta hovedtyngden av framtidig boligvekst og videreutvikles som et attraktivt
kommunesenter og bosted med god balanse mellom boliger, servicefunksjoner, forretninger,
næringsvirksomhet og kultur- og aktivitetstilbud.
Potensialet er stort og kommunesenterets plassering ved Glomma, moderne gatebruksplan,
jernbane, park og vakker eldre bebyggelse er faktorer vi skal utnytte for å øke Årnes sin
attraktivitet. I tillegg blir det viktig å legge til rette for flere møteplasser og et enda bedre kultur- og
aktivitetstilbud, slik at Årnes får en flerfunksjonalitet som sikrer aktivitet og byliv både dag og
kveld.
Det blir nødvendig å bruke tid og ressurser på å revidere kommunedelplanen for Årnes slik at vi
har et planmessig oppdatert grunnlag for den videre utviklingen.
En ny helse- og velferdsplan for hele livsløpet
Rulleringen av Omsorgsplan 2013-2025 er igangsatt og skal resultere i en ny og mer helhetlig
Helse- og velferdsplan fram mot 2029. Hovedstrategiene i omsorgsplanen der tjenestene dreies
fra institusjonsomsorg til hjemmebaserte tjenester med fokus på egenmestring videreføres, men
samtidig er det behov for å se på helse og velferd i et mer helhetlig og større perspektiv.
I planarbeidet vil både utredning av mulighetene for samlokalisering av kommunale helse- og
omsorgstjenester og allmennlegetjenester, helsehus samlokalisert med ulike boenheter,
aktivitetstilbud og service og velferdsfunksjoner, samt plan for samarbeid og ansvarsfordeling
mellom kommunen og fastlegene inngå. Økt fokus på forebygging og folkehelse,
helsefremmende virksomhet og aktive medansvarlige brukere og pårørende er hovedelementene
i de statlige føringene for utformingen av kommunale helse og velferdstjenester fremover.
Arbeidet med planen fortsetter inn i 2017, med mål om at planforslaget legges ut på høring i løpet
av høsten og vedtas i kommunestyret innen utgangen av 2017.
Barnehage- og skolestruktur for framtida
I mange år har Nes hatt en desentralisert skolestruktur. I framtida vil kommunen trenge robuste
skoler som både tåler vekst og som er tilgjengelig for alle brukergrupper, i tillegg til at de er
effektive å drifte.
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I denne sammenheng er det viktig å kunne dekke lovpålagte krav til lærere om fagutdannelse
som trer i kraft fra 2025, fagbehov ved skolene, muligheter for samarbeid på trinn og å kunne ha
generell høy fleksibilitet i utnyttelse av skolenes ressurser. Dette oppnås best ved større og
robuste skoler. Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030 legger også føringer om at det skal
planlegges for barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet i bygg som har stor fleksibilitet, og som
kan benyttes til andre aktiviteter i nærmiljøet.
Vi har startet et arbeid med å endre skolestrukturen til større skoleenheter og dette arbeidet vil
fortsette i perioden 2017-2020. I 2017 skal det utarbeides en strategi for barnehage- og
skolestruktur som strekker seg mot 2040. Denne strategien skal omfatte en egen plan for
rekkefølgen for utbygging, sammenslåing, nedleggelse og lokalisering av kommunale skoler og
barnehager.
Helsefremmende og forebyggende arbeid
Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer som er oppdatert i år for perioden 2016-2019
viser at befolkningens helsetilstand i Nes preges av høy grad av livsstilsrelaterte sykdommer. Vi
har også en økt forekomst av psykiske lidelser. Nes ligger høyere enn både lands- og
fylkessnittet når det gjelder antall brukere i primærhelsetjenesten grunnet psykiske symptomer og
lidelser i aldersgruppen 15-29 år. Det er en generell samfunnstrend at denne gruppen øker, slik
den har gjort i Nes. Dette er urovekkende. Psykisk helse blant barn og unge er derfor et prioritert
område framover.
Det er viktig at vi fortsetter med helsefremmende og forebyggende arbeid og tidlig innsats,
uavhengig av alder. Kommunen må tilrettelegge for økt fysisk aktivitet, sunt kosthold og redusert
bruk av rusmidler. Vi må arbeide for å fremme innbyggernes helse- og mestringsevne for å
forhindre, utsette og redusere sykdom og sykdomskomplikasjoner. Videre satsing på
frisklivssentralen og utvidelse av tilbudet for å nå enda flere grupper i befolkningen, samt et eget
tilbud rettet mot barn og ungdom og deres familier, er viktige veivalg framover. Vi skal også
reorganisere SLT-arbeidet og prioritere rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid etter denne
modellen (Samordningsmodell for lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak).
Godt forebyggende arbeid handler først og fremst om samfunnets evne til å fremme sunne barn
og unge som håndterer framtidige utfordringer og risikoer. Vi skal derfor fokusere på å styrke
foreldrerollen så tidlig som mulig og sørge for en god oppvekst allerede i svangerskapet.
Den gode oppvekst der elvene møtes
Gode oppvekst- og utdanningsvilkår er viktig for å redusere sosiale forskjeller i folkehelse, og vår
folkehelseprofil viser at Nes skårer lavere enn landsgjennomsnittet når det gjelder det generelle
utdanningsnivået og psykiske symptomer og lidelser blant ungdom og unge voksne. Nes har
også et større frafall fra videregående skole og svakere læringsresultater enn både
landsgjennomsnittet og snittet i Akershus.
Det systematiske og målrettede arbeidet med å bedre læringsresultater må derfor videreføres
med uforminsket styrke. Handlingsplanen "Løft i Nes-skolen» skal revideres og nødvendige
justeringer foretas ut fra erfaring og oppdatert forskningsbasert kunnskap.
En helhetlig oppvekststrategi med visjon om "den gode oppvekst der elvene møtes" ble vedtatt i
desember og gjelder for 10 års perioden 2017-2027. Den handler om å gjøre det vi gjør innenfor
oppvekstfeltet i et helhetlig perspektiv på tvers av de ulike tjenestene i kommunen. På denne
måten skal koordineringen av kommunens tjenester bli mer kraftfull enn i dag. Samtidig skal
strategien bidra til å bevisstgjøre innbyggerne om at hele Nes kommune som samfunn - sammen
- må bidra til at barn og unge i Nes får en god oppvekst.
Både oppvekststrategien og Løft i Nes-skolen er ambisiøse planer med mange tiltak, som det blir
viktig å følge opp framover. Målet på lang sikt er at tiltakene i oppvekststrategien skal flytte hele
Nes kommune som samfunn i positiv retning i forhold til folkehelseprofilen generelt og andelen
som fullfører videregående skole spesielt.
Deltakelse, engasjement og medvirkning
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I Nes er det stor dugnadsånd og et aktivt lag- og foreningsliv med nærmere 250 ulike registrerte
organisasjoner. I år startet vi arbeidet med å utforme en plattform for samspill og samarbeid
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mellom frivilligheten og kommunen som skal sikre gode vilkår for frivilligheten og bidra til at den
kan vokse videre. Arbeidet skal ferdigstilles i 2017 og ende ut i en plattform for helhetlig
frivillighetspolitikk 2017-2020.
Vi ønsker i større grad å ta hele samfunnets ressurser i bruk, og involvere innbyggere og brukere
i utformingen av tilbud og tjenester - i en tankegang om å utvikle "fellesskapssamfunnet". I
innbyggerundersøkelsen skårer vi lavt på temaet "tillit" og framover må vi arbeide videre med å
styrke tilliten til lokaldemokratiet og å øke deltakelse og engasjement blant innbyggerne. Vi skal
utvikle innbyggerdialogen og prioritere aktiv innbyggermedvirkning i planarbeid og
utviklingsarbeid, og utvikle løsninger for digital dialog og høringsportal.
Barn og unge sitter inne med kunnskap som voksne ikke har og denne førstehåndskunnskapen
kan bidra til at politikere og administrasjon tar beslutninger på et bedre grunnlag. Reell
medvirkning fra barn og unge er et eget satsingsområde i Nes og vi legger til grunn at barn og
unges mulighet til å bli sett, få si sin mening og bli hørt er en viktig ressurs for kommunen og
samfunnet. Barn og unges kommunestyre (BUK) har sitt konstituerende møte i 2017. Videre
utvikling av BUK og andre reelle medvirknigsarenaer for barn og unge blir et viktig fokus
framover.
Omdømmebygging og strategisk næringsutvikling
Å skape et omdømme for kommunen skjer i daglige gjøremål. Gjennom nytenking og innovasjon
kan vi skape et "produkt" med utgangspunkt i vår identitet og våre fortrinn.
Strategisk næringsplan 2017-2030 ble vedtatt i desember og framover vil iverksetting og
implementering av tiltakene i planen ha prioritet. Vi vil utarbeide strategier for omdømmebygging
som har fokusområdene landbruk, kultur og miljø samt kommunesenteret Årnes. Gjennom planen
har kommunen en sentral rolle i å markedsføre Nes som et attraktivt sted å drive næring,
stimulere til gründervirksomhet og fremme grønt næringsliv.
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Samfunnsutvikling og kultur
Viktige hendelser
•

Arbeidet med å optimalisere og effektivisere kommunalområdet er gjennomført med
virkning fra 1.1.2017. Virksomhetene kommunalforvaltning, kommunalteknikk og landbruk
samt plan ble slått sammen til en virksomhet med navnet Areal og miljø. Næringsdelen er
organisert i stab hos kommunalsjefen. Det ble i løpet av året opprettet et eget
prosjektkontor som skal i vareta i store framtidige byggeprosjekter som kommunen står
ovenfor.

•

Som en oppfølging av revidert arealdel av kommuneplanen ble det gjennomført
ravinekartlegging i kommunen og fortetting- og transformasjonsanalyse i Årnes.

•

Kommunen overtok "Elvehaug" fra MC klubben Gremium.

•

Bygging av ny kommunal barnehage ble vedtatt med oppstart i 2017.

•

Hovedplan for vann og avløp, samt opprydningsplanen for spredt avløp ble vedtatt.

•

Som en del av gevinstrealiseringen digitaliseres byggesaksarkivet. Ferdigstilles i 2017.

Fakta
Kommunalområdet består av stabsfunksjonene plan- og næring samt virksomhetsområdene
kultur, kommunalteknikk, kommunalforvaltning og bygg- og eiendom, inkludert flyktningetjenesten
og eiendomsforvalter.
Brukere
Innen kommunalområdet ble det kun gjennomført brukerundersøkelse innen virksomheten kultur
med unntak av biblioteket i påvente av ny biblioteksjef.
Konklusjonen av denne undersøkelsen viser at tilfredsheten ligger godt over egne ambisjonen og
over landsgjennomsnittet.

Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Status
2016

God tjenestekvalitet

Brukertilfredshet
med tjenestetilbudet

4,5

5

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)

Opplevd god
brukermedvirkning

4,3

5,1

Presis informasjon om
hva brukeren kan
forvente

Opplevd presis og
tilrettelagt
informasjon

4,4

5

Status
2015

Status
2014

Medarbeidere
Generelt virker det som det er god medarbeidertilfredshet.
Sykefraværet har hatt en positiv utvikling de senere år og vi har tilnærmet nådd målsettingen for
2016. Arbeidet med aktivt med sykefraværsoppfølging og tiltak inn imot dette synes å være en
medvirkende årsak til nedgangen.
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Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,5
6,3

6,5

8

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

4,3

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

5

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,3

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

4,9

9,8

Økonomi
Kommunalområdet har hatt et mindreforbruk i 2016 på kr. 1.869.000 som i hovedsak er et
resultat av god økonomisk styring i virksomhetene.
Virksomhetsområdet Bygg- og eiendom hadde imidlertid et merforbruk som følge av at budsjettet
ble revidert med 7,0 millioner kroner i 4. resultatrapportering. I tillegg ble det økte utgifter til leie
av moduler til Årnes barnehage samt en del akutte vedlikeholdsarbeidet på formålsbyggene.
2016

2015

2014

Regnskap

151 609

141 464

126 491

Budsjett

153 478

146 167

135 688

-1 869

-4 703

-9 197

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk handlingsrom i
den forbindelse god
økonomistyring og effektiv
ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016

Status
2015

Status
2014

98,8

96,8

93,2

Mål og resultater
LEVE
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Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune har et balansert og
bærekraftig bosettingsmønster

Nes skal fortsette som egen kommune og
videreutvikles til å bli en av fylkets beste
oppvekstkommuner. Det desentraliserte
bomønsteret skal ivaretas samtidig som Årnes
videreutvikles som kommunesentrum
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Periodemål/strategier

Handling/tiltak
Gang- og sykkelveiprosjekt igangsettes i henhold
til trafikksikkerhetsplan
Etablere flere omsorgsboliger med mulighet for
heldøgns bemanning sentralt på Årnes
Ny stor kommunal barnehage på Årnes bygges
snarest. Inntil ny permanent barnehage er på
plass, etableres midlertidig barnehage på Årnes.
Utbyggingsprosjekter lokaliseres hovedsakelig i
tilknytning til kollektiv knutepunkter med offentlige
tjenester og servicefunksjoner

Årnes er et attraktivt kommunesenter i
vekst

Videreutvikle Årnes som kommunens viktigste
senter for servicefunksjoner, forretning,
næringsvirksomhet, kultur- og aktivitetstilbud

Nes kommune har møteplasser som
fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet
og tilhørighet

Bygge svømmehall på Årnes

Nye skolebygg skal fungere som
nærmiljøsenter etter skoletid

Bygge ny ungdomsskole og nærmiljøsenter i
Vormsund

Nes har aktive innbyggere

Regulere gode og brukervennlige grønt-, leke- og
aktivitetsområder tilpasset alle brukergrupper

Helsefremmende og forebyggende arbeid
og tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse
og trivsel hos barn og unge

Utarbeide en helhetlig oppvekststrategi,
herunder:• Satsing på helsestasjon og
skolehelsetjeneste• Satsing på rusforebyggende
tiltak og psykisk helse hos barn og unge

Etablere og opprettholde møteplasser som er
tilgjengelige og tilrettelagt for ulike målgrupper

Satse på forebygging og tidlig innsats
Innbyggere i Nes gis mulighet til et langt liv
i eget hjem

Etablere helse- og velferdssenter integrert med
omsorgsboliger sentralt på Årnes
Fra leie til eie.
Holde gode bygg som grunnlag for å kunne fylle
bygningene med gode tjenester

Nes kommune har et balansert og bærekraftig bosettingsmønster
Etter kommunevalget i september (2015) fikk Nes kommunestyre ny posisjon, med en
samarbeidsavtale som sier at Nes kommune skal fortsette som egen kommune. Det ble fremmet
sak for kommunestyret 17. november 2015 med forslag til vedtak om at Nes kommune avslutter
utredningsarbeidet om kommunesammenslåing. Saken ble utsatt til 15. desember 2015 i påvente
av utredningsarbeidet om én felles kommune på Øvre Romerike. I kommunestyremøte 15.
desember 2015 vedtok Nes kommune å ikke ta initiativ til videre utredningsarbeid med AurskogHøland, Sørum og Sør-Odal kommuner, og å avslutte utredningsarbeidet med
kommunereformen.
Gang- og sykkelveiprosjektene er gjennomført som forutsatt. Gang- og sykkelveg Tomteråsen Neskollen igangsettes våren 2017. Ny gang- og sykkelveg Haga stasjon - Munkerudteie
ferdigstilles våren 2017. Videre planlegging fra Haga stasjon - Auli er igangsatt og forventes
vedtatt i 2017.
Delprosjekt om etablering av flere omsorgsboliger sentralt på Årnes startet opp høsten 2016, og
inngår som en del av rulleringen av Helse og velferdsplanen.
Anbudskonkurransen for bygging av ny barnehage på Årnes er avsluttet og prosjektering i gang.
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Årnes er et attraktivt kommunesenter i vekst
Arbeidet med revidering av kommuneplan Årnes er påbegynt. Områderegulering og etablering av
Campus Nes ble i budsjettbehandlingen ikke prioritert i 2017.
Nes kommune har møteplasser som fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet
Fremdrift bygging av svømmehall er i henhold til framdriftsplan og vil bli ferdigstilt og åpnet i
henhold til skolestart 2017. Fylling av bassenger og oppstart av innregulering og prøvedrift skjer i
løpet av mars 2017. Overlevering er endret satt til 06.06.17.
Regulering og opparbeidelse av Bystranda (Årenes brygge) inngår som en del av
Kommunedelplan Årnes.
Vi har økt aktiviteten i kinoen sammenlignet med 2015. Vi har færre besøk per kinoforestilling enn
målsettingen (kostragruppe 7).
Møteplass for eldre på Auli og Neskollen er opprettet.
Nye skolebygg skal fungere som nærmiljøsenter etter skoletid
Reguleringsplan ny ungdomsskole i Vormsund er vedtatt og det arbeides nå med romprogram,
utkast til arkitektkonkurranse og kartlegging av eksisterende ungdomsskole.
Nes har aktive innbyggere
Regulere gode og brukervennlige grønt-, leke- og aktivitetsområder tilpasset alle brukergrupper
er en kontinuerlig prosess som inntas i alle planer som er under arbeid.
Helsefremmende og forebyggende arbeid og tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse og trivsel hos barn og unge
Oppfølgings- og losfunksjonen (LOS) for ungdom mellom 14 og 23 år er videreført etter endt
prosjektperiode.
Innbyggere i Nes gis mulighet til et langt liv i eget hjem
Arbeidet med etablering av "Helsehus" på Årnes er del av Helse-velferdsplanene.
I 2016 fikk 6 husstander som leide kommunal bolig kjøpt seg bolig ved hjelp av startlån. Markedet
er begrenset i Nes og høye og økende boligpriser gjør at husstander med finansiering bruker
lenger tid på å få kjøpt egnet bolig. 4 husstander ble innvilget startlån til refinansiering av gjeld for
å hindre tvangssalg av bolig.
Oljebrennere er utfaset og erstattet med varmepumper.
Alle utleieboligene i Søstersletta og Gjerderudvegen er utstyrt med brannvarslingsanlegg med
direkte varsling til brannvesenet. Omsorgsboligene er utstyrt med komfyrvakt og
vanntåkeslukningsapparat. Noen leiligheter er også oppgradert til tek.10 brannsikring.
Av større vedlikeholdsarbeid som er utført, kan nevnes nytt tak på deler av Årnes og Fenstad
barneskole, nye skolekjøkkener ved Årnes og Auli barneskole, nytt låssystem Runni
ungdomsskole og Runnihallen, nytt terrassegulv og overbygg NBSS, utbedring av arkiv og
renovering av toaletter på rådhuset.
LÆRE
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Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Engasjerte og deltagende innbyggere

Utvikle innbyggerdialogen

Skape gode arenaer for barn og unges
medvirkning

Utvikle tiltak som sikrer systematisk
medbestemmelse og medvirkning fra barn og
unge

Årsmelding 2016

Engasjerte og deltagende innbyggere
Bruke tradisjonelle og nye medier for å fortelle om tjenester og vise framdrift i byggeprosjekter.
Har etablert "meld feil" og "Fiks D" .
Det har vært gjennomført 2 folkemøter på biblioteket; en debatt i vår med helse som tema og
debatt i høst om høyhus på Årnes.
Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning
Barne og unges talsperson har deltatt i flere oppstartsmøter for planlegging av arealer for
utbygging samt deltatt i arbeidet som helhetlig oppvekststrategi, planprogram for idrett, fysisk
aktivitet og friluft og kommunedelplan Årnes.
SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Kulturformidling og kulturtilbud skal
gjenspeile mangfoldet i befolkningen

Videreutvikle etablerte og planlegge nye
kulturarenaer
Utarbeide kulturstrategi

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

Utarbeide kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen

Bevare bygg i Nes samlinger og kirkeruinen

Sikre gode vilkår for frivilligheten
Nes er et regionalt og nasjonalt knutepunkt
i utviklingen av næring innenfor
kretsløpsbaserte avfallssystemer og
fornybar energi

Videreutvikle fag- og forskningsmiljøet i Esval
Miljøpark KF

Nes kommune skal tilby attraktive
næringsområder med etablert infrastruktur

Utarbeide strategisk næringsplan

Nes kommune skal legge til rette for
innovativt landbruk og landbruksbaserte
næringer

Videreutvikle samarbeidet mellom landbruk,
miljø og kultur

Etablere næringsområder i tilknytning til driften
og områdene rundt Esval Miljøpark KF

Bistå i etablering av gründerskap og
tilleggsnæringer
Videreutvikle samarbeidet mellom landbruk og
næringsutvikling for øvrig

Legge til rette for økt bruk av naturen og
nærområdene

Videreføre og utvide samarbeidet med
frivilligheten, herunder å etablere et friluftsråd
Gjennomføre kartlegging og verdsetting av
friluftsområder
Oppdatere eksisterende turkart og
forvaltningsplaner for statlig sikrede
friluftsområder

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen
Bygging av ny kinosal i kulturhuset med drift fra 2017. Det har ikke vært kapasitet til å utarbeide
en framtidsrettet kulturstrategi i 2016, forventet oppstart høsten 2017. Ny rammeplan for
Kulturskolen er vedtatt og implementert.
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Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen søkes bevart for
framtidige generasjoner
Fastsatt planprogram for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Prosjektplan i
planprogrammet lagt ut på høring. Videre arbeid skjer i 2017.
Kirkeruinene vedlikeholdes i samarbeid med godkjent fagfolk. Nes samlinger vedlikeholdes og
utvikles i samarbeid med fylkeskommunen.
Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Vi har deltatt i arbeidet med utarbeidelse av plattform for helhetlig frivillighetspolitikk for 2017 2020 ferdigstilles i 2017.
Tilskuddsordningen tildelt i tråd med budsjett i samarbeid med Nes idrettsråd og Nes kultur råd.
Nes er et regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av næring innenfor
kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi
Det arbeides kontinuerlig med potensielle samarbeidspartnere.
Nes kommune skal tilby attraktive næringsområder med etablert infrastruktur
Strategisk næringsplan ble vedtatt av kommunestyret i desember. Planen bygger på nasjonale og
regionale retningslinjer, og overordnet mål og visjon for Nes kommune som er nedfelt i
kommuneplanens samfunnsdel.
Det er valgt en bred tilnærming til kommunens rolle som næringsutvikler, hvor næringsutvikling
ses på som en del av samfunnsutviklingsarbeidet som inneholder blant annet areal- og
samfunnsplanlegging, stedsutvikling, demokratiutvikling og omdømmebygging. Det har blitt
gjennomført idédugnad for landbruket, workshop med næringslivet og politisk næringsarena med
politikere og næringslivsaktører. I tillegg har Nes Næringsråd vært løpende involvert i arbeidet.
Utvalg for teknikk, næring og kultur har vært referansegruppe for arbeidet med planen, og har
også blitt løpende orientert gjennom prosessen.
Nes kommune skal legge til rette for innovativt landbruk og landbruksbaserte næringer
Det ble arrangert workshop på Grønt fagsenter i samarbeid med KS med tema ringvirknger i
landbruks rolle i samfunnsutvikling. Vi deltar utviklingen av vannområdet for Øyeren og
Hurdal/Vorma vassdraget.
Det ble mottatt og behandlet 11 søknader innovasjon Norge knyttet til landbruksrelatert
næringsutvikling.
Legge til rette for økt bruk av naturen og nærområdene
Arbeidet med å kartlegge og verdsette friluftsomområder i kommunen i henhold til veilederen
M98-2013 utarbeidet av Miljødirektoratet er ferdigstilt og blir presentert for kommunestyret mars
2017.
Framtidsutsikter
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effektivisere ved å utnytte felles ressurser ved god felles planlegging.
forbedre samhandling internt i administrasjonen.
utarbeide og oppdatere rutinebeskrivelser og sjekklister.
videreføre samarbeid med nabokommune.
arbeide effektivt gjennom nye digitale løsninger.
målrettet omdømmearbeid og gjennomføre strategisk næringsplan.
styrke fokuset på landbrukskommunen Nes.
utbyggingsstruktur krever betydelige nyinvesteringer på vann- og avløpsnettet.
ha tilstrekkelig med egnede lokaler og arealer til kommunens virksomhet.
utfordrende med et lite variert tilbud av boliger for vanskeligstilte.
 endringer i arbeidsmarkedet med økt bruk av vikarer og midlertidig tilsetting.
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økende grad av tunge gjeldssaker- flere privateide boliger blir tvangssolgt.
fra 2017 utgår refusjon for driftsutgifter knyttet til bofellesskap mindreårige flyktninger.
videreutvikle det gode samarbeidet med frivilligheten og nettverket mellom kultur, helse
og skole
meråpent bibliotek er et satsingsområde utenfor rammen med mulighet for å søke midler
fra tilskuddsordningen noe som vil i sin tur øke utlån og besøkstall vesentlig
opprettholde og utvikle forlagskontaktene for å få aktuelle forfattere til Nes
utvide den ukentlig musikkskoledag og tilby dette til flere barnehager utover Korsdalen
barnehage.
dagens lokaler på Årnes gamle skole er ikke egnet til alle typer undervisning grunnet
manglende lydisolasjon, ventilasjon, temperaturregulering, og delvis størrelse.
ny kinosal vil gi kinotilbudet et enda bedre tilbud.
kulturhuset er 16 år gammelt og det er behov for nytt teknisk utstyr på flere områder.
Årnes gamle skole er sprengt noe som gir utfordringer for frivilligheten

Plan og næring
Viktige hendelser
• Vi har gjennomført ravinekartlegging og arbeidet med fortetting- og
transformasjonsanalyse for Årnes ble fullført.
•

Strategisk næringsplan ble vedtatt.

Fakta
Frem til og med 31.desember 2017 bestod avdelingen av tre planrådgivere, omdømmebygger og
næringsutvikler. For å styrke ledelsen ble planavdelingen overført til Areal og miljø, mens
næringsutvikler og omdømmebygger fortsetter i stab hos kommunalsjefen som tidligere.
Planrådgivere ivaretar overordnet kommuneplanlegging og planprosesser i den forbindelse
behandling av private forslag til reguleringsplaner.
Omdømmebygger fremmer samhandling mellom kultur og næringsliv, spesielt på områder som
gjennom nytenkning fremmer omdømme og renomme for Nes kommune som besøks-,
næringslivs- og bo kommune.
Næringsutvikler er bindeleddet mellom kommunen og næringslivet, samt et redskap for hele
næringslivet i kommunen. Næringsutvikler skal bidra til å utvikle kommunens fortrinn, kvaliteter og
muligheter i regionen samt drive aktiv markedsføring av kommunen som et attraktivt sted å
etabelere næringsvirksomhet.
Medarbeidere
Medarbeiderundersøkelsen utføres ikke i avdelinger med mindre enn 7 medarbeider. Avdelingens
resultater inngår i medarbeidersøkelsen til kommunalområdet Samfunnsutvikling og kultur.
Sykefravært har hatt en postivit utvikling gjennomåret og vi har nådd målsettingen for 2016.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

Kompetente

Fornøydhet med

Ambisjon
2016

8

Status
2016

Status
2015

Status
2014

7,9

13,6

0,7
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Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

muligheten for læring
og utvikling

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

Godt samarbeid og god
kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

Status
2016

Status
2015

Status
2014

Økonomi
Avdelingen har hatt god budsjettdisiplin gjennom året.

2016

2015

2014

Regnskap

4 445

2 576

4 280

Budsjett

4 430

3 098

4 801

15

-522

-521

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk
handlingsrom i den
forbindelse god
økonomistyring og
effektiv ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
100,3

Status
2015

Status
2014

83,2

89,1

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune har et balansert og
bærekraftig bosettingsmønster

Nes skal fortsette som egen kommune og
videreutvikles til å bli en av fylkets beste
oppvekstkommuner. Det desentraliserte
bomønsteret skal ivaretas samtidig som Årnes
videreutvikles som kommunesentrum
Gang- og sykkelveiprosjekt igangsettes i
henhold til trafikksikkerhetsplan
Utbyggingsprosjekter lokaliseres hovedsakelig i
tilknytning til kollektiv knutepunkter med
offentlige tjenester og servicefunksjoner
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Årnes er et attraktivt kommunesenter i
vekst

Videreutvikle Årnes som kommunens viktigste
senter for servicefunksjoner, forretning,
næringsvirksomhet, kultur- og aktivitetstilbud

Nes kommune har møteplasser som
fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet
og tilhørighet

Etablere og opprettholde møteplasser som er
tilgjengelige og tilrettelagt for ulike målgrupper

Nye skolebygg skal fungere som
nærmiljøsenter etter skoletid

Bygge ny ungdomsskole og nærmiljøsenter i
Vormsund
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Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes har aktive innbyggere

Regulere gode og brukervennlige grønt-, lekeog aktivitetsområder tilpasset alle brukergrupper

Helsefremmende og forebyggende arbeid
og tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse
og trivsel hos barn og unge

Utarbeide en helhetlig oppvekststrategi,
herunder:• Satsing på helsestasjon og
skolehelsetjeneste• Satsing på rusforebyggende
tiltak og psykisk helse hos barn og unge

Nes kommune har et balansert og bærekraftig bosettingsmønster
Etter kommunevalget i september (2015) fikk Nes kommnestyre ny posisjon, med en
samarbeidsavtale som sier at Nes kommune skal fortsette som egen kommune. I
kommunestyremøte 15. desember 2015 vedtok Nes kommune å ikke ta initiativ til videre
utredningsarbeid med Aurskog-Høland, Sørum og Sør-Odal kommuner, og å avslutte
utredningsarbeidet med kommunereformen.
Revidert handlingsdel for trafikksikkerhetsplanen ble vedtatt av kommunestyret i november.
Byggeplan for gang- og sykkelvei Hvamsmoen er godkjent av Statens Vegvesen. Omregulering
av B4, Neskollen er vedtatt.
Analyse av fortetting- og transformasjonspotensialet for Årnes ble presentert kommunestyret i
desember, som et av flere kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med kommunedelplan for
Årnes.
Årnes er et attraktivt kommunesenter i vekst
Arbeidet er med rullering av kommunedelplan Årnes er påbegynt med forventet vedtak første
halvår 2018. Arbeidet med områderegulering og etablering av Campus Nes er utsatt, saken ble i
budsjettbehandlingen heller ikke prioritert i 2017.
Nes kommune har møteplasser som fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet
Regulering og opparbeidesle av Bystranda (Årnes brygge) vil bli en del av Kommunedalplan
Årnes.
Nye skolebygg skal fungere som nærmiljøsenter etter skoletid
Forslag til fremdriftsplan og utvidet ramme til ny ungdomsskole i Vormsund ble vedtatt av
kommunestyret i desember.
Nes har aktive innbyggere
Vi er forpliktet til å regulere gode og brukervennlige grønt-, leke- og aktivitetsområder gjennom
bestemmelsene i kommuneplanensaredel § 1.7. Dette er en kontinuerlig prosess som inntas i alle
planer som er under arbeid.
Helsefremmende og forebyggende arbeid og tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse og trivsel hos barn og unge
Helhetlig oppvekststrategi ble vedtatt i desember 2016.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Skape gode arenaer for barn og unges
medvirkning

Utvikle tiltak som sikrer systematisk
medbestemmelse og medvirkning fra barn og
unge
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Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning
Barn og unges talsperson har deltatt i flere oppstartsmøter for planlegging av arealer for
utbygging samt deltatt i arbeidet med flere store planer som helhetlig oppvekststrategi,
planprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og kommunedelplan Årnes.

SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

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

Utarbeide kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer

Nes er et regionalt og nasjonalt knutepunkt
i utviklingen av næring innenfor
kretsløpsbaserte avfallssystemer og
fornybar energi

Videreutvikle fag- og forskningsmiljøet i Esval
Miljøpark KF

Nes kommune skal tilby attraktive
næringsområder med etablert infrastruktur

Utarbeide strategisk næringsplan

Legge til rette for økt bruk av naturen og
nærområdene

Gjennomføre kartlegging og verdsetting av
friluftsområder

Etablere næringsområder i tilknytning til driften
og områdene rundt Esval Miljøpark KF

Oppdatere eksisterende turkart og
forvaltningsplaner for statlig sikrede
friluftsområder

Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen søkes bevart for
framtidige generasjoner
Formannskapet fastsatte planprogram for kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer 14 juni
2016. Prosjektplanen i planprogrammet la opp til offentlig ettersyn av planforslag 4. kvartal 2016,
og vedtak 1. kvartal 2017.Arbeidet er imidlertid forsinket.Vedtak kommunedelplan kulturminner og
kulturmiljøer er forskyvet til November 2017.
Nes er et regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av næring innenfor
kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi
Arbeidet med å videreutvikle fag- og forskningsmiljøet i Esval Miljøpark vil bli startet i 2017.
Foretaket har arbeidet med forretningsutvikling.
Vi har jobbet med å regulere områdene rundt og omkring Esval Miljøpark for å tiltrekke oss mer
næring tilknyttet driften. Arbeidet vil blir sluttført i 2017.
Nes kommune skal tilby attraktive næringsområder med etablert infrastruktur
Strategisk næringsplan ble vedtatt av kommunestyret i desember. Planen bygger på nasjonale og
regionale retningslinjer, og overordnet mål og visjon for Nes kommune som er nedfelt i
kommuneplanens samfunnsdel. Det er valgt en bred tilnærming til kommunens rolle som
næringsutvikler, hvor næringsutvikling ses på som en del av samfunnsutviklingsarbeidet som
inneholder blant annet areal- og samfunnsplanlegging, stedsutvikling, demokratiutvikling og
omdømmebygging. Arbeidet med planen ble lagt opp med sikte på tidlig og bred medvirkning fra
næringslivsaktører. Utvalg for teknikk, næring og kultur har vært referansegruppe for arbeidet
med planen, og har også blitt løpende orientert gjennom prosessen.
Næringssjefen vil ha en særskilt rolle i oppfølging og rapporteringsarbeidet, og derunder også å
følge opp at disse tiltakene blir innarbeidet i budsjett- og økonomiplan.
Legge til rette for økt bruk av naturen og nærområdene
Resultatet av Nes kommunes arbeid med kartlegging og verdsetting av friluftsområder ble
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presentert for kommunestyret i 7.mars 2017. Kartleggingen benyttes som kunnskapsgrunnlag i
kommunenes arealforvaltning.
Arbeidet med oppdatering av eksiterende turkart og forvaltningsplaner for statlige sikrede
frilutsområder er under utarbeidelse og ferdigstilles i 2017.
Framtidsutsikter
 Regulere og opparbeide gode næringsarealer på Herbergåsen
 Målrettet omdømmearbeid med tydelig budskap.
 Gjennomføring av tiltak i strategisk næringsplan med utgangspunkt i de syv
satsingsområdene for å bli en attraktiv næringskommune.
 Styrke fokuset på landbrukskommunen Nes med våre fortrinn, i den forbindelse å dra
nytte av synergier mellom landbruk, miljø og kultur.
Areal og miljø
Viktige hendelser
• Hovedplan for vann og avløp, samt opprydningsplanen for spredt avløp ble vedtatt i 2016.
Arbeidet med oppfølging av begge planen er startet opp i 2016.
•

Alle saker innenfor Kommunal forvaltning er behandlet innenfor lovbestemt tidsfrist. Tilsyn
er gjennomført i 16 byggesaker. Digitalisering av arkivet ikke ferdig, skal ferdigstilles
innen 1. sept. 2017.

