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Ordfører har ordet 

2017 var et begivenhetsrikt år i Nes kommune både på godt og på vondt. 

Vi har fått til mye bra politisk og de ansatte har levert gode tjenester til innbyggerne, men det har 
også vært utfordringer. 

Åpningen av svømmehallen i august var ett av flere hyggelige høydepunkter i løpet av året. Som 
politiker, er det godt av og til å se konkrete resultater av vedtakene vi fatter. Ikke bare har vi fått 
en bygning og et anlegg som innbyr til mosjon og moro, besøkstallet de første månedene viser at 
dette har vært svært etterlengtet. Svømmehallen er og vil forbli viktig for nesbuenes folkehelse. 
Nes svømmehall vil bli husket som noe av det beste kommunestyret fikk til i perioden 2015-2019. 

Vedtaket av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer ser jeg også tilbake på som en 
positiv milepæl. Her fikk vi systematisert arbeidet med å ta vare på Nes kommunes historie og 
særpreg. Plattformen for helhetlig frivillighetspolitikk var en annen viktig sak, og sørget for en 
ytterligere styrking av det jeg ser på som en av de beste sidene av kommunen vår: Det sterke 
engasjementet for lokalsamfunnet som vi ser i frivillig sektor. 

I 2017 startet arbeidet med ny kommunedelplan for Årnes for fullt, og det har vært spennende å 
følge prosessen så langt. I februar var politikere og administrasjon på en inspirerende workshop 
hos Snøhetta, som for meg var det store startskuddet. Men aller mest satte jeg pris på 
involveringen av de yngste innbyggerne våre, som er dem som skal bruke Årnes lengst. Dette blir 
en av de viktigste sakene også i 2018, og vil sette preg på kommunesenteret i mange år. Det 
gleder jeg meg til å følge med på videre. 

Men det er heller ikke til å komme fra at det har vært noen mindre lystige sider ved 2017 i Nes 
kommune. Rådmann Johnny Pedersens oppsigelse var en utfordrende opplevelse for alle 
involverte, og det var nok en del ansatte som følte på litt utrygghet akkurat idet det skjedde. Men 
så opplevde i hvert fall jeg at det ble en følelse av ny giv i kommunen med Ingar Døhlen som 
konstituert rådmann, som jeg håper vil fortsette uansett hvem som ender opp med å få 
rådmannsjobben. 

Også økonomisk var 2017 et til dels vanskelig år, med noen store uforutsette røde tall. Samtidig 
er det viktig å påpeke at det aller meste har gått bra også økonomisk – de fleste virksomheter har 
budsjettert godt og holdt seg innenfor budsjettet. Vi har en del ting vi må ordne opp i, men vi skal 
også ta med oss alt det positive og bygge videre på det. 

Kommunens viktigste oppgaver handler om daglig drift. Innbyggerne har krav på gode tjenester, 
og det gjør alle ansatte hva de kan for å levere. Innbyggere, ansatte og politikere må dra lasset 
sammen for å gjøre Nes kommune til et enda bedre sted å leve, og det er jeg trygg på at vi skal 
få til. 

 

 

 

Grete Sjøli 

Ordfører 
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Rådmannen har ordet 

2017 har på mange måter vært et spennende år for Nes kommune og det er mye vi har fått til 
sammen. Vi har bygd og satt i drift ny svømmehall, åpnet lokale kommunale akutte døgnplasser 
(KAD-plasser), bygd takterrasse på Sykehjemmet, gjennomført realfagsmesse for barnehager og 
skoler, gjennomført mye spennende arbeid med kommunedelplan Årnes blant annet «Bygg 
Årnes» i lego, oppstart av barn og unges kommunestyre, vi har til og med bidratt til en 
helikopterlandingsplass på Auli og vi markerte at Nes rådhus var 50 år. Dette er bare et utvalg av 
mye av det spennende arbeidet som har preget oss i 2017. 

Grensejustering mellom Nes og Sørum har vært en viktig sak i 2017. Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus fikk i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utrede konsekvenser 
av en grensejustering mellom Nes og Sørum som omfatter Rånåsfoss og Auli. Vi satte i gang 
med å utforme kunnskapsgrunnlag, samt at vi avholdt folkemøte på Auli skole i oktober 2017. 
Dette arbeidet ferdigstilles våren 2018. 

Det må også nevnes at det var krevende dager på slutten av året. Endringer i ledelsen var 
utfordrende og krevende, men på samme tid ga det grobunn for nye muligheter og nye grep. 
Muligheter og grep som forhåpentligvis på sikt vil styrke tjenestene til det beste for innbyggere i 
Nes kommune. 