Fakta
Areal og miljø er en nyetablert virksomhet som består av kommunal teknikk, kommunal
forvaltning, landbruk og plan. Planavdelingen ble overført i januar 2017 for å styrke ledelsen i
avdelingen.
Ansvars- og arbeidsområdene for virksomheten er:




prosjektering og drift av vannforsyning, kommunalt og privat avløp, veger og park- og
grøntanlegg
arealplanlegging og byggesaksbehandling, oppmåling, geodata
landbruksforvaltning inkl. vilt- og utmarksforvaltning, samt næringsutvikling i tilknytning til
dette

Brukere
Virksomheten retter seg mot brukere av kommunens infrastruktur, innbyggere, grunneiere,
eiendomsutviklere/utbyggere, aktive landbruksforetak og andre brukerer av tjenestene.
Informasjon og veiledning knyttet til oppgavene er betydelig.
Den planagt brukerundersøkelsen på byggesak er utsatt til høsten 2017.

Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

God tjenestekvalitet

Brukertilfredshet
med tjenestetilbudet

4,5

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)

Opplevd god
brukermedvirkning

4,3

Presis informasjon om
hva brukeren kan
forvente

Opplevd presis og
tilrettelagt
informasjon

4,4

Status
2016

Status
2015

Status
2014
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Medarbeidere
Virksomheten er nyopprettet og første medarbeiderundersøkelse for enheten blir gjennomført i
2017.
Vi har hatt en positiv utvikling på sykefraværet gjennom året.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

5,5

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

Status
2016

Status
2015

Status
2014

3,9

5,6

10

Økonomi
Mindreforbruket skyldes blant annet vakanser ved landrukskontoret og noe høyere inntekter på
geodata. Det også gjennomført færre takseringer enn antatt i forbindelse med eiendomsskatt. I
følge retningslinjene for selvkost skal henførbare administrasjonsutgifter være med i
selvkostkalkylen, dette utgjør ca 1,8 millioner kroner. Tidliger års merforbruk på selvkostområder
er dekt inn i 2016 med 1,2 millioner kroner.
2016
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2015

2014

Regnskap

28 650

30 442

28 265

Budsjett

32 282

30 363

27 256

Avvik

-3 632
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1 009

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk
handlingsrom i den
forbindelse god
økonomistyring og
effektiv ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
88,7

Status
2015
100,3

Status
2014
103,7
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Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune har et balansert og
bærekraftig bosettingsmønster

Gang- og sykkelveiprosjekt igangsettes i
henhold til trafikksikkerhetsplan

Nes kommune har et balansert og bærekraftig bosettingsmønster
Gang- og sykkelveiprosjektene er gjennomført som forutsatt. Gang- og sykkelvegen TomteråsenNeskollen er noe forsinket, første spadetak tas i mars 2017. Gang- og sykkelvegen Haga stasjon
- Munkerudteiet blir ferdigstilt mai 2017.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Engasjerte og deltagende innbyggere

Utvikle innbyggerdialogen

Engasjerte og deltagende innbyggere
Ordningene med "Meld feil" og "Fiks D" er etablert. Det gjenstår noe på organisering og drift av
ordningene.

SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune skal legge til rette for
innovativt landbruk og landbruksbaserte
næringer

Videreutvikle samarbeidet mellom landbruk,
miljø og kultur
Bistå i etablering av gründerskap og
tilleggsnæringer

Nes kommune skal legge til rette for innovativt landbruk og landbruksbaserte næringer
For av videreutvikle samarbeidet mellom landbruk, miljø og kultur har vi avholdt workshop i
forbindelse med utarbeidelse av strategisk næringsplan i samarbeid med KS. Tema var
ringvirkninger i landbruket, som omhandler landbrukets rolle i lokal samfunnsutvikling.
Vi har deltatt i vannområdearbeid for Øyeren og Hurdal/Vorma-vassdraget. Dette gjelder både
innen landbruk og kommunalteknikk.
Vi har mottatt 11 søknader til Innovasjon Norge knyttet i landbruksrelatert næringsutvikling.
Framtidsutsikter
Det ligger muligheter i den nye virksomheten for å:






effektivisering ved å utnytte felles ressurser, og også ha felles planlegging i den nye
virksomheten.
samarbeid på tvers, og på den måten hente ut synergieffekter.
videreføre samarbeid med nabokommune, herunder interkommunalt tilsyn i byggesaker
og vannforskriftarbeidet. Sistnevnte gir muligheter for bredde i fagmiljøene, faglig
utvikling, samt å utvikle felles lokale forskrifter og faglig løsninger på tvers av
kommunegrensene. Kommunens administrasjon deltar også i nettverksgrupper, bl.a.
innenfor temaene spredt avløp og byggesaksbehandling mv.
å arbeide effektivt gjennom nye digitale løsninger (e-byggesak, digital tinglysning og ny
tilskuddsordning for produksjontilskudd). En del av ordningene innen
landbruksforvaltningen vil gi merarbeid i kommende år, men på sikt effektivisering og
bedret kontrollgrunnlag.
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Utfordringene for virksomheten er knyttet til følgende:






forbedre samhandling internt i administrasjonen, og forbedring av samarbeidet innenfor
virksomheten etter omorganseringen.
holde saksbehandlingstider i henhold til loven i en ekspansiv kommune.
tid til å utarbeide og oppdatere rutinebeskrivelser og sjekklister på deler av
virksomhetsområdet.
ressurser til å følge av næringsplanens ambisjoner jf. vedtatt handlingsplan/budsjett.
Videre er det en utfordring innenfor landbruksforvaltningen at staten overfører flere
arbeidsoppgaver til kommunen (bl.a. kontrolloppgaver).
kommunens utbyggingsstruktur krever betydelige nyinvesteringer på vann- og
avløpsnettet. Det påløper vesentlige kostnader som i dag ikke belastes utbygger. Det bør
vurderes økt bruk av rekkefølgekrav og muligheter for avklaringer av økonomisk
belastning gjennom utbyggingsavtaler.

Bygg og eiendom
Viktige hendelser
 Oljebrennere er utfaset og erstattet med varmepumper.
 Omsorgsboligene er utstyrt med komfyrvakt og vanntåkeslukningsapparat.
 Driftsavdelingen flyttet inn i nye lokaler ved Årnes næringspark.
 Det er solgt en næringstomt til Nocas As og som har etablert seg på Herbergsåsen.
 Vi har bosatt 50 flyktninger og 4 har kommet på familiegjenforening.
 Pegasusvegen bofellesskap er nedlagt.
 Vi har tatt i bruk deler av Nes Bo og Servise Senter til enslige mindreårige over 15 år.
Fakta
Virksomheten består av vedlikehold / vaktmester, renhold og vaskeri, boligkontor og
flyktningeavdeling.
Vårt arbeid er å sørge for optimal forvaltning av kommunens eiendommer innenfor tilgjengelig
ressursramme.
Vi jobber med at alle innbyggerne skal kunne bo trygt og godt, og mestre egen hverdag.
Vi bosetter flyktninger i henhold til kommunestyrets vedtak og avtale med Imdi. Vi arbeider med
kvalifisering av flyktninger til deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, samt sikre deres økonomiske
selvstendighet.
Brukere
Tjenester gis etter prinsippet om hjelp til selvhjelp. Renhold og vedlikehold har som mål å bidra til
trivsel og et godt miljø i formålsbygg og boliger. Tjenester ytes og tilnærming gjøres etter
kommunens verdigrunnlag, satsingsområder og etiske retningslinjer.
Vi har bosatt 50 flyktninger og 4 har kommet på familiegjenforening. Av de bosatte er 15 enslige
mindreårige. Avdelingen har tatt i bruk deler av Nes Bo og Servise Senter. Det er opprettet to
avdelinger for enslige mindreårige under 15 år og flyktningkonsulentene har også sin
kontortilhørighet i tilstøtende rom der. Pegasusvegen bofellesskap er nedlagt.
Det gjennomføres ikke brukerundersøkelser i virksomheten.
Medarbeidere
Vi har hatt en positiv utvikling i sykefraværet gjennom 2016. Det arbeides forsatt aktivt med
sykefraværsoppfølging og tiltak inn imot dette.
Vi fikk ny virksomhetsleder 3.kvartal 2016. Det ble opprettet to nye stillinger i forbindelse med
bosetting av flere flyktninger.
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Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,7
9,5

9,2

11,2

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

4,7

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,4

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,9

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

5,1

13,9

Økonomi
Budsjettet ble justert med 7,0 millioner kroner i 4. resultatrapport 2016.
I 2016 har vi et merforbruk på ca. 2 millioner kroner sett opp mot revidertbudsjett. Dette skyldes
økte utgifter til leie av moduler til midlertidig på Årnes barnehage (kr 600 000). Mindre inntekter
fordelte utgifter kr 700 000, og økte utgifter til nødvendig vedlikehold.
Av større vedlikeholdsarbeid som er utført, kan nevnes nytt tak på deler av Årnes barneskole og
store deler av Fenstad skole. Nye skolekjøkkener ved Årnes og Auli barneskole, nytt låssystem
Runni ungdomsskole og Runnihallen, nytt terrassegulv og overbygg Nes Bo og Servise Senter,
utbedring av arkiv, renovering av toaletter Nes rådhus og akustikk plater Neskollen idrettshall.
2016

2015

2014

Regnskap

86 694

78 587

59 236

Budsjett

84 709

82 829

73 174

1 985

-4 242

-13 938

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk
handlingsrom i den
forbindelse god
økonomistyring og
effektiv ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
102,3

Status
2015

Status
2014

94,9

81

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune har et balansert og

Etablere flere omsorgsboliger med mulighet for
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Periodemål/strategier

Handling/tiltak

bærekraftig bosettingsmønster

heldøgns bemanning sentralt på Årnes

Nes kommune har møteplasser som
fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet
og tilhørighet

Bygge svømmehall på Årnes

Innbyggere i Nes gis mulighet til et langt liv
i eget hjem

Fra leie til eie.
Holde gode bygg som grunnlag for å kunne fylle
bygningene med gode tjenester

Nes kommune har et balansert og bærekraftig bosettingsmønster
Nes kommune har behov for flere omsorgsboliger med mulighet for heldøgs bemanning sentralt
på Årnes. Delprosjekt startet opp høsten 2016, og inngår som en del av rulleringen av Helse og
velferdsplanen.
Nes kommune har møteplasser som fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet
Svømmehallen er ferdig utvendig, med unntak av uteareal. Fremdrift er i hovedsak i henhold til
plan. Det er ca. 2 uker forsinkelse i utstyrsleveranse i bassengområdet som igjen medfører at
komplettering av flisarbeidene blir tilsvarende utsatt noe. Fylling av bassenger og oppstart av
innregulering og prøvedrift skjer i løpet av mars. Overlevering er satt til 06.06.17.
Innbyggere i Nes gis mulighet til et langt liv i eget hjem
I 2016 fikk 6 husstander som leide kommunal bolig kjøpt seg bolig ved hjelp av startlån. Av disse
var det to husstander som kjøpte uhensiktsmessig kommunal bolig til takst. I tillegg var det 4
husstander som ikke hadde fått kjøpt bolig, men som hadde finansieringsbevis. Markedet er
begrenset i Nes og høye og økende boligpriser gjør at husstander med finansiering bruker lenger
tid på å få kjøpt egnet bolig.
4 husstander ble innvilget startlån til refinansiering av gjeld for å hindre tvangssalg av bolig.
Oljebrennere er utfaset og erstattet med varmepumper.
Alle utleieboligene i Søstersletta 5-31 og Gjerderudvegen 18-24 er utstyrt med
brannvarslingsanlegg med direkte varsling til brannvesenet. Omsorgsboligene er utstyrt med
komfyrvakt og vanntåkeslukningsapparat. Fire leiligheter i Gjerderudvegen 9 er oppgradert til tek.
10 når det gjelder brannsikring.
Av større vedlikeholdsarbeid som er utført, kan nevnes nytt tak på deler av Årnes barneskole og
store deler av Fenstad skole. Nye skolekjøkkener ved Årnes og Auli barneskole, nytt låssystem
Runni ungdomsskole og Runnihallen, nytt terrassegulv og overbygg NBSS (bo-kollektiv eldre),
utbedring av arkiv og renovering av toaletter Nes rådhus.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Engasjerte og deltagende innbyggere

Utvikle innbyggerdialogen

Engasjerte og deltagende innbyggere
Bruke tradisjonelle og nye medier for å fortelle om tjenester og vise fremdrift i byggeprosjekter.
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SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

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

Bevare bygg i Nes samlinger og kirkeruinen

Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen søkes bevart for
framtidige generasjoner
Kirkeruinene vedlikeholdes i samarbeid med fagfolk. Nes samlinger vedlikeholdes og utvikles i
samarbeid med fylkeskommunen ansatte.
Framtidsutsikter
 Fokus på tverrfaglig samarbeid og helhetlig bruk av virkemidler gir effektiv ressursbruk.
Nes kommunes deltagelse i Husbankens kommuneprogram 2016-2020 er en unik
mulighet til å gjennomføre en helhetlig innsats på boligområdet. Vi vil få drahjelp til å
tenke nytt omkring boligløsninger og arbeidet med å fornye, forbedre og forenkle
tjenestene våre til innbyggerne.


Ny teknologi tatt i bruk i 2016 gjør kommunikasjon og rapportering mellom renholder og
renholdsleder/team koordinator enklere.



Økning i driftsbudsjettet avdeling drift- og vedlikehold gir sammen med at alle stillinger er
besatt, større muligheter i forhold til vedlikeholdsetterslepet.



Videreutvikle samarbeidet med arbeidsgivere, frivillige lag og foreninger for fortsatt
opprettholde et godt resultat i kvalifiseringsarbeidet.



Tilstrekkelig med egnede lokaler og arealer til kommunens virksomhet er en del av vårt
arbeid. Vi holder fokus på at vedlikeholdsetterslepet blir minst mulig. Eldre bygninger
krever betydelige oppgraderinger i forhold til dagens byggetekniske krav



Vi opplever et lite variert tilbud av boliger for vanskeligstilte. Endringer i arbeidsmarkedet
med økt bruk av vikarer og midlertidig tilsetting er også en utfordring. Økende grad av
tunge gjeldssaker, og økende andel av husstander med for høy gjeldsgrad, medfører at
flere privateide boliger blir tvangssolgt.

•

Med virkning fra 2017 blir det gis det ikke refusjon for driftsutgifter knyttet til bofellesskap
mindreårige flyktninger, men isteden et høyere integreringstilskudd per mindreårig. Driften
må således tilpasses endrede rammebetingelser. Fortsetter ankomsten av asylsøkere til
Norge å holde seg på et svært lavt nivå vil bosettingsbehovet reduseres kraftig, og driften
må tilpasses denne utviklingen.

Kultur
Viktige hendelser
Noen høydepunkter 2016:










Nes kulturskole, Peter Pan
Seniorkabareten
Motordilla
Vikingemarked
Brød & Cirkus
Kulturdager i samarbeid med Nes kulturråd
Kriminelt godt selskap
Etablering av møteplasser på Auli og Neskollen
Utvidelse av kinokiosk
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Nytt amfi i storsalen på kulturhuset

Fakta
Virksomheten består av kulturtjenestene; idrett og friluft, forebygging og fritid herunder
frivilligsentral, fritidsklubber, eldresenter, dagsenter, bibliotek, kulturskole, kulturhus og kino.
Vi legger til rette for kulturelle aktiviteter og tjenester til befolkningen i kommunen, samt forestår
vedlikehold og oppfølging av Nes-samlinger.
Vi har blant annet ansvar for tildeling av spillemidler, tilskudd til lag og foreninger, tilskudd til livsog trossamfunn, utleie av idrettsanlegg.
Brukere
 Idrettsrådet, kulturrådet og friluftsrådet
 17. maikomiteene ved skolene
 Akershusmuseene
Bibliotek




7 450 registrerte lånere
Besøk per år ca. 70.000
Uformell møteplass for innbyggerene

Kulturskole




Kulturskole: 332 elevplasser
Elevplasser, korps og barnehage:184
Den kulturelle skolesekken: 2 458

Forebygging og fritid





Tilbudene er basert på frivillig deltagelse og er lavterskeltilbud uten henvisninger.
Anslagsvis mellom 700 og 900 brukere per uke.
Utekontaktene jobber inn mot tre skoler.
12 registrerte årsverk med frivillighet knyttet til frivilligsentralen.
Seniorkabareen ca. 3 000 besøkende

Nes Kulturhus / kino





Lag og foreninger, kommunens egne virksomheter.
Utleie til næringsliv og profesjonelle kulturaktører.
Ca. 75 000 besøkende årlig
Ca. 40 400 kino besøk

Brukerundersøkelsen
Våren 2016 ble det gjennomført for første gang brukerundersøkelse blant elever og foresatte i
kulturskolen. Blant foreldere / foresatte var svar prosenten 38 % og kun 23 % blant elever.
Brukerundersøkelse bibliotek er utsatt til første halvår 2017 grunnet tilsetting av ny bibliotekssjef.
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Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Status
2016

God tjenestekvalitet

Brukertilfredshet
med tjenestetilbudet

4,5

5

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)

Opplevd god
brukermedvirkning

4,3

5,1

Status
2015

Status
2014
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Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Presis informasjon om
hva brukeren kan
forvente

Opplevd presis og
tilrettelagt
informasjon

4,4

Status
2016

Status
2015

Status
2014

5

Medarbeidere
Det er lavt sykefravær i kulturtjenestene. Tjenestene innehar god kompetanse på alle områder.
Tiltak i forhold til medarbeiderundersøkelsen fra 2015 er fulgt opp.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredsh
et
Sykefravær

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,7
5

3,8

3,9

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse
nærmeste leder

4,6

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for
læring og utvikling

4,4

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av
egen jobb

4,6

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

5,2

3,4

Økonomi
Mindreforbruket på 237 000 skyldes merinntekter på kino på tampen av 2016. God
budsjettkontroll ved alle avdelinger.

2016

2015

2014

Regnskap

31 820

29 860

34 170

Budsjett

32 057

29 877

30 457

-237

-17

4 253

Avvik
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk
handlingsrom i den
forbindelse god
økonomistyring og
effektiv ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016

Status
2015

Status
2014

99,3

99,9

114
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Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune har møteplasser som
fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet
og tilhørighet

Bygge svømmehall på Årnes

Helsefremmende og forebyggende arbeid
og tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse
og trivsel hos barn og unge

Utarbeide en helhetlig oppvekststrategi,
herunder:• Satsing på helsestasjon og
skolehelsetjeneste• Satsing på rusforebyggende
tiltak og psykisk helse hos barn og unge

Etablere og opprettholde møteplasser som er
tilgjengelige og tilrettelagt for ulike målgrupper

Satse på forebygging og tidlig innsats

Nes kommune har møteplasser som fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet
Svømmehall får august 2017. Daglig leder er tilsatt og utlysning av stillinger i svømmehallen er
klargjorte for iverksettelse januar 2017.
Vi har økt aktiviteten i kinoen sammenlignet med 2015; antall innbyggere per kino sete var i
2016 45,7, i 2015 var det 44,7. Besøk per kinoforestilling 27,6 i 2016, mens det var 25,1 i 2015.
Vi har 8,3 færre besøk per kinoforestilling en målsettingen (kostragruppe 7).
Møteplass for eldre på Auli og Neskollen er opprettet.
Helsefremmende og forebyggende arbeid og tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse og trivsel hos barn og unge
Forebygging og fritid har samarbeidet med skolene jf tiltak i oppvekststrategien.
Oppfølgings- og losfunksjonen (LOS) for ungdom mellom 14 og 23 år er videreført etter endt
prosjektperiode.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Engasjerte og deltagende innbyggere

Utvikle innbyggerdialogen

Engasjerte og deltagende innbyggere
Vi har har gjennomført to folkemøter på biblioteket; en debatt i vår med helse som tema og debatt
i høst om høyhus på Årnes.

SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Kulturformidling og kulturtilbud skal
gjenspeile mangfoldet i befolkningen

Videreutvikle etablerte og planlegge nye
kulturarenaer
Utarbeide kulturstrategi

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen
Sikre gode vilkår for frivilligheten
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Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen
Bygging av ny kinosal i kulturhuset 2016 med med drift fra 2017.
Lokale kunstnere var oppfordret til å søke oppdraget om kunstnerisk utsmykning av Nes
svømmehall; Marius Martinussen vant oppdraget. Han beskrives som en av Norges mest
nyskapende og produktive kunstnere.
Ny rammeplan for kulturskolen er vedtatt og implementert i undervisningen, lokale lærerplaner er
ferdigstilt.
Vi har ikke hatt kapasitet til å utarbeide en framtidrettet kulturstrategi i 2016, forventet oppstart
høsten 2017.
Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Utarbeidelse av plattform for helhetlig frivillighetspolitikk 2017 - 2020, ferdigstillelse vår 2017.
Tilskuddsordninger tildelt i tråd med budsjett i samarbeid med Nes Idrettsråd og Nes Kulturråd
Framtidsutsikter
 Vi har et godt samarbeid med frivilligheten.


Kultursjefen har møterett i Nes kulturråd og idrettsrådgiver har møterett i Nes idrettsråd.



God fagkompetanse innen hele kultur- området.



Gode nettverk mellom kultur, helse og skole innad i avdelingene i møte med brukere og
generelt godt samarbeid mellom kultur, frivillighet og næring.

Bibliotek


Meråpent bibliotek er et satsingsområde utenfor rammen med mulighet for å søke midler
fra tilskuddsordningen noe som vil i sin tur øke utlån og besøkstall vesentlig



Opprettholde og utvikle forlagskontaktene for å få aktuelle forfattere til Nes

Kulturskole


Vi gir tilbud i et prosjekt med en hel, ukentlig musikkskoledag i samarbeid med Korsdalen
barnehage, og ønsker å tilby dette til flere barnehager.



Dagens lokaler på Årnes gamle skole er ikke egnet til alle typer undervisning grunnet
manglende lydisolasjon, ventilasjon, temperaturregulering, og delvis størrelse. Vi ser
imidlertid frem til nye lokaler som i ny ungdomsskole.

Forebygging og fritid


Vi har kapasitet til å ta i mot flere brukere på alle våre arenaer.



Årnes gamle skole er full, vi gjennomfører mesteparten av aktivitetene der. Vi skulle
gjerne frigjort flere rom til avdelingens arbeid. Vi har mange aktiviteter som foregår
parallelt.

Nes Kulturhus inklusive kino


Med ny kinosal vil kinotilbudet bli enda bedre, og vi vil få en godt egnet konferansesal.
Seilduk over kirkeruinene (som på Hvidsten) ville vi gitt oss en enda bedre egnet konsertog teaterarena ved vårt fantastiske tusenårssted.



Kulturhuset er 16 år gammelt og vi har behov for nytt teknisk utstyr på flere områder.
Storsalen har i perioder sprengt kapasitet, ved å få anlagt en blackbox behøver øvinger
ikke være i storsalen.
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Oppvekst og utdanning
Viktige hendelser








Helhetlig oppveksstrategi er utarbeidet og vedtatt
Innførring av læringsbrett på 5 pilotskoler
Strategiske planen "Et løft i Nes-skolen" er fulgt opp
Vi har vært realfagskommune
Vi har forberedt flyttingen av Familiens hus
Vi har gjennomført omstilling barnevern med mange positive effekter
Vi har hatt en sterk vekst av barnehagebarn

Fakta
Oppvekst og utdanning består av barne- og ungdomsskolene, Skåningsrud skole og
ressurssenter, administrasjon av voksenopplæring, pedagogisk tjeneste, barnehager inkludert
tilskudd til ikke-kommunale barnehager og Familiens hus.
Brukere
Vi har en kvalitet i tjenestene våre som totalt sett ligger på landsgjennomsnitt eller gjennomsnitt i
Akershus på mange utvalgte områder. Dette gjelder foreldreundersøkelse barnehage, nasjonale
prøver 5. trinn og elevundersøkelsen.
Skole har totalt sett en positiv trend, men indikatorer som eksamen, nasjonale prøver 8. trinn og
9. trinn viser at vi har fortsatt et forbedringspotensial. Et viktig tiltak vil være å revidere
handlingsplan "Et løft i Nes-skolen" for å definere satsingsområder og tiltak slik at de får optimal
effekt på elevenes læring og læringsmiljø.

Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

God tjenestekvalitet

Brukertilfredshet
med tjenestetilbudet

4,5

4,3

Elevundersøkelsen
7.trinn:
Læringskultur

4

Elevundersøkelsen
7.trinn: Trivsel

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)
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Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4

4,2

3,8

4,4

4,3

4,4

4,4

Elevundersøkelsen
8-10.trinn:
Læringskultur

3,7

3,7

3,6

3,2

Elevundersøkelsen
8-10.trinn: Trivsel

4,2

4,2

4,2

4,2

Opplevd god
brukermedvirkning

4,3

4,7

Elevundersøkelsen
7.trinn: Støtte fra
lærer

4,4

4,4

4,5

4,5

Eleveundersøkelsen
8-10.trinn: Støtte fra
lærer

3,9

4

4,1

3,9
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Periodemål/strategier

Måleindikator

Presis informasjon om
hva brukeren kan
forvente

Opplevd presis og
tilrettelagt
informasjon

4,4

3,6

Elevundersøkelsen
7.trinn: Felles regler

4,3

Elevundersøkelsen
8.trinn: Felles regler

3,8

Måleindikator

Ambisjon
2016

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,3

4,4

4,4

3,8

4

3,7

Status 2016

Status
2015

Status
2014

Nasjonale prøver lesing 5.trinn

51

51

48

47

Nasjonale prøver regning 5.trinn

51

50

49

48

Nasjonale prøver engelsk 5.trinn

51

51

49

49

Nasjonale prøver lesing 8.trinn

51

46

49

49

Nasjonale prøver regning 8.trinn

51

47

48

48

Nasjonale prøver engelsk 8.trinn

51

48

50

48

Eksamen matematikk, skriftlig
10.trinn

3,4

3,1

2,6

2,8

Eksamen hovedmål, skriftlig
10.trinn

3,6

3,2

3

3,4

Medarbeidere
Sykefraværet er høyere enn ambisjonen for 2016. Det arbeides systematisk i virksomhetene for å
få ned sykefraværet og kommunalområdet har en positiv trend fra året før. Videre fokus vil være
på ledelsens arbeid med å utvikle et godt arbeidsmiljø, samt høyt nærvær i hverdagen og tett
oppfølging ved sykefravær.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

5,3
6,4

7,3

8,1

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

5,6

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

5,4

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

5,1

5,6
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Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

Status
2016

Status
2015

Status
2014

5,4

Økonomi
Oppvekst og utdanning har et samlet mindreforbruk på 1,8 millioner. Generelt god budsjettdisiplin
for kommunalområdet, men avvik er tilknyttet følgende forhold:





Familiens Hus. Flere akuttplasseringer barnevern i siste kvartal 2016 har medført et
merforbruk på kr. 974 000.
Fellesposter skole. Færre gjesteelever, skysskostnader og færre elever Skåningsrud enn
budsjettert har medført et mindreforbruk på kr. 1,4 millioner.
Barnehage. Mindreforbruk på kr. 1,28 millioner knyttes til redusert foreldrebetaling og
kjernetid, samt mindre kostnader til private barnehager enn forventet ved 3.
resultatrapport.
Runni ungdomsskole. Merforbruk på kr. 582 000 skyldes høyere bemanning enn
budsjettert. Skolen har ikke tilstrekkelig tilpasset driften til elevnedgang i 2016.
2016

2015

2014

Regnskap

426 619

402 489

399 657

Budsjett

428 443

395 357

390 738

-1 824

7 132

8 919

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk
handlingsrom i den
forbindelse god
økonomistyring og
effektiv ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
99,6

Status
2015
101,8

Status
2014
102,3

Mål og resultater
LEVE
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Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune har et balansert og
bærekraftig bosettingsmønster

Ny stor kommunal barnehage på Årnes bygges
snarest. Inntil ny permanent barnehage er på
plass, etableres midlertidig barnehage på Årnes.

Årnes er et attraktivt kommunesenter i
vekst

Videreutvikle Årnes som kommunens viktigste
senter for servicefunksjoner, forretning,
næringsvirksomhet, kultur- og aktivitetstilbud

Nes kommune har møteplasser som
fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet
og tilhørighet

Etablere og opprettholde møteplasser som er
tilgjengelige og tilrettelagt for ulike målgrupper

Nye skolebygg skal fungere som
nærmiljøsenter etter skoletid

Bygge ny ungdomsskole og nærmiljøsenter i
Vormsund

Nes har aktive innbyggere

Gode aktivitetstilbud gjennom hele livsløpet

Årsmelding 2016

Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Helsefremmende og forebyggende arbeid
og tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse
og trivsel hos barn og unge

Utarbeide en helhetlig oppvekststrategi,
herunder:• Satsing på helsestasjon og
skolehelsetjeneste• Satsing på rusforebyggende
tiltak og psykisk helse hos barn og unge
Satse på forebygging og tidlig innsats

Nes kommune har et balansert og bærekraftig bosettingsmønster
I gjeldende planstrategi er det vedtatt et eget strategidokument for den fremtidige skole- og
barnehagestrukturen i kommunen. Strategi for skole- og barnehagestruktur 2017-2040 skal
behandles i kommunestyret 4.april 2016. Kommunens strategi for fremtidens skole- og
barnehagestruktur bygger på tidligere politiskevedtak i Nes kommune og på Kunnskapsgrunnlag
for framtidig skole- og barnehagestruktur 2017-2040 fra november 2016 med tilhørende
høringssvar. Private grunnskoler og private barnehager sine planer er tatt med i vurderingen av
denne strategien.
Anbudskonkurransen for bygging av ny barnehage på Årnes er avsluttet og kontrakten ble
underskrevet i desember. Consto Eide AS skal i totalentreprise bygge Årnes barnehage.
Prosjektering er påbegynt og rammesøknad ligger til behandling i kommunen. Midlertidig
utvidelse av Svarverud barnehage med paviljong var i drift fra 24. oktober 2016.
Årnes er et attraktivt kommunesenter i vekst
Familiens hus har i 2016 planlagt flytting til Årnes sentrum. Flytting iverksettes i 2017.
Nes kommune har møteplasser som fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet
Skolelokalene og utearealene til Årnes skole og Runni ungdomsskole brukes både til organisert
og uorganisert aktivitet utenom skoletid.
Åpen barnehage har dropin-tilbud 4 timer hver dag. Småbarnsforeldre bruker tilbudet til å bygge
nettverk. Utenom åpningstid brukes lokalene til ulike aktiviteter for barn og foreldre.
Nye skolebygg skal fungere som nærmiljøsenter etter skoletid
Rektor ved Vormsund ungdomsskole har deltatt i planleggingsmøter om ny skole samt vært på
befaring på en skole under bygging. Personalet har gitt innspill til forslag til romprogram.
Nes har aktive innbyggere
Skolene arrangerer egne aktivitetsdager i den forbindelse vinteraktivitetsdag, våraktivitetsdag,
diverse ballcuper, "Hopp for hjertet". Det er gjennomført vinteraktivitetsdag for 7. klasse i Nes
skianlegg. I tilegg kommer Tahirlekene, friidrettsdag på Årnes stadion og "Norge rundt på 21
dager".
Barnehagene har turer i nærmiljø, mye uteaktivitet, stolpejakt videreformidlet info til foresatte,
servering av sunn mat, sunt pålegg, variert varm mat, frukt og grønnsaker, trivsel/tilvenning over
lenger tid etter behov, godt samarbeid med foreldre/foresatte til barnas beste, foreldresamtaler.
Helsefremmende og forebyggende arbeid og tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse og trivsel hos barn og unge
Helhetlig oppvektsstrategi er utarbeidet og vedtatt av kommunestyret 20.12.2016
Veilederne i Pedagogisk tjeneste har bidratt på foreldreforum ved flere skoler. Tilbakemeldinger
har vært positive. Ansatte i PPT har gjennomført foreldrekurs i to omganger i 2016. Fokus har
vært språk og sosial samhandling. Foreldrenes evaluering av kursene har vært positive.
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Virksomhetsleder Familiens his har vært aktiv pådriver for å utvikle helhetlig oppvekststrategi,
både ved å være kommunens ambassadør for FN barnekonvensjon og aktivt samarbeidet med
prosjektleder for å gjennomføre prosessen.
LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Heve elevenes faglige resultater i
basisfagene til over Akershusnivå

Gjennomføre tiltak for å styrke ledelse i skolen
iht. Løft i Nes-skolen
Fokus på grunnleggende ferdigheter

Godt samarbeid hjem - skole / hjem barnehage

Gjennomføre tiltak for å styrke samarbeid hjem
– skole iht. Løft i Nes-skolen
Utvikle tiltak for å styrke samarbeidet hjem –
barnehage som del av helhetlig oppvekststrategi

Nes er realfagskommune

Utvikle strategi for å øke elevenes
realfagskompetanse fra barnehage til
videregående skole

Skape gode arenaer for barn og unges
medvirkning

Utvikle tiltak som sikrer systematisk
medbestemmelse og medvirkning fra barn og
unge

Enkeltmennesket skal ha mulighet for
læring, mestring og positive opplevelser
hele livet

Kunnskapsformidling som bidrar til mestring av
eget liv

Heve elevenes faglige resultater i basisfagene til over Akershusnivå
Flere av skolelederne har gjennomført eller er i gang med skolelederutdannelse. Kommunalsjefen
følger opp alle skoleledere på månedlige skoleledersamlinger. Skolene gjennomfører
skolevandring og systematisk resultatoppfølging. Skolen har ressursgruppe i språk, lesing og
læring (SLL) og i tall, regning og læring (TRL), deltok i kommunalt nettverk.
PPT har gjennomført lese og regneveileder opplæring i perioder på 6-8 uker i alle skoler.
Hensikten er økt kompetanse ute på skolene for å få flere elever til å lykkes innenfor disse
grunnleggende ferdighetene.
Resultater på nasjonale prøver viser positive tendenser ved flere skoler.
Spesialundervisning i Nes var ved årsskifte 6,5 % for skolene, en reduksjon fra året før med
0,7 %. Målet om 5 % er ikke nådd.
Godt samarbeid hjem - skole / hjem - barnehage
Skolene har gjennomført foreldreforum. PPT har gjennomført foreldrekurs både vår og høst med
fokus på språkutvikling og sosialt samspill.Brukerundersøkelsen i barnehagene støtter fokuset på
at samarbeid hjem / barnehage også må være et satsingsområde også for 2017.
Nes er realfagskommune
Vi, ble som en av 34 kommuner, realfagskommune i mars 2015 og har siden hatt en helhetlig
satsing på realfag i skolene og barnehagene. Vi har en realfagsstrategi som er realisert i
forlengelsen av «Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)».
Hovedmålet i strategien er å heve barnehagelæreres og læreres realfagskompetanse, både
faglig og didaktisk, for å styrke barn og unges utvikling og læring i realfag. Prioriterte fagområder
er utforskende arbeidsmåte (vitenskapelig metode), begrepsforståelse og tallforståelse.
Pedagogisk tjeneste (PT) er ansvarlig for å koordinere, planlegge, gjennomføre og følge opp
lærende nettverk.
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Vi har fått økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet til å etablere, lede og drifte lokalt nettverk i
realfag hvor barnehagelærere og lærere i grunnskolen deltar. Høgskolen i Oslo og Akershus
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har bidratt med kompetanse og faglig veiledning i lokale nettverk. Matematikksenteret og
Naturfagsenteret har bidratt med pedagogiske nettressurser. Det ble arrangert en studietur til Piparken i Larvik.
Vi har fått midler til realfaglig utstyr i barnehagene. Vi har kjøpt digitale mikroskoper/luper, digitalt
mikroskop, målehjul m/teller, bestemmelsesduker, stoppeklokker, magnetbyggesett og skålvekt
m/lodd til alle barnehagene som deltar.
Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning
Planlegging og tilrettelegging for oppstart av Barn- og unges kommunestyre. Artikkel 3 og 12 fra
Barnekonvensjonen er innarbeidet i Familiens hus rutiner og prosedyrer.
Enkeltmennesket skal ha mulighet for læring, mestring og positive opplevelser hele livet
Familiens hus har sertifisert ansatte i foreldreveiledningsprogrammet COS og kurset "Fortsatt
foreldre".
SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Kulturformidling og kulturtilbud skal
gjenspeile mangfoldet i befolkningen

Videreutvikle etablerte og planlegge nye
kulturarenaer

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen

Legge til rette for økt bruk av naturen og
nærområdene

Videreføre og utvide samarbeidet med
frivilligheten, herunder å etablere et friluftsråd

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen
Skolene har ulike kulturelle arrangement på skolene som elevene har ansvar for. Den Kulturelle
skolesekken bidrar med arenaer og opplevelser.
Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Alle virksomhetene har samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner i løpet av året.
Legge til rette for økt bruk av naturen og nærområdene
Bruk av nærområder og naturen og aktiviteter med barn og foreldre er fokusområder i
barnehagens årsplaner. Her prioriteres også partnerskapsavtaler. Et eksempel er Skogbygda
som har avtale med Elglaget og et samarbeid om utnyttelse av naturens ressurser gjennom jakt,
kjøtt osv.
Framtidsutsikter
Muligheter:









Digitalisering av Nes-skolen og barnevern
Revidering av Løft i Nes-skolen
Utarbeide strategi for kvalitet i SFO i 2017
Utarbeide strategi for kvalitet i barnehage i 2018
Etablere Familiens hus i nye lokaler
Helsestasjon ønsker å følge opp nyfødte og deres familier med hjemmebesøk
Helsestasjon ønser å øke tilgjengeligheten på skolene
Mer effektiv drift avbarnehager og skoler ved endring av barnehage og skolestruktur

Utfordringer:



Økt vekst i barnehager og skoler kan gi plassutfordringer
Stabil gode læringsresultater i tråd med ambisjonen i "Et LØFT i Nes-skolen"
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Auli skole
Viktige hendelser
Årets viktigste hendelse er innføring av læringsbrett i undervisningen. Lærerne har gjennomført
opplæring og viderutvikler bruk av digitale verktøy i alle klasser. Vi har mange krevende steg
igjen før verktøyet tas i bruk for fullt, men piloteringen har gitt elever og lærere et løft. Vi ser fram
til å jobbe videre med å utvikle klasseledelse og underveisvurdering ved hjelp av læringsbrett.