Regnskapet for 2017 viser et merforbruk eller "underskudd" på 1,3 mil. kr. eller et negativt netto 
driftsresultat på 0,1 % av driftsinntektene. Dette er under fylkesmannens anbefalinger om 3 til 
5 %, og under Nes kommunes målsetning. 

Som konstituert rådmann uttrykker jeg en bekymring på bakgrunn av regnskapsresultatet. Vi har 
årlig behov for å avsette midler på disposisjonsfond til framtidige investeringer. Til tross for et 
svakt resultat i 2017 har vi fremdeles et disposisjonsfond på 184 mill.kr. eller 12,5 % av 
driftsinntektene. 2017 har vist at vi har behov for månedlig oppfølging av økonomi for å ha 
nødvendig kontroll. Videre har vi erfart at vi trenger å utvikle vår oppfølging og kvalitetssikring i 
arbeid med store investeringsprosjekter. Både for å ha nødvendig kontroll, men også for å skape 
et sterkere eierskap og involvering politisk. 

Det økonomiske resultatet viser oss at vi har et behov for å videreutvikle omstilling og 
effektivisering av tjenestene til et nivå som vi har rammer til. For å få til dette må vi først og fremst 
ta innbyggerne på alvor, lytte til signaler og samtidig avklare forventninger. Sammen; innbyggere, 
folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte, må vi transformere tjenestene til et nivå som er 
innenfor våre økonomiske rammer og som holder et kvalitetsmessig høyt nivå. Dette har det vært 
arbeidet med over flere år og 2017 har vist at dette blir et viktig fokus for oss også i årene 
framover. 

Tillit og respekt for hverandres roller er viktig i alle sammenhenger. Forholdet mellom de 
folkevalgte og rådmannen må være basert på høy grad av tillit og respekt. Dette er en svært 
viktig oppgave å lykkes med. Ved å få til et godt og tillitsfullt samarbeid mellom politikk og 
administrasjon, kan vi sammen bidra til å gjøre hverandre gode. På denne måten gjør vi Nes 
kommune best mulig som tjenesteyter og forvaltningsledd, som organisasjon og arbeidssted, som 
igjen gjør Nes til en god kommune å bo og å leve i. 

Avslutningsvis vil jeg takke alle ansatte for det gode arbeidet og for den innsatsen som hver 
enkelt legger ned for å virkeliggjøre vår visjon, det gode liv der elvene møtes. Gjennom å vise 
nærhet, engasjement og synlighet, har hver og en sterkt bidratt på sin måte til å gjøre Nes til en 
enda bedre oppvekst- og bokommune. 

 

 

Ingar Døhlen 

Konstituert rådmann 
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Viktige hendelser i 2017 
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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, som kommuneplanen, temaplaner, 
strategidokumenter og handlingsprogram med budsjett og økonomiplan. 

Slik vil vi ha det 

Kommuneplanens satsingsområder gir føringer for prioriterte områder. I 2017 er utvalgte mål og 
strategier fra satsingsområdene 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 

I Nes er det godt å vokse opp, bo og 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 

I Nes er det fokus på læring og kunnskap 
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 

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

SKAPE 

I Nes er det engasjement og nyskaping 
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 må ha en organisasjon og en 
kompetanse som møter både dagens og 
fremtidens krav 

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

 

 

 
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. 
 

Dette er Nes 

Nes er en middels stor kommune som har hatt jevn vekst i folketallet de siste årene. Ved 
utgangen av 2017 var det 21 681 innbyggere i kommunen. Dette er 440 flere enn i 2016. 
Folkemengden har det siste året økt med 2,1 %. 

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 er preget av spredt bebyggelse med 
mange små tettsteder. Om lag 20 % av befolkningen bor i kommunesenteret og 64 % av 
innbyggerne bor i tettbebyggelse. 

Nes sine særegenheter – som elvemøtet mellom Glomma og Vorma, det bølgende 
kulturlandskapet og kulturhistorien, blandet med kjennetegn som tilgangen til natur og friluft, det 
rike kulturlivet og idrettstilbudet, mye frivillig arbeid og god dugnadsånd – er med på å danne 
kommunens identitet. 

Næringsstrukturen preges av primærnæringene, offentlig virksomhet og servicenæringer. Nesten 
halvparten av arbeidsplassene i kommunen er innenfor offentlig administrasjon, undervisning og 
helse- og omsorgstjenester. Nes er en typisk pendlerkommune, der de fleste pendler til Oslo, og 
dernest til Gardermoen området. 

Slik står det til i kommunen 

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

Vi har allikevel flere utfordringsområder i årene som kommer, psykisk helsetilstand hos barn og 
unge, frafall i videregående skole, høy andel livsstilssykdommer og en økende andel eldre, 
kombinert med begrenset økonomisk handlingsrom. 

Årets regnskapsresultat er skuffende. Netto driftsresultat (forskjellen mellom inntekter og utgifter) 
viser et «underskudd» på 1,3 millioner kroner eller en negativ resultatgrad på 0,1 prosent. Vi har 
imidlertid hatt gode resultater de siste årene; disposisjonsfondet er ved utgangen av året 12,5 
prosent av driftsinntektene. De kommende årene forventes det resultat under målsetting til 
fylkesmannen som følge av store investeringer knyttet til befolkningsveksten. 

 

Nøkkeltall 

 

 
 
 

Innbyggere 

 
 
 

21 681 

 

 
 

Mottaker av 
hjemmetjenester 67-79 

år 

 
62 per 1000 
innbygger 

 

 
 

Utgifter per 
oppholdsdøgn i 

institusjon 

 
 

3 913 kr 

 

 
 

Barn med 
barnehageplass 

 
 

91,7 % 

 

 
 

Driftsresultat 

 
 
 

0,1 % 

 

 
 

Lånegjeld per 
innbygger 

 
 

43 311 kr 

 

 
 

Driftsinntekter per 
innbygger 

 
 

69 872 kr 

 

 
 

Driftsutgifter per 
innbygger 

 
 

69 687 kr 

Organisering - slik jobber vi 

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 uendret i 2017. 

Endringer i 2017 

Arbeidet med ny administrativ organisering har hatt fokus store deler av 2017. Med virkning fra 
1.1.2018 organiseres kommunen med 4 kommunalområder: Kultur og mangfold, Samfunn og 
miljø, Oppvekst og utdanning og Helse og velferd. Virksomhetsorganisering er samtidig etablert 
for de 3 første kommunalområdene, mens Helse og velferd fullfører prosessen våren 2018. 
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Politisk ledelse 2015-2019 

Ved kommunevalget i 2015 fikk Nes kommune sin første kvinnelige ordfører. Den politiske 
samarbeidsplattformen består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. 
Senterpartiet har varaordfører. Vervet som varaordfører utgjør 50 %. 

 

 

Valgdagen for Stortings- og sametingsvalget var mandag 11.september 2017. Vi hadde også 
valgdag søndag 10.september. Vi tok i bruk elektronisk avkrysning i manntallet. Antall 
forhåndsstemmer økte kraftig, men total valgdeltakelse ble 76,8 % litt over 3 % lavere enn 
ambisjonen. 

 

Måleindikator Status 2015 Ambisjon 2019 Status 2013 Status 2017 

Valgdeltakelse: Stortingsvalg   76,9 %  76,8 %  

Valgdeltakelse: Kommunevalg 55,5 %  60 %   

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 samarbeid innenfor interessepolitikk, næringsutvikling, 
tjenestesamarbeid og administrativt samarbeid, samt felles IKT- strategier. Strategiplanene har et 
perspektiv fram til 2020. 

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 
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 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) 

Aksjeselskap og kommunale foretak 

Nes kommune har tre heleide selskaper Kanmer (AS), Nes Kulturhus (AS) og Esval Miljøpark 
(KF).  I tillegg har kommune en 15 % eierandel i Nes Miljøpark (AS). 

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. 

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. 

Nes Miljøpark eies av AF Gruppen, Esval Miljøpark og Gunnar Holth Grusforretning. Selskapet 
etablerer den første miljøparken for gjenvinning av forurenset masse på Østlandet. Målet er å 
gjenvinne 100 prosent av massene ved hjelp av ny miljøteknologi. 
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Innledning 

I dette kapitlet beskrives hvordan vi har prioritert, brukt ressursene og jobbet for å nå de 
langsiktige målene i kommuneplanens samfunnsdel. Dette redegjøres det 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. 

Rapportering på administrativ styring og tjenesteproduksjon fremgår av kapittel 7 
Kommunalområdenes virksomhet. 

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. Hovedmålet for folkehelse i Nes er "friske og mestrerende nesbuer". Det handler 
om å rette innsatsen der en kan få størst effekt og gevinst av helsefremmende og forebyggende 
tiltak. 

Satsingsområdene innenfor folkehelsearbeidet følger satsingsområdene i kommuneplanens 
samfunnsdel. Kommunen har i sitt folkehelsearbeid primært valgt å satse på barn og unge, selv 
om hele befolkningen er målgruppen. Oppvekst- og levekår er avgjørende for helsen senere i 
livet. Tidlig innsats er avgjørende for både helse til den enkelte og samfunnsøkonomien. 