Fakta
Vi er en barneskole med 230 elever. 70 barn benytter skolefritidstilbudet. Hovedoppgaven til
grunnskolen er å gi elevene et opplæringstilbud i tråd med Lov om grunnskole og den
videregående opplæringa (Opplæringslova).
Vår visjon er at Auli skole skal ha et aktivt og inkluderende miljø der alle elever opplever
samhørighet og læring.
Brukere
Vi utvikler god læringskultur gjennom klasseledelse og vurdering for læring. Brukerne (elevene)
skal oppleve at de blir dyktigere til å evaluere eget arbeid gjennom at lærerne forklarer hva som
kreves for å bli bedre i fagene. Støtte fra lærer gis som tilbakemeldinger på utført arbeid, og felles
refleksjon i klassen/gruppa underveis i læreprosessen. Det lages utviklingsavtaler i
utviklingssamtalene hvert halvår. Læringsbrett er et viktig verktøy for klasseledelse og vurdering
for læring. Elevene skal delta i utformingen av skolens og klassens regler. De voksne sørger for
lik håndhevelse av reglene i undervisningen og på elevenes sosiale arenaer på skolen.
Klassemiljø utvikles gjennom god klasseledelse, samarbeid hjem/skole og trening/praktisering av
relasjonsaktiviteter. Elevene uttrykker noe mindre trivsel enn ønsket ambisjon. Vi er fornøyd med
at elevene uttrykker å få støtte fra lærer, at regler håndheves likt av skolens personale og at
kulturen for læring er i henhold til ambisjonen vår.
Vi er også godt fornøyd med nasjonale prøver 5. trinn som for 2016 ligger over gjennomsnitt i
Akershus.

Brukerundersøkelsen
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Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

God tjenestekvalitet

Elevundersøkelsen
7.trinn:
Læringskultur

4

Elevundersøkelsen
7.trinn: Trivsel
God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)
Presis informasjon om
hva brukeren kan
forvente

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4

3,9

3,8

4,4

4,1

4,4

4,7

Elevundersøkelsen
7.trinn: Støtte fra
lærer

4,4

4,7

4,4

4,7

Elevundersøkelsen
7.trinn: Felles regler

4,3

4,5

4,2

4,6
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Måleindikator

Ambisjon
2016

Status 2016

Status 2015

Status 2014

Nasjonale prøver lesing 5.trinn

51

52

48

46

Nasjonale prøver regning 5.trinn

51

49

46

52

Nasjonale prøver engelsk 5.trinn

51

52

45

50

Medarbeidere
Sykefravær har hatt en negativ utvikling de tre siste årene. Vi jobber med nærværstiltak, fokus på
oppfølging av den enkelte arbeidstaker gjennom tilpasninger, og gode rutiner for samarbeid rundt
arbeidsavklaring. Medarbeiderundersøkelsen har blitt fulgt opp i personalmøter og lokalt HMS
utvalg og med den enkelte arbeidstaker i medarbeidersamtaler:
•

Vi har satt av mer tid til kollegasamarbeid og tilrettelegging av møtearenaer der alle
skolens ansatte kan bidra

•

Vi har startet med lærende møter og erfaringsdeling i arbeidsgrupper på tvers av
klassetrinn

•

Vi har gjennomført felles opplæring i læringsbrett

•

Vi planlegger innholdet i fellestida i PUT-gruppa

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,8
6,5

8,8

6,5

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

4,8

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,8

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,6

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

4,8

3,9

Økonomi
I forbindelse med pilotering av læringsbrett var det behov for digialisering av 9 undervisningsrom
med tavle, prosjektor og lydanlegg. Et marginalt merforbruk kan forklares med ressursbruk i
tilknytning til elever med uforutsette oppfølgingsbehov
2016

2015

2014

Regnskap

16 518

14 952

15 170

Budsjett

16 303

15 014

13 958

215

-62

1 212

Avvik
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Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk
handlingsrom i den
forbindelse god
økonomistyring og
effektiv ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
101,3

Status
2015
99,6

Status
2014
108,7

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune har møteplasser som fremmer
mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet

Etablere og opprettholde møteplasser som er
tilgjengelige og tilrettelagt for ulike målgrupper

Nes har aktive innbyggere

Gode aktivitetstilbud gjennom hele livsløpet

Nes kommune har møteplasser som fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet
Skolens uteområder har vært møteplass og lekeplass for lokalbefolkningen med akebakker,
lekeapparater og bål/grillplasser. Disse arenaene er flittig brukt utenom skoletid både av voksne
og barn.
Nes har aktive innbyggere
Årshjul for fellesaktiviteter, trivselsvaktordning. Aktivitetsplan for SFO lages halvårlig.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Heve elevenes faglige resultater i
basisfagene til over Akershusnivå

Gjennomføre tiltak for å styrke ledelse i skolen
iht. Løft i Nes-skolen
Fokus på grunnleggende ferdigheter

Godt samarbeid hjem - skole / hjem barnehage

Gjennomføre tiltak for å styrke samarbeid hjem
– skole iht. Løft i Nes-skolen

Nes er realfagskommune

Utvikle strategi for å øke elevenes
realfagskompetanse fra barnehage til
videregående skole

Skape gode arenaer for barn og unges
medvirkning

Utvikle tiltak som sikrer systematisk
medbestemmelse og medvirkning fra barn og
unge

Heve elevenes faglige resultater i basisfagene til over Akershusnivå
Skolevandring, systematisk resultatoppfølging. Trinnvis skolevandring med fokus på bruk av
læringsbrett. Plan for resultatoppfølging.
Skolen har utarbeidet plan for begrepsopplæring og raskere progresjon i leseopplæringen.
Lærerressurs brukes til elever som trenger ekstra oppfølging.
Kartleggingsprøver følges opp med tiltak på skolen og hjemme.
Raskere progresjon i leseinnlæringen følges opp med ekstra tiltak for elever som strever med å
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følge utviklingen. Begrepsopplæringsplan er laget.
Godt samarbeid hjem - skole / hjem - barnehage
Skolestartforeldre møter skolen og andre foreldre 2 ganger før skolestart i 1. klasse og 2 ganger i
løpet av 1. klasse. Utviklingssamtaler med elevdeltakelse med tiltaksplan hjem/skole.
Nes er realfagskommune
Aldersblanding realfag 1. og 2. klasse. Deltakelse i kommunalt nettverk og realfagsmesse.
Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning
Barn- og unges kommunestyre og elevrådsarbeid.

SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Kulturformidling og kulturtilbud skal
gjenspeile mangfoldet i befolkningen

Videreutvikle etablerte og planlegge nye
kulturarenaer

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen
Kulturelle skolesekken bidrar med arenaer og opplevelser.
2. trinnet deltok på Realfagsmesse i Nes kulturhus.
Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Lokalt kulturforum har skaffet utstyr til scenelys og lyd ved arrangementer.
Framtidsutsikter
Skolens utviklingsområder er i samsvar med skoleeiers prioriteringer i " Et løft i Nes-skolen". Vi
arbeider for tidlig innsats og å utvikle skolen som en lærende organisasjon. Dette for å ha fokus
på å øke læringsutbyttet og få et godt læringsmiljø for alle elever. Oppsummert ligger skolens
muligheter innen følgende områder:





Løft i Nes-skolen
Realfagskommune
Ungdomstrinnet i utvikling – elementer derfra
Digitalisering i Nes-skolen

Utfordringsbildet for grunnskolen består av å bedre læringsresultater for elever i Nes-skolen.
Høsten 2013 vedtok kommunestyret handlingsplanen «Et løft i Nes-skolen». Denne 4-årige
handlingsplanen viser til en rekke tiltak innenfor områdene klasseledelse og læringsmiljø,
grunnleggende ferdigheter, samarbeid hjem/skole og god skoleledelse. Skolene vil i 2017
videreføre arbeidet med å implementere tiltak som bla. videreutdanning av skoleledere, tidlig
innsats for 1. – 4. trinn innen lesing og regning, skolevandring, kollegaveiledning og
videreutdanning og etterutdanning av lærere. I løpet av 2017 vil "Et løft i Nes-skolen 2013-2017"
bli evaluert og revidert der det er meningen at dette skal videreføres i et "Løft 2.0" gjeldende for
2017-2021.

Framtun skole
Viktige hendelser
 Deltakelse i naturlige skolesekken, samt etablering av gapahuk/uterom for å drive
uteskole
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Resultater nasjonale prøver 5. trinn over gjennomsnitt i Akershus

Fakta
Hovedoppgaven til grunnskolen er å gi elevene et opplæringstilbud i tråd med Lov om grunnskole
og den videregående opplæringa (Opplæringsloven).
Nes-skolens visjon: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til verdensborger.
Framtun skole har per 20.01.17 106 elever fordelt på sju klasser. Klassene har mellom 7 og 23
elever. SFO har 14 elever. Framtun skoles ledelse består av rektor 100 % .SFO-leder har 35 %
ledelsesressurs. Skolens merkantile ressurs er en 50 % stilling. Framtun skole har en funksjonell
og fin skolegård, med varierte tilbud for aktiviteter. Framtun skole benytter friluftsområdet rundt
skolen aktivt. Skolen skal være et godt sted å være hvor det er viktig å lære.
Skolen jobber med temaet «læringsmiljø» og har et eget SMART-prosjekt som omhandler
Solidaritet, Medvirkning, Ansvar, Respekt og Toleranse for alle elever, foresatte og ansatte.
Temaet for 2016 har vært Læringmiljø.
Brukere
Elevundersøkelsen viser 7. trinn og avdekker forbedringsområder hvor det utarbeides tiltak.
Resultatene samlet for 5.-7. trinn viser bedre resultater på alle delområdene. Skolen har hatt
fokus på temaene i undersøkelsen, tross dette viser ikke tallene ønsket resultat. Det har blitt
jobbet videre med temaene i klassen og tatt videre i FAU og SU og utformet hensiktsmessig
tiltak.

Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Status
2016

Status
2015

Status
2014

God tjenestekvalitet

Elevundersøkelsen
7.trinn:
Læringskultur

4

3,7

4,1

3,2

Elevundersøkelsen
7.trinn: Trivsel

4,4

4,3

4,3

4,3

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)

Elevundersøkelsen
7.trinn: Støtte fra
lærer

4,4

4,3

4,5

4,4

Presis informasjon om
hva brukeren kan
forvente

Elevundersøkelsen
7.trinn: Felles regler

4,3

3,8

4,3

4,4

Måleindikator

Ambisjon
2016

Ambisjon
2016

Status 2016

Status 2015

Status 2014

Nasjonale prøver lesing 5.trinn

51

52

Nasjonale prøver regning
5.trinn

51

55

43

44

Nasjonale prøver engelsk
5.trinn

51

53

48

47

47

Medarbeidere
Nærværet har ikke vært ut fra ønsket ambisjon. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert og ambisjon
vurderes endret mot 2017.
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Virksomheten har jobbet med rutiner, regler og samarbeid med kollegaer i 2016.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,5
5

6

6,4

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

4,1

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,6

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,5

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

4,7

4,3

Økonomi
Virksomhetsleder har hatt jevnlige møter med økonomiavdelingen for å vurdere økonomien og
kvartalvis mer/mindreforbruk. Mindreforbruket for 2016 er refusjon på langtidsfravær.
2016

2015

2014

Regnskap

8 809

9 272

9 261

Budsjett

8 980

9 524

9 480

-171

-252

-219

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk handlingsrom i
den forbindelse god
økonomistyring og effektiv
ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016

Status
2015

Status
2014

98,1

97,4

97,7

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune har møteplasser som
fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet
og tilhørighet

Etablere og opprettholde møteplasser som er
tilgjengelige og tilrettelagt for ulike målgrupper

Nes har aktive innbyggere

Gode aktivitetstilbud gjennom hele livsløpet
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Nes kommune har møteplasser som fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet
Framtun skole har aktiv utleie av gymsalen hele uka til idrettslag og lokale foreninger. Skolen har
også årlig forestilling som samler mange av innbyggerne i skolekretsen.
Nes har aktive innbyggere
Framtun skole har etablert uteskole/uterom til undervisning gjennom Natursekken og samarbeid
med lokale personer gjennom partnerskapsavtaler.
Skolen har årlig joggedag for alle elever.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Heve elevenes faglige resultater i
basisfagene til over Akershusnivå

Gjennomføre tiltak for å styrke ledelse i skolen
iht. Løft i Nes-skolen
Fokus på grunnleggende ferdigheter

Godt samarbeid hjem - skole / hjem barnehage

Gjennomføre tiltak for å styrke samarbeid hjem
– skole iht. Løft i Nes-skolen

Nes er realfagskommune

Utvikle strategi for å øke elevenes
realfagskompetanse fra barnehage til
videregående skole

Skape gode arenaer for barn og unges
medvirkning

Utvikle tiltak som sikrer systematisk
medbestemmelse og medvirkning fra barn og
unge

Heve elevenes faglige resultater i basisfagene til over Akershusnivå
Rektor ved Framtun har gjennomført rektorutdanningen.
Det er gjennomført resultatsamtaler, og rektor har skolevandret i forhold til vurdering for læring
hos samtlige lærere i 2016.
Skolen har dette skoleåret hatt to ressurspersoner i lesing og to i regning.
Skolen hadde gode resultater på nasjonale prøver 2016.
Det er prioritert å ha høyest voksentetthet i 1. klasse.
Godt samarbeid hjem - skole / hjem - barnehage
Framtun har gjennomført ett foreldreforum utenom foreldremøter for 2016. Utøkes til 3
foreldreforum for 2017.
Nes er realfagskommune
Skolen har stilt opp med å delta med stabile lærerkrefter til nettverket.
Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning
Skolen har et velfungerende elevråd som har jevnlige møter.

SKAPE
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Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Kulturformidling og kulturtilbud skal
gjenspeile mangfoldet i befolkningen

Videreutvikle etablerte og planlegge nye
kulturarenaer

Årsmelding 2016

Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen
Skolen har deltatt i Den Kulturelle Skolesekken 2016.
Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Skolen har hatt to partnerskapsavtaler i 2016.
Framtidsutsikter
Skolens utviklingsområder er i samsvar med skoleeiers prioriteringer i " Et løft i Nes-skolen". Vi
arbeider for tidlig innsats og å utvikle skolen som en lærende organisasjon. Dette for å ha fokus
på å øke læringsutbyttet og få et godt læringsmiljø for alle elever. Oppsummert ligger skolens
muligheter innen følgende områder:





Løft i Nes-skolen
Realfagskommune
Ungdomstrinnet i utvikling – elementer derfra
Digitalisering i Nes-skolen

Framtun skole skal ha innføring av læringsbrett for alle elever våren 2017, Utvikle lærende møter
i personalgruppen og SU/SMU og skolen ønsker i større grad et tettere tverrfaglig samarbeid,og
ser frem mot en plan for en helhetlig oppvekststrategi.
Skolen deltar også i Nasjonal satsing innenfor "syngende skole" og "Natursekken" som eneste
skole i Nes.
Utfordringsbildet for grunnskolen består av å bedre læringsresultater for elever i Nes-skolen.
Høsten 2013 vedtok kommunestyret handlingsplanen «Et løft i Nes-skolen».
Denne 4-årige handlingsplanen viser til en rekke tiltak innenfor områdene klasseledelse og
læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter, samarbeid hjem/skole og god skoleledelse.
Skolene vil i 2017 videreføre arbeidet med å implementere tiltak som bla. videreutdanning av
skoleledere, tidlig innsats for 1. – 4. trinn innen lesing og regning, skolevandring,
kollegaveiledning og videreutdanning og etterutdanning av lærere.
I løpet av 2017 vil "Et løft i Nes-skolen 2013-2017" bli evaluert og revidert der det er meningen at
dette skal videreføres i et "Løft 2.0" gjeldende for 2017-2021.;Skolens utviklingsområder er i
samsvar med skoleeiers prioriteringer i LØFT.
Virksomheten ser det som en utfordring at elevtallet synker og stillinger reduseres i takt med
elevtallet.
Fenstad skole
Viktige hendelser
 Fenstad skole vokser og har elevvekst
 Gode nasjonale prøver 5. trinn
 Vi har hatt en gledelig økning av fremmedspråklige elever, noe som beriker skolen vår
 Vi hadde en svarprosent på over 80 % på foreldreundersøkelsen, noe som viser en
engasjert foreldregruppe
 FAU har bidratt mye til utemiljøet vårt, denne gangen med skaterampe
 Foreldreforum ble gjennomført for skolestarterne, med meget godt oppmøte og positive
tilbakemeldinger
Fakta
Fenstad skole har 176 elever på 1. - 7. trinn. 78 av elevene går på SFO.
Fenstad skoles visjon: Engasjement og trygghet gir læring.
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Fenstad skole har fokus på sosial kompetanse, læringsmiljø, klasseledelse og læringsledelse. Vi
vil på den måten ha fokus på læring og kunnskap, med mål om å øke elevenes resultater i
basisfagene.
Hovedoppgaven til grunnskolen er å gi elevene et opplæringstilbud i tråd med Lov om grunnskole
og den videregående opplæringen (Opplæringslova).
Brukere
Vi har gode resultater på elevundersøkelsen. Vi vil fortsette arbeide med å bedre resultatene
ytterligere, ved hjelp av fokusområdene i Løftet. Nasjonale prøver for 5. trinn viser stor fremgang
og skolen skårer over gjennomsnitt i Akershus.

Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Status
2016

Status
2015

Status
2014

God tjenestekvalitet

Elevundersøkelsen
7.trinn: Læringskultur

4

3,9

4,4

3,9

Elevundersøkelsen
7.trinn: Trivsel

4,4

4,1

4,5

4,3

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)

Elevundersøkelsen
7.trinn: Støtte fra
lærer

4,4

4,6

4,5

4,3

Presis informasjon
om hva brukeren kan
forvente

Elevundersøkelsen
7.trinn: Felles regler

4,3

4,3

4,5

4,1

Måleindikator

Ambisjon
2016

Ambisjon
2016

Status 2016

Status 2015

Status 2014

Nasjonale prøver lesing 5.trinn

51

54

45

45

Nasjonale prøver regning 5.trinn

51

50

45

48

Nasjonale prøver engelsk 5.trinn

51

51

47

47

Medarbeidere
Sykefraværet høst 2016 har vært høyere enn forventet. Dette skyldes sykemeldinger som ikke er
jobbrelatert. Skolen har fulgt rutinene for sykefraværsoppfølging.
De ansatte viser stor velvilje i en krevende arbeidssituasjon og de stiller opp for hverandre.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

100

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

5
5,5

7,3

4,2

1,9
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Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

5

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,6

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,6

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

5,3

Status
2014

Økonomi
Vi har et forholdsvis stort mindreforbruk for 2016. Årsak til dette er økt refusjon av sykepenger og
skolen har ikke satt inn vikar ved alle fravær.
2016

2015

2014

Regnskap

12 144

11 913

11 424

Budsjett

12 401

12 118

11 943

-257

-205

-519

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk handlingsrom i
den forbindelse god
økonomistyring og effektiv
ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016

Status
2015

Status
2014

97,9

98,3

95,7

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune har møteplasser som fremmer
mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet

Etablere og opprettholde møteplasser som er
tilgjengelige og tilrettelagt for ulike målgrupper

Nes har aktive innbyggere

Gode aktivitetstilbud gjennom hele livsløpet

Nes kommune har møteplasser som fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet
Lag og foreninger leier lokaler.
Nes har aktive innbyggere
Fenstad skole følger aktivitetsplan der fokuset er på aktivitet og friskliv. 1. og 2. trinn har fast
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uteaktivitet en time hver dag.
6. klasse deltok på Tahir lekene. 5. klasse hadde friidrettsdag på Årnes i regi av Nes idrettsråd.
Uteskole på 1.-4. trinn, der fokus er på aktivitet og læring.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Heve elevenes faglige resultater i
basisfagene til over Akershusnivå

Gjennomføre tiltak for å styrke ledelse i skolen
iht. Løft i Nes-skolen
Fokus på grunnleggende ferdigheter

Godt samarbeid hjem - skole / hjem barnehage

Gjennomføre tiltak for å styrke samarbeid hjem
– skole iht. Løft i Nes-skolen

Nes er realfagskommune

Utvikle strategi for å øke elevenes
realfagskompetanse fra barnehage til
videregående skole

Skape gode arenaer for barn og unges
medvirkning

Utvikle tiltak som sikrer systematisk
medbestemmelse og medvirkning fra barn og
unge

Heve elevenes faglige resultater i basisfagene til over Akershusnivå
Rektor starter opp med sin lederutdanning høsten 2017. Skolevandring og resultatoppfølging ble
gjennomført på alle trinn.
Tidlig innsats midler ble brukt til gjennomføring av lesekurs.
Ressursgruppe i språk, lesing og læring (SLL), deltok i kommunalt nettverk. Ressursgruppe i tall,
regning og læring (TRL), deltok i kommunalt nettverk.
Godt samarbeid hjem - skole / hjem - barnehage
Foreldreforum ble gjennomført på skolestartere vår 2016.
Foreldrekontakter og kontaktlærere planlegger sammen innhold på foreldremøter.
Skolen hadde mobilskole.
Utviklingssamtaler ble gjennomført som planlagt.
Nes er realfagskommune
Realfagsnettverk, med fokus på naturfag på småskoletrinnet.
Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning
Vi har et aktivt elevråd og deltakere i BUK.

SKAPE
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Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Kulturformidling og kulturtilbud skal
gjenspeile mangfoldet i befolkningen

Videreutvikle etablerte og planlegge nye
kulturarenaer

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen

Årsmelding 2016

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen
Gjennomført som planlagt med Den Kulturelle skolesekken.
Planlegging av frivillige som leksehjelpere, med oppstart januar2017.
Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Partnerskapsavtale med Fenstad skiklubb.
Framtidsutsikter
Skolens utviklingsområder er i samsvar med skoleeiers prioriteringer i " Et løft i Nes-skolen". Vi
arbeider for tidlig innsats og å utvikle skolen som en lærende organisasjon. Dette for å ha fokus på å
øke læringsutbyttet og få et godt læringsmiljø for alle elever. Oppsummert ligger skolens muligheter
innen følgende områder:





Løft i Nes-skolen
Realfagskommune
Ungdomstrinnet i utvikling – elementer derfra
Digitalisering i Nes-skolen

Utfordringsbildet for grunnskolen består av å bedre læringsresultater for elever i Nes-skolen. Høsten
2013 vedtok kommunestyret handlingsplanen «Et løft i Nes-skolen». Denne 4-årige handlingsplanen
viser til en rekke tiltak innenfor områdene klasseledelse og læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter,
samarbeid hjem/skole og god skoleledelse. Skolene vil i 2017 videreføre arbeidet med å implementere
tiltak som bla. videreutdanning av skoleledere, tidlig innsats for 1. – 4. trinn innen lesing og regning,
skolevandring, kollegaveiledning og videreutdanning og etterutdanning av lærere.
I løpet av 2017 vil "Et løft i Nes-skolen 2013-2017" bli evaluert og revidert der det er meningen at dette
skal videreføres i et "Løft 2.0" gjeldende for 2017-2021.
Fenstad skole er i vekst, og vi møter utfordringer ifht klassestørrelser både når det gjelder plass og
voksentetthet.

Fjellfoten skolen
Viktige hendelser
2016 har vært et år preget av høy aktivitet:








Vi har jobbet kontinuerlig med tiltak fra "Et løft i Nes-skolen" der hovedmålet har vært å
heve elevenes læringsresultater.
Vi hadde gledelig gode resultater på Udirs kartleggingsprøver på småskoletrinnet.
Vi hadde også bedre resultater på Nasjonale prøver for 5. trinn enn tidligere år.
I løpet av året har vi prioritert å supplere skolebiblioteket med mange nye bøker, noe vi
har sett at øker elevenes leseglede og forhåpentligvis leseferdigheter.
Vi startet i høsten 2016 med hurtigere bokstavinnlæring i 1. klasse, noe vi er spente på å
se virkningen av.
Vi har gjennomført to matematikk-dager der elevene har vært svært aktive.
2. klasse sin deltakelse på realfagsmessa ble veldig vellykket.

Fakta
Fjellfoten skole er en barneskole med 143 elever fordelt på 7 klasser. På SFO er det nå 36 barn.
Vi jobber for Nes-skolens visjon: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til
verdensborger.
Fjellfoten skoles visjon: Skolen vår skal ha et trygt og godt miljø som bidrar til å gi alle elevene
optimale utviklingsmuligheter.
Hovedoppgaven til grunnskolen er å gi elevene et opplæringstilbud i tråd med Lov om grunnskole
og den videregående opplæringa (Opplæringslova).

103

Årsmelding 2016

Brukere
Resultatet av elevundersøkelsen lå noe under målsettingen, men var likevel ikke veldig
overraskende for oss.
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

God tjenestekvalitet

Elevundersøkelsen
7.trinn: Læringskultur

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4

3,7

4,2

Elevundersøkelsen
7.trinn: Trivsel

4,4

4,1

4,4

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)

Elevundersøkelsen
7.trinn: Støtte fra
lærer

4,4

4,3

4,7

Presis informasjon
om hva brukeren kan
forvente

Elevundersøkelsen
7.trinn: Felles regler

4,3

4,1

4,6

Selv om resultatet var noe lavere enn i fjor, ligger det likevel bra an i forhold til Nes- og landsnivå.
Vi har satt ekstra fokus på vurdering for læring i forhold til resultatet.
Måleindikator

Ambisjon
2016

Status 2016

Status 2015

Status 2014

Nasjonale prøver lesing 5.trinn

51

50

47

45

Nasjonale prøver regning 5.trinn

51

50

50

47

Nasjonale prøver engelsk 5.trinn

51

51

49

46

Medarbeidere
Vi hadde et lavt sykefravær ved Fjellfoten skole i 2016. Dette kan ha en sammenheng med høy
grad av tilfredshet og stolthet over arbeidsplassen sin i medarbeiderundersøkelsen.
Vi opplever å ha et godt arbeidsmiljø der utstrakt samarbeid og en "vi-holdning" til oppgavene
som skal løses er en sentral faktor.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær
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Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

5,1
5

2

4,7

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

5

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,7

2,4
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Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,7

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

5,2

Status
2014

Økonomi
Vi fikk et godt økonomisk resultat i 2016. Vi har holdt budsjettet med rimelig god margin.
Mindreforbruket skyldes at det var noe uforutsigbarhet i forhold til refusjoner og at vikar for lærer i
utdanningspermisjon har lavere lønn.
2016

2015

2014

Regnskap

10 789

10 434

10 397

Budsjett

10 907

10 699

10 388

-118

-265

9

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk handlingsrom i
den forbindelse god
økonomistyring og effektiv
ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016

Status
2015

98,9

97,5

Status
2014
100,1

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune har møteplasser som fremmer
mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet

Etablere og opprettholde møteplasser som er
tilgjengelige og tilrettelagt for ulike målgrupper

Nes har aktive innbyggere

Gode aktivitetstilbud gjennom hele livsløpet

Nes kommune har møteplasser som fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet
Gymsal er utleid til lag og foreninger hver kveld, og lånes ofte ut til arrangement i helgene.
Møterom og skolekjøkken lånes ofte ut til møtevirksomhet.
Nes har aktive innbyggere
På SFO ble det også i 2016 tilbudt et bredt spekter av aktiviteter (bruk av gymsal, fotball, ski,
skøyter og lek på skolens store uteområde/i skogen). Det tilbys basketspill i regi av
basketballkubben hver onsdag i SFO-tida. På skolen er det gjennomført vinteraktivitetsdag,
våraktivitetsdag, diverse ballcuper, "Hopp for hjertet" i tillegg til aktiviteter som er felles på enkelte
trinn for elever i Nes-skolen. Elevene i 1.-3. klasse har faste utedager.
Vinteraktivitetsdag for 7. klasse i Nes skianlegg er gjennomført. Det er også Tahirlekene for 6.
klasse og friidrettsdag for 5. klasse på Årnes stadion. 6. klasse har deltatt på "Norge rundt på 21
dager."
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LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Heve elevenes faglige resultater i
basisfagene til over Akershusnivå

Gjennomføre tiltak for å styrke ledelse i skolen
iht. Løft i Nes-skolen
Fokus på grunnleggende ferdigheter

Godt samarbeid hjem - skole / hjem barnehage

Gjennomføre tiltak for å styrke samarbeid hjem
– skole iht. Løft i Nes-skolen

Nes er realfagskommune

Utvikle strategi for å øke elevenes
realfagskompetanse fra barnehage til
videregående skole

Skape gode arenaer for barn og unges
medvirkning

Utvikle tiltak som sikrer systematisk
medbestemmelse og medvirkning fra barn og
unge

Heve elevenes faglige resultater i basisfagene til over Akershusnivå
Rektor har fullført lederutdanning ved Universitetet i Oslo.
Rektor har gjennomført resultatsamtaler og har skolevandret i forhold til vurdering for læring hos
samtlige lærere i 2016.
Fjellfoten skole har ressurslærere i lesing og regning (3 i lesing og 2 i regning). Disse har deltatt i
de kommunale nettverkene.
Rektor har hatt resultatsamtaler med lærerne i 2016.
Det er prioritert å ha høyest voksentetthet i 1. klasse, men også styrking i 2.-4. klasse. Dette er
ressurser som har vært brukt fleksibelt, blant annet til lesegrupper.
Godt samarbeid hjem - skole / hjem - barnehage
3 økter med foreldreforum er gjennomført i 1. klasse.
Nes er realfagskommune
2 lærere har deltatt i kommunalt realfagsnettverk. De tilbakemelder kort hver uke i fellestid. 2.
klasse deltok på realfagsmessa i januar 2016.
Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning
Fjellfoten har et aktivt elevråd med deltakere fra 3.-7. klasse. De har jevnlige møter på skolen og
har i tillegg hatt deltakere på dialogkonferanser. Representanter fra elevråd deltar i SU og SMU.

SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Kulturformidling og kulturtilbud skal
gjenspeile mangfoldet i befolkningen

Videreutvikle etablerte og planlegge nye
kulturarenaer

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen
I løpet av skoleåret har hver klasse ansvar for en samling for alle elevene i gymsalen. Der er det
fellessang og underholdning. Vi har også hatt samlinger av kulturell art i forbindelse med påske,
jul og Verdens bokdag. Elevråd har arrangert "Fjellfoten talenter. «I desember 2016 arrangerte
skolen "Roald Dahl-kveld" med mange ulike aktiviteter.
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2. klasse har i 2016 planlagt deltakelse av realfagsmessa som ble gjennomført i januar 2017.
Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Fjellfoten skole har partnerskapsavtale med Bodding Sanitetsforening og Nes Turlag.
Framtidsutsikter
Skolens utviklingsområder er i samsvar med skoleeiers prioriteringer i "Et løft i Nes-skolen." Vi
arbeider for tidlig innsats og å utvikle skolen som en lærende organisasjon. Dette for å ha fokus
på å øke læringsutbyttet og få et godt læringsmiljø for alle elever. Oppsummert ligger skolens
muligheter innen følgende områder:





Løft i Nes-skolen
Realfagskommune
Ungdomstrinn i utvikling - elementer derfra
Digitalisering i Nes-skolen

Fjellfoten skole ligger flott plassert i utkanten av et boligfelt. En stor og god uteplass med nærhet
til skolen gir svært gode aktivitetsmuligheter.
Utfordringsbildet for grunnskolen består av å bedre læringsresultater for elever i Nes-skolen.
Høsten 2013 vedtok kommunestyret handlingsplanen "Et løft i Nes-skolen." Denne 4-årige
handlingsplanen viser til en rekke tiltak innenfor områdene klasseledelse og læringsmiljø,
grunnleggende ferdigheter, samarbeid hjem/skole og god skoleledelse. Skolene vil i 2017
videreføre arbeidet med å implementere tiltak som bla. videreutdanning av skoleledere, tidlig
innsats for 1.-4. trinn innen lesing og regning, skolevandring, kollegaveiledning og
videreutdanning og etterutdanning av lærere. I løpet av 2017 vil "Et løft i Nes-skolen 2013-2017"
bli evaluert og revidert der det er meningen at dette skal videreføres i et "Løft 2.0" gjeldende for
2017-2021.
Fjellfoten skole vil i 2017 videreføre arbeidet med å implementere tiltak fra "Et løft i Nes-skolen"
samtidig med at læringsbrett skal innføres. Dette er både veldig spennende og tidkrevende.
Stadig flere administrative lederoppgaver resulterer i mindre tid til pedagogisk ledelse.
Neskollen skole
Viktige hendelser
Skolen har holdt budsjettet i 2016.
Skolen har arrangert og deltatt på mange aktiviteter, både alene og sammen med andre skoler,
som bygger opp under god folkehelse
Fakta
Vi jobber for Nes-skolens visjon: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til
verdensborger.
Neskollen skole har pr. jan. 2017 ca. 560 elever fordelt på 24 klasser. klassestørrelsen varierer
fra 21 til 28 elever. SFO har 157 elever. Skolen har 43 lærere og ca. 20 assistenter på skole og
SFO. Neskollen skoles ledelse består av rektor 100 %, ass. rektor 100 % og inspektør 80 %. Tre
SFO-ledere har tilsammen 75 % lederressurs. Skolens merkantile ressurs er 130 %.
Det er stor tilflytting til skolens område, noe som gir store utfordringer mht plass.
Brukere
Vi har en liten nedgang fra tidligere nivåer når det gjelder elevundersøkelsen i 2016. Skolen
arbeider med analyser og setter inn hensiktsmessige tiltak ut fra resultatene.
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Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Status
2016

Status
2015

God tjenestekvalitet

Elevundersøkelsen
7.trinn:
Læringskultur

4

3,8

4,1

4

Elevundersøkelsen
7.trinn: Trivsel

4,4

4,5

4,3

4,3

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)

Elevundersøkelsen
7.trinn: Støtte fra
lærer

4,4

4,1

4,2

4,5

Presis informasjon om
hva brukeren kan
forvente

Elevundersøkelsen
7.trinn: Felles regler

4,3

4,1

4,3

4,4

Måleindikator

Ambisjon
2016

Ambisjon
2016

Status 2016

Status 2015

Status
2014

Status 2014

Nasjonale prøver lesing 5.trinn

51

47

49

48

Nasjonale prøver regning
5.trinn

51

47

50

49

Nasjonale prøver engelsk
5.trinn

51

49

49

50

Medarbeidere
Sykefravær; nittet for året var 6,7 %. Målet var 5 %. Noe høyere fra januar til april, mens tallet ble
lavere på høsten. Vi har noen langtidsfravær, som ikke er jobbrelaterte, ellers ordinært fravær.
Skolen prioriterer høyt nærvær og tett oppfølging ved sykefravær.
Hovedfokus etter medarbeiderundersøkelsen i 2015 har vært lærernes ønske om en "nærmere"
ledelse. Vi har sett på forskjellige organisasjons-modeller. Vi er enige om at en
avdelingsledermodell er ønskelig, men vi har ikke fått gjennomført det enda.
Vi har jobbet med strukturen i ledelsen og alle roller har fått mer definerte ansvarsoppgaver. Vi
har utvidet teamledernes administrative tid og oppgaver, slik at de følger tettere opp lærernes
hverdag.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,3
5

6,7

5,9

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

4,1

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,1

5,6
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Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

fornying
God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

4

4,9

Økonomi
God budsjettdisiplin budsjettet i 2016. Vi lå an til et merforbruk, men med restriktivt innkjøp og
bruk av vikarer utover høsten, klarte vi å holde budsjett.
2016

2015

2014

Regnskap

32 969

31 229

30 732

Budsjett

33 029

30 723

29 429

-60

506

1 303

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk handlingsrom i
den forbindelse god
økonomistyring og effektiv
ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
99,8

Status
2015
101,6

Status
2014
104,4

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune har møteplasser som fremmer
mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet

Etablere og opprettholde møteplasser som er
tilgjengelige og tilrettelagt for ulike målgrupper

Nes har aktive innbyggere

Gode aktivitetstilbud gjennom hele livsløpet

Nes kommune har møteplasser som fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet
Vi har flere lag og foreninger som bruker skolens lokaler, men har ikke skriftlige avtaler med alle.
Nes har aktive innbyggere
Aktiviteter for elevene: TL-ordning i friminutt, Fysisk akt., Aktivitetsdager både lokalt og
kommunetilbud, tilbud i SFO-tida, Uteskole, Blime-dansen, div. kampanjer (eks hopp for livet
osv.).Aktiviteter for de voksne: Fast trimtid i uka, deltagelse i Holmenkollstafetten, div. aktiviteter
sammen med elevene.
Skolen har gjennomført følgende felles aktiviteter i 2016:




2.trinn. Realfagsmesse
4.trinn. Besøk på Gamle Hvam
5.trinn. Aktivitetsdag, friidrett
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6.trinn. Deltagelse i Tahirlekene7.trinn: Skidag

Eget opplegg: Svømming, basket, aktiviteter i gymsalen, formingsaktiviteter. Samarbeid med
andre: Kor (Soul Children), Allidrett (Hvam IL og Hvam vgs.),Dans (kulturskolen).

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Heve elevenes faglige resultater i
basisfagene til over Akershusnivå

Gjennomføre tiltak for å styrke ledelse i skolen
iht. Løft i Nes-skolen
Fokus på grunnleggende ferdigheter

Godt samarbeid hjem - skole / hjem barnehage

Gjennomføre tiltak for å styrke samarbeid hjem
– skole iht. Løft i Nes-skolen

Nes er realfagskommune

Utvikle strategi for å øke elevenes
realfagskompetanse fra barnehage til
videregående skole

Skape gode arenaer for barn og unges
medvirkning

Utvikle tiltak som sikrer systematisk
medbestemmelse og medvirkning fra barn og
unge

Heve elevenes faglige resultater i basisfagene til over Akershusnivå
Rektor og ass. rektor har formell lederutdanning. Inspektør har søkt "rektorskolen" fra høst 2017.
Skolevandring er gjennomført, men ikke så ofte som ønskelig. Det er svært tidkrevende og derfor
vanskelig å finne tid til.
Vi har ressurspersoner i regning, SLL, og realfag. Disse deltar i kommunale nettverk.
Vi følger Nes-skolens kommunale plan for resultatoppfølging. Skolen har også en egen plan. I
tillegg til lærerne har teamlederne og PUT ansvar for at planene følges.
Spesielle lærere har ansvar for tidlig innsats på 1.-4.trinn. De samarbeider tett med
kontaktlærerne.
Godt samarbeid hjem - skole / hjem - barnehage
Vi har gjennomført tre økter med foreldreforum på 1.trinn.
Nes er realfagskommune
To lærere er ressurspersoner i realfag. De har deltatt i kommunale nettverk og gitt tilbakemelding
fra disse til hele personalet. I januar 2017 deltok 2. trinn på den kommunale realfagsmessa.
Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning
Vi har et aktivt elevråd som har deltatt på kommunale samlinger, de iverksetter positive tiltak på
skolen (kantine, Neskollentalenter) og drøfter aktuelle saker fra elever/klasser. De deltar også på
SU-møter.

SKAPE
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Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Kulturformidling og kulturtilbud skal
gjenspeile mangfoldet i befolkningen

Videreutvikle etablerte og planlegge nye
kulturarenaer

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen
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Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen
Blime-dansen, Neskollentalenter, div. underholdningsarrangementer. I klassene og den kulturelle
skolesekken.
Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Her har vi så langt ikke vært flinke nok til å inngå avtaler.
Framtidsutsikter
Vi har flere gode rammebetingelser, noe som gir oss mulighet til å bedre læringsresultatene og
fortsette en positiv utvikling av Neskollen skole. Rammebetingelsene er bl.a.:







Neskollen har et stabilt og dyktig personale.
Vi har et funksjonelt skolebygg så lenge klasseantallet ikke overskrider det skolen er bygd
for (3 klasser pr. trinn).
Omgivelsene gir mulighet for mye fysisk aktivitet.
En stor foreldregruppe, som vi ønsker å styrke samarbeidet med. Vi ønsker i større grad
å bruke foreldrene som ressurs.
Vi ønsker å videreutvikle det gode samarbeidet vi har med lag og foreninger i
nærområdet, f. eks. Hvam IL og Velforeningen.
Løftet for Nes-skolen gir gode føringer for utviklingen av skolene i Nes.

Utfordringer:





Skolekretsen har hatt stor tilflytting, og skolen er nå helt full. Vi må bruke rom som i
utgangspunktet ikke er klasserom for å få til dette. Arbeidsrommene til lærerne er fylt opp.
Hvis denne veksten fortsetter, må man ta stilling til om skolen skal utvides, om
skolegrenser skal flyttes, eller om det skal bygges ny skole som kan ta noe av
elevmassen herfra.
Vi jobber for å bedre læringsresultatene. Vi tilstreber å bli flinkere til å utnytte kompetanse
i personalet og lære av god praksis.
Innføring av læringsbrett blir en spennende og stor utfordring i 2017.

Skogbygda skole
Viktige hendelser
Gode resultater nasjonale prøver 5. trinn. For første gang skårer Skogbygda skole over
gjennomsnitt i Akershus.
Fakta
Skogbygda skole har 202 elever fordelt på 11 klasser på 1.-7.trinn. Skolen har et stort uteområde
og ligger idyllisk til mellom jorder, skog og et lite sentrum med butikk, barnehage og kirke.
Skolen arbeider aktivt for en samarbeidskultur der lærere jobber sammen om å lage et best mulig
opplæringstibud for elevene. Grunnleggende ferdigheter er blandt våre viktigste fokusområder.
SFO har ca 60 barn. SFO skal ivareta barnas behov for fritid og frilek.
Skolens visjon er: ”Raus-Innsats-Kunnskap-Trivsel”
Brukere
Vi har kontinuerlig fokus på å utvikle et optimalt læringsmiljø der alle elever får utnyttet sitt
læringspotensial. Elevundersøkelsen viser resultater som ligger over det vi hadde som ambisjon
for 2016. Vi har allikevel laget tiltak for alle klasser innenfor områder som vi ønsker å forbedre og
ha et ekstra fokus på:





Arbeidsro i klassene
Elevmedvirkning
Relasjoner elev-lærer
Forebygge mobbing

Resultatene på Nasjonale prøver for 5.trinn viser at vi har nådd målene for 2016. Vi ligger på/over
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gjennomsnittet for Akershus.

Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Status
2016

Status
2015

Status
2014

God tjenestekvalitet

Elevundersøkelsen
7.trinn:
Læringskultur

4

4,3

4,7

3,5

Elevundersøkelsen
7.trinn: Trivsel

4,4

4,8

4,7

4,4

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)

Elevundersøkelsen
7.trinn: Støtte fra
lærer

4,4

4,6

4,7

4

Presis informasjon om
hva brukeren kan
forvente

Elevundersøkelsen
7.trinn: Felles regler

4,3

4,5

4,7

3,8

Måleindikator

Ambisjon
2016

Ambisjon
2016

Status 2016

Status 2015

Status 2014

Nasjonale prøver lesing 5.trinn

51

51

44

45

Nasjonale prøver regning
5.trinn

51

51

47

48

Nasjonale prøver engelsk
5.trinn

51

52

49

45

Medarbeidere
Sykefraværet var spesielt høyt våren 2016. Selv om vi hadde en merkbar reduksjon utover året,
er dette noe vi må jobbe videre med.
Fokusområder:





Redusere sykefraværet: samtaler, tilrettelegging, trim i arbeidstiden, personalomsorg
God organisering: Rutiner, planer, forutsigbarhet
Tydelig ledelse: Prioriteringer, god planlegging, delegering
Godt arbeidsmiljø: Kollektive prosesser og gode relasjoner

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

God ledelse
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Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,3
7

9,7

6,8
4,5

5,7
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Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,5

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,3

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

4,9

Status
2014

Økonomi
Vi har nådd våre mål i forhold til å gi brukerne gode tjenester innenfor de rammene vi hadde til
rådighet. Lønnsutgiftene har vært innenfor det vi hadde budsjettert med, og vi har fulgt våre
planer for innkjøp og fornyelse innenfor læremidler og inventar. Høyt sykefravær ga i en periode
høye refusjoner. Dette førte til større budsjettjusteringer i løpet av året enn normalt.
2016

2015

2014

Regnskap

14 711

14 025

13 841

Budsjett

14 620

14 669

13 521

91

-644

320

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk
handlingsrom i den
forbindelse god
økonomistyring og
effektiv ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
100,6

Status
2015
95,6

Status
2014
102,4

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune har møteplasser som
fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet
og tilhørighet

Etablere og opprettholde møteplasser som er
tilgjengelige og tilrettelagt for ulike målgrupper

Nes har aktive innbyggere

Gode aktivitetstilbud gjennom hele livsløpet

Nes kommune har møteplasser som fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet
Skolen er mye i bruk av lokale lag og foreninger. Den blir også brukt ved idrettsarrangement i
helgene. Dette gjelder for alle aldersgrupper.
Nes har aktive innbyggere
Aktivitetsdager i lokalmiljøet, skøyte- og skiaktiviteter og uteskole.Skolen har deltatt aktivt i
aktivitetskonkurranser som "Hopp for livet" og "Norge rundt på 21 dager".
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Vi har deltatt på følgende felles aktiviteter:




Aktivitetsdag for 5.trinn
Tahirlekene for 6.trinn
Vinteraktivittsdag for 7.trinn.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Heve elevenes faglige resultater i
basisfagene til over Akershusnivå

Gjennomføre tiltak for å styrke ledelse i skolen
iht. Løft i Nes-skolen
Fokus på grunnleggende ferdigheter

Godt samarbeid hjem - skole / hjem barnehage

Gjennomføre tiltak for å styrke samarbeid hjem
– skole iht. Løft i Nes-skolen

Nes er realfagskommune

Utvikle strategi for å øke elevenes
realfagskompetanse fra barnehage til
videregående skole

Skape gode arenaer for barn og unges
medvirkning

Utvikle tiltak som sikrer systematisk
medbestemmelse og medvirkning fra barn og
unge

Heve elevenes faglige resultater i basisfagene til over Akershusnivå
Rektor og assisterende rekotor fullført skolelederutdanning. Skolen har en lærer/teamleder som
søker skolelederutdanning fra høsten 2017.
Det er gjennomført skolevandring.
Ressurspersoner i Språk-Lesing-Læring, Tall-Regning-Læring og realfag har ledet hvert sitt
utviklingsarbeid for lærerne, hvert halvår. Vi har gått over til å bruke "lærende møter" som ramme
for disse øktene. Skolens ART-instruktører har ledet et seminar om sosiale ferdigheter.
Elevenes resultater drøftes etter oppsatt plan. Tiltak og oppfølging gjøres på individ, trinn og
skolenivå.
Utviklingsarbeid med fokus på dokumentasjon og "vurdering for læring" i forbindelse med
"Utvikllingssamtalen" sluttføres. Nye rutiner innføres fra 2017.
Ny plan for oppfølging av resultater følges. Bruk av VOKAL til registrering av resultater.
Vi har stabile faste ressurser som gir "tidlig innsats" til elever som skårer under "kritisk grense"
innenfor lesing og regning.
Godt samarbeid hjem - skole / hjem - barnehage
Skolen har som mål at foreldremøtene skal ha faste rammer der "Foreldreforum" er en del av
møtene på alle trinn. Foreldreforum skal planlegges sammen med foreldrene, fremme et godt
læringsmiljø og foreldrene skal selv være aktive.
Nes er realfagskommune
Vi skal deltatt på realfagsmesse.
Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning
Valget av repr. til BUK ble gjennomført i 2016. Skolen har et godt samarbeid med elevrådet.
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SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Kulturformidling og kulturtilbud skal
gjenspeile mangfoldet i befolkningen

Videreutvikle etablerte og planlegge nye
kulturarenaer

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen
Skolen har hatt flere ulike kulturarrangementer. gjennom "Den kulturelle skolesekken". Skolen har
innført "Fellessamling" for alle, 7 ganger pr år. Det er laget rammer for samlingen som har
sammenheng med skolens sosiale mål. FAU arrangerer fakkeltog og julegudstjeneste.
Skolen/FAU arrangerer felles sommeravslutning. Elevrådet arrangerer skoleball og karneval.
Realfagsmesse utsatt til 24.01.2017.
Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Ny avtale er planlagt med Sanitetsforeningen. Iverksettes og underskrives for 2017.
Framtidsutsikter
Skolens utviklingsområder er i samsvar med skoleeiers prioriteringer i "Et løft i Nes-skolen." Vi
arbeider for tidlig innsats og å utvikle skolen som en lærende organisasjon. Dette for å ha fokus
på å øke læringsutbyttet og få et godt læringsmilø for alle elever. Oppsummert ligger skolens
muligheter innen følgende områder:





Løft i Nes-skolen
Realfagskommune
Ungdomstrinn i utvikling - elementer derfra
Digitalisering i Nes-skolen

Skolen skal i 2017 innføre læringsbrett og ha en ekstra satsing på realfag.
Skolen har tradisjonelt hatt varierende resultater når det gjelder læringsmiljø og læringsutbytte
sammenlignet med gjennomsnittet i Akershus. Skolen har i 2016 oppnådd gode resultater der vi
er over gjennomsnitt på flere indikatorer. Utfordringen videre blir å holde seg stabilt på dette
nivået
Østgård skole
Viktige hendelser
 Over landsgjennomsnittet på alle de nasjonale prøvene.
 Wlevundersøkelsen for 2016viser at alle elevene trives på skolen og på
foreldreundersøkelsen for 2016 at foreldrene er fornøyde med skolen.
 Skolearrangementer: Felles juletrefest, karneval, Østgård talenter og hele skolen har vært
på ekskursjon til vitensenteret i Oslo med tanke på at Nes kommune er en
realfagskommune.
 Østgård skole var med i det kommunale pilotprosjektet med innføring av læringsbrett for
alle elever på alle trinn.
 Alle elever har hatt uteskole fire timer i uka med fokus på praktisk undervisning i
matematikk og naturfag.
Fakta
Østgård skole har 107 elever. SFO har 25 barn. Østgård skoles ledelse består av rektor, samt
ekstra bevilgede timer til pedagogisk ledelse i forbindelse med «Et løft i Nes-skolen».
Hovedoppgaven til grunnskolen er å gi elevene et opplæringstilbud i tråd med Lov om grunnskole
og den videregående opplæringa (Opplæringsloven).
Østgård skole jobber for Nes-skolens visjon: "Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i
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nærmiljøet til verdensborger".
Vi vil skape gode forutsetninger for læring for alle elever, uansett ståsted. De ressurssterke
elevene må også få sine utfordringer. Høy trivsel og trygghet må ligge til grunn for all læring. Vi
tror på at fysisk mestring gir faglig mestring. Vi satser på daglig fysisk aktivitet, og aktiv
læringsbruk av naturen og skolens uteområder.
Skolens visjon: «Glade barn i læring og lek som ser naturen og verden med hjertet».
Brukere
Vi er svært fornøyd med læringsresultatene på alle de nasjonale prøvene og elevundersøkelsen i
2016.
Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Status
2016

Status
2015

Status
2014

God tjenestekvalitet

Elevundersøkelsen
7.trinn:
Læringskultur

4

4,6

4,4

4,4

Elevundersøkelsen
7.trinn: Trivsel

4,4

4,8

4,8

4,8

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)

Elevundersøkelsen
7.trinn: Støtte fra
lærer

4,4

4,8

4,7

4,8

Presis informasjon om
hva brukeren kan
forvente

Elevundersøkelsen
7.trinn: Felles regler

4,3

4,7

4,4

4,4

Måleindikator

Ambisjon
2016

Ambisjon
2016

Status 2016

Status 2015

Status 2014

Nasjonale prøver lesing 5.trinn

51

60

57

53

Nasjonale prøver regning
5.trinn

51

58

57

52

Nasjonale prøver engelsk
5.trinn

51

54

58

58

Medarbeidere
Tiltak fra medarbeiderundersøkelsen 2015:




Ukentlig teamtid for småskole- og mellomtrinnet
SFO-leder deltar regelmessig på småskoleteammøtet
Legge tilrette for at flere kan reise på kurs samtidig

Østgård skole hadde som mål å ha et nærvær på 97%. Vi endte opp på 96,3%, vi er fornøyde
med at vi nesten nådde målsetningen.

Medarbeiderundersøkelsen

116

Periodemål/strategier

Måleindikator

Godt arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015
5

Status
2014
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Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

med høyt nærvær

Sykefravær

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

5

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,8

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,9

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

4,6

3

Status
2016

Status
2015

Status
2014

3,7

6,1

4,5

Økonomi
Regnskapet for Østgård skole viser et mindreforbruk i 2016 på 227.000 kroner. Dette skyldes at
det ikke ble gjort nyansettelser i 2016 siden budsjettet for 2017 gir en budsjettnedgang på
523.000 kroner. Budsjettnedgangen skyldes i hovedsak at det ble innført en ny tildelingsmodell
for skolene i 2017 og at de kommunale innsparinger som ble gjort, gjorde store utslag for Østgård
skole.
2016

2015

2014

Regnskap

8 744

8 058

7 709

Budsjett

8 971

7 983

8 396

-227

75

-687

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk
handlingsrom i den
forbindelse god
økonomistyring og
effektiv ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
97,5

Status
2015
100,9

Status
2014
91,8

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune har møteplasser som
fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet
og tilhørighet

Etablere og opprettholde møteplasser som er
tilgjengelige og tilrettelagt for ulike målgrupper

Nes har aktive innbyggere

Gode aktivitetstilbud gjennom hele livsløpet
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Nes kommune har møteplasser som fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet
Østgård skole blir brukt i svært stor grad som en møteplass av både private samt lag og
foreninger gjennom hele skoleåret.
Nes har aktive innbyggere
Ukentlig fysisk aktivitet for alle elever. Onsdagsgrupper med varierte aktiviteter samt frilek. SFObasketprosjekt på torsdager i regi av Raumnes og Årnes basketballklubb.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Heve elevenes faglige resultater i
basisfagene til over Akershusnivå

Gjennomføre tiltak for å styrke ledelse i skolen
iht. Løft i Nes-skolen
Fokus på grunnleggende ferdigheter

Godt samarbeid hjem - skole / hjem barnehage

Gjennomføre tiltak for å styrke samarbeid hjem
– skole iht. Løft i Nes-skolen

Nes er realfagskommune

Utvikle strategi for å øke elevenes
realfagskompetanse fra barnehage til
videregående skole

Skape gode arenaer for barn og unges
medvirkning

Utvikle tiltak som sikrer systematisk
medbestemmelse og medvirkning fra barn og
unge

Heve elevenes faglige resultater i basisfagene til over Akershusnivå
Rektor har treårig formell lederutdanning.
Rektor har gjennomført skolevandring i alle klasser og lærere skoleåret 2016-2017.
Hovedhensikten var å se på det totale læringsmiljøet i klassene. Resultatoppfølging skjer
regelmessig gjennom skoleåret gjennom oppfølging av for eksempel nasjonale prøver,
elevundersøkelsen, kartleggingsprøver og lesekurs (tidlig innsats). VOKAL er et veldig bra
lederverktøy for resultatoppfølging.
Ressurslærere i lesing og regning som deltar på kommunale nettverk. Vi har lese og regnekurs
for elever i "gul-sone" fem timer i uka.
Godt samarbeid hjem - skole / hjem - barnehage
Det har blitt gjennomført tre økter foreldreforum for 1.trinn i skoleåret 2016-2017. Første økt ble
gjennomført i mai 2016. Andre økt ble gjennomført høst 2016. Tredje økt blir gjennomført vår
2017.
Nes er realfagskommune
Østgård skole har uteskole fire timer i uka for alle elever med fokus på praktisk undervisning i
matematikk og naturfag.
Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning
Elevrådet ved skolen deltar og medvirker i viktige fora som omhandler elevene ved skolen. Vi har
også medlemmer i barn- og unges kommunestyre.

118

Årsmelding 2016

SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Kulturformidling og kulturtilbud skal
gjenspeile mangfoldet i befolkningen

Videreutvikle etablerte og planlegge nye
kulturarenaer

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen
Østgård skole har hatt en rekke kulturarrangementer i skoleåret 2016-2017. Vi har hatt felles
juletrefest, karneval, sykkelkveld og sommeravslutning.
Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Østgård skole har partnerskapsavtaler med Nes sanitetsforening og Roswita Johansen. Nes
sanitetsforening stiller opp på grøtfest i forbindelse med jul og påskelunsj i forbindelse med
påske. Roswita Johansen stiller opp når det gjelder omvendt julekalender der hun viderebringer
julegavene som kommer inn til barn og unge i Estland. Raumnes og Årnes basketballag har et
basketballprosjekt i SFO-tid dette skoleåret.
Framtidsutsikter
Skolens utviklingsområder er i samsvar med skoleeiers prioriteringer i " Et løft i Nes-skolen". Vi
arbeider for tidlig innsats og å utvikle skolen som en lærende organisasjon. Dette for å ha fokus
på å øke læringsutbyttet og få et godt læringsmiljø for alle elever. Vi har i tillegg innført uteskole
for alle trinn fire timer i uka. Skolen har også læringsbrett til alle elever der klasseledelse og
vurdering for læring står svært sentralt.
Utfordringsbildet for grunnskolen består av å bedre læringsresultater for elever i Nes-skolen.
Høsten 2013 vedtok kommunestyret handlingsplanen «Et løft i Nes-skolen». Denne 4-årige
handlingsplanen viser til en rekke tiltak innenfor områdene klasseledelse og læringsmiljø,
grunnleggende ferdigheter, samarbeid hjem/skole og god skoleledelse. Skolene vil i 2016
videreføre arbeidet med å implementere tiltak som bla. videreutdanning av skoleledere, tidlig
innsats for 1. – 4. trinn innen lesing og regning, skolevandring, kollegaveiledning og
videreutdanning og etterutdanning av lærere. I løpet av 2017 vil "Et løft i Nes-skolen 2013-2017"
bli evaluert og revidert der det er meningen at dette skal videreføres i et "Løft 2.0" gjeldende for
2017-2021.
Utfordringen for Østgård skole blir å opprettholde og bevare de gode lærings- og elevresultatene
over tid.

Årnes skole
Viktige hendelser
 Personalmessig har vi redusert sykefraværet betraktelig i 2016. Fra gjennomsnitt i
kommunen 2015 til 5,2% i 2016.
 Økonomisk har vi har hadde et mindreforbruk på ca. 30 000,- i 2016
 Vi har hatt et høyt trykk når det gjelder kollektiv profesjonsutvikling og rutiner rundt
resultatoppfølging.
 Innføringstilbudet for nyankomne flyktninger har sitt høyeste elevtall (ca. 30) ved
utgangen av 2016.
Fakta
Vi jobber for Nes-skolens visjon: Kunnskap gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet til
verdensborger. 31.12.16 har vi 200 elever fordelt på 12 klasser.
Årnes skoles visjon bygger på disse fyndordene: ”VARM-TYDELIG-NYSGJERRIG”. Utfra dette
springer vårt arbeid med læring, relasjoner og struktur. Nes kommunes innføringstilbud for
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nyankomne elever med minoritetsspråklig bakgrunn er lokalisert på Årnes skole.
Skolefritidsordningen (SFO) er åpen for alle elever fra 1. – 4. trinn med tilrettelegging for elever
med nedsatt funksjonsevne til og med 7. trinn.
Brukere
 Vi er på eller over ambisjon for 2016 på alle måleindikatorene.
 Elevene føler stor grad av støtte fra lærerene og opplever at lærerne på skolen møter
elevene på lik måte når deg gjelder regler.
 Vår ambisjon er å øke opplevelsen av brukermedvirkning. Dette fokuserer vi på gjennom
elevrådet og vurderingspraksis på skolen.

Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Status
2016

Status
2015

Status
2014

God tjenestekvalitet

Elevundersøkelsen
7.trinn:
Læringskultur

4

4,3

4,3

3,4

Elevundersøkelsen
7.trinn: Trivsel

4,4

4,4

4,4

4,4

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)

Elevundersøkelsen
7.trinn: Støtte fra
lærer

4,4

4,6

4,7

4,4

Presis informasjon om
hva brukeren kan
forvente

Elevundersøkelsen
7.trinn: Felles regler

4,3

4,5

4,5

4,4

Måleindikator

Ambisjon
2016

Ambisjon
2016

Status 2016

Status 2015

Status 2014

Nasjonale prøver lesing 5.trinn

51

46

50

46

Nasjonale prøver regning
5.trinn

51

47

56

44

Nasjonale prøver engelsk
5.trinn

51

48

53

49

Medarbeidere
 Områdene personalet har utpekt som de er mest fornøyd med i
medarbeiderundersøkelsenen 2015 var:
o Trivsel og samarbeid med kolleger
o Stolthet over egen arbeidsplass
o Samlet vurdering
 Området hvor medarbeiderne uttrykker lavest tilfredshet er:
 de fysiske arbeidsforholdene
o Inneklima, lekkasjer og samarbeidsrom for lærere har vært utbedret etter
gjennomført tiltaksplan i 2016.
 Sykefraværet er kraftig redusert i 2016. Ledelsen har prioritert høyt nærvær og tett
oppfølging ved sykefravær.
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Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,5
8

5,2

11,3

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

4,9

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,7

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,7

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

5,4

6,7

Økonomi
Vi har hatt god budsjettdispilin i 2016.
2016

2015

2014

Regnskap

18 212

18 190

17 274

Budsjett

18 241

18 337

17 011

-29

-147

263

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk
handlingsrom i den
forbindelse god
økonomistyring og
effektiv ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016

Status
2015

99,8

99,2

Status
2014
101,5

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune har møteplasser som
fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet
og tilhørighet

Etablere og opprettholde møteplasser som er
tilgjengelige og tilrettelagt for ulike målgrupper

Nes har aktive innbyggere

Gode aktivitetstilbud gjennom hele livsløpet
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Nes kommune har møteplasser som fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet
I 2016 åpnet vi opp for at Hjerte- og lungeforeningen i Nes kunne benytte gymsalen til trening på
dagtid, en gang pr. uke.
Gapahuken på Høie er mye i bruk av skolens elever.
Uteområdet på skoleplassen benyttes mye i helger av barnefamilier. Ballbingen er mye brukt på
ettermiddags- og kveldstid, både hverdager og helg.
Nes har aktive innbyggere
Alle aktiviteter er gjennomført etter plan for 2016. Spesielt kan vi nevne at 6. trinn høsten -16 har
vunnet 2 av 3 runder "Norge rundt på 21 dager" skoleåret 16/17.
Raumnes & Årnes IL ved basketgruppa har gjennomført SFO-basket med stor entusiasme. SFO
benytter også ishallen hver uke så lenge isen ligger. Årnes skoles elever har deltatt på alle felles
aktiviteter som er planlagt for elevene i Nes.
SFO har gjennomført følgende aktiviteter:







Skøytegåing i Runnirinken
4. klasseklubb, har bl.a. vært på besøk i Raumnes.
Vært med på SFO basket i regi av R&Å IL, basketgruppa.
Sløydgruppe
Omelettstafett for alle, fokus på sunn mat i sfo-måltidene
Aktiviteter i forbindelse med høytider som påske og jul.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Heve elevenes faglige resultater i
basisfagene til over Akershusnivå

Gjennomføre tiltak for å styrke ledelse i skolen
iht. Løft i Nes-skolen
Fokus på grunnleggende ferdigheter

Godt samarbeid hjem - skole / hjem barnehage

Gjennomføre tiltak for å styrke samarbeid hjem
– skole iht. Løft i Nes-skolen

Nes er realfagskommune

Utvikle strategi for å øke elevenes
realfagskompetanse fra barnehage til
videregående skole

Skape gode arenaer for barn og unges
medvirkning

Utvikle tiltak som sikrer systematisk
medbestemmelse og medvirkning fra barn og
unge

Heve elevenes faglige resultater i basisfagene til over Akershusnivå
Rektor fullførte lederutdannigen i 2013. Ass.rektor og en teamleder gjennomfører
skolelederutdanning 2016/2017.
Gjennomført skolevandring 2016 med fokus på å se etter kognitivt engasjement hos elevene.
Resultatoppfølging i samarbeid mellom ledelse, kontaktlærere, ressurslærere i lesing og regning.
Dette gjennomfører vi formelt 2 ganger i året, og kontinuerlig i forbindelse med fokusperioder på
for eksempel lesing.
Vi har med 2 lærere i hvert nettverk. Videre benytter vi lærende nettverk/kollegaveiledning på
skolen og har fokus på grunnleggende ferdigheter. Vi lærer av og med hverandre.
Vi følger Nesskolens verktøy for resultatoppfølging. I år har vi også hatt med ressurslærer i lesing
og regning med i planlegging sammen med lese- og regneveilder.
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Vi har brukt ressurser til tidlig innsats på 1.-4. trinn i form av ekstra styrking, men også oppfølging
fra ressurslærere i lesing og regning.
Godt samarbeid hjem - skole / hjem - barnehage
Skolen gjennomfører 3 økter i skoleåret 2016/2017. En av øktene ledet vår kontaktperson ved
Pedagogisk tjeneste. Temaet var foresatte som ressurs i elevenes læring.
Nes er realfagskommune
Elevene har gjennomført realfagsmesse med stor suksess. Nesten alle 35 1. klassingene deltok
på messa. 1. og 2. trinns kontaktlærere, 3 lærere, har deltatt i realfagsnettverket og har delt i
personalet.
Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning
Vi har deltatt med elever i arbeidet med Helhetlig oppvekststrategi og Barn- og unges
kommunestyre. I tillegg drives det et aktivt elevråd på skolen. Noen av elevene er også med i
SU/SMU på skolen.

SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Kulturformidling og kulturtilbud skal
gjenspeile mangfoldet i befolkningen

Videreutvikle etablerte og planlegge nye
kulturarenaer

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen
Fullført fellesarragement utfra aktiviteter beskrevet i virksomhetsplan 2016. Alle trinn, bortsett fra
1. har ansvar for fellessamlinger for hele skolen i gymsalen gjennom året.
Skolen har lett tilgang til biblioteket på Årnes og benytter dette flittig.
Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Vi har avtale med Årnes sanitetsforening.
Framtidsutsikter
Skolens utviklingsområder er i samsvar med skoleeiers prioriteringer i " Et løft i Nes-skolen". Vi
arbeider for tidlig innsats og å utvikle skolen som en lærende organisasjon. Dette for å ha fokus
på å øke læringsutbyttet og få et godt læringsmiljø for alle elever. Oppsummert ligger skolens
muligheter innen følgende områder:





Løft i Nes-skolen
Realfagskommune
Ungdomstrinnet i utvikling – elementer derfra
Digitalisering i Nes-skolen

Utfordringsbildet for grunnskolen består av å bedre læringsresultater for elever i Nes-skolen.
Høsten 2013 vedtok kommunestyret handlingsplanen «Et løft i Nes-skolen». Denne 4-årige
handlingsplanen viser til en rekke tiltak innenfor områdene klasseledelse og læringsmiljø,
grunnleggende ferdigheter, samarbeid hjem/skole og god skoleledelse. Skolene vil i 2017
videreføre arbeidet med å implementere tiltak som bla. videreutdanning av skoleledere, tidlig
innsats for 1. – 4. trinn innen lesing og regning, skolevandring, kollegaveiledning og
videreutdanning og etterutdanning av lærere. I løpet av 2017 vil "Et løft i Nes-skolen 2013-2017"
bli evaluert og revidert der det er meningen at dette skal videreføres i et "Løft 2.0" gjeldende for
2017-2021.
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Runni ungdomsskole
Viktige hendelser
Vi jobber helsefremmende og har gjennomført positive helsefremmede tiltak som:





Deltatt i Stafettvasan i Mora.
Deltatt med to lag i Holmenkollenstafetten i mai.
Felles middager og personalfester under året.
Skolen har vært på studietur til Nossebroskolen i Essunga kommune i Sverige i slutten av
oktober. Nossebroskolen er en skole som hatt veldig store fremganger i utviklingen av
resultater. Årsaken til utviklingen er bl.a. måten de ser på og jobber med tilpasset
opplæring og spesialundervisningen. Dette er prioriterte områder som skolen jobber med.