Det enkelte kommunalområde, med sine virksomheter, jobber med ulike tiltak som bidrar til dette, 
noe som kommer fram i handlingsprogrammet. Utgangspunktet for tiltak er det systematiske 
folkehelsearbeidet, jf. Lov om folkehelse og vårt oversiktsarbeid (Oversikt over helsetilstanden og 
påvirkningsfaktorer 2016-2019). 

Barnehager og skoler er den naturlige arena for gode helsefremmende tiltak som når alle barn, jf. 
Helhetlig oppvekststrategi 2017-2027. 

Friskliv- og mestringssenteret er en viktig arena for det forebyggende og rehabiliterende arbeid, 
særlig med vårt utgangspunkt i henhold til utfordringsbildet, som kommer fram av 
oversiktsarbeidet. Her er det potensiale for utvikling av tiltak for alle aldersgrupper. 
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LEVE 

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

• Strategidokument infrastruktur ladestasjoner ble vedtatt i mai. 18 ladestasjoner er etablert ved 
Runni og Nes sykehjem. 

• Kommunen overtok Nes svømmehall fra entreprenøren i midten av juni og tilbudet er godt 
besøkt. 

• I september åpnet den nye takterrassen ved Nes sykehjem som gir mulighet for beboere med 
demens til å komme seg ut. 

• Et gründersenter ble åpnet i Årnes næringssenter i oktober. 

• Arbeid med kommunedelplan Årnes har pågått og i denne forbindelse er det utarbeidet en 
mulighetsstudie for hvor og hvordan omsorgsboliger kan lokaliseres til Årnes. 

 Satsingsområder i folkehelsearbeidet: 
 

LEVE  

Jobbe helsefremmende og forebyggende for å begrense 
livsstilssykdommer 

Fysisk aktivitet 

Kosthold 

Rusmidler 

 

Friskliv og mestringssenter arbeider for å forebygge livsstilssykdommer og fremme helse hos 
befolkningen, både i form av treningsgrupper, Bra mat-kurs og andre tilpassede grupper. De har 
deltatt i forskningsprosjektet SAMBA, som handler om å gi innbyggere med artrose opplæring, 
trening og mestring av egen sykdom. Prosjektet er avsluttet med gode resultater, og er nå en del 
av ordinær drift i form av AktivA. Prosjektet SALSA er i gang, der en gir personer med kroniske 
muskelskjelettsmerter opplæring og mestring (Livsstyrketrening) og fysisk aktivitet. 

Det ble arrangert matpakkekurs for alle kommunens 6. klassinger i forbindelse med Matfestivalen 
Brød & Circus i september, der barna lærte om hvordan de kunne smøre næringsrike, sunne og 
gode matpakker og hvorfor det er smart å gjøre det. I samarbeid med lag og foreninger har vi et 
lavterskeltilbud om Stolpejakt for hele befolkningen som i 2017 resulterte i hele 95 090 registrerte 
stolpebesøk i Nes. 

Vi vil også nevne og henvise til kommunenes SLT-arbeid (SLT står for samordning av lokale rus- 
og kriminalitetsforebyggende tiltak) som er viktig i forebygging av rus og kriminalitet blant barn og 
unge, samt oppfølging av personer som sliter med rus og vold. 

Helsefremmende kosthold og ernæring 

Verbalforslag vedtatt i kommunestyrets behandling av handlingsprogram 2017-2020: 

«Som en del av Nes kommunes allmenne folkehelsearbeid, skal det i 2017 settes et 
særlig fokus på helsefremmende kosthold og ernæring. Dette fokuset er spesielt viktig i 
kommunens institusjoner, men skal gjelde alle kommunens virksomheter. Arbeidet skal 
særlig rettes mot utsatte grupper, hvor vekt og ernæring er en utfordring, som overvekt 
blant barn og vekttap og underernæring blant eldre. Arbeidet startes første kvartal 2017 
og rapporteres i årsmelding 2017. Utvalg for oppvekst, helse og velferd gis muntlig 
rapport hvert kvartal». 

Arbeidet med innføring av nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehage og skole ble 
startet opp på oppvekstforum i mai 2017 der Helsedirektoratet var til stede for å informere om 
retningslinjene. Dette er en oppfølging av tiltaket i Helhetlig oppvekststrategi om at «Alle 
barnehager, skoler og SFO skal innarbeide Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i 
barnehager/SFO/skoler».  

Videre er arbeidet fulgt opp med møter ute i virksomhetene for å finne gode måter å innarbeide 
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retningslinjene i barnehager, skoler og SFO, samt for å finne ut hvordan vi evaluerer at 
retningslinjene blir fulgt opp. Dette er det behov for at arbeides mer med i 2018. Planen "Strategi 
for kvalitet i SFO 2018 - 2022" ble påbegynt i siste halvdel av 2017. Her har mat og måltid en 
sentral plass. I følge ledere i SFO benyttes retningslinjene i SFO, og de følges i planlegging av 
mat og måltider. For implementering av nasjonale retningslinjer i skolene har vi behov for mer 
kunnskap, og det vil arbeides videre med dette fremover. I tillegg har kommunen samarbeid med 
Universitet OsloMet (tidligere HIOA) innen området samfunnsernæring, der vi samarbeider om 
kartlegging, forskning og utvikling av tiltak, noe som er en prosess over flere år. 

Når det gjelder eldre, så har Nes Sykehjems prosjekt med fokus på god ernæring hos eldre hatt 
fokus igjennom hele året. Nye måltidsrutiner ved sykehjemmet og Leirveien bosenter har blitt 
implementert, og nødvendig kartlegging av beboere er påstartet. Hjemmetjenesten har også hatt 
fokus på ernæring hos hjemmeboende eldre. Ansatte i Hjemmetjenesten har fått tilbud om 
opplæring i nødvendig kartlegging og viktige faktorer i forhold til ernæring. Gjennom tiltaksplaner 
og dagsplaner for tjenestemottagere i Miljøarbeidertjenesten, tilrettelegges det for god ernæring, 
stimuli, trivsel, mestring og selvstendighet, i egen hverdag der de bor. 

 

Overordnede mål Periodemål 

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 har aktive innbyggere 

Nes kommune har et balansert og bærekraftig bosettingsmønster 

Det er gjennomført et betydelig arbeid på gang- og sykkelveger, samt kommunale veger. I tillegg 
er det arbeidet med infrastruktur på Herbergåsen. Dette omtales mer detaljert under 
investeringer. Arbeidet med strategi for samferdsel og trafikksikkerhet er ikke startet opp på grunn 
av ressurssituasjonen (vakanser). I 2017 har kommunen inngått en intensjonsavtale med 
Akershus fylkeskommunes trafikksikkerhetsutvalg, ved Trygg Trafikk, og kommunen jobber mot å 
bli godkjent som Trafikksikker kommune innen sommeren 2018. 

Strategidokument infrastruktur ladestasjoner ble vedtatt i mai 2017. 18 ladestasjoner er etablert 
ved Runni og Nes sykehjem. I tillegg har det blitt etablert en ekstra ladestasjon ved Nes rådhus. 
Alle stasjonene er oppgradert til betalingsløsning. 

Det er i 2017 blitt gjennomført to viktige studier som danner grunnlaget for arbeidet med Helhetlig 
Boligstrategi, som videreføres i 2018. Fafo har utført foranalysen "Boligsosiale utfordringer i Nes 
kommune", som ble behandlet i mai 2017. I tillegg er det utarbeidet en mulighetsstudie for hvor 
og hvordan omsorgsboliger kan lokaliseres til Årnes. 

Dekningsundersøkelsen for internett og mobildekning er fulgt opp. Det ble høsten 2017 gjort 
vedtak om å tilrettelegge for bedre mobil- og bredbåndstilbud i fire områder. 

Årnes er et attraktivt kommunesenter i vekst 

Årnes er i kontinuerlig utvikling og har status som prioritert lokalt tettsted. Forslag til 
kommunedelplan for Årnes ble utarbeidet, og klargjort for fremleggelse til politisk behandling 
(offentlig ettersyn) på nyåret 2018. I forbindelse med kommunedelplanen for Årnes ble det 
utarbeidet en utredning av overvannssituasjonen for Årnes. Utredningen skal danne grunnlaget 
for arbeidet med flom/overvannsrelaterte problemstillinger for Årnes. Videre belyser utredningen 
et behov for oppgraderinger mv. for ledningsnettet som må ivaretas i forbindelse med 
utbyggingsprosjekter og kommunens arbeid med vedlikehold/utskiftninger. 

Et gründersenter er åpnet i Årnes næringssenter. Totalt leier kommunen seks kontorplasser 
(gründere og egne ansatte). 
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Kommunen overtok Nes svømmehall fra entreprenøren i midten av juni. Svømmehallen åpnet for 
publikum i august og en høytidelig offisiell åpning skjedde i september. 