Fakta
Skolen er fra 2003, er i god fysisk forfatning og har skoleåret 2016-2017 ca 460 elever på 8. –
10.trinn fordelt på 6 klasser på hvert trinn. Elevene kommer fra skolekretsene Østgård, Auli,
Framtun, Fjellfoten, Årnes og deler av Neskollen skole.
Samlet personale utgjør noe over 60 årsverk fordelt på i hovedsak pedagogisk personale, men
også assistenter. Av ledende personale har skolen rektor, tre avdelingsledere og en sosiallærer.
Sekretær har 90% stilling.
Hovedoppgaven til grunnskolen er å gi elevene et opplæringstilbud i tråd med Lov om grunnskole
og den videregående opplæringa (Opplæringslova).
Brukere
Vi skårer jevnt over på samme nivå som tidligere år. Skolen jobber bevisst med å utvikle skolens
virksomhet ut fra resultater på elevundersøkelser, nasjonale prøver, eksamen og andre
kartleggingsprøver.
Det utformes hensiktsmessige tiltak på bakgrunn av skolens analyser av resultater.

Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Status
2016

Status
2015

Status
2014

God tjenestekvalitet

Elevundersøkelsen
8-10.trinn:
Læringskultur

3,7

3,8

3,7

3,2

Elevundersøkelsen
8-10.trinn: Trivsel

4,2

4,2

4,2

4,3

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)

Eleveundersøkelsen
8-10.trinn: Støtte fra
lærer

3,9

4

4

3,9

Presis informasjon om
hva brukeren kan
forvente

Elevundersøkelsen
8.trinn: Felles regler

3,8

3,9

4

3,8

Måleindikator
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Ambisjon
2016

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

Nasjonale prøver lesing 8.trinn

51

47

48

49

Nasjonale prøver regning 8.trinn

51

48

48

48
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Måleindikator

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

Nasjonale prøver engelsk 8.trinn

51

48

50

48

Eksamen matematikk, skriftlig
10.trinn

3,4

3,1

2,9

2,8

Eksamen hovedmål, skriftlig 10.trinn

3,6

3,1

3,3

3,5

Medarbeidere
Skolen har hatt en positiv utvikling i forhold til medarbeidertilfredshet. Vedrørende sykefravær
ligger vi litt under skolens ambisjon, men alikevel en positiv utvikling.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,5
5

5,4

5,6

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

4,4

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,3

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,1

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

4,7

5

Økonomi
Skolen har et merforbruk på ca. 580 000. Dette skyldes flere faktorer som f.eks. elevnedgang,
færre gjesteeelever enn tidligere og nytt ressursfordelingssystem der midlene fordeles på en
annen måte enn tidligere. Tiltak er gjort for å være i økonomisk balanse 2017.
2016

2015

2014

Regnskap

36 950

38 059

34 855

Budsjett

36 368

37 777

35 281

582

282

-426

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk handlingsrom i
den forbindelse god
økonomistyring og effektiv
ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
101,6

Status
2015
100,7

Status
2014
98,8
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Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune har møteplasser som
fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet
og tilhørighet

Etablere og opprettholde møteplasser som er
tilgjengelige og tilrettelagt for ulike målgrupper

Nes har aktive innbyggere

Gode aktivitetstilbud gjennom hele livsløpet

Nes kommune har møteplasser som fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet
Skolens gymsal brukes av lag og foreninger gjennom hele skoleåret. I øvrigt låner skolen ut
lokaler til f.eks. Nes Storband, Dizzy Nes og Nes Hockey, dade gjennomfører "Sommerhockey for
barn og ungdom".
Nes har aktive innbyggere
Skolen gjennomførte under året ulike aktiviteter som f.eks. Tinestafetten, Holmenkollenstafetten,
aktivitetsdager samt aktiviteter i friminutt hvor Trivselsledere tilbyr ulike aktiviteter.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Heve elevenes faglige resultater i
basisfagene til over Akershusnivå

Gjennomføre tiltak for å styrke ledelse i skolen
iht. Løft i Nes-skolen
Fokus på grunnleggende ferdigheter

Godt samarbeid hjem - skole / hjem barnehage

Gjennomføre tiltak for å styrke samarbeid hjem
– skole iht. Løft i Nes-skolen

Nes er realfagskommune

Utvikle strategi for å øke elevenes
realfagskompetanse fra barnehage til
videregående skole

Skape gode arenaer for barn og unges
medvirkning

Utvikle tiltak som sikrer systematisk
medbestemmelse og medvirkning fra barn og
unge

Heve elevenes faglige resultater i basisfagene til over Akershusnivå
En av skolens avdelingsledere gjennomfører rektorskolen i skoleåret 2016/17. Skolens ledelse
gjennomfører "Skolevandring" kontinuerlig.
Skolen har deltatt i en statlig satsning, "Ungdomstrinn i utvikling", hvor temaet handlet om
"Klasseledelse". Formålet med dette var å utvikle lederskapet i klasserommet.
Gjennom året gjennomførs det kurs i lesing, regning og digitale ferdigheter.
Godt samarbeid hjem - skole / hjem - barnehage
Skolen gjennomførte "Foreldreforum" på 8.trinn og vi bruker digital meldingbok.
Nes er realfagskommune
Gjennomføres i januar 2017.
Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning
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med skolens ledelse og FAU.
Skolens mål etter "Elevundersøkelsen 2015" var blant annet å heve resultatet vedrørende
elevenes opplevelse av medvirknig. Resultatet på "Elevundersøkelsen 2016" viser på en positiv
utvikling.

SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Kulturformidling og kulturtilbud skal
gjenspeile mangfoldet i befolkningen

Videreutvikle etablerte og planlegge nye
kulturarenaer

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen
10.trinns avslutningsfest ble gjennomført i juni og vi skal gjennomføre velkomstfest for nye 8.trinn
i september 2017.
Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Skolen har sammen med Sanitetsforeningen gjennomført "Jentedag" og vi har gjennomført
"Rovviltsdager" sammen med Norges jeger- og fiskeforbund.
Framtidsutsikter
Skolens utviklingsområder er i samsvar med skoleeiers prioriteringer i " Et løft i Nes-skolen". Vi
arbeider for tidlig innsats og å utvikle skolen som en lærende organisasjon. Dette for å ha fokus
på å øke læringsutbyttet og få et godt læringsmiljø for alle elever. Oppsummert ligger skolens
muligheter innen følgende områder:





Løft i Nes-skolen
Realfagskommune
"Ungdomstrinn i utvikling" – videreføring av sentrale områder i satsningen
Digitalisering i Nes-skolen

Utfordringsbildet for grunnskolen består av å bedre læringsresultater for elever i Nes-skolen.
Høsten 2013 vedtok kommunestyret handlingsplanen «Et løft i Nes-skolen». Denne
handlingsplanen revideres i 2017 og viser til en rekke tiltak innenfor områdene klasseledelse og
læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter, samarbeid hjem/skole og god skoleledelse. Skolene vil i
2017 videreføre arbeidet med å implementere tiltak som bla. videreutdanning av skoleledere,
tidlig innsats for 1. – 4. trinn innen lesing og regning, skolevandring, kollegaveiledning og
videreutdanning og etterutdanning av lærere. I løpet av 2017 vil "Et løft i Nes-skolen 2013-2017"
bli evaluert og revidert der det er meningen at dette skal videreføres i et "Løft 2.0" gjeldende for
2017-2021.
Desentralisering av enkelte administrative oppgaver utfordrer målsetningen om å fokusere på
pedagogisk ledelse i hverdagen.
Vormsund ungdomsskole
Viktige hendelser
 Fremgang på eksamensresultater 2016
 Har hatt pilotering av læringsbrett på 9. trinn
Fakta
Vi er en ungdomsskole fra 1965 som idag huser omlag 295 elever. Disse kommer fra
skolekretsene Fenstad, Skogbygda og Neskollen. Hovedmålsetting et at våre elever hver dag
skal oppleve mestring i tråd med vår visjon "Læring, først og fremst!". En del av skolens
spesialundervisning skjer utenfor skolen, på gården Fallet i Skogbygda.
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Inneværende skoleår er ca. 31 årsverk fordelt på 32 pedagogisk ansatte. I tillegg kommer en
assistentressurs på ca. 200 %,fordelt på 3 ansatte, samt en sekretær i 90 % stilling.
Hovedoppgaven til grunnskolen er å gi elevene et opplæringstilbud i tråd med Lov om grunnskole
og den videregående opplæringa (Opplæringslova).
Brukere
Indikatorene fra elevundersøkelsen har totalt sett gått riktig vei de siste årene. Vi skal i 2017
jobbe for at denne utviklingen skal fortsette. Et fokusområde i dette arbeidet blir å finne ut hvorfor
de ulike trinnene har tildels store avvik i svarene.

Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Status
2016

Status
2015

Status
2014

God tjenestekvalitet

Elevundersøkelsen
8-10.trinn:
Læringskultur

3,7

3,6

3,5

3,3

Elevundersøkelsen
8-10.trinn: Trivsel

4,2

4,2

4

4,2

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)

Eleveundersøkelsen
8-10.trinn: Støtte fra
lærer

3,9

4

4,1

3,8

Presis informasjon om
hva brukeren kan
forvente

Elevundersøkelsen
8.trinn: Felles regler

3,8

3,8

4

3,5

Måleindikator

Ambisjon
2016

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

Nasjonale prøver lesing 8.trinn

51

45

50

49

Nasjonale prøver regning 8.trinn

51

45

50

47

Nasjonale prøver engelsk 8.trinn

51

47

51

48

Eksamen matematikk, skriftlig 10.trinn

3,4

3,2

2,2

2,7

Eksamen hovedmål, skriftlig 10.trinn

3,6

3,4

2,6

3,2

Medarbeidere
Skolen har hatt et stabilt sykefravær de siste årene marginalt over målsetting. Vi har fokus på
høyt nærvær i hverdagen og tett oppfølging av sykefravær iht kommunens rutiner.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær
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Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,3
6

7,1

6,9

7,6

Årsmelding 2016

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

4,9

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,3

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,3

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

Status
2014

5

Økonomi
Vi har hatt god økonomistyring gjennom året og har totalt et marginalt mindreforbruk for 2016.
Ingen større avvik.
2016

2015

2014

Regnskap

22 455

22 805

23 092

Budsjett

22 709

22 302

22 855

-254

503

237

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk handlingsrom i
den forbindelse god
økonomistyring og effektiv
ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
98,9

Status
2015
102,3

Status
2014
101

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune har møteplasser som
fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet
og tilhørighet

Etablere og opprettholde møteplasser som er
tilgjengelige og tilrettelagt for ulike målgrupper

Nye skolebygg skal fungere som
nærmiljøsenter etter skoletid

Bygge ny ungdomsskole og nærmiljøsenter i
Vormsund

Nes har aktive innbyggere

Gode aktivitetstilbud gjennom hele livsløpet

Nes kommune har møteplasser som fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet
Vi har leid ut lokaler til lag og foreninger i kommunen. Dette gjelder lokaler til trening, øvelser og
arrangementer. Vi har også leid ut svømmebassenget til lag og foreninger i kommunen, samt til
skoler i andre kommuner.
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Nye skolebygg skal fungere som nærmiljøsenter etter skoletid
Rektor har deltatt i planleggingsmøter om ny skole samt vært på befaring på en skole under
bygging. Personalet har gitt innspill til forslag til romprogram.
Nes har aktive innbyggere
Vi har gjennomgått og revidert plan for alle aktivitetsdager. Vi har gjennomført alle aktiviteter i
2016 etter oppsatt plan. Dette gjelder vinteraktivitetsdag, VUS-atlon, fotballturnening,
høstaktivitetsdag, samt deltakelse i "Norge rundt på 21 dager".

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Heve elevenes faglige resultater i
basisfagene til over Akershusnivå

Gjennomføre tiltak for å styrke ledelse i skolen
iht. Løft i Nes-skolen
Fokus på grunnleggende ferdigheter

Godt samarbeid hjem - skole / hjem barnehage

Gjennomføre tiltak for å styrke samarbeid hjem
– skole iht. Løft i Nes-skolen

Nes er realfagskommune

Utvikle strategi for å øke elevenes
realfagskompetanse fra barnehage til
videregående skole

Skape gode arenaer for barn og unges
medvirkning

Utvikle tiltak som sikrer systematisk
medbestemmelse og medvirkning fra barn og
unge

Heve elevenes faglige resultater i basisfagene til over Akershusnivå
En ansatt tar videreutdanning i skoleledelse skoleåret 2016-2017. Avsluttes i juni 2017.
Skolevandring ble gjennomført januar til april 2016. Resultatoppfølging i etterkant av nasjonale
prøver.
Godt samarbeid hjem - skole / hjem - barnehage
Dette ble gjenomført etter oppsatt plan med møter i april, juni, september og med matteverksted
høsten 2016.
Nes er realfagskommune
Utsatt til janaur 2017.
Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning
Elevrådsrepresentanter har deltatt på møter i kommunal regi. Skolen har valgt representanter til
BUK. Elevrådsrepresentanter har deltatt i SU.

SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Kulturformidling og kulturtilbud skal
gjenspeile mangfoldet i befolkningen

Videreutvikle etablerte og planlegge nye
kulturarenaer

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen
Vi har gjennoført alle kulturarrangement i den kulturelle skolesekken etter oppsatt plan. Det har
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blitt arrangert egne kulturarrangement av grupper i valgfag og i musikkfaget.
Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Vi har ikke inngått partnerskapsavtaler i 2016. Må arbeides mer med i 2017.
Framtidsutsikter
Skolens utviklingsområder er i samsvar med skoleeiers prioriteringer i " Et løft i Nes-skolen". Vi
arbeider for tidlig innsats og å utvikle skolen som en lærende organisasjon. Dette for å ha fokus
på å øke læringsutbyttet og få et godt læringsmiljø for alle elever. Oppsummert ligger skolens
muligheter innen følgende områder:





Løft i Nes-skolen
Realfagskommune
Ungdomstrinnet i utvikling – videreføring av arbeid av sentrale områder i satsingen.
Digitalisering i Nes-skolen

Utfordringsbildet for grunnskolen består av å bedre læringsresultater for elever i Nes-skolen.
Høsten 2013 vedtok kommunestyret handlingsplanen «Et løft i Nes-skolen». Denne 4-årige
handlingsplanen viser til en rekke tiltak innenfor områdene klasseledelse og læringsmiljø,
grunnleggende ferdigheter, samarbeid hjem/skole og god skoleledelse. Skolene vil i 2017
videreføre arbeidet med å implementere tiltak som bla. videreutdanning av skoleledere, tidlig
innsats for 1. – 4. trinn innen lesing og regning, skolevandring, kollegaveiledning og
videreutdanning og etterutdanning av lærere. I løpet av 2017 vil "Et løft i Nes-skolen 2013-2017"
bli evaluert og revidert der det er meningen at dette skal videreføres i et "Løft 2.0" gjeldende for
2017-2021.
Pedagogisk tjeneste
Viktige hendelser
 Vi har hatt mye fokus på arbeid rettet mot helhetlig læringsmiljø i skoler og barnehager.
 Vi har gjennomført kompetanseøkter for alle ansatte i PT. Kompetansemiljø: Høyskolen i
Lillehammer. Tema: Læringsmiljø og veiledning
 Vi har gjennomført kurs for alle i PT. Tema: matematikkvansker
 Vi har holdt kurs for assistenter i barnehagene. Tema: samspill
 Vi har holdt kurs for foreldre i barnehagene. Tema: språk og samspill
 Vi har ledet arbeidet med realfagskommune: Drift av nettverk med skoler og barnehager
 Vi har ledet Nettverk lesing
 Vi har bidratt i arbeid med «Helhetlig oppvekststrategi»
 Vi har deltatt i arbeid med innføring av læringsbrett i skolene og brukt læringsbrett som
verktøy i spesialpedagogisk hjelp i barnehagene
 Vi har utført mye utredningsarbeid og sakkyndighetsarbeid
 Vi har samarbeidet med Romerike revisjon. Tema: Spesialpedagogisk hjelp i
førskolealder– praksis er funnet tilfredsstillende
 Vi har startet arbeid med revidering av «Et løft i Nesskolen»
Fakta
Pedagogisk tjeneste yter tjenester til 12 skoler inkl. Skåningsrud og Hoppensprett Brårud (i tillegg
elever ved andre private skoler utenfor kommunen), 17 barnehager og enkelte voksne. Arbeidet
gjøres på systemnivå og individnivå. Pedagogisk tjeneste har mange samarbeidspartnere, både
kommunale og andre. Virksomheten har 16,7 årsverk og 19 ansatte.
Pedagogisk tjeneste skal støtte skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling, slik at opplæringen blir best mulig for alle. Tjenesten skal bidra til at barn,
unge og voksne med spesielle behov får hjelp, slik at de sikres gode utviklingsmuligheter.
Brukere
 Alle ansatte og elever/barn i skoler og barnehager i Nes, + Skåningsrud og noen private
skoler
 Alle henviste barn / elever til PPT
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Alle barn med Spesialpedagogisk vedtak i barnehagene
Foresatte til elever/ barn
Noen voksne med spesialpedagogisk behov

Det gjennomføres ikke brukerundersøkelse i pedagogisk tjeneste
Medarbeidere
 Sykefravær på 9,6 % er for høyt i forhold til målsetting. Har sammenheng med
medarbeidere i langtidssykmelding. Sykefraværet er ikke knyttet til arbeidsmiljø/
arbeidsforhold.
 Lite korttidsfravær.
 Vi følger opp all sykefravær iht kommunens rutiner
 Tiltak i medarbeiderundersøkelsen har dreid seg om fysiske arbeidsforhold- kontorplasser
for utøvende spesialpedagoger. Dette har vi prioritert og fått gode resultater på.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

Status
2016

Status
2015

Status
2014

5,3
7

9,6

7,8

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

5,5

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

5,5

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

5,3

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

5,5

6,9

Økonomi
Økonomirapporteringer gjennom året har vist et mindreforbruk i Pedagogisk tjeneste. Dette førte
til at vi reduserte budsjettet for 2016 med 600 000 kr på slutten av året. Dette viste seg til slutt å
være et for høyt tall og vi fikk da et merforbruk på 138 000. Totalt betyr dette at tjenesten fikk et
mindreforbruk i 2016 på ca 500 000 ut fra tildelt budsjett i 2016.

2016

2014

Regnskap

11 704

11 114

11 130

Budsjett

11 566

11 674

12 531

138

-560

-1 401

Avvik
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Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk handlingsrom i
den forbindelse god
økonomistyring og effektiv
ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
101,2

Status
2015

Status
2014

95,2

88,8

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Helsefremmende og forebyggende arbeid
og tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse
og trivsel hos barn og unge

Satse på forebygging og tidlig innsats

Helsefremmende og forebyggende arbeid og tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse og trivsel hos barn og unge
Veilederne i virksomheten har bidratt på foreldreforum ved flere skoler. Tilbakemeldinger på
kvalitet har vært positive. To ansatte har gjennomført foreldrekurs i to omganger i 2016. Fokus
har vært språk og sosial samhandling. Foreldrenes evaluering av kursene har vært positive.
Deltakelse i foreldreforum og gjennomføring av foreldrekurs er også tiltak i 2017.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Heve elevenes faglige resultater i
basisfagene til over Akershusnivå

Fokus på grunnleggende ferdigheter

Godt samarbeid hjem - skole / hjem barnehage

Utvikle tiltak for å styrke samarbeidet hjem –
barnehage som del av helhetlig oppvekststrategi

Nes er realfagskommune

Utvikle strategi for å øke elevenes
realfagskompetanse fra barnehage til
videregående skole

Skape gode arenaer for barn og unges
medvirkning

Utvikle tiltak som sikrer systematisk
medbestemmelse og medvirkning fra barn og
unge

Heve elevenes faglige resultater i basisfagene til over Akershusnivå
Lese og regneveileder har gjennomført opplæring i perioder på 6-8 uker i alle skoler. Hensikten er
økt kompetanse ute på skolene for å få flere elever til å lykkes innenfor disse grunnleggende
ferdighetene. Resultater på nasjonale prøver viser positive tendenser ved flere skoler.
De utøvende spesialpedagogene jobber med barn i barnehagene ut fra vedtak om
spesialpedagogisk hjelp. De jobber direkte med enkeltbarn, men også med det helhetlige
læringsmiljøet til disse barna.
Fokus på alt arbeid i Pedagogisk tjeneste er det helhetlige læringsmiljøet. Læringsledelse /
klasseledelse er en viktig del av dette. Spesialundervisning i Nes var ved årsskifte 6,5 % for
skolene, en reduksjon fra året før med 0,7 %. Målet om 5 % er ikke nådd.
Godt samarbeid hjem - skole / hjem - barnehage
Foreldrekurs er gjennomført både vår og høst med fokus på språkutvikling og sosialt samspill.
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Hvert kurs er 6-8 kvelder. Foreldresamarbeid gjennomføres med alle henviste barn i PPT.
Foreldres medvirkning i det sakkyndige arbeidet er viktig. Foreldre som ressurs er i fokus for
Pedagogisk tjeneste. Veilederne og rådgiver har deltatt på foreldreforum ved flere skoler.
Nes er realfagskommune
Realfagsstrategien er utarbeidet. Nes kommune arbeider etter strategien i barneskoler og i
barnehager.
Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning
Innholdet i sakkyndige vurderinger synliggjør at foresatte og elever blir hørt. Det samme gjelder
referater fra samtaler med barn / elever /foresatte.

SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Kulturformidling og kulturtilbud skal
gjenspeile mangfoldet i befolkningen

Videreutvikle etablerte og planlegge nye
kulturarenaer

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen
Realfagsmesse ble flyttet til januar 2017 i samråd med rektorer og styrere.
Framtidsutsikter
 Et løft i Nes-skolen
 Godt samarbeid skoler og barnehager- samarbeidsavtaler
 Ingen ventelister i PPT
 Mye kompetanse
 Helhetlig oppvekststrategi
 Realfagskommune
 Foreldresamarbeid - foreldrekurs
 Kompetanseutvikling på det digitale området
 Prioritere arbeid rettet mot det helhetlige læringsmiljøet i skoler og barnehager
 Prioritere tidlig innsats
 Fange opp og følge opp barn med utfordringer i barnehagene
 Høy andel elever med spesialundervisning i ungdomsskolen
 Implemente endringer i praksis- Fra ord til handling
 Digital kompetanse -være i forkant
Barnehage
Viktige hendelser
 Stor økning i antall søkere til barnehage.
 Prosjektgruppen jobber med ny kommunal barnehage; anbudskonkurransen er avluttet
og entrepenør har påbegynt prosjektering.
 Midlertidig utvidelse av Svarverud barnehage med paviljong var i drift fra 24. oktober
2016.
 Skille mellom eier og myndighetsrolle
Fakta
Nes har 18 barnehager med 10 ulike eiere. 1 166 barn hadde barnehageplass i Nes i
høsthalvåret. 992 av disse hadde plass i private barnehager, og 184 barn hadde plass i
kommunale barnehager. I tillegg har Åpen barnehage plass til 2 grupper à 25 barn.
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Kommunen er eier av tre barnehager, Auli, Skogbygda og Svarverud, i tillegg til Åpen barnehage
på Familiens hus. Vi legger til rette for gode aktivitetsmuligheter, både ute og inne, hvor barna får
opplevelser som skaper samhørighet og vennskap. Dette arbeides med gjennom lek, ved å møte
barna med tillit, respekt og anerkjennelse, og ved å legge til rette for tidlig og god
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språkstimulering.
Kommunen er tilsynsmyndighet for samtlige barnehager. Barnehageadministrasjonen ivaretok,
frem til og med 31.doktober 2016, rollen som barnehagemyndighet og kommunens rolle som eier.
De 3 kommunale barnehagene er nå 1 virksomhet og ivaretar kommunes rolle som eier, mens
barnehagefaglig rådgiver ivaretar kommunes rolle som barnehagemyndighet.
Brukere
For andre gang er det gjennomført brukerundersøkelse for alle barnehagene i Nes. I 2015 ble
den gjennomført med verktøyet bedrekommune.no. I denne undersøkelsen det valgt en løsning
gitt av Utdanningsdirektoratet. Denne undersøkelsen er meromfattende og har flere dimensjonen,
noe som gir et større perspektiv og målegrunnlag. Alle de 17 ordinære barnehagene i Nes deltok
i undersøkelsen. Det var kun Åpen barnehage,Familiens hus, som ikke deltok siden
undersøkelsen ikke er tilrettelagt for foreldre som brukere av tilbudet åpen barnehage.
Resultatene i Nes ligger på nasjonalt nivå, eller 0,1 % over eller under nasjonalt nivå. Dette er vi
godt fornøyd med, men allikevel har alle noe å jobbe videre med og forbedre. Den enkelte
barnehage lager egen handlingsplan for etterarbeid og videreutvikling på bakgrunn av resultatene
fra egen barnehage. Dette gjøres i samarbeid med personalet, barna og foresatte.

Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Status
2016

God tjenestekvalitet

Brukertilfredshet
med tjenestetilbudet

4,5

4,5

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)

Opplevd god
brukermedvirkning

4,3

4,2

Presis informasjon om
hva brukeren kan
forvente

Opplevd presis og
tilrettelagt
informasjon

4,4

4,2

Status
2015

Status
2014

Medarbeidere
Vi har hatt en nedgang i sykefravær og har nådd ambisjonen for 2016. Vi vil framover
videreutvikle fokus på høyt nærvær i hverdagen og tett oppfølging av sykefravær for å få
ytterligere nedgang i forhold til sykefravær.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,9
12

11,3

16,3

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

4,9

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,8

8,9
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Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,7

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

5,4

Status
2014

Økonomi
Gjennom 2016 var det behov for å utøkning av rammen med bakgrunn i økt tilskudd til private
barnhager. Beregningene i forbindelse med budsjett 2016 var for lave, med forventet lavere vekst
i antall barnehageplasser. I tillegg kom økt refusjonskrav knyttet opp mot endringer i nasjonale
retningslinjer for foreldrebetaling. Imidlertidig ser vi at effekten av dette ikke følger budsjettåret,
men mer barnehage-/vedtaksåret.
For de kommunale barnehager ble det et mindreforbruk med bakgrunn redusert bemanning som
følge av lavere barnetall. Totalt for hele virksomheten (kommunale barnehager og
barnehagemyndiget) så ble resultatet et lite mindreforbruk til slutt for 2016.
2016

2015

2014

Regnskap

148 601

138 625

146 646

Budsjett

149 890

132 296

138 887

-1 289

6 329

5 759

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk handlingsrom i
den forbindelse god
økonomistyring og effektiv
ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
99,1

Status
2015
104,8

Status
2014
104,2

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune har et balansert og
bærekraftig bosettingsmønster

Ny stor kommunal barnehage på Årnes bygges
snarest. Inntil ny permanent barnehage er på
plass, etableres midlertidig barnehage på Årnes.

Nes har aktive innbyggere

Gode aktivitetstilbud gjennom hele livsløpet

Helsefremmende og forebyggende arbeid
og tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse
og trivsel hos barn og unge

Utarbeide en helhetlig oppvekststrategi,
herunder satsing på helsestasjon og
skolehelsetjeneste, satsing på rusforebyggende
tiltak og psykisk helse hos barn og unge

Nes kommune har et balansert og bærekraftig bosettingsmønster
I gjeldende planstrategi er det vedtatt et eget strategidokument for den fremtidige skole- og
barnehagestrukturen i kommunen. Strategi for skole- og barnehagestruktur 2017-2040 skal
behandles i kommunestyret våren 2017. Kommunens strategi for fremtidens skole- og
barnehagestruktur bygger på tidligere politiskevedtak i Nes kommune og på Kunnskapsgrunnlag
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for framtidig skole- og barnehagestruktur 2017-2040 fra november 2016 med tilhørende
høringssvar. Private grunnskoler og private barnehager sine planer er tatt med i vurderingen av
denne strategien.
Anbudskonkurransen for bygging av ny barnehage på Årnes er avsluttet og kontrakten ble
underskrevet i desember. Consto Eide AS skal i totalentreprise bygge Årnes barnehage. De har
påbegynt prosjektering og rammesøknad ligger til behandling i kommunen. Midlertidig utvidelse
av Svarverud barnehage med paviljong var i drift fra 24. oktober 2016.
Nes har aktive innbyggere
Turer i nærmiljø, mye uteaktivitet, stolpejakt videreformidlet info til foresatte, servering av sunn
mat, sunt pålegg, variert varm mat, frukt og grønnsaker, trivsel/tilvenning over lenger tid etter
behov, godt samarbeid med foreldre/foresatte til barnas beste, foreldresamtaler.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Heve elevenes faglige resultater i
basisfagene til over Akershusnivå

Fokus på grunnleggende ferdigheter

Godt samarbeid hjem - skole / hjem barnehage

Utvikle tiltak for å styrke samarbeidet hjem –
barnehage som del av helhetlig oppvekststrategi

Nes er realfagskommune

Utvikle strategi for å øke elevenes
realfagskompetanse fra barnehage til
videregående skole

Skape gode arenaer for barn og unges
medvirkning

Utvikle tiltak som sikrer systematisk
medbestemmelse og medvirkning fra barn og
unge

Godt samarbeid hjem - skole / hjem - barnehage
Brukerundersøkelsen støtter fokuset på at dette må være et satsingsområde også for 2017.
Tettere og bedre samarbeid mellom barnehage/ SU/ foreldre.
Nes er realfagskommune
Realfagsmesse gjennomført, utviklende arbeid med realfag for alle aldersgrupper i barnehagene,
innkjøpt materiell, mange ulike forsøk er gjennomført.
Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning
Arbeid med Barnekonvensjonen er påbegynt og blir fokusområde i møter med skole- og
barnehageledere i 2017.

SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Kulturformidling og kulturtilbud skal
gjenspeile mangfoldet i befolkningen

Videreutvikle etablerte og planlegge nye
kulturarenaer

Legge til rette for økt bruk av naturen og
nærområdene

Videreføre og utvide samarbeidet med
frivilligheten, herunder å etablere et friluftsråd

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen
Forskjellige kulturer til barna i barnehagen legges vekt på gjennom markeringer av høytidsdager,
matkultur, bruk av kart osv., i samarbeid med foreldre.
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Legge til rette for økt bruk av naturen og nærområdene
Bruk av nærområder og naturen og aktiviteter med barn og foreldre er fokusområder i
barnehagens årsplaner. Her prioriteres også partnerskapsavtaler. Et eksempel er Skogbygda
som har avtale med Elglaget og et samarbeid om utnyttelse av naturens ressurser gjennom jakt,
kjøtt osv.
Framtidsutsikter
 Videreutvikle kvalitet i barnehagene.
 Implementere helhetlig oppvekststrategi.
 Videreføre realfagsprosjektet.
 Ny skole- og barnehagestrategi.
 Behov for å utøke stillinger ved nye søkere, utover bemanningsnorm.
 Reduksjon i vikarbudsjett.
 Kontinuerlig opptak av barn, stadige endringer i barnegrupper.
 Beregning av barn som 3 år fra 1. januar det året barnet fyller - merinntak i januar.
 Fysisk utforming av dagens barnehagebygg.
 Stort behov for flere barnehageplasser
Familiens hus
Viktige hendelser
 Skolehelsetjenesten har gjennomført brukerundersøkelser både i helsestasjon for
ungdom, blant foreldre og blant elever i grunnskolen og videregående skole.
 Helsestasjonstjenesten tilbyr nå 2 års undersøkelser også av lege.
 Helsestasjonen har forbedret oppfølgingen av allmennhelse og smittevern hos
arbeidsinnvandrere og flyktninger.
 I åpen barnehage bygger invandrerfamilier nettverk med andre småbarnsfamiler.
 Åpen barnehage arrangerer dagsturer rundt i Nes. Småbarnsfamilier deltar på turene og
blir kjent rundt i bygda.
 Et populært tilbud i familiens hus er babykafe for de yngste barna.Temaer knyttet til
småbarnsfasen skal bidra til å øke kompetansen for å styrke foreldrerollen.
 Familiens hus arrangerte småbarnsleir for barnefamiler sammen med frivillige ved
Flolangen camp. Det var mange deltakere og evaluert av foreldre som vellykket.
 Foreldreveiledningsgrupper etter modell av COS ( Circle of Security) er nytt tiltak i
virksomheten. Flere grupper er gjennomført i høst. Dette er et fast tilbud for
småbarnsforeldre.
 Barneverntjenesten har hatt et stort fokus på omstillingsarbeidet gjennom hele 2016. Vi
ser en positiv utvikling både i forhold til å holde frister i undersøkelsesaker og færre
akuttplasseringer.
 Tilsynet fra Fylkesmannen knyttet til fristbrudd i undersøkelsesaker er avsluttet. Det betyr
at barneverntjenesten er "friskmeldt".
Fakta
Vår hovedoppgave er å fremme god utvikling og helse for barn, unge og foreldre ut fra en
helhetlig livssituasjon.
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, svangerskap og barselomsorgen skal fremme god psykisk
og fysisk helse til alle barn og unge, foreldre og gravide gjennom individuelle samtaler,
gruppesamtaler og helseopplysninger. Fødseltallet er økt fra 225 fødsler i 2015 til 260 fødsler i
2016.
Barneverntjenesten skal treffe vedtak i henhold til loven, iverksette og følge opp vedtak, gi råd og
veiledning til brukere, samt forberede og prosedere saker til fylkesnemda og tingretten.
Barneverntjenesten mottok 337 meldinger i 2016. I løpet av 2016 hadde man 162 barn i
hjelpetiltak i hjemmet, og ved utgangen av 2016 var det 103 hjelpetiltak i hjemmet. 52 barn har
omsorgstiltak.
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Åpen barnehage er et lavterskeltilbud hvor barn og foreldre er sammen på dagtid. Brukere kan
bygge nettverk og få hjelp og støtte fra fagfolk. Åpen barnehage har i gjennomsnitt 200
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brukere i måneden.
Brukere
Brukerundersøkelse i skolehelsetjenesten:











Foreldre/foresatte med elever på 3. trinn og 9. trinn: gjennomsnittlig tilfredshet på
helhetsvurdering i undersøkelsen ligger på 4,5. Snittet i Norge er på 4,8. Det gis laveste
skår på tilgjengelighet (3,8).
Ungdomstrinn (9.trinn) og videregående skole (Vg2): gjennomsnittlig tilfredshet på
helhetsvurdering i undersøkelsen ligger på 4,2. Snittet i Norge er på 4,5. Det gis laveste
skår på informasjon og tilgjengelighet.
Helsestasjon for ungdom - brukere: Gjennomsnittlig tilfredshet på helhetsvurdering i
undersøkelsen ligger på 3,8. Dette er det samme som snittet i Norge.
Kommentarene i skolehelseundersøkelsen gir tydelig tilbakemeldinger både fra elever og
foreldre om at informasjonen om tjenesten er for dårlig, herunder når helsesøster er på
skolene og hva hun kan hjelpe med. Handlingsplanen ivaretar tiltak på området.
I helsestasjonstjenesten er det et økt fokus på gjennomføring av hjemmebesøk, både fra
svangerskap/barsel og helsestasjonen. Hjemmebesøk av jordmor innen 3 dager hadde
en gjennomføringprosent på ca 30 %, mens hjemmebesøk av helsesøster til nyfødte
innen to uker var på 83 %. Det arbeides med å legge tilrette for å øke tilbudet fra
jordmødrene.
Barneverntjenesten har hatt ni barn i akutt plassering i 2016. De fleste plasseringen fant
sted i fjerde kvartal. Dette er lavere enn tidligere år. Nedgangen kan ha sammenheng
med opprettelse av ressursteamet (tre nyopprettede stillinger) og bruk av metoden
familieråd.
Barneverntjenesten hadde 0 % fristoverskridelser i undersøkelsessaker i fjerde kvartal.
Dette er et betydelig bedre resultat enn tidligere år.
Barneverntjenesten har gjennomført alle oppfølgingsbesøk til alle barn som Nes
kommune har omsorgen for i 2016.

Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Status
2016

God tjenestekvalitet

Brukertilfredshet
med tjenestetilbudet

4,5

4,1

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)

Opplevd god
brukermedvirkning

4,3

5,1

Status
2015

Status
2014

Medarbeidere
Tiltak i forhold til medarbeiderundersøkelsen som har vært fokus i 2016:







Alle avdelingene har utviklet handlingsplaner sammen med sine ansatte
Det er behov for mer og bedre informasjon i organisasjonen og det er satt inn tiltak
Utvalgte temaer fra undersøkelsen blir tatt med i medarbeidersamtalen
Alle avdelinger har halvårlige oppfølgingsmøter
Det har vært mye involvering fra ansatte ift planleggingen av det nye Familiens hus.
Helsestasjon- og skolehelseetjenesten ble i november delt i to avdelinger for å kunne
følge opp det faglige utviklingsarbeidet og medarbeidere på en bedre måte.

Resultat sykefravær: Ambisjonen på 8 % sykefravær ble ikke nådd for virksomheten. Det er
likevel en betydelig nedgang i sykefraværet fra 2015. Barneverntjenesten har hatt høyere
sykefravær enn målsetting, mens de andre avdelingene ligger under. Fraværet i
barneverntjenesten ble lavere og viste en positiv retning utover høsten 2016. Fokus i hverdagen
er økt nærvær og tett oppfølging ved sykefravær. Gjennom 2016 er det leid inn eksterne
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konsulenter for å overholde frister og opprettholde annen tjenesteproduksjon.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4

Sykefravær

8

9,3

12,3

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

4,3

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,5

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

3,9

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

4,9

5,5

Økonomi
Familiens hus har et merforbruk på kr 974 000 som skyldes et merforbruk i barneverntjenesten
på ca 1 millioner kroner. Helt frem til oktober viste prognosen at barnverntjenesten ville gå i
balanse.Dette ble dessverre ikke resultatet da det var mange akuttplasseringer i fjerde kvartal og
som førte til store økonomiske utgifter.
2016

2015

2014

Regnskap

59 221

53 044

50 089

Budsjett

58 247

48 945

43 527

974

4 099

6 562

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk
handlingsrom i den
forbindelse god
økonomistyring og
effektiv ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
101,7

Status
2015
108,4

Status
2014
115,1

Mål og resultater

LEVE
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Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Årnes er et attraktivt kommunesenter i
vekst

Videreutvikle Årnes som kommunens viktigste
senter for servicefunksjoner, forretning,
næringsvirksomhet, kultur- og aktivitetstilbud
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Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune har møteplasser som
fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet
og tilhørighet

Etablere og opprettholde møteplasser som er
tilgjengelige og tilrettelagt for ulike målgrupper

Helsefremmende og forebyggende arbeid
og tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse
og trivsel hos barn og unge

Utarbeide en helhetlig oppvekststrategi,
herunder:• Satsing på helsestasjon og
skolehelsetjeneste• Satsing på rusforebyggende
tiltak og psykisk helse hos barn og unge

Årnes er et attraktivt kommunesenter i vekst
Familiens hus har i 2016 planlagt flytting til Årnes sentrum. Flytting iverksettes i 2017.
Nes kommune har møteplasser som fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet og
tilhørighet
Åpen barnehage har forandret organisering til drop- in tilbud fire timer per dag, mot tidligere seks
timer. Flere foreldre treffer hverandre, noe som bidrar til mer nettverksbygging blant
småbarnsforeldre. Utenom åpningstiden brukes lokalene til ulike gruppetilbud til barn og foreldre.
Helsefremmende og forebyggende arbeid og tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse og trivsel hos barn og unge
Virksomhetsleder har vært aktiv pådriver for å utvikle helhetlig oppvekststrategi, både ved å være
kommunens ambassadør for FN barnekonvensjon og aktivt samarbeidet med prosjektleder for å
gjennomføre prosessen.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Skape gode arenaer for barn og unges
medvirkning

Utvikle tiltak som sikrer systematisk
medbestemmelse og medvirkning fra barn og
unge

Enkeltmennesket skal ha mulighet for
læring, mestring og positive opplevelser
hele livet

Kunnskapsformidling som bidrar til mestring av
eget liv

Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning
Artikkel 3 og 12 fra Barnekonvensjonen er innarbeidet i tjenestens rutiner og prosedyrer.
Enkeltmennesket skal ha mulighet for læring, mestring og positive opplevelser hele livet
Familiens hus har sertifisert 4 ansatte i foreldreveiledningsprogrammet COS (Trygghetssirkelen)
våren 2016. Oppstart og gjennomføring av tre grupper høsten 2016. Høsten 2016 ble tre ansatte
sertifisert gjennom familievernkontoret i kurset "Fortsatt foreldre" .Formålet med kurset er at
barna skal få oppleve at foreldrene klarer å samarbeide på en god måte etter samlivsbruddet.
Gjennomføring av tilbudet i 2017.

SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen
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Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Familiens hus har partnerskapsavtale med Røde Kors, Sanitetsforeningen og Bygdekvinnelaget
blant annet ved sambruk av lokaler og frivillige og økonomiske bidrag ved arrangementer.
Framtidsutsikter
Vi flytter til nye og større lokaler i 2017. Det gir innbyggerne en bedre tilgjengelighet til tjenestene
for barn, unge og familier, og vi får muligheten til å videreutvikle virksomheten til et ressurssenter
for barn og unge.
Helhetlig oppvekststrategi vil gi oss mulighet til å utvikle nye metoder på tvers av
tjenesteområdene.
Metoden Home-start familiekontakten kan bidra til bedre integrering i lokalsamfunnet, samt
avhjelpe familier i vanskelige perioder der de har behov for praktisk hjelp.
Helsestasjon/skolehelsetjeneste
Et økende antall fødsler fører til større press på tjenesten for oppfølging av gravide kvinner og
småbarn. Nye retningslinjer, der hjemmebesøk innen 1-3 dager etter hjemkomst skal
gjennomføres, tilbys i dag til et mindretall av de fødende.
Helsestasjonstjenesten har for liten kapasitet til i å følge opp barn og familier med tegn på
risikofaktorer på en tilstrekkelig måte. Tidlig innsats og god oppfølging av familier med ekstra
utfordringer er avgjørende for å fremme trivsel og muligheter til å mestre de utfordringer og
belastninger barn/foreldre utsettes for i dagliglivet.
Tilgjengeligheten av helsepersonell på skolene bør økes for å fremme psykisk og fysisk helse og
gode sosiale og miljømessige forhold blant elevene. Både ansatte og elevene i Nes gir klare
tilbakemeldinger om et stort behov for mer tilgjengelighet av skolehelsetjenesten.
Barnevernstjenesten
For å unngå lovbrudd og ytterligere tilsyn fra Fylkesmann i Oslo og Akershus er det nødvendig å
styrke saksbehandlerressurser i barnevernet. Tiltak som iverksettes skal være faglig forsvarlig og
til barnets beste, ytes i tide og i et tilstrekkelig omfang.
Arbeidet med omstilling barnevern fortsetter med uforminsket styrke. Målet er å utvikle en
barnevernstjeneste som evner å dreie arbeidet i retning av å utvikle effektive tiltak i egen regi
som hjelper barn og familier tidlig, slik at andel barn som må plasseres akutt/fosterhjem
reduseres fra dagens nivå.
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Helse og velferd
Viktige hendelser










I 2016 ble omstillingsprosjektet for Institusjonstjenesten gjennomført. Dette innebærer:
o 49 korttidsplasser
o 40 skjermede plasser for personer med demens
o 15 somatiske langtidsplasser
o Et differensiert behandlingstilbud tilpasset disse pasientgruppene
Det har vært gjennomført ABCDE opplæring for vel 200 ansatte i hjemmetjenesten og
ved institusjonstjenesten. Opplæringen gir de ansatte økt kompetanse i å se og oppdage
endringer i pasientenes funksjonsnivå, for raskere å iverksette tiltak.
Hjemmetjenesten har fullført delprosjektet "Helhetlig pasientforløp (HPH) - fra hjem til
hjem", samt gjennomført ny bemanningsplan med styrking av bemanning på kveld og
helg.
Nytt bofellesskap for 8 personer i Gjerderudvegen 10 ble åpnet i februar 2016.
Det har vært arbeidet mye med Lean som arbeidsmetode i hele sektoren gjennom året,
og Tildelingskontoret, Ergo- og fysioterapitjenesten og en avdeling i
Miljøarbeidertjenesten har så langt innført metodikken. Nye virksomheter står for tur i
2017.
Vi fikk ny organisering av kriseteam
Ergo- og fysioterapitjenesten og NAV har bygget om og utvidet sine lokaler i 2016.

Fakta
Helse og velferd består av tildelingsenheten, institusjonstjenesten, hjemmetjenesten,
miljøarbeidertjenesten, psykisk helse og avhengighet, ergo- og fysioterapitjenesten, legevakten
og NAV.

Brukere











Vedtatte kriterier og kvalitetsindikatorer for tildeling av helse og omsorgstjenester er
formidlet ut i utførertjenestene og gjort tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Vi har gjennomført brukerundersøkelser i institusjonstjenesten og hjemmetjenesten.
Resultatene viser at vi ligger litt under landsgjennomsnittet ved institusjonstjenesten,
mens vi ligger litt over ved hjemmetjenesten. Det er utarbeidet en tiltaksplan ved
institusjonstjenesten for å bedre de områdene en scorer lavt på.
Antall pasienter som mottar hjemmetjenester er noenlunde stabilt. Totalt hadde 669
personer i Nes hjemmesykepleie i 2016, dette inkluderer ikke de som har oppfølging fra
kreftkoordinator eller demensteam. Hovedtyngden av pasientene våre er eldre med flere
sykdommer, såkalt multisyke eldre. Andel av brukerne over 80 år er ca. 49 prosent.
Miljøarbeidertjenesten har de senere år fått økt andel brukere med komplekse
utfordringer og sammensatte diagnoser. Det er derfor ett økende behov for tverrfaglig
samarbeid for å ivareta disse personene.
Innbyggere med rus- og psykiske helsevansker er noenlunde stabilt. 80 % av pasientene
som mottar tjenester fra Psykisk helse og avhengighet har alvorlige og eller langvarige
lidelser.
Det er økende behov for ergo- og fysioterapitjenester. Tilsammen har vi mottatt ca. 1000
nye påbegynte henvisninger i 2016.
Henvendelser til Nes legevakt er stabilt sammenlignet med tidligere år.
Nav har opplevd en økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp gjennom 2016.
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Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Status
2016

God tjenestekvalitet

Brukertilfredshet
med
tjenestetilbudet

4,5

4,7

God brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på de
ulike tjenesteområdene)

Opplevd god
brukermedvirkning

4,3

4,1

Presis informasjon om
hva brukeren kan
forvente

Opplevd presis og
tilrettelagt
informasjon

4,4

4,3

Status
2015

Status
2014

Medarbeidere
 Sykefraværet i sektoren er redusert fra 14,2 % i 2015 til 11,3 % i 2016, noe som tilsvarer
15 årsverk. Oppfølging av sykefraværet og nærværsarbeidet har hatt høyt fokus både hos
ledelse, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i hele sektoren inneværende år. I tillegg er
det gjennomført særlige tiltak i hjemmetjenesten og miljøarbeidertjenesten som har gitt
gode resultater.
 Det har vært fokus på tilstedeværende ledelse på alle nivåer.
 Det er krevende å rekruttere og beholde nok kvalifisert helsefaglig kompetanse innen
både hjemmetjenesten, institusjonstjenesten og miljøarbeidertjenesten. Det arbeides med
en overordnet kompetanseplan med aktuelle tiltak for å bedre situasjonen.
 Hjemmetjenesten er nå inne i siste del av omstillings- og samlokaliseringsarbeidet, som
settes i verk i 2017 ved at hele tjenesten blir samlet i get hus ved Runni. Dette har vært,
og er, en krevende prosess for både ansatte og ledere.
 Alle virksomheter har fulgt opp medarbeiderundersøkelsen fra 2015 med tiltak og
handlingsplan. Neste medarbeiderundersøkelse er våren 2017.
 Det har vært arbeidet med flere utviklings- og kompetansehevende tiltak i sektoren, blant
annet; Lean metodikk, kliniske observasjoner og velferdsteknologi.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,8
8,6

11,3

14,2

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

4,8

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

5

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,7

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

5,1

10,1
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Økonomi
Helse og velferd har et samlet merforbruk på 10 millioner kroner. Dette er i hovedsak knyttet til tre
forhold:




Økte lønnskostnader ved sykehjemmet og hjemmetjenesten siste halvdel av 2016. Dette
grunnet overbelegg og innleie av personell til særlig ressurskrevende pasienter på
sykehjemmet, samt at det har vært behov for ekstra bemanning på Leirvegen bosenter.
Det ble gjennomført en budsjettjustering i 4. resultatrapport 2016, som reduserte
budsjettet til hjemmetjenesten med 2,0 millioner kroner.
I tillegg er det i regnskapet balanseført en forventet utgift på 1,0 millioner kroner for en
bruker som får tjenestetilbud i en annen kommune. Det er også inntektsført 1,3 millioner
kroner for mye på ressurskrevende brukere i 2015, som medfører en tilsvarende
mindreinntekt i 2016.
2016

2015

2014

Regnskap

356 165

319 945

353 853

Budsjett

346 118

326 665

325 162

10 047

-6 720

28 691

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk
handlingsrom i den
forbindelse god
økonomistyring og
effektiv ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
102,9

Status
2015
97,9

Status
2014
108,7

Mål og resultater
LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Helsefremmende og forebyggende arbeid og
tidlig innsats for kommunens befolkning
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse
og trivsel hos barn og unge

Utarbeide en helhetlig oppvekststrategi,
herunder satsing på helsestasjon og
skolehelsetjeneste, satsing på rusforebyggende
tiltak og psykisk helse hos barn og unge
Videreutvikle og utvide frisklivstilbudet til alle
aldersgrupper
Satse på forebygging og tidlig innsats

Innbyggere i Nes gis mulighet til et langt liv i
eget hjem

Videreutvikle hverdagsrehabiliterings- og
hverdagshabiliteringtilbudet
Videreutvikle dagtilbudet
Legge til rette for et helhetlig og effektivt pasientog brukerforløp
Ta i bruk velferdsteknologi som i større grad
setter innbyggerne i stand til å hjelpe seg selv
Etablere helse- og velferdssenter integrert med
omsorgsboliger sentralt på Årnes
Etablere og utvikle lokalt kommunalt øyeblikkelig
hjelp døgnopphold (KØH) i sammenheng med
legevakt
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Periodemål/strategier

Handling/tiltak
Videreutvikle institusjonstjenesten for en
moderne og fremtidsrettet institusjonsdrift

Helsefremmende og forebyggende arbeid og tidlig innsats for kommunens befolkning
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse og trivsel hos barn og unge
Helse og velferd deltar i samhandling med virksomheter innenfor helse oppvekst og utdanning i
kommunen i den forbindelse tverrfaglige grupper i på Familiens Hus, en ansatt på helsestasjon
for ungdom, fast veiledning med FRAM og faste møtepunkter med Tildelingsenheten i forhold til
saksbehandling. Virksomhetsleder sitter også i samhandlingsforum ved DPS Jessheim, og i KAD
gruppa som skal se på interkommunalt samarbeid.
Flere av virksomhetene i Helse og velferd har deltatt i utarbeidelsen av helhetlig oppvekststrategi
og i den forbindelse jobbet for å øke antall ergo- og fysioterapistillinger på barn, så de også kan
bidra på helsestasjon og i skolehelsetjenesten.
Det er igangsatt to ute grupper for yngre alvorlig psykisk syke. Det er fra 5-8 personer som deltar
på disse gruppene.
Vi har videreutviklet og planlagt frisklivstilbudet. Sak til politisk orientering i 2016.
Nytt 100 % driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut på budsjettet for 2017.
Det er satt inn flere tiltak i arbeidet med å få flere av tjenestemottakerne ut i arbeid/aktivitet.
Innbyggere i Nes gis mulighet til et langt liv i eget hjem
Omstillingsprosjektet for institusjonstjenesten er gjennomført og aktuelle tiltak er iverksatt på
bakgrunn av prosjektet. Kortidsforløpet er startet opp i de avdelingene som skal ha
korttidsplasser og sykepleier andelen er økt i tråd med forutsetningene.
Det vil i løpet av første halvår 2017 settes i gang et prosjekt for å se på aktiviteter og organisering
av dagsenter-tilbudet. Det er i dag 60 personer som har tilbud om dagsenter. Det er fortløpende
inntak og ingen på venteliste.
Del-prosjekt "Helhetlig pasientforløp - fra hjem til hjem" ble avsluttet september 2016. Ny
tverrfaglig rutine er implementert og arbeidet fortsetter i forbindelse med utarbeidelse av ny Helse
og velferdsplan.
Miljøarbeidertjenesten har tilrettelagt for sosiale og fysiske aktiviteter i den enkeltes tiltaksplaner.
Veiledning og opplæring for selvstendighet i den enkeltes tiltaksplaner gjennom aktiv fokus på
hverdagsmestring. Innarbeidet i den enkeltes tiltaksplaner.
Aktuelle brukere i alle hjemmetjenestedistriktene har fått hverdagsrehabilitering. Vi har
innarbeidet faste møtepunkter i distriktene i hjemmetjenesten.
Det er vært kurs i motiverende intervju for ansatte i Helse og velferd.
Større areal er implementert i legevaktens driftsareal og observasjonsrom er innredet og tatt i
bruk. Observasjonsrommet benyttes til behandling og observasjon av pasienter før avklaring av
videre forløp; til hjem, KAD eller sykehus.
LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Enkeltmennesket skal ha mulighet for læring,
mestring og positive opplevelser hele livet

Kunnskapsformidling som bidrar til mestring av
eget liv

Enkeltmennesket skal ha mulighet for læring, mestring og positive opplevelser hele livet
Vi har jobbet aktivt med medarbeiderinvolvering gjennom LEAN. Det er gjennomført
pårørendesamtaler for å øke brukermedvirkning.
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Det har vært gjennomført en pårørende kveld på sykehjemmet hvor det var gjennomgang av
bruker og pårørende undersøkelsen.
Gjennom arbeidet med å utvikle helhetlig pasientforløp er det implementert ny verktøy som legger
til grunn pasientenes ønske og har fokus på hva som skal til for å mestre egen hverdag.
Hverdagsrehabilitering er godt implementert som metode, men man har også fokus på
hverdagsmestring for de pasienter som ikke er kandidater for dette. Ansatte har fått opplæring i
bruk av nye verktøy og mange har gjennomført opplæring i Motiverende Intervju (MI).
Vi har hatt samtalegrupper for pårørende til personer med demenssykdom.
Tiltaksplaner hos brukere med opplæringstiltak ut fra den enkeltes behov for økt kompetanse i
dagliglivets gjøremål og selvmestring. Tiltakene evalueres gjennom samarbeids og
ansvarsgrupper for den enkelte bruker.
Psykisk helse og avhengighet har hatt kurs i depresjonsmestring, boveiledning og
symptommestring, kunnskap om egen helse samt to samlinger for pårørende. Den ene var et
samarbeid med blant annet DPS-Kongsvinger.
Ergoterapeuter og fysioterapeuter i virksomheten har skrevet innlegg i folkehelsepalten i
Raumnes samt bidratt med kompetanse på universell utforming i kommunen i den forbindelse
bidratt til å arrangere kurs for ansatte i kommunen og fra andre kommuner i universell utforming.
Vi deltar i prosjektet «Forsøk med NAV-veiledere i videregående skoler» ved Jessheim
videregående skole. Hovedformålet er å forebygge frafall og integrere ungdom i arbeidslivet. En
veileder fra NAV Nes har to dager i uken arbeidssted ved Jessheimvideregående skole, og en
halv dag i uken arbeider de som en del av Ungdomsteamet ved NAV Nes. Prosjektet er videreført
i 2017.
SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Kulturformidling og kulturtilbud skal
gjenspeile mangfoldet i befolkningen

Videreutvikle etablerte og planlegge nye
kulturarenaer

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen
Miljøarbeidertjenesten har jobbet med videreutvikling av dagsenteret gjennom nye og endrede
daglige aktiviteter som er tilpasset den enkeltes behov. Brukere i virksomheten har deltatt på
kulturaktiviteter i perioden. Mange er aktive kinobesøkende. Vi tilrettelegger for at brukere skal
benytte de kulturaktiviteter som finnes i kommunen.
Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Nes sykehjem hadde et omfattende samarbeid med frivilligheten i Nes og det var rundt 2000
timer som ble brukt av frivillige på sykehjemmet til diverse formål. (tur gruppe, følge til konserter,
bakedager etc.).
Demens-teamet arbeider tett med frivillige i forhold til dagtilbudet på Dragsjø-hytta.
Miljøarbeidertjenesten har Inngått avtale med Hvam golfklubb og virksomhetens dagsenter, samt
videreført avtale med Årnes speidergruppe som bistår med aktivitetsdager for brukere i
virksomheten.
Psykisk helse og avhengighet har en avtale med Retretten Oslo. Retretten Oslo har frivillige som
deltar i følgeoppdrag med pasientene. Virksomheten får mat til lavterskeltilbud fra butikker og
bakerier, og har inngått en avtale med et innflyttet par fra Iran, som lager ferdig mat til
lavterskeltilbudet.
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Framtidsutsikter
Muligheter:











Vi skal rullere Helse og velferdsplanen for perioden 2017 - 2029 for å møte framtidas krav
Fortsette å understøtte strategien med å dreie tjenestene fra institusjon til helsetjenester i
hjemmet
Bruke Lean som arbeidsmetode slik at vi får mer effektive arbeidsprosesser
Rullere kompetanseplan i 2017
Etablere KAD (kommunalt øyeblikkelig dagtilbud) i egen regi ved institusjonstjenesten
Utnytte mulighetene i hjemmetjenesten gjennom samlokalisering og deling i fire
avdelinger
Videreføring og videreutvikling av helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) gjennom
kontinuerlig strategisk implementering og kompetanseutvikling
Bygge ett solid og sterkt fagmiljø på tvers av virksomhetene.
Implementering av demensvennlig samfunn (avtale signert høst 2016). Videreutvikle
dagtilbud for personer med demens i samarbeid med frivillige.
Ta i bruk ny velferdsteknologi. Tilegne og tilknytte tilgjengelig kompetanse for å kunne
implementere ny velferdsteknologi og vedlikeholde dagens eksisterende ordninger;
herunder opplæring til medarbeidere, pasienter og pårørende.

Utfordringer:




Gi tilstrekkelige tjenester innenfor sektorens rammer og drift
Rekruttere og beholde høyskoleutdannet personell
Etablere nok boliger, med og uten bemanning, til innbyggere med sammensatte behov

Tildelingsenheten
Viktige hendelser
 Innført Lean som arbeidsmetode
 Utvikle god praksis i dialog med brukere
Fakta
 Vi skal sørge for rettssikkerhet, kvalitet og likebehandling i vurdering av behov, og
tildeling av tjenester.
 Vi har ansvaret for brukerrettet saksbehandling for helse- og omsorgstjenester, og legger
BEON-prinsippet (Beste effektive omsorgsnivå) til grunn for all tjeneste- og
bistandsvurdering.
 Virksomheten er kommunens koordinerende enhet for re-/habilitering, med ansvar for
koordinering av tverrfaglig samarbeid både på individ-, aktør- og systemnivå.
 Totalt har vi 10,5 årsverk og 11 ansatte.
Brukere
Vi skal ivareta søker/brukers rettigheter etter helselovgivningen
I løpet av 2016 har vi mottatt 22 klager på tildeling av tjenester og vederlagsberegning med
følgende utfall:







Vedtak omgjort av kommunen: 7
Kommunens klageorgan opprettholdt vedtak: 1
Kommunens klageorgan omgjort vedtak: 0
Fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak: 3
Fylkesmannen omgjort kommunens vedtak: 4
Fylkesmannen ubehandlet: 7

Lett tilgjengelig informasjon om tildelingskriterier og rettigheter
Vedtatte kriterier og kvalitetsindikatorer er formidlet ut i utførertjenestene og gjort tilgjengelige på
kommunens hjemmeside. En forenklet versjon er utarbeidet men ikke trykket opp, i forbindelse
med ny hjemmeside vil vi gjøre kriterier og kvalitetsindikatorer tilgjengelig under hver tjeneste i
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løpet av 2017.
Utvikle praksis for god dialog med søkeren/brukeren
Prosedyre for god saksbehandlingspraksis er videreutviklet. Samarbeid med boligkontoret for å
bedre praksis når vi mottar søknad på tvers av tjenestene. Viktig at alle har med seg spørsmålet
"Hva er viktig for deg" i møte med bruker.
God tjenestekvalitet
Vi har etterspurt brukerundersøkelse for vårt område, men verktøyet på www.bedrekommune.no
har ikke utarbeidet en slik undersøkelse. Vi har derfor valgt å legge til en ekstra modul om
Tildelingsenheten i brukerundersøkelsene som gjennomføres i Helse og velferd. 4 spørsmål er
utformet og spørsmålene ble stilt i brukerundersøkelse gjennomført i hjemmetjenesten i 2016.
Spørsmålene vil også bli benyttet i fremtidige brukerundersøkelser som skal gjennomføres i
institusjonstjenesten, miljøarbeidertjenesten og psykisk helse og avhengighet.

Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

God tjenestekvalitet

Brukertilfredshet
med tjenestetilbudet

Ambisjon
2016
4,5

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,7

Medarbeidere
 Fokus på å strukturere arbeidsfordeling og teamutvikling.
 Medansvarlige ansatte.
 Kompetanseplan for 2016 er utarbeidet,
 Gjennomført 10 medarbeidersamtale og 2 seniorsamtaler.
 Nærværet har hatt en positiv utvikling gjennom året. Vi nådde ikke målet på 8 %, som
blant annet skyldes fravær på over 20 % de to første månedene av 2016.
 Medarbeiderundersøkelsen viste oss at vi kunne bli bedre på samarbeid internt i
virksomheten. Derfor har vi hatt fokus på å strukturere arbeidsfordelingen samtidig som vi
vil fremstå som en enhet. Vi har fjernet team 1 og team 2.
 Det har vært fokus på teamarbeid, møtestruktur er endret og det er gjennomført en
virksomhetssamling med livsstyrketrening med god bistand fra kommuneoverlegen. Dette
vil bli fulgt opp i 2017 med fokus på teambuilding.
 Vi har deltatt i bestillingsnettverk og 6 ansatte deltok på nettverkets temadager i høst.
 Vi har tatt i bruk Lean som metode i prosesser og det er innført tavlemøter ukentlig. Vi har
to Lean agenter i virksomheten.
 Vi har jobbet med å se på hvordan en kan få rapporter ut fra fagsystemet cosdoc. Det har
så langt ikke vært mulig å få ut nyttige rapporter som viser helhetstall. Saken er tatt opp
med DGI.
 Møterommene er tilrettelagt med tynn klient og stor visningsskjerm. Videokonferanse er
gjennomført i møterom og det er trådløst nettverk.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredsh
et
Sykefravær

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse
nærmeste leder

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,9
8

10,5

20,4

5,8

4,9
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Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,8

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av
egen jobb

4,8

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

4,6

Status
2014

Økonomi
 Vi hadde ett overforbruk i 2016. De store avvikene er fordelt på følgende områder:
o Overforbruk omsorgslønn kr. 500 000
o Overforbruk utskrivningsklare pasienter fra sykehus kr 250 000.
o Ressurskrevende tilskudd 2015 avsettes kortsiktig gjeld kr 1 030 000.
o Uforutsett faktura på avregning medfinansiering samhandlingsreformen 2014, kr
170 000.
o Mindreforbruk lønnskostnader/sykelønnsrefusjon kr 400 000.
o Merinntekt brukerbetaling kr 130 000.
o Merinntekt ressurskrevende brukere kr 650 000.
 I 2016 har vi hatt 78 overliggerdøgn på sykehus. Av disse var 61 døgn i månedene
januar, februar, november og desember.
 Årsaken til økning i omsorgslønn er innvilgelse av blant annet to omfattende vedtak.
 Det er avsatt ressurskrevende tilskudd 2015. Dette med bakgrunn i pågående sak mot
annen kommunevis har anmodet Helse- og omsorgsdepartementet om ny vurdering av
tidligere vedtak.
2016

2015

Regnskap

23 791

22 846

47 933

Budsjett

23 002

22 708

38 205

789

138

9 728

Avvik
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2014

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk
handlingsrom i den
forbindelse god
økonomistyring og
effektiv ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
103,4

Status
2015
100,6

Status
2014
125,5

Framtidsutsikter
 Bruke Lean som arbeidsmetode slik at vi får mer effektive arbeidsprosesser.
 Aktiv bruk av kompetanseplan.
 Fortsette å understøtte strategien med å dreie tjenestene fra institusjon til helsetjenester i
hjemmet.
 Behov for differensierte botilbud til brukergrupper med liten boevne, utover dagens
etablerte tilbud.
 Aktivitetstilbud/arbeid til brukere som faller utenfor ordinære arbeidsmarkedstiltak.
 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon. Dette gjelder spesielt innenfor tjenesten
Psykisk helse og avhengighet.

Årsmelding 2016



Klart språk; vedtakene skal være klare og forståelige.

Institusjonstjenesten
Viktige hendelser
 I 2016 ble omstillingsprosjektet for Institusjonstjenesten gjennomført Dette innebærer
o 49 korttidsplasser
o 40 skjermede plasser for personer med demens
o 15 somatiske langtidsplasser
o Et differensiert behandlingstilbud tilpasset disse pasientgruppene
 Det har vært en veldig høy grad av frivillig innsats i institusjonstjeneste, vel 2000 timer.
 Det har vært gjennomført ABCDE kurs for ansatte (luftveier, respirasjon, sirkulasjon,
bevissthetsnivå, og tiltak basert på funn) og SAMSA kurs (samhandlingsmodell med
kompetanseutvikling /samhandling mellom sykehjem og spesialist tjenesten.) i regi av
Skytta ved spesialisthelsetjenesten. Siste er rettet mot ansatte innen demenstilbudet ved
sykehjemmet.
 Jobbet med LEAN
 Det er startet opp et lederutviklingsprogram for ledere som fortsetter i 2017
 Det kom på plass 4 palliative plasser /korttidsavdelingen
 Det har vært en økning av leveranser fra kjøkkenet.
 Storstua er pusset opp, og tilpasset mange av de aktiviteter som foregår ved
sykehjemmet.
Fakta
Institusjonstjenesten skal bidra til at de som trenger opphold i sykehjem skal få et faglig forsvarlig
og verdig tjenestetilbud. Den skal preges av en moderne og framtidsrettet institusjonsdrift.






Institusjonsdriften er det høyeste nivået i omsorgstrappa innenfor kommunalområdet
helse og velferd i Nes kommune.
Tjenestetilbudet er dreid fra å være et botilbud til nå også å være et behandlingstilbud.
Vi har fokus på ernæring.
Vi tilrettelegger for et godt aktivitetstilbud ved sykehjemmet, gjennom månedsplaner og
utvikling av aktivitetsdosett.
Institusjonstjenesten inneholder kommunens sykehjemsdrift, hovedkjøkken og tre
kantiner.

Brukere
Det er utarbeidet en tiltaksplan i etterkant av en pårørendesamling i forbindelse med
brukerundersøkelsen. På følgende områder er det iverksatt tiltak for å bedre:











Få på plass ordning med primærkontakt der det mangler
Jobbe med måltider
Muligheten for å komme ut i frisk luft, bla mulig ny takterasse.
Jobbe videre med innholdet i sansehagen.
Øke graden av selvråderett i hverdagen, der det er mulig for pasientene.
Holdningsskapende arbeid.
Bruke informasjonstavler i avdelingen, både for pasienter og pårørende.
Oppdatere informasjonsskjermer i avdelingene.
Benytte mailsystemet, sende ut aktuell informasjon til pårørende.
Få på plass fagrådet hvor pårørenderepresentant er med. (på plass i 2017)

Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

God tjenestekvalitet

Brukertilfredshet
med tjenestetilbudet

Ambisjon
2016
4,5

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,1

151

Årsmelding 2016

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Status
2016

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)

Opplevd god
brukermedvirkning

4,3

3,6

Presis informasjon om
hva brukeren kan
forvente

Opplevd presis og
tilrettelagt
informasjon

4,4

3,8

Status
2015

Status
2014

Medarbeidere
 Vi har gjennom hele året jobbet med nærværet. Det har, i samarbeid med representant
fra arbeidslivssenteret/NAV vært gjennomført dybdesamtaler med ansatte med
sykefravær over 11%.
 Vi har aktivt søkt tilretteleggingstilskudd fra NAV for å forkorte og forebygge sykefravær
blant ansatte.
 Vi har hatt fokus på ledernærvær, men det er fortsatt stor arbeidsbelastning på den
enkelte leder. Dette skyldes store portefølger, og økende administrative oppgaver, som
medfører at lederes tilgjengelighet for ansatte i perioder er begrenset.
 Vi har vært gjennomført omfattende opplæring av ansatte i forbindelse med overtakelse
av KAD plasser(kommunale akutt døgnplasser).
 Vi har vært jobbet med LEAN som arbeidsmetode, og målet er at det skal øke
medarbeidernes tilfredshet på jobb og fjerne tidstyver (kontinuerlig forbedringsarbeid og
medarbeiderinvolvering).
 Vi iverksetter forskjellige sosiale sammenkomster for å øke trivsel og samhørighet.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær
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Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4
11,5

12

12,8

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

4,4

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,1

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,1

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

4,8

9,5

Økonomi
 Hinkehelger ble fjernet fra turnus, kostnad ca 750 000.
 Det var gjennomsnittlig 3 overbelegg gjennom hele året.
 I perioder var det inneliggende svært ressurskrevende pasienter.
 Det var også en del overtid /forskyving av vakter, som i hovedsak skyltes mangel på
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sykepleiere.
Ekstraordinær utskriving av pasienter fra sykehus i forbindelse med influensaepidemi
medførte overbelegg.
Det var minimal bruk av vikarbyråer.
2016

2015

2014

Regnskap

96 206

92 193

105 646

Budsjett

92 890

90 915

94 992

3 316

1 278

10 654

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk handlingsrom i
den forbindelse god
økonomistyring og effektiv
ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
103,6

Status
2015
101,4

Status
2014
111,2

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Innbyggere i Nes gis mulighet til et langt liv
i eget hjem

Videreutvikle institusjonstjenesten for en
moderne og fremtidsrettet institusjonsdrift

Innbyggere i Nes gis mulighet til et langt liv i eget hjem
Omstillingsprosjektet for institusjonstjenesten er gjennomført og aktuelle tiltak er iverksatt på
bakgrunn av prosjektet.
Kortidsforløpet er startet opp i de avdelingene som skal ha korttidsplasser og sykepleier andelen
er økt i tråd med forutsetningene.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Enkeltmennesket skal ha mulighet for
læring, mestring og positive opplevelser
hele livet

Kunnskapsformidling som bidrar til mestring av
eget liv

Enkeltmennesket skal ha mulighet for læring, mestring og positive opplevelser hele livet
Vi har jobbet aktivt med medarbeiderinvolvering gjennom LEAN. Det ble jevnlig gjennomført
pårørendesamtaler for å øke brukermedvirkning.
Det har vært gjennomført en pårørende kveld på sykehjemmet hvor det var gjennomgang av
bruker og pårørende undersøkelsen. Det ble også arrangert et møte mellom pårørende og
ledelsen ved sykehjemmet for å utarbeide tiltaksplan etter brukerundersøkelsen.

SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen
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Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Nes sykehjem hadde et omfattende samarbeid med frivilligheten i Nes. Omlag rundt 2000 timer
er utført av frivillige på sykehjemmet til diverse formål. (tur gruppe, følge til konserter, bakedager
etc).
Framtidsutsikter
 Nye14 sykehjemsplasser, muliggjør effektiv bruk av korttidsplasser
 Oppgraderte nye lokaler som er godt utstyrt gjør at driften fungerer godt og funksjonelt,
samtidig som de også ivaretar funksjoner som laboratoria, KAD og andre
medisinskfaglige gjøremål på sykehjemmet.
 Godt bemanningsgrunnlag muliggjør forsvarlig og verdige tilbud til pasientene våre.
 God rekruttering av høyskoleutdannet personell.
 Utvidet samarbeid med legevakt og fastleger.
 Videreføre LEAN-arbeidet, inkludert systematisk opplæring av ansatte.
 Øke samarbeidet med frivilligheten ytterligere.
 Øke samarbeidet med brukere og pårørende gjennom fellesmøter, og annen form for
dialog.
 Høyt sykefravær skaper utfordringer i forhold til kontinuitet, kompetanse og kvalitet på
tjenesten.
 Noe overbelegg som til tider fører til at pasienter må dele rom.
 Faglige utfordringer i forhold til oversikt og pasientoppfølging som følge av overbelegg.
 Sørge for at færrest mulig av korttidsplassene blir belagt av langtidspasienter.

Oppstart av KAD- kommunale akutte døgnplasser, og få dette i drift på en hensiktsmessig
og god faglig måte.
Hjemmetjenesten
Viktige hendelser
 Avslutning av delprosjekt "Helhetlig pasientforløp (HPH) - fra hjem til hjem" .
 Tverrfaglig rutine for HPH implementert; Fysio- og ergoterapi-avdeling og Tildelingsenhet.
 Overføring av administrasjon av BPA-ordningen til Miljøarbeidertjenesten.
 Vedtak i kommunestyret om samlokalisering av Hjemmetjenesten i Runniveien 19, og
deling i fire avdelinger.
 Ny bemanningsplan utarbeidet; styrking av kveld og helg.
 Forslag til ny geografisk inndeling utarbeidet.
 Undertegnelse av avtale med nasjonalforeningen - Demensvennlig Samfunn.
 Oppstart implementering av digitale trygghetsalarmer.
Fakta
Hjemmetjenesten gir nødvendig helsehjelp i hjemmet når sykdom, svekket helse, alderdom eller
livssituasjon, medfører behov for hjelp for kortere eller lengre perioder. Det overordnede målet for
arbeidet er at den enkelte skal få hjelp til å mestre hverdagen i sitt eget hjem. Det er stor
variasjon i pasientenes problemstillinger og hjelp ytes til alle aldersgrupper. Vi ser at behovet for
spesialkompetanse er økende, dette mye fordi behandling fortsetter hjemme etter utskrivelse fra
spesialisthelsetjenesten og sykehjem.
Hjemmetjenesten administrerer og yter følgende tjenester:
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Helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie)
Praktisk bistand (hjemmehjelp og personlig assistanse)
Dagtilbud
Botilbud med stedlig bemanning (Leirveien Bosenter)
Demensteam
Kreftkoordinator
Uttrykning trygghetsalarmer

Brukere


Antall pasienter som mottar hjemmetjenester er noenlunde stabilt. Totalt hadde 669
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personer i Nes hjemmesykepleie i 2016, dette inkluderer ikke de som har oppfølging fra
kreftkoordinator eller demensteam. Hovedtyngden av pasientene våre er eldre med flere
sykdommer, såkalt multisyke eldre. Andel av brukerne over 80 år er ca. 49 prosent.
Leirveien bosenter, som er boliger med heldøgnsomsorgstjeneste, har 15 plasser.
Beboerne har ofte omfattende hjelpebehov, med behov mye veiledning og tilrettelegging.
Driften av dagtilbudet er ikke lovpålagt, men er viktig for at flere skal kunne bo i egen
bolig og som et tilbud hvor pårørende kan få avlastning i sitt omsorgsarbeid. Det er nå 60
personer som har tilbud om dagsenter. Det er fortløpende inntak og ingen på venteliste.
Dagtilbudet på Dragsjøhytta driftes fortsatt av prosjektmidler og frivillige. Tilbudet har
åpent to dager i uka.
Kreftkoordinator er et faglig lavterskel tilbud til personer med kreft og deres pårørende. I
2016 var det flere pasienter i kurativ fase som har hatt bistand og samarbeidet med
fastlegene har vært økende og tettere.
Demensteamet følger opp og veileder pasienter og pårørende, herunder pårørendeskole.
Utredning skjer i samarbeid med fastlege og/eller spesialisthelsetjenesten.
Det er gjennomgående gode tilbakemeldinger på brukerundersøkelsen, og scoren ligger
over landsgjennomsnittet på flere punkter. I forhold til informasjon og involvering bl.a., er
scorene noe lavere. Dette følges opp i egen plan.

Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Status
2016

God tjenestekvalitet

Brukertilfredshet
med tjenestetilbudet

4,5

5,3

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)

Opplevd god
brukermedvirkning

4,3

4,5

Presis informasjon om
hva brukeren kan
forvente

Opplevd presis og
tilrettelagt
informasjon

4,4

4,8

Status
2015

Status
2014

Medarbeidere
Hjemmetjenesten er inne i siste del av omstillings- og samlokaliseringsarbeidet. Dette har vært,
og er, en krevende prosess for både ansatte og ledere. Det er etablert samarbeidsarenaer med
personalavdelingen for å utarbeide og iverksette ulike tiltak. Systematisk oppfølging av
sykefravær har hatt god effekt og hjemmetjenesten har styrket nærværet med 4,4 %.
Det er utfordrende å rekruttere sykepleiere til ledige stillinger. Bruk av vikarbyrå løser den akutte
situasjonene, men fører til liten kontinuitet og stor belastning for de fast ansatte. Ny
bemanningsplan muliggjør styrking av grunnbemanning, samt styrking på kveld og helg.
Kompetansetiltak 2016:
Kliniske observasjoner; sykepleiere og helsefagarbeidere.
Faghjul; dokumentasjon, etikk, sykdomslære og praktiske oppgaver. kreftkoordinator (palliasjon)
og demensteam (demensomsorgens ABC).

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,6
11

11,9

16,3

10,7
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Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

4,7

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,4

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,4

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

Status
2014

5

Økonomi
 Store utgifter til bruk av vikar og bruk av vikarbyrå. Noe er vakanser og sykefravær (se
under punkt for medarbeidere), men også behov for ekstra bemanning, både ute og ved
Leirveien Bosenter.
 Vi har i løpet av året iverksatt to ordninger med personlige assistanse som ikke var
budsjettert.
 Budsjettert med høyere inntekter enn mottatt (BPA).
 Rammen til hjemmetjenesten ble redusert med 2,0 millioner kroner i forbindelse med 4.
regnskapsrapportering.
2016
Regnskap
Budsjett

2015

2014

100 679

90 754

85 707

97 672

94 657

80 748

3 007

-3 903

4 959

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk
handlingsrom i den
forbindelse god
økonomistyring og
effektiv ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
103,1

Status
2015
95,9

Status
2014
106,1

Mål og resultater

LEVE
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Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Innbyggere i Nes gis mulighet til et langt liv
i eget hjem

Videreutvikle dagtilbudet
Legge til rette for et helhetlig og effektivt pasientog brukerforløp
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Innbyggere i Nes gis mulighet til et langt liv i eget hjem
Det vil i løpet av første halvår 2017 settes i gang et prosjekt for å se på aktiviteter og organisering
av dagsenter-tilbudet.
Det er i dag 60 personer som har tilbud om dagsenter. Det er fortløpende inntak og ingen på
venteliste.
Del-prosjekt "Helhetlig pasientforløp - fra hjem til hjem" ble avsluttet september 2016. Ny
tverrfaglig rutine er implementert og arbeidet fortsetter ifbm. utarbeidelse av ny Helse og
velferdsplan.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Enkeltmennesket skal ha mulighet for
læring, mestring og positive opplevelser
hele livet

Kunnskapsformidling som bidrar til mestring av
eget liv

Enkeltmennesket skal ha mulighet for læring, mestring og positive opplevelser hele livet
Gjennom arbeidet med å utvikle helhetlig pasientforløp er det implementert ny verktøy som legger
til grunn pasientenes ønske og har fokus på hva som skal til for å mestre egen hverdag.
Hverdagsrehabilitering er godt implementert som metode, men man har også fokus på
hverdagsmestring for de pasienter som ikke er kandidater for dette.
Ansatte har fått opplæring i bruk av nye verktøy og mange har gjennomført opplæring i
Motiverende Intervju (MI).
Vi har hatt samtalegrupper for pårørende til personer med demenssykdom.

SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen

Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Demens-teamet arbeider tett med frivillige ift. dagtilbudet på Dragsjø-hytta.
Framtidsutsikter
Samlokalisering og deling i fire avdelinger 2017:




Ny bemanningsplan med styrking av grunnbemanning og fordeling av kompetanse, samt
ny turnus med styrking på kveld og helg.
Utnytte mulighetene som samlokalisering og deling i fire avdelinger gir, ift. videreutvikling
av tjenesteyting i tråd med framtidas krav.
God nok ivaretakelse og involvering av ansatte i prosessen fram mot samlokalisering og
deling i fire avdelinger.

Fortsatt implementering og videreutvikling av HPH (helhetlig pasientforløp i hjemmet):




Tverrfaglig hjemmebesøk ved oppstart av tjenester - samarbeid med fysio- og ergo.
Tverrfaglig revurdering av tjenester - samarbeid med saksbehandler på
Tildelingsenheten.
Videreføring og videreutvikling av helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) gjennom
kontinuerlig strategisk implementering og kompetanseutvikling.

Kompetanseutvikling:


I tillegg til overordnet kompetanseplan, benyttes tjenestens Faghjul til samkjøring av

157

Årsmelding 2016



aktiviteter og fokusområder.
Rekruttering av fag- og høyskoleutdannede, samt å beholde personale med opparbeidet
kompetanse.

Velferdsteknologi:



Utnytte potensialet på en fordelaktig måte; økt kvalitet på tjenestene gjennom frigjøring av
personalet til pasientnære oppgaver.
Tilegne og tilknytte tilgjengelig kompetanse for å kunne implementere ny
velferdsteknologi og vedlikeholde dagens eksisterende ordninger; herunder opplæring til
medarbeidere, pasienter og pårørende.

Samarbeid med frivillige, kultur og næringsliv:







Implementering av demensvennlig samfunn (avtale signert høst 2016).
Videreutvikle dagtilbud for personer med demens i samarbeid med frivillige.
Kreftkoordinator:
o Sorggrupper for barn og unge.
o Temacafe Øvre Romerike
Få tilrettelagte tilbud for hjemmeboende med demenssykdom (dagsenter, støttekontakt).
Administrasjon og oppfølging av personlig-assistanse-ordninger innenfor dagens rammer.
Tilstrekkelig med ressurser og fokus på rehabilitering etter alvorlig sykdom (kreft).

Miljøarbeidertjenesten
Viktige hendelser
 Nytt bofellesskap i Gjerderudvegen 10 ble åpnet i februar 2016. I løpet av året er det 6
personer som har flyttet inn. De øvrige to leilighetene blir tildelt i løpet av 2017. Det er
ansatt i alt 15 nye medarbeider i bofellesskapet.
 Avdeling for brukerstyrt personlig assistanse er overført fra hjemmetjenesten til vår
virksomhet.
 Vi har ansatt ny avdelingsledere i avdeling 2.
 Vi har hatt tilsyn fra fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Fakta
 Miljøarbeidertjenesten yter et mangfold av tjenester gjennom hele livsløpet og
tilrettelegger for at den enkelte bruker skal få hjelp til å mestre hverdagen i sitt eget hjem.
Vi samarbeider med interne og eksterne instanser.
 Virksomheten yter tjenester til 79 brukere, og har 117 årsverk og 160 ansatte. I tillegg yter
vi tjenester til 140 brukere som trenger støttekontakt og 30 brukere som trenger
avlastning. Vi har også ansvar for brukerstyrt personlig assistent (BPA) for 15 brukere,
med 60 ansatte. Vi har egen avdeling med avlastning for barn under 18 år.
 Brukerne mottar tjenester i hjemmet som omfatter blant annet bistand til personlig
hygiene/ pleie, medikamenthåndtering og følge til helsetjenester og andre nødvendige
gjøremål/ aktiviteter. Gir døgnkontinuerlige tjenester til de som har behov for det. Videre
gir vi opplæring i og bistand til dagliglivets gjøremål (ADL).
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Brukere
 Miljøarbeidertjenesten har de senere år fått økt andel brukere med komplekse
utfordringer og sammensatte diagnoser.
 Det er derfor ett økende behov for tverrfaglig samarbeid for å ivareta disse personene. Vi
har jobbet mye med tverrfaglig samarbeid i 2016 og det vil også være behov for
ytterligere tverrfaglig samarbeid i 2017.
 Vi har hatt økt fokus på målrettet miljøarbeid, i form av opplæring gjennom intern
opplæring og veiledning. Vi har avholdt interne kurs for ansatte uten formell kompetanse
og ansatte som har behov for oppfriskning.
 Brukermedvirkning og selvbestemmelse er områder som det er kontinuerlig fokus på
gjennom daglig veiledning og opplæring i hele året.
 Gruppen av utviklingshemmede blir stadig eldre, noe som medfører behov for endrede
tjenester. Dette tilsier et behov for økt kunnskap og ulik kompetanse blant ansatte.
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Ny brukerundersøkelse er igangsatt og vil være ferdig i mai 2017.

Vi har hatt tilsyn fra fylkesmannen i Oslo og Akershus. Ett landsomfattende tilsyn med lov om
kommunale helse og omsorgstjenester. Vi fikk 3 avvik:




Nes kommune sikrer ikke tilstrekkelig opplæring, veiledning, evaluering og oppfølging av
tjenesten ved avdeling 2 og 3 når det gjelder personlig assistanse.
Nes kommune sikrer ikke tilstrekkelig opplæring, veiledning, evaluering og oppfølging av
tjenesten ved avdeling 2 og 3 når det gjelder helsetjenester i hjemmet.
Nes kommune sikrer ikke at Miljøarbeidertjenesten er organisert slik at brukerne får
forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Handlingsplan for å lukke avvikene er under utarbeidelse, og blir sendt fylkesmannen innen
fristen 01.04.17.

Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

God tjenestekvalitet

Brukertilfredshet
med tjenestetilbudet

4,5

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)

Opplevd god
brukermedvirkning

4,3

Status
2016

Status
2015

Status
2014

Medarbeidere
 Vi har hatt stort fokus og engasjement på nærværs- og sykefraværarbeid i 2016. Alle
avdelinger har hatt egne personalmøter hvor kommuneoverlege og representant fra
personalavdelingen har deltatt, og kommuneoverlege har sammen med avdelingsledere
hatt dybdesamtaler med medarbeidere med langtidsfravær eller medarbeider med
gjentatte sykemeldingsperioder. Målet for sykefravær i 2016 var 12 %. Resultatet ble
12,2 %. Sykefraværet ble i 2016 redusert med 4,8 % sett i forhold til 2015.
 Alle avdelinger har fulgt opp medarbeiderundersøkelsen fra 2015 med tiltak og
handlingsplan.
 Vi har ansatt 4 nye medarbeidere med høyskoleutdannelse. Vi har inngått studieavtale
med 5 vernepleierstudenter som ett rekrutteringstiltak for å kunne øke andel
høyskolepersonell i virksomheten. Det er tre medarbeider fra virksomheten som har
startet på utdanning til fagbrev i helsefag. Det er fire medarbeidere som har startet på
etterutdanning på deltid i temaene aldring og psykiske lidelser hos mennesker med
utviklingshemning. To medarbeidere har startet med etterutdanning innenfor temaene
psykisk helse og avhengighet.
 Vi har utarbeidet egen rekrutteringsplan for å øke andelen høyskolepersonell i
virksomheten.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,7
12

12,2

17

12,6

4,5
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Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,4

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,5

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

5,2

Status
2014

Økonomi
 Årsaken til avvik i resultat sett opp mot budsjett 2016 er mindreinntekter tilsvarende kr
2 000 000 for ressurskrevende tjenester.
 Mindreforbruk på lønn tilvarende kr. 700 000 på grunn av vakante stillinger og mangel på
vikarer.
2016

2015

2014

Regnskap

71 810

56 846

59 922

Budsjett

70 519

60 060

57 530

1 291

-3 214

2 392

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjo
n 2016

Nes kommune skal ha
økonomisk
handlingsrom i den
forbindelse god
økonomistyring og
effektiv ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
101,8

Status
2015
94,6

Status
2014
104,2

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Innbyggere i Nes gis mulighet til et langt liv
i eget hjem

Videreutvikle hverdagsrehabiliterings- og
hverdagshabiliteringtilbudet

Innbyggere i Nes gis mulighet til et langt liv i eget hjem
Tilrettelagt for sosiale og fysiske aktiviteter i den enkeltes tiltaksplaner. Veiledning og opplæring
for selvstendighet i den enkeltes tiltaksplaner gjennom aktiv fokus på hverdagsmestring.

LÆRE
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Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Enkeltmennesket skal ha mulighet for
læring, mestring og positive opplevelser
hele livet

Kunnskapsformidling som bidrar til mestring av
eget liv

Årsmelding 2016

Enkeltmennesket skal ha mulighet for læring, mestring og positive opplevelser hele livet
Tiltaksplaner til den enkelte har fokus på opplæring og veiledning i dagliglivets gjøremål og
mestring i hverdagen.
Tiltaksplaner hos brukere med opplæringstiltak ut fra den enkeltes behov for økt kompetanse i
dagliglivets gjøremål og selvmestring. Tiltakene evalueres gjennom samarbeids og
ansvarsgrupper for den enkelte bruker.

SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Kulturformidling og kulturtilbud skal
gjenspeile mangfoldet i befolkningen

Videreutvikle etablerte og planlegge nye
kulturarenaer

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen
Det er jobbet med videreutvikling av dagsenteret gjennom nye og endrede daglige aktiviteter som
er tilpasset den enkeltes behov.
Brukere i virksomheten har deltatt på kulturaktiviteter i perioden. Mange er aktive kinobesøkende.
Vi tilrettelegger for at brukere skal benytte de kulturaktiviteter som finnes i kommunen.
Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Vi har Inngått avtale med Hvam golfklubb og virksomhetens dagsenter. Videreført avtale med
Årnes speidergruppe som bistår med aktivitetsdager for brukere i virksomheten.
Framtidsutsikter
Våre muligheter:









Dyktige på individrettede tjenester.
Større andel av høyskoleutdannet personale.
Medarbeidere som tar etterutdanning i forhold til eldre og utviklingshemmede.
Medarbeidere som tar videreutdanning i forhold til psykiske lidelser og rus.
Flere ansatte som tar grunnutdanning som fagarbeider.
Stort fokus på nærværsarbeid.
Bygge ett solid og sterkt fagmiljø på tvers av virksomhetene.
Organisert opplæring.

Våre utfordringer:








Gi lovpålagte tjenester innenfor virksomhetens rammer og drift.
Et dagtilbud med for lite mangfold, bla. for å få varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA)
Gi et faglig forsvarlig tilbud til brukergruppe med komplekse utfordringer og sammensatte
hjelpebehov.
Rekruttere høyskoleutdannet personell.
For få og for lite fleksible boliger. Behov for bofelleskap.
Levevilkår for utviklingshemmede har vært og er i endring. Dette medfører at
utviklingshemmede blir stadig eldre med de rettigheter og det medfører i forhold til
tjenester når de får store helseplager og blir pleietrengende.
Høyt sykefravær.

Psykisk helse og avhengighet
Viktige hendelser
 Vi fikk ny organisering av kriseteam
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Vedtak om bemannet bolig til rusavhengige.
Vi har avholdt to pårørende kvelder sammen med Distrikts psykiatrisk senter,
Kongsvinger.
Vi bruker Lean som metode.
Vi har hatt fokus på barn som pårørende. Vi har utarbeidet prosedyre, samt kartlegging i
journal system.
Vi har startet to gruppetilbud til unge alvorlig syke pasienter.
Vi har utdannet fire terapeuter til IMR (Ilness Management and Recovery).
Vi har deltatt i utarbeidelsen av helhetlig oppvekststrategi.
Vi har flere tiltak inn i skolen, både undervisning og veiledning (jf. Rusmiddelpolitisk
handlingsplan/Helhetlig oppvekststrategi/ prosjekt barneansvarlig.
Vi har opprettet lavterskel for pårørende, individuelle samtaler/veiledning.

Fakta
 Vi har utfordringer med å overholde vedtak når hovedtyngden av pasientene er i forløp 3;
alvorlige og langvarige psykiske lidelser.
 Vi har stor pågang til tjenesten.
 Vi mangler fortsatt bolig for de i aktiv rus, og vi mangler boliger for pasienter med alvorlig
psykisk sykdom, voksne og barn/unge.
 Vi har ikke startet med FIT (feedback improvement therapy, tidligere KOR) som
måleverktøy.
 Vi har ikke kommet i gang med KAD (kommunale akutte døgnplasser) for pasientgruppa.
 Vi samarbeider med de fleste virksomheter i Nes kommune, samt
spesialisthelsetjenesten.
Brukere
 Pasientene er i hovedsak voksne (>18 år). Pasientpopulasjonen fordeler seg som følger;
o Forløp 1: Milde og kortvarige lidelser, 5 %.
o Forløp 2: Kortvarige alvorlige lidelser/ langvarig mildere lidelser, 14 %.
o Forløp 3: Alvorlige/ langvarige lidelser, 81 %.
Ved utgangen av året hadde vi 174 enkeltbrukere. De fleste av disse mottar mer enn en tjeneste
fra virksomheten. Omfanget av tjenester per pasient varierer fra ca. en time i måneden, til flere
timer pr uke.
Brukerundersøkelsen skal gjennomføres i 2017.

Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

God tjenestekvalitet

Brukertilfredshet
med tjenestetilbudet

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)

Opplevd god
brukermedvirkning

Ambisjon
2016

Medarbeidere
Vi satte inn tiltak i etterkant av medarbeiderundersøkelsen;




På god ledelse.
Tilrettelegging av egen jobb.
Samhandling mellom medarbeidere

Vi har opprettholdt høyt nærvær. Fravær under 5 %.
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Status
2016

Status
2015

Status
2014
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Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,6
5

3,9

2

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

4,1

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,6

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,4

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

4,7

4,7

Økonomi
Vi har et mindreforbruk på 143 000. Målet nådd i forhold til budsjett.
2016

2015

2014

Regnskap

8 685

8 495

8 402

Budsjett

8 828

8 498

8 688

-143

-3

-286

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk handlingsrom i
den forbindelse god
økonomistyring og effektiv
ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016

Status
2015

Status
2014

98,4

100

96,7

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Helsefremmende og forebyggende arbeid og
tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse
og trivsel hos barn og unge

Utarbeide en helhetlig oppvekststrategi,
herunder:• Satsing på helsestasjon og
skolehelsetjeneste• Satsing på rusforebyggende
tiltak og psykisk helse hos barn og unge
Satse på forebygging og tidlig innsats
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Helsefremmende og forebyggende arbeid og tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse og trivsel hos barn og unge
Vi deltar i samhandling med virksomheter innenfor helse oppvekst og utdanning i kommunen i
den forbindelse tverrfaglige grupper i på Familiens Hus, en ansatt på helsestasjon for ungdom,
fast veiledning med FRAM og faste møtepunkter med Tildelingsenheten i forhold til
saksbehandling. Virksomhetsleder sitter også i samhandlingsforum ved DPS Jessheim, og i KAD
gruppa som skal se på interkommunalt samarbeid.
Vi har deltatt i utarbeidelsen av helhetlig oppvekststrategi, og i flere delgrupper til plan.
Undervisning/informasjon på ungdomsskole og videregåendeskole.
Det er igangsatt 2 ute grupper for yngre alvorlig syke som så langt har vært vellykket, og det er
fra 5-8 personer som deltar på disse gruppene. Fokus er å være sammen med andre, og frisklivs
tenkning.
Tjenesteproduksjon er høy, og det er stor aktivitet. Ved utgangen av året hadde vi 174
enkeltbrukere, en reduksjon på 93 enkeltbrukere sammenlignet med året før. Flere får tilbud i
grupper, men mange trenger tett oppfølging i egne hjem.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Enkeltmennesket skal ha mulighet for læring,
mestring og positive opplevelser hele livet

Kunnskapsformidling som bidrar til mestring av
eget liv

Enkeltmennesket skal ha mulighet for læring, mestring og positive opplevelser hele livet
Vi har hatt kurs i depresjonsmestring, boveiledning og symptommestring, kunnskap om egen
helse.
Vi har hatt to samlinger for pårørende en på våren og en i november. På samlingen i vår kom det
40 personer til møtet; tilbakemeldingene var meget gode. Samlingen i november var et
samarbeid med blant annet DPS-Kongsvinger.

SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen

Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
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Vi har avtale med Retretten Oslo.
Frivillige som deltar i følgeoppdrag med pasientene.
Vi får mat til lavterskeltilbud fra butikker og bakerier. Vi har inngått en avtale med et
innflyttet par fra Iran, som lager ferdig mat til lavterskeltilbudet.

Framtidsutsikter
 Utnytte potensialet som ligger i forebyggende, rehabiliterende og habiliterende tiltak.
 Utvikle og implementere rutiner og måleverktøy.
 Videreføre Lean arbeidet.
 Start av IMR grupper for de i aktiv rus og personer med psykoselidelser.
 Utdanne ny KID instruktør (gruppebehandling)
 Lavterskeltilbud til de i aktiv rus.
 Pårørende som ressurs.
 Økt fokus på samarbeid med frivillige.
 Delta og prosjektere et tilbud om heldøgns omsorgs-/ botilbud til de med langvarig
avhengighetslidelse og/eller alvorlig nedsatt psykisk helse som ikke kan bo i eget hjem.
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Jamfør melding fra regjering om egne tilbud i kommunene til pasient gruppen. Tilbudet
bør ferdigstilles i 2018, jf. politisk vedtak av desember 2016.
Vi har pr. i dag ikke kommet i gang med bruk av FIT (feedback improved treatment),
måleverktøy for bruk ved individuelle samtaler.
Tjenesten har flere brukere med store bistandsbehov. Alvorlig psykisk syke utgjør 81 %
av pasientgrunnlaget, og flere av disse mottar omfattende tjenester både i fra vår
virksomhet, andre kommunale virksomheter og spesialisthelsetjenesten.
KAD- kommunale akutt døgnplasser, skal iverksettes i 2017.
Mange yngre pasienter med alvorlig psykisk sykdom/ avhengighetsproblematikk.
Mange enkeltvedtak og stor pågang til tjenesten.

Ergo- og fysioterapitjenesten
Viktige hendelser
 Vi har tatt i bruk deler av lokalene dagavdelingen flyttet ut av. Dette ble en stor forbedring
for virksomheten etter at vi har hatt plassutfordringer over tid.
 Vi har tilsatt ny fast ergoterapeut i hverdagsrehabilitieringsteamet.
 Driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut ble økt fra 75 % til 100 % ved
pensjonering. Ny fysioterapeut startet 01.11.16.
Fakta
Våre sentrale oppgaver er rehabilitering, habilitering, hverdagsrehabilitering, frisklivsarbeid og
forebygging. Koordineringsansvaret for 12,5 avtalehjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter
ligger hos virksomhetsleder.







Ergoterapi
Fysioterapi
Lokalt hjelpemiddellager
Montering og service på trygghetsalarmer
Frisklivssentral
Hverdagsrehabilitering

Brukerne er i alle aldersgrupper og har ulike funksjonsutfordringer.
Brukere
 Brukerne er i alle aldersgrupper og har ulike funksjonsutfordringer. Vi har brukere som
kun mottar tjenester fra oss, og brukere som mottar tjenester fra flere instanser; det
fordrer at vi har tett samarbeid med mange andre kommunale virksomheter og andre
samarbeidspartnere.
 Nye påbegynte henvisninger i 2016 er :
o 560 på ergoterapi
o 497 på fysioterapi.
 Antall hjemmebesøk:
o av ergoterapeut: 785
o av fysioterapeut: 1501
 Antall fysioterapibehandlinger totalt: 2795.
 2024 brukere har hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus, rekvirert via
ergo-/fysioterapitjenesten.
 134 brukere har hatt ulike tilbud på Frisklivssentralen. Dette inkluderer deltakere på
Sambaprosjektet.
 71 brukere har hatt individuell hverdagsrehabilitering. I tillegg har det vært to grupper på
Runnitunet og en på Leirvegen bosenter.
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i virksomheten tidligere, første brukerundersøkelse
skal gjennomføres våren 2017.
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Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

God tjenestekvalitet

Brukertilfredshet
med tjenestetilbudet

God
brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på
de ulike
tjenesteområdene)

Opplevd god
brukermedvirkning

Status
2016

Status
2015

Status
2014

Medarbeidere
Områder vi har hatt fokus på i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen: Tid nok til å gjøre
jobben, inneklima, samarbeid og trivsel med kollegaer.
Sykefraværet har vært høyere enn målsettingen. Dette skyldes hovedsakelig langtidsfravær.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,4
6

7,5

7,7

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

4,7

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,9

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,3

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

4,9

6,4

Økonomi
 Merforbruket skyldes i hovedsak faktura fra Eidsvoll legevakt på alarmmottak samt
utgifter i forbindelse med istandsetting av lokalene vi overtok fra dagavdelingen.

2016

2014

Regnskap

18 988

16 345

14 869

Budsjett

18 317

16 955

15 338

671

-610

-469

Avvik
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Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjo
n 2016

Nes kommune skal ha
økonomisk handlingsrom i
den forbindelse god
økonomistyring og effektiv
ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
103,7

Status
2015

Status
2014

96,4

96,9

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Helsefremmende og forebyggende arbeid og
tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse
og trivsel hos barn og unge

Utarbeide en helhetlig oppvekststrategi,
herunder:• Satsing på helsestasjon og
skolehelsetjeneste• Satsing på rusforebyggende
tiltak og psykisk helse hos barn og unge
Videreutvikle og utvide frisklivstilbudet til alle
aldersgrupper
Satse på forebygging og tidlig innsats

Innbyggere i Nes gis mulighet til et langt liv i
eget hjem

Videreutvikle hverdagsrehabiliterings- og
hverdagshabiliteringtilbudet
Ta i bruk velferdsteknologi som i større grad
setter innbyggerne i stand til å hjelpe seg selv
Videreutvikle institusjonstjenesten for en
moderne og fremtidsrettet institusjonsdrift

Helsefremmende og forebyggende arbeid og tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse og trivsel hos barn og unge




Bidratt i utarbeidelsen av oppvekststrategien i den forbindelse jobbet for å øke antall
ergo- og fysioterapistillinger på barn, så de også kan bidra på helsestasjon og i
skolehelsetjenesten.
Videreutviklet og planlagt frisklivstilbudet. Sak til politisk orientering i 2016.
Nytt 100 % driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut på budsjettet for 2017.

Innbyggere i Nes gis mulighet til et langt liv i eget hjem





Aktuelle brukere i alle hjemmetjenestedistriktene har fått hverdagsrehabilitering. Vi har
innarbeidet faste møtepunkter i distriktene i hjemmetjenesten.
Arrangert kurs i motiverende intervju for ansatte i Helse og velferd, og andre aktuelle, i
kommunen blant annet inspirasjonsdager for ansatte i hjemmetjenesten.
Bidratt i prosjektgruppa velferdsteknologi.
Bidratt i implementering av korttidsrutine på rehab-/korttidsavd.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Enkeltmennesket skal ha mulighet for
læring, mestring og positive opplevelser
hele livet

Kunnskapsformidling som bidrar til mestring av
eget liv
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Enkeltmennesket skal ha mulighet for læring, mestring og positive opplevelser hele livet






Ergoterapeuter og fysioterapeuter i virksomheten har skrevet innlegg i folkehelsepalten i
Raumnes.
Holdt "seniorkurs" på Eldresenteret.
Bidratt med kompetanse på universell utforming i kommunen.
Bidratt til å arrangere kurs for ansatte i kommunen og fra andre kommuner i universell
utforming.
Deltatt i nasjonalt nettverk Universell utforming.