Familiens hus flyttet i sin helhet til Årnes sentrum i 2017. Lokalene oppleves som 
hensiktsmessige og Åpen barnehage har opplevd en økning i besøkstallene. 

Bygging av Årnes barnehage gikk etter planen både tidsmessig og økonomisk i 2017. 

 

 

 

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. For de yngste er det arrangert vinteraktivitetsdager i skoler og barnehage, 
samt at skoler og barnehager har faste utedager. Tredje og siste runde i aktivitetskonkurransen 
"Norge rundt på 21 dager" ble gjennomført for skoleåret 2016/17. Videre har barneskolene deltatt 
på Tahirlekene, samt at SFO i samarbeid med Raumnes & Årnes har gjennomført et 
basketprosjekt. 

Temaet grønt-, leke- og aktivitetsområder er belyst og ivaretatt i kommunedelplanen for Årnes. 
Problemstillingen videreføres i dialog med utbyggerne i den enkelte reguleringsplanprosess. 
Arbeidet med kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv startet i 2017, planprogram 
ble vedtatt og planen ferdigstilles i 2018. 

I desember 2017 ble det vedtatt at tjenestemottagere som er i et behandlings-/ 
oppfølgingsopplegg i regi av kommunale virksomheter skal gis gratis adgang til svømmehallen 
dersom dette er en del av tjenestetilbudet. Dette er en prøveperiode på et år. Svømmehallen 
brukes i tillegg aktivt av skolelever og innbyggere i kommunen. 

 

Måleindikator Ambisjon 2016 Status 2016 Status 2012 

Innbyggerundersøkelsen: temaskår 
"kommunen som bosted" 

5 4,6  4,7 

 «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. 
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Overordnede mål Periodemål 

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 

Arbeid med helhetlig oppvekststrategi har hatt fokus gjennom hele 2017, og styrkes gjennom det 
tverrfaglige samarbeidet i oppvekstforum, hvor ulike temaer diskuteres hver måned. Samtlige 
skoler har hatt et samarbeid med skolehelsetjenesten i perioden. Videre har ti URO-instruktører 
fullført sin utdanning, og hatt opplæring av en gruppe ansatte i kommunen. 

Driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter er økt med 1,25 nye hjemler i tråd med 
budsjettvedtaket. Det ble også tilsatt en ny fysioterapeut ved frisklivssentralen i august. Det har 
vært arbeidet med å forbedre samhandlingen mellom ergo- og fysioterapitjenesten og 
hjemmetjenesten for å finne riktige kandidater til hverdagsrehabilitering. Deltagere i 
hverdagsrehabilitering, frisklivsgrupper og balansetreningsgrupper viser alle bedring av 
scoringsresultat ved gjennomført program. 

Arbeid med SLT-planen har hatt stort fokus gjennom hele året. SLT-arbeidet er reetablert og 
rendyrket etter SLT-modellen og skal videreutvikles for å styrke det rus- og 
kriminalitetsforebyggende arbeidet for barn og unge. Det er etablert et tett og kontinuerlig 
samarbeid mellom kommunens SLT-koordinator og politikontakten i politiet. Strategiplan for SLT-
arbeidet 2018-2021 med tiltaksplan, ble vedtatt i desember med fire innsatsområder i kommende 
fireårsperiode: foreldrerollen, kunnskap om og holdninger til alkohol og rusmidler, barn og unges 
psykiske helse og barn og unge i en digitalverden. 

Som en del av det allmenne folkehelsearbeidet har det i 2017 vært fokus på helsefremmende 
kosthold og ernæring rettet mot barn og unge samt eldre. 

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

Arbeidet med rullering av Omsorgsplanen og utarbeidelse av Strategisk helse og velferdsplan 
2018-2030 ble ferdigstilt innen utgangen av året. Endelig vedtak av ny strategi finner sted før 
sommeren 2018. 

Som en del av arbeidet med kommunedelplan Årnes, har det blitt gjennomført en mulighetsstudie 
hvis overordnede hensikt var å sikre at areal til fremtidig behov for omsorgsformål ble avsatt. 
Studien har også belyst hvordan Nes kommune best mulig kan utnytte tilgjengelig areal og 
eksisterende bygg, med utgangspunkt i fremtidig boligbehov og hensiktsmessig lokalisering av 
tjenestetilbud. 

Nes sykehjem har etablert og tatt i bruk 14 nye langtidsplasser, og i september åpnet den nye 
takterrassen ved Nes sykehjem som gir mulighet for beboere med demens til å komme seg ut. 
Det er etablert heis til takterrassen. Det mangler fremdeles et tilfredsstillende botilbud til 
innbyggere i aktiv rus, samt et bemannet botilbud til de med alvorlige psykiske lidelser. 
Problemstillingen ble noe belyst i den ovennevnte mulighetsstudien, og er et prioritert område i 
2018. 

Velferdsteknologi skal i større grad sette innbyggerne i stand til å mestre eget liv lenger i egen 
bolig. Prosjektmidler til velferdsteknologi gir mulighet for større innsats på dette feltet. 
Ergoterapeut med spesialkompetanse i velferdsteknologi deltar i en interkommunal 
prosjektgruppe i regi av DGI, og fungerer som ressursperson på området i Nes kommune. 
Innføring av nytt alarmanlegg på sykehjemmet er utsatt og planlegges iverksatt i løpet av 1. 
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halvår 2018. Dette med bakgrunn i at en ønsker å høste erfaringer fra implementeringen av 
velferdsteknologi i hjemmetjenesten og ressurser hos DGI. Det har vært gjennomført kontinuerlig 
evaluering og opplæring i forhold til bruk av nye digitale trygghetsalarmer. Systemavvik har blitt 
meldt tilbake til leverandør for oppfølging og utbedring. 

Bruk av kommunale akutte døgnplasser (KAD) var lavere enn ønsket etter oppstart. Det har vært 
jobbet bevisst med å få opp beleggsprosent, og i siste kvartal var denne oppe i henholdsvis 71 %, 
56,7 % og 67,7 %. Dette er en god forbedring fra de første tre kvartalene. 

 

Overordnede mål Periodemål 

Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer Nye skolebygg skal fungere som nærmiljøsenter etter 
skoletid 

Barnekonvensjonen kommer tydelig fram i 
overordnede plandokumenter, i vedtak og omsettes i 
praksis i alle våre tjenester 

Nye skolebygg skal fungere som nærmiljøsenter etter skoletid 

2017 har vært brukt til planlegging av Vormsund ungdomsskole. Den overordnede 
arkitektløsningen er valgt og prosjektering er i gang. Anbud vil bli lagt ut våren 2018. 
Romprogram og løsninger er gjennomgått med brukere. Romprogram for ny idrettshall, og andre 
kulturaktiviteter ved ny Vormsund ungdomsskole er ivaretatt og innarbeidet i arkitektens forslag. 

Strategi for barnehage- og skolestruktur ble lagt fram til politisk behandling i mai. 

Samtlige skoler benyttes på kveldstid av lag og foreninger. 

Barnekonvensjonen kommer tydelig fram i overordnede plandokumenter, i vedtak og 

omsettes i praksis i alle våre tjenester 

Saksbehandlere, ledere og ansatte gjennomførte i mars 2017 et kurs med fokus på barn og 
unges medvirkning. Samtlige virksomheter har startet et arbeid med å implementere 
Barnekonvensjonen i det praktiske arbeidet. Fokuset har vært på «Barns rett til medvirkning» og 
«Barns rett til å bli hørt». Maler og rutiner som brukes i kommunalområdet er gjennomgått med 
tanke på å ivareta Barnekonvensjonen. 

 

Måleindikator Ambisjon 2016 Status 2016 Status 2012 

Innbyggerundersøkelsen: temaskår "bomiljø og 
sentrumsfunksjoner" 

4,5 4,2  4,1 

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. 
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LÆRE 

I Nes er det fokus på læring og kunnskap 

• Vi har innført læringsbrett for alle elever i Nes-skolen. 

• Samtlige barneskoler og de fleste barnehagene deltok på realfagsmesse i januar. 

• En egen digital høringsportal er etablert på innbyggerportalen. 

• Nes deltok i KS Lokaldemokratiundersøkelsen i september. 

• Barn og unges kommunestyre har gjennomført fire møter i løpet av året. 

Satsingsområder i folkehelsearbeidet: 
 

LÆRE  

Bidra til at flest mulig fullfører videregående skole 
(psykisk helse) 

Språk- og leseferdigheter 

Trivsel 

Mobbing 

Mestring 

Det er nødvendig med et helhetlig og godt samarbeid for å skape gode oppvekstsvilkår for barn 
og unge i Nes. Vi er i startfasen på en langsiktig og målrettet innsats gjennom oppfølging av 
tiltakene i Helhetlig oppvekststrategi. Det er utarbeidet en egen oppfølgingsrapport 2017 som 
viser status for alle tiltak. 