Framtidsutsikter
 Videreutvikle Frisklivssentralen
 Videreutvikle ergo- og fysioterapitjenesten til barn og unge.
 Videreutvikle tverrfaglig HPH rutine (Helhetlig pasientforløp i hjemmet), og
hverdagsrehabilitering i samarbeid med hjemmetjenesten.
 Videreutvikle rehabiliteringstilbudet i samarbeid med rehab-/korttidsavdelingen på
sykehjemmet.
 Bidra til å implementere velferdsteknologi
 Videreutvikle forebyggende tilbud; frisklivstilbudet , balansegrupper og «eldrekurs».
 Utvikle samarbeidet med frivillige.
 Bidra til at kommunale bygg og uteområder utformes i samsvar med prinsipper for
universell utforming.
 Videreutvikle rehabiliteringskompetansen i virksomheten.
 En videreføring av LEAN arbeidet for å utvikle tjenestene.
 Vi har stor etterspørsel etter tjenester. Både innen privatpraksis og den kommunale
tjenesten er det stor etterspørsel og ventelister
Nes legevakt
Viktige hendelser
Fra 01.09.16 ble legevakten bemannet med sykepleier på dagtid. Dette for å skape kontinuitet
gjennom døgnet og ivareta følgende oppgaver:





Besvare legevakttelefonen lokalt 24/7
Informasjon fra AMK (113) om akutte ambulanseoppdrag i Nes kommune mottas på
legevakten. På dagtid på hverdager videreformidles informasjon om akutte
ambulanseoppdrag i Nes til nærmeste fastlegekontor.
Nes legevakt ivaretar laboratoriefunksjonen for Nes sykehjem
Arbeid med administrative oppgaver og kvalitetskontroll på legevakten

Fakta
Legevaktens hovedoppgave er å gi befolkningen i Nes, og andre som oppholder seg i
kommunen, hjelp med helseproblemer som ikke kan vente til neste virkedag. Legevakten er også
rådgivende instans for medisinske problemstillinger fra ansatte i kommunen på kveld, natt og
helg.
Brukere
 Antall henvendelser ca. 11 500 pr år
 Gjennomsnittlig svartid: 1,30 min (2015)
 Mellom 7000 - 7500 legekonsultasjoner pr år.
 Mellom 200 - 250 sykebesøk fra legevakt pr år.
Det gjennomføres ikke brukerundersøkelse i tjenesten.
Medarbeidere
Sykefraværet har hatt en positiv utvikling gjennom året; fraværet er ikke arbeidsrelatert. Vi er godt
innenfor målet på 8 %.
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Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet

Status
2016

Status
2015

Status
2014

5,2

Sykefravær

8

5,6

5

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

5,5

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

5

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,9

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

5,3

4,5

Økonomi
Avviket skyldes:



Økt husleie grunnet leie av større lokaler
Økte kostnader til IKT lisenser
2016

2015

2014

Regnskap

8 686

7 156

7 056

Budsjett

8 312

7 144

6 804

374

12

252

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk
handlingsrom i den
forbindelse god
økonomistyring og
effektiv ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
104,5

Status
2015
100,2

Status
2014
103,7

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Innbyggere i Nes gis mulighet til et langt liv
i eget hjem

Etablere og utvikle lokalt kommunalt øyeblikkelig
hjelp døgnopphold (KØH) i sammenheng med
legevakt
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Innbyggere i Nes gis mulighet til et langt liv i eget hjem
Større areal er implementert i legevaktens driftsareal og observasjonsrom er innredet og tatt i
bruk. Observasjonsrommet benyttes til behandling og observasjon av pasienter før avklaring av
videre forløp; til hjem, KAD eller sykehus.
Framtidsutsikter
 Fra 1.september 2016 ble legevaktsentralen døgnbemannet med sykepleier. Dette sikrer
tett samarbeid med Nes sykehjem i forhold til laboratoriefunksjonen, og legger til rette for
bruk av observasjonsseng og gode KAD-forløp.
 På dagtid har legevakten i tillegg kapasitet til å ivareta andre oppgaver som for eksempel
vaksinering av ansatte, og eventuelt overvåking av velferdsteknologi.
 Legevakten har behov for avklaring rundt daglegevaktansvar for skoleelever, turister og
andre som oppholder seg i Nes og som mangler fastlegetilhørighet i kommunen.
 Ihht kompetansekrav i akuttmedisin- forskriften skal legevaktens personell gjennomgå
nye, obligatoriske kurs i løpet av 2017. Vi søker midler fra Helsedirektoratet til disse
kursene.
NAV Nes
Viktige hendelser
 Vi bygget om våre lokaler i 2016. Dette medførte økt husleie fra og med høsten samme
år.
 Vi foretok en justering av sosialhjelpssatsene, slik at disse er i tråd med statens
retningsgivende satser.
 Vi foretok en omstilling i budsjettet for 2016, for å redusere overforbruket, ved å overføre
midler fra Kvalifiseringsprogrammet til bidrag til livsopphold.
 Økt bosetting av flyktninger tilsier en økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp.
Fakta
 Vi yter kommunale tjenester innenfor økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning,
forvaltning, akutt bostedsløshet og kvalifiseringsprogrammet.
 Lov om sosiale tjenester i NAV regulerer både individuelle tjenester og generelle
oppgaver, som begge skal bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og
økonomisk trygghet.
Brukere
 Vårt satsingsområde er å få en større andel tjenestemottakere ut i jobb og aktivitet.
 Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i virksomheten tidligere, første
brukerundersøkelse skal gjennomføres høsten 2017.

Brukerundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

God tjenestekvalitet

Brukertilfredshet
med tjenestetilbudet

4,5

God brukermedvirkning
(Nes kommune har
fornøyde brukere på de
ulike tjenesteområdene)

Opplevd god
brukermedvirkning

4,3

Status
2016

Status
2015

Status
2014

Medarbeidere
 Vi hadde en veldig lav skår på våre fysiske lokaler og sikkerhet i
medarbeiderundersøkelsen for 2015. Tiltakene vi iverksatte i 2016 omfattet en ombygging
av lokalene, slik at medarbeiderne skulle få bedre og tryggere arbeidsforhold. De nye
lokalene stod ferdige i oktober 2016.
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Vi hadde 2 ansatte i et langtids sykefravær i 2016. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert,
men knyttet til egen helsesituasjon. Disse har søkt permisjon fra arbeidsplassen og vi har
ansatt 2 i midlertidige stillinger.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

Status
2016

Status
2015

Status
2014

5
7,2

11,7

19

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

5,2

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,9

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,7

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

6,8

5

Økonomi
 Økte husleiekostnader i forbindelse med ombygging av våre lokaler inntraff høsten 2016.
 Nes kommune bosatte et økt antall flyktninger i 2016, noe som gjenspeiler seg i
overskridelser på vårt budsjett. Vi har måttet bruke mere midler på etablering av
flyktninger enn opprinnelig budsjettert.
2016

2015

2014

Regnskap

26 836

24 316

23 984

Budsjett

26 418

24 321

22 523

418

-5

1 461

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk handlingsrom i
den forbindelse god
økonomistyring og effektiv
ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
101,6

Status
2015
100

Status
2014
106,5

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Helsefremmende og forebyggende arbeid
og tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse

Satse på forebygging og tidlig innsats
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Periodemål/strategier

Handling/tiltak

og trivsel hos barn og unge

Helsefremmende og forebyggende arbeid og tidlig innsats for kommunens befolking
uavhengig av alder. Spesielt fokus på helse og trivsel hos barn og unge
Det er satt inn flere tiltak i arbeidet med å få flere av tjenestemottakerne ut i arbeid/aktivitet.
Resultatene av dette er det for tidlig å si noe om.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Enkeltmennesket skal ha mulighet for
læring, mestring og positive opplevelser
hele livet

Kunnskapsformidling som bidrar til mestring av
eget liv

Enkeltmennesket skal ha mulighet for læring, mestring og positive opplevelser hele livet
Vi deltar i prosjektet «Forsøk med NAV-veiledere i videregående skoler» ved Jessheim
videregående skole. Hovedformålet er å forebygge frafall og integrere ungdom i arbeidslivet. En
veileder fra NAV Nes har to dager i uken arbeidssted ved Jessheimvideregående skole, og en
halv dag i uken arbeider de som en del av Ungdomsteamet ved NAV Nes. Prosjektet er videreført
i 2017.
Framtidsutsikter
 Vi viderefører et prosjekt i videregående skoler, for å forhindre frafall fra videregående
opplæring. Dette gjøres i samarbeid med fylkeskommunen og direktoratet.
 Vi øker tiltakene våre i arbeidet med å få flere tjenestemottakere ut i arbeid og aktivitet.
 Vår hovedutfordring er å få en større andel brukere ut i jobb eller aktivitet.
Aktivitetsplikten, som trer i kraft i 2017, stiller krav til aktivitet overfor alle brukere som
mottar ytelser fra oss. Det betyr at vi må kunne tilby brukerne tilpassede tiltak, og vi må
ha riktig og tilstrekkelig kompetanse i kontoret for å imøtekomme kravet.
 Nes kommune har hatt en økning i antall flyktninger de senere årene. Vi ser at
konsekvensene for vår del er flere henvendelser og en økning i økonomiske utbetalinger.
 Innbyggere med sammensatte behov, som blir boende i midlertidige boliger, er en stor
utfordring.
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Administrasjon og styring
Viktige hendelser















Nytt delegeringsreglement ble vedtatt i årets siste kommunestyremøte.
Rådmannen har introdusert del II i formannskapsmøter for å styrke dialogen og
samhandling.
Det ble innført føring av variabel lønn i fagsystemet for skole, hvilket erstattet føring av
manuelle timelister i skolene.
Fornyelse av innbyggerportal og etablering av «KS svar ut»
Arbeidsgiverstrategi for 2016-2019 ble utarbeidet.
Vi opprette en rådgiverstilling i personal- og lønnsavdelingen til sykefraværsoppfølging.
Kommunen gikk over til heldigital prosess for ansettelser, da ansettelsesmodulen i
Agresso ble implementert og erstattet lønnsmelding på papir.
Det er etablert direkte tilgang til trådløst nett på rådhuset.
Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i april.
Månedlig «folkehelseopplysningsspalte» i Raumnes og på innbyggerportalen er etablert
gjennom en partnerskapsavtale med avisen.
Det er inngått en overordnet parternskapsavtale mellom kommunen og Nes videregående
skole med mål om å fremme folkehelse.
Det er vedtatt etablering og organisering av et eget barn og unges kommunestyre (BUK) i
Nes.
Vi tok i bruk Stratsys (elektronisk styringssystem) i slutten av november
Daglig leder Nes svømmehall tiltrådte i september

Fakta
Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og det politiske organet, og er ansvarlig for
saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak.
Rådmannsfunksjonen utøves i Nes kommune gjennom rådmannens ledergruppe.
I tillegg til rådmannen består teamet av tre kommunalsjefer, tre stabssjefer, kommunikasjonssjef
samt faglige rådgivere og kommuneoverlegen. I oppstartsfasen følges daglig leder for Nes
svømmehall opp av rådmannen.
Økonomi
Administrasjon og styring har et merforbruk på 10,9 millioner kroner:
Politisk styring: Mindreforbruket er knyttet til sluttoppgjør Østre Revisjon og tilbakebetaling av
mindreforbruk fra Romerike Revisjon for 2015.
Rådmannens stab / fellesposter: Merforbruket er relatert til tapsføring sykepengerefusjoner
2013-2015 samt ufordelt innsparing refusjoner.
Personal og organisasjon: Personal- og organisasjonsavdelingen har et merforbruk i 2016 som
primært skyldes ubudsjetterte sykefraværstiltak og økt tillitsvalgtressurs samt ekstra kostnader for
innføring av nettbrett i skolene.
Strategi og utvikling: Mindreforbruk lønn på grunn ansatt i permisjon og vakant stilling deler av
året.
Økonomi: Merforbruk er knyttet til ansettelse av ny medarbeider med overlapp grunnet avgang
ved pensjon, samt overtidsarbeid i forbindelse med oppgradering av kommunes ERP system.
2016
Regnskap

2015

2014

107 503

73 722

75 452

Budsjett

96 526

98 894

91 881

Avvik

10 977

-25 171

-16 429
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Politisk styring
Viktige hendelser
 Arbeidet med politisk struktur og reglementer er ferdigstilt, nytt delegeringsreglement ble
vedtatt i årets siste kommunestyremøte.
 Ordfører og rådmann har besøkt alle virksomheter i løpet av året.
 Elevene ved kommunens barneskoler, ungdomsskoler og videregående har valgt
representanter til barn og unges kommunestyre (BUK).
 For sikre bedre kommunikasjon og eierstyring er det med ØRU kommunes IKS/IS er
opprettet et felles eiersekretariet.
Fakta
Nes kommunestyre er kommunens øverste politiske organ og består av 35 representanter.
Formannskapets 11 medlemmer utgjør kommunens plan- og økonomiutvalg.
Kommunen 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
Takstnemnd for eiendomsskatt
Ankenemnd for eiendomsskatt
Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådene er rådgivende utvalg som har mandat til å avgi uttalelser, anmodninger og råd til
kommunestyret
Romerike Revisjon IKS er kommunens revisor.
Økonomi
Mindreforbruket er knyttet til sluttoppgjør Østre Revisjon og tilbakebetaling av mindreforbruk fra
Romerike Revisjon for 2015.
2016

2015

2014

Regnskap

6 793

6 990

6 514

Budsjett

7 135

7 046

7 103

-342

-56

-589

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk handlingsrom i
den forbindelse god
økonomistyring og effektiv
ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016

Status
2015

Status
2014

95,2

99,2

91,7

Rådmannens stab / fellesposter
Viktige hendelser
 Overordnet partnerskapsavtale er inngått mellom Nes kommune og Nes videregående
skole.
 Rådmannen har introdusert del II i formannskapsmøter for å styrke dialogen og
samhandling.
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Fakta
Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og det politiske organet, og er ansvarlig for
saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak.
Rådmannsfunksjonen utøves i Nes kommune gjennom rådmannens ledergruppe.
Økonomi
Merforbruket er relatert til tapsføring sykepengerefusjoner 2013-2015 samt ufordelt innsparing
refusjoner.
2016

2015

2014

Regnskap

41 236

11 936

17 393

Budsjett

30 727

36 123

31 813

Avvik

10 509

-24 187

14 419

Personal og organisasjon
Viktige hendelser
 Personal og organisasjonssjef var i perioden 01.10.15-01.10.16 konstituert leder for
kommunens landbrukskontor.
 En storstilt utrulling av nettbrett ble gjennomført i skolen. Det ble i den forbindelse
investert i administrative verktøy, hvilket ga en mer effektiv innføring sammenlignet med
utrulling av PC-er.
 Det ble innført føring av variabel lønn i fagsystemet for skole, hvilket erstattet føring av
manuelle timelister i skolene.
 Følgende hadde hovedfokus i prosjektet «digital innbygger»: Fornyelse av
innbyggerportal og etablering av «KS svar ut» - digitalisert brevkorrespondanse med
innbyggerne og Ipad til politikerne.
 Arbeidsgiverstrategi for 2016-2019 ble utarbeidet etter en omfattende prosess og fremsatt
for politisk behandling i februar. Vedtaket ble imidlertid utsatt i påvente av nytt
delegeringsreglement.
 Som følge av kommunens høye sykefravær i 2015, ble det besluttet å opprette en
rådgiverstilling i personal- og lønnsavdelingen. Det ble også gjennomført flere andre
kostnadskrevende tiltak for å redusere sykefraværet. Status ved årsslutt er at
sykefraværet ble kraftig redusert.
 Avdelingsleder IKT gikk ut av sin stilling og ble etablert som kommunens
kommunikasjonssjef og medlem av rådmannens ledergruppe.
 Kommunen gikk over til heldigital prosess for ansettelser, da ansettelsesmodulen i
Agresso ble implementert og erstattet lønnsmelding på papir.
 Det er etablert direkte tilgang til trådløst nett på rådhuset, slik at pålogging kun er
nødvendig 1 gang.
Fakta
Personal- og organisasjonsavdelingen utgjør ca. 1/3 av Administrasjon og styring (i tillegg
kommer økonomiavdelingen, strategi- og utviklingsavdelingen og rådmannsstaben). Vi har både
innbyggerfokus og internt fokus, med hovedfeltene servicetorg, politisk sekretariat, IKT,
dokument/arkiv og personal/lønn.
Medarbeidere
Personal- og organisasjonsavdelingen er en del av verneområdet Administrasjon og styring og
har i stor grad utkvittert planlagte tiltak i årets HMS-handlingsplan. Det har ikke vært spesiell
fokus på oppfølging av tiltak i medarbeiderundersøkelsen 2015, men personal- og
lønnsavdelingen har jobbet aktivt med forberedelsene for gjennomføring av ny
medarbeiderundersøkelse i februar 2017. Videre ble det igangsatt en prosess for overgang til KS
ny medarbeiderundersøkelse "10-faktor" fra 2018. Dette er en undersøkelse som i større grad
handler om verdibasert ledelse og medarbeiderskap.
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Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

Status
2016

Status
2015

Status
2014

4,5
5

9

6,7

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

4,9

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,5

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

5,5

4,6

Økonomi
Personal- og organisasjonsavdelingen har et merforbruk i 2016 som primært skyldes
ubudsjetterte sykefraværstiltak og økt tillitsvalgtressurs samt ekstra kostnader for innføring av
nettbrett i skolene.
2016

2015

2014

Regnskap

47 010

43 817

42 469

Budsjett

46 062

44 096

42 552

948

-279

-83

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjo
n 2016

Nes kommune skal ha
økonomisk
handlingsrom i den
forbindelse god
økonomistyring og
effektiv ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
102,1

Status
2015

Status
2014

99,4

99,8

Framtidsutsikter
Overordnet mål for alle avdelinger er digital utvikling. Det gjelder både i forhold til innbyggere og
internt. Avdelingene er i en fase med stor fokus på innføring av nye systemer. Det er utfordrende
å innføre systemene, slik at noe av gevinstrealiseringen og effektiviseringen av rutiner må skje i
etterkant av at systemene er tatt i bruk. Virksomhetsplanen er verktøyet som skal nyttes for å
strukturere og få oversikt over aktivitet som skal gi digitalisering, effektivisering og utvikling.
Strategi og utvikling
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Viktige hendelser
 Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i april.
 Månedlig «folkehelseopplysningsspalte» i Raumnes og på innbyggerportalen er etablert
gjennom en partnerskapsavtale med avisen.
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Det er inngått en overordnet parternskapsavtale mellom kommunen og Nes videregående
skole med mål om å fremme folkehelse. Gjennom avtalen skal partene bidra til økt
kompetanseheving blant elevene på skolen, samtidig som flere tiltak, som har positiv
innvirkning på folkehelsen, blir gjennomført. Vi skal i fellesskap bidra til å skape økt sosial
og fysisk aktivitet blant innbyggerne, uavhengig alder.
Retningslinjer for «Barn og unges talsperson» (den særskilte ordningen for å ivareta barn
og unges interesser i planlegging) er vedtatt. Oppvekst- og SLT-koordinator innehar rollen
og oppgavene.
Det er vedtatt etablering og organisering av et eget barn og unges kommunestyre (BUK) i
Nes. Oppvekst- og SLT-koordinator innehar oppfølgingsansvaret.
Arbeidet med helhetlig frivillighetspolitikk har pågått hele året i samarbeid med en
referansegruppe fra frivilligheten.

Fakta
 Vi har ansvar for analyse-, utviklings- og utredningsoppgaver, overordnet planlegging og
virksomhetsstyring, koordinering av brukerundersøkelser og serverings-, salgs- og
skjenkebevillinger.
 Avdelingen skal bidra til at kommunens prioriterte satsingsområder koordineres på tvers
av tjenesteområder og virksomheter, og sikre forankring og helhetlig innsats innenfor
områdene.
 Folkehelsekoordinator og oppvekst- og SLT-koordinatorfunksjonene er lagt til avdelingen.
Brukere
 I 2016 er søknader om fornyet bevilling av salg og skjenking av alkohol for perioden
2016-2020 behandlet. Det ble innvilget fornyelse av 15 salgsbevillinger for salg av
alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent alkohol. Det ble også innvilget fornyelse av 13
skjenkebevillinger. I tillegg til alminnelige skjenkebevillinger ble det innvilget 28
skjenkebevillinger for enkeltanledninger.

Barn og unges talsperson har deltatt i flere oppstartsmøter for planlegging av arealer for
utbygging. I disse møtene har barn og unges talsperson vektlagt to perspektiver; barn og
unges hensyn og kriminalitetsforebyggende hensyn. Barn og unges talsperson har også
deltatt i arbeidet med flere store planer for å ivareta barn og unges hensyn, slik som
helhetlig oppvekststrategi, planprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og
kommunedelplan Årnes.
Avdelingen gjennomfører ingen egen brukerundersøkelse, men har koordineringsansvaret for alle
brukerundersøkelser som gjennomføres i portalen bedrekommune.no
Medarbeidere
 Avdelingen har et stabilt og godt arbeidsmiljø. En ansatt har hatt 50 % permisjon, ellers er
det minimalt med fravær i avdelingen. Ambisjonen om maks 5 % sykefravær er nådd med
god margin.
 HMS og arbeidsmiljø har vært jevnlig tatt opp som eget tema i avdelingsmøtene.
 Oppvekst- og SLT-koordinatoren tiltrådte 1. juni og startet umiddelbart arbeidet med å
utarbeide saksgrunnlag for å etablere barn og unges kommunestyre og ordningen med
barn og unges talsperson.
Det foreligger ikke egne resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2015 for avdelingen grunnet for
få ansatte i utvalget.

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet

God ledelse

Sykefravær
Opplevd tydelig
ledelse i den

Ambisjon
2016

5

Status
2016

Status
2015

2,7

15

Status
2014
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Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

forbindelse nærmeste
leder
Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og
fornying

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

Økonomi
 Vi har et mindre forbruk på 580 000 kroner sammenlignet med budsjett.
 Mindreforbruket skyldes i hovedsak lønn. Vi har hatt en ansatt med 50 % permisjon uten
at det er satt inn vikar og rekruttering til ny stilling med tiltredelse 1. juni, noe som
medførte sju måneders virkning på denne stillingen.
 Økningen i budsjett 2016 sammenlignet med regnskap 2015 skyldes organisatoriske
endringer mellom tidligere planavdeling og strategi- og utvikling, samt at stillingen som
oppvekst- og SLT-koordinator ble flyttet fra familiens hus til strategi- og
utviklingsavdelingen og utøkt fra 40 % til 80 % stilling.
2016

2015

2014

Regnskap

3 356

2 562

861

Budsjett

3 936

2 557

822

-580

5

39

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Nes kommune skal ha
økonomisk
handlingsrom i den
forbindelse god
økonomistyring og
effektiv ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

Ambisjon
2016
100

Status
2016
85,3

Status
2015
100,2

Status
2014
104,7

Mål og resultater

LEVE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes har aktive innbyggere

Gode aktivitetstilbud gjennom hele livsløpet

Nes har aktive innbyggere
Første del av aktivitetskonkurransen «Norge Rundt på 21 dager» i skoleåret 2016/17 er
gjennomført med bra deltakelse fra skolene i Nes.
Det er arrangert vinteraktivitetsdag for 7. trinn i samarbeid med Nes idrettsråd, Hvam og Nes
videregående skoler og Nes skianlegg. Det er også arrangert friidrettsdag for 5. trinn på Årnes
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stadion. For tredje året på rad er Tahirlekene arrangert på Dragsjøhytta for bygda 6. klassinger i
samarbeid med Gjensidigestiftelsen, Stiftelsen Dragsjøhytta, Tahirlekene og Østmarka IL.
Tahirlekene har fokus på mestring, trygghet og vennskap. Målet er at aktivitetene skal gi læring
og gode opplevelser.
Det er gjennomført flere turer rundt omkring i hele Nes med ordføreren i spissen og med åpen
invitasjon til innbyggerne om å bli med ut på tur.

LÆRE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Engasjerte og deltagende innbyggere

Utvikle innbyggerdialogen
Etablere kanal(er) for innbyggerinitiativ

Skape gode arenaer for barn og unges
medvirkning

Utvikle tiltak som sikrer systematisk
medbestemmelse og medvirkning fra barn og
unge

Enkeltmennesket skal ha mulighet for læring,
mestring og positive opplevelser hele livet

Kunnskapsformidling som bidrar til mestring av
eget liv

Engasjerte og deltagende innbyggere
Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i april med en oppslutning på 22 % (850 svar). Rapport
om undersøkelsen med resultater ble behandlet i kommunestyret 21. juni. Det generelle
inntrykket i undersøkelsen er at innbyggerne er fornøyd med kommunen på de fleste temaene de
blir spurt om. Nes skårer stort sett litt under landssnittet i alle kategorier. På helhetsvurdering
skårer Nes 0,3 under landssnittet som ligger på 4,1. Skåren er den samme som i 2012. Det er
områdene «næring og arbeid» og «transport og tilgjengelighet i kommunen» som peker seg ut
som forbedringsområder. Det gis også lav skår i kategoriene «møte med din kommune» og
«tillit». Det samme var tilfellet i undersøkelsen i 2012, og dette er fortsatt et signal til kommunens
administrasjon og politikere om at omdømmebygging og åpenhet er områder som bør prioriteres
for å øke innbyggernes tillit til at lokaldemokratiet fungerer på en tilfredsstillende måte. Samtidig
gis det høy skår på spørsmålet om serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen.
Tiltaket med å etablere en "høringsportal" der alle typer høringer publiseres og med mulighet til å
gi direkte høringsinnspill elektronisk, er utsatt til 2017. Dette vil bli etablert i forbindelse med ny
innbyggerportal som skal lanseres i februar 2017.
Prosjektskissen for implementering av konseptet med "Kommune 3.0" i Nes er satt på vent og
ikke prioritert med bakgrunn i bemanningssituasjonen i avdelingen. Kommune 3.0 handler om å
ta hele samfunnets ressurser i bruk, i en tankegang om at vi er på vei bort fra det såkalte
"servicesamfunnet" og over mot "fellesskapssamfunnet" der brukeren ikke er en kunde, men en
innbygger som skal bidra til fellesskapet.
Tiltaket med å utvikle en "forslagsapp" eller lignende er utsatt og vil bli tatt opp igjen i forbindelse
med lansering av ny innbyggerportal i februar 2017.
Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning
Kommunestyret har vedtatt etablering og organisering av barn og unges kommunestyre (BUK).
Første møte og konstituering av BUK vil skje i februar 2017.
Sak 16/50 om "Særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen i Nes
kommune" ble behandlet i kommunestyret 10.5.16 og ordningen ble tillagt stillingen som
oppvekst- og SLT-koordinator og kalt "barn og unges talsperson". Ordningen utgjør 20 % stilling
og omfatter i tillegg oppfølging av barn og unges kommunestyre når dette er etablert.
Enkeltmennesket skal ha mulighet for læring, mestring og positive opplevelser hele livet
Folkehelseopplysningsspalten «Det gode liv i Nes" ble etablert i februar og har etter dette blitt
publisert i Raumnes og på kommunens nettside, første tirsdag i hver måned. Spalten videreføres
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i 2017.
Gjennom året er det publisert aktuell informasjon fra strategi- og utviklingsavdelingen på
innbyggerportalen, bl.a. om alkoholpolitiske retningslinjer og bevillingsområdet, barn og unges
talsperson og folkehelse.

SKAPE
Periodemål/strategier

Handling/tiltak

Nes kommune skal utvikle en helhetlig
frivillighetspolitikk

Utvikle lokal plattform i Nes for samspill og
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen
Utvikle nye frivillighetsformer der brukerne selv
spiller en sterkere rolle
Sikre gode vilkår for frivilligheten

Legge til rette for økt bruk av naturen og
nærområdene

Videreføre og utvide samarbeidet med
frivilligheten, herunder å etablere et friluftsråd
Oppdatere eksisterende turkart og
forvaltningsplaner for statlig sikrede
friluftsområder

Nes kommune skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
Samarbeidsavtale med Frivillighet Norge ble inngått i februar. Frivillighet Norge bisto kommunen i
oppstart av arbeidet med å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk ved å delta i rådmannens
ledermøte, holde innlegg under folkevalgtopplæring og gjennomføre et åpent dialogmøte med
frivilligheten i Nes i mars.
Helhetlig frivillighetspolitikk var tema på utvidet lederforum i november. En administrativ
prosjektgruppe koordinerer arbeidet i samarbeid med en referansegruppe fra frivilligheten
sammensatt av representanter fra idrettsrådet, kulturrådet og friluftsrådet. Arbeidet skal resultere i
et forslag til plattform for samspill og samarbeid som fremlegges til politisk behandling og vedtak
innen sommeren 2017, etter høringsperioden.
Legge til rette for økt bruk av naturen og nærområdene
Nes friluftsråd ble stiftet 28. april og har som formål å samordne arbeidet med-, og styrke
vilkårene for friluftsliv i Nes. Folkehelsekoordinator ivaretar sekretærfunksjonen for rådet det
første året.
I årets sesong med stolpejakt det ble satt ut 120 stolper, 20 i hvert av områdene Fenstad,
Oppaker, Årnes, Dragsjøen, Neskollen og Auli. Stolpejakt i Nes 2016 var et samarbeid mellom
Stiftelsen Dragsjøhytta (avtalevert), Fenstad Vel, FUVO, Oppaker Vel, Hvam IL, Søndre Auli Vel
og Nes kommune. Evalueringen av sesongen viser høy deltakelse og mange registrerte stolper i
Nes.
I samarbeid med frivilligheten er det i løpet av året jobbet med å avklare hvordan oppdatering av
turkart med kvalitetssikring av merkede turer og severdighet kan gjennomføres. Arbeidet vil bli
videreført med GPS-registreringer og trykking av nye kart i 2017 dersom det prioriteres midler til
prosjektet. Det er foreløpig ikke arbeidet med å utvikle elektronisk turkart.
Framtidsutsikter
 Vi skal arbeide videre med å integrere helhetstankegang og de prioriterte områdene i hele
organisasjonen og skape forståelse for hvorfor det er behov for å jobbe helhetlig.
 Styrket helhetlig og strategisk planlegging, og oppfølging av kommunens
styringsdokumenter og planer i praksis - dvs. å ta steget "fra plan til praksis" - blir viktige
fokusområder framover. Større helhetlig fokus i organisasjonen kan bidra til bedre
måloppnåelse.
 Det blir samtidig viktig å avklare og tilpasse kapasitet og oppgaver i avdelingen, kontra
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ansvar og oppgaver i linjen.
En videre utvidelse av avdelingen med juridisk rådgiver og integrering av politisk
sekretariat som foreslås i 2017, gir muligheter til å utvikle og styrke koordinering og
helhetlig fokus ytterligere, samt arbeide systematisk med oppfølging av områdene «møte
med din kommune» og «tillit» som vi skårer lavt på i innbyggerundersøkelsen.

Økonomi
Viktige hendelser
 Vi oppgraderte kommunes ERP system - Unit 4 i samarbeid med DGI.
 Vi tok i bruk Stratsys (elektronisk styringssystem) i slutten av november; har brukt det til
denne årsmeldingen, oppfølging av politiske vedtak og virksomhetsplaner i 2017.
 Kemnerkontoret har innfridd målene satt av Skatt øst.
Fakta
 Vi har ansvar for regnskap, budsjett og planlegging, innkjøp, skatt og innfordring av
kommunale avgifter. Fra 2017 er eiendomskattekontoret plassert i økonomiavdelingen.
 Foruten Nes kommune fører vi regnskapet for Nes kirkelige fellesråd og Esval Miljøpark
KF.
 Vi har det overordnede ansvaret for interkontroll og utgjør kommunens eiersekretariat.
Brukere
 Vi har gjennom året hatt fokus på å gi faglig støtte til kommunens ledere og brukere av
vårt økonomisystem (ERP løsning) og elektronisk styringssystem. Vi har jevnlige møter
men kommunalsjefer og virksomhetsledere.
 For tettere og bedre samarbeid er det innført ukentlige stabsjefsmøter.
 Vi har gjennomført opplæring i avstemming til ansatte på lønn.
 Arbeidet med oppgradering av kommunes ERP system var mer krevende enn forventet.
Det har redusert kapasiteten i avdelingen noe. Det har vært utfordringer med eHandel,
RPW, HMS-modul og lønnsforhandlingsmodul.
Det gjennomføres ikke brukerundersøkelser i stabsfunksjonene.
Medarbeidere
 11 ansatte med bred kompetanse og erfaring.
 Stabilt og godt arbeidsmiljø, men vi har et stort press på omfang og krav til servicen vi
skal yte ledere og andre brukere.
 Lavt fravær; ikke arbeidsrelatert.
 HMS er fast tema på avdelingsmøter. Leder og vara til verneombud har vært på
grunnleggende kurs i arbeidsmiljø.
 Vi hadde gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen i forbindelse med personalseminar
på Villmarksforum. Der jobbet vi blant annet med teambuilding

Medarbeiderundersøkelsen
Periodemål/strategier

Måleindikator

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefravær

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

5,1
5

1,3

0,9

God ledelse

Opplevd tydelig
ledelse i den
forbindelse nærmeste
leder

5,2

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring og

Fornøydhet med
muligheten for læring
og utvikling

4,9

2,5

181

Årsmelding 2016

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Status
2016

Status
2015

Status
2014

fornying
God organisering av
arbeidet

Fornøydhet med
tilrettelegging av egen
jobb

4,9

Godt samarbeid og
god kommunikasjon

Fornøydhet med
samarbeidet med
kollegaer

5,4

Økonomi
Merforbruk er knyttet til ansettelse av ny medarbeider med overlapp grunnet avgang ved pensjon,
samt overtidsarbeid i forbindelse med oppgradering av kommunes ERP system - Unit4.
2016

2015

2014

Regnskap

8 621

8 418

8 215

Budsjett

8 166

9 072

9 591

455

-654

-1 376

Avvik

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk
handlingsrom i den
forbindelse god
økonomistyring og
effektiv ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

Status
2016
105,6

Status
2015

Status
2014

92,8

85,6

Framtidsutsikter
 Økt digitalisering, utnytte ERP løsningen bedre.
 Systematisk opplæring og veiledning av ledere og brukere.
 Gevinstrealisering og effektivisering.
 Stabsavdelingenes oppgaver og ansvar kontra virksomhetenes oppgaver og ansvar.
Nes Svømmehall
Viktige hendelser
 Daglig leder tiltrådte i september
 Nesbuen har bestemt at svømmehallen skal hete Nes Svømmehall
 Svømmehallen er ferdig utvendig. Fylling av bassenger og oppstart av innregulering og
prøvedrift skjer i løpet av mars 2017.
 Overlevering er endret fra 6. juni 2017.
Fakta
Svømmehallen åpner til høsten 2017. Nes Svømmehall og kommer til å tilby et stort 25 meter
basseng med 6 baner, terapibasseng, barnebasseng og aktivitetsbasseng. I tillegg tilbys 1 sklie
på 58 meter, samt en barnesklie.
I svømmehallen blir det kafe og tør servering, samt en butikk som selger utstyr.
Medarbeidere
Virksomheten er nyopprettet og første medarbeiderundersøkelse for enheten blir gjennomført i
2017.
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Økonomi
Utgifter er knyttet lønn til daglig leder, annonsering og noe inventar og utstyr.
2016

2015

Regnskap

487

Budsjett

500

Avvik

-13

Periodemål/strategier

Måleindikator

Ambisjon
2016

Nes kommune skal ha
økonomisk
handlingsrom i den
forbindelse god
økonomistyring og
effektiv ressursbruk

Avvik fra
budsjettramme

100

2014

Status
2016

Status
2015

Status
2014

97,3

Framtidsutsikter
 Avklare spørsmål om retten til moms kompensasjon samt bruken av svømmehallen i
forhold til spillemidler.
 Sikre optimal drift av svømmehallen ut fra etterspørsel på tildeling av timer til
undervisning, lag og foreninger og andre badegjester
 Avklare driftsform og driftsforutsetninger innenfor tildelt ramme
 Oppnå tilstrekkelig antall besøkende
 Oppfylle kompetansekravet til svømmeferdighet hos skolebarn
 Utvikle svømmehallen til å bli et godt folkehelsetiltak til glede for hele befolkningen
 Utvikle svømmehallen til et samlingspunkt for hele regionen
 Legge til rette for at kommunens helseinstitusjoner får brukt svømmehallen for å fremme
helse og gjenopptrening
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