Vi ser en positiv utvikling i Folkehelseprofil for Nes 2018, til at færre barn i 5. trinn ligger på 
laveste mestringsnivå i lesing og regning. Ungdataundersøkelsen i Nes 2017 viser dog til en 
økende andel unge med psykiske helseplager, og det er nødvendig å rette fokus mot friskfaktorer 
som mestring og trivsel for å snu denne utviklingen. Vi ser en utvikling der frafallet i videregående 
skole i Nes sakte men sikkert har blitt redusert de siste årene, men sammenlignet med landet og 
Akershus er frafallet fortsatt for stort. 

 Overordnede mål Periodemål 

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 

Redusere frafall i videregående skole 

Heve elevenes faglige resultater i basisfagene til over Akershusnivå 

Samtlige skoler har arbeidet med tiltak i henhold til LØFT i Nes-skolen. Det har vært gjennomført 
en omfattende satsing på innføring av læringsbrett for alle elever i Nes-skolen. Det har vært fokus 
på resultatoppfølging både på skole- og kommunenivå, samt skolevandring og kollegaveiledning 
internt på skolene. Det er ressurspersoner i lesing og regning på alle skoler som har jobbet med 
veiledning av lærere og tiltak direkte mot elevene. I tillegg er det lese- og regneveileder på 
kommunenivå som jobber tett med skolene og direkte med elevene, samt lese- og regnekurs for 
elever som har behov for ekstra tiltak. 

Tiltaket om økt lærertetthet i ungdomsskolene har i 2017 vært rettet inn mot de tre skiftelige 
fagene, engelsk, norsk og matematikk. Ressursene har vært brukt til to lærere og til å 
gjennomføre kurs for elever i regning og lesing. 
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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 skoler og 
barnehager har gjennomført foreldresamtaler og foreldremøter i tråd med rutiner. Foreldreforum 
ble gjennomført på alle skoler i tråd med planen. I tillegg ble kommunikasjonsverktøyet 
Transponder tatt i bruk fra 01.01.2017 på alle skoler. 

Kommunalt foreldreutvalg (KFU) for skolene ble etablert i 2017 og samarbeid med skoleeier ble 
etablert. Nye retningslinjer for samarbeidsutvalg (SU)/ skolemiljøutvalg (SMU) ble utarbeidet med 
tanke på bedre samhandling mellom det administrative og politiske nivået (et resultat av 
deltakelse i skoleeierprogrammet gjennom KS). 

Nes er realfagskommune 

Nes har siden 2015 vært realfagskommune, 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. 

I 2017 har Nes kommune samarbeidet med Forskerfabrikken og Høgskolen i Oslo og Akershus 
om realfag. Samtlige barneskoler og de fleste barnehagene deltok på realfagsmesse i januar. 
Samlinger for rektor og styrere i forbindelse med. realfagskommune ble gjennomført. Det har 
vært fokus på ledernes rolle i arbeidet. Høsten 2017 har realfagsnettverk for barnehagelærere 
vært i drift. For skolene har dette vært begrenset til nettverk i regning som grunnleggende 
ferdighet. 

Mye realfagsutstyr er kjøpt inn til skoler og barnehager, som en del av satsingen. 

Redusere frafall i videregående skole 

Planen "strategi for kvalitet i SFO 2018 - 2022" ble påbegynt i siste halvdel av 2017. 

Frafallet i videregående skole var for Nes-elevene på 26 %. Dette er et prosentpoeng framgang 
fra 2016 og 2015. Ambisjonen for 2018 er på 23 %. Vi må jobbe helhetlig og tverrfaglig for å nå 
dette målet. Ungdomsskolene, administrativ skoleeier og Nes videregående skole har 
gjennomført samarbeidsmøter for å styrke samarbeidet mellom grunnskolen og videregående 
skole. Elever fra ungdomsskolene har fått utvidet tilbud om praksisdager på videregående skole. 
Dette gjelder særlig yrkesfaglige studieretninger. Tiltak beskrevet i Et løft i Nes-skolen, Helhetlig 
oppvekststrategi og i SLT-arbeidet er gjennomført med tanke på å redusere frafall i videregående 
skole. 

Måleindikator Ambisjon 2018 Status 2017 Status 2016 Status 2015 

Frafall videregående opplæring 23 % 26 %  27 %  27 %  
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Nasjonale prøver: Resultatene på Nasjonale prøver 2017 varierte mye mellom skolene. 8.trinn: 
Samlet sett var vi under nasjonalt snitt, men det var framgang fra 2016 innenfor lesing og 
engelsk, mens det var en tilbakegang i regning. 5.trinn: Resultatene i 2016 var for Nes kommune 
meget gode, med et snitt på Akershusnivå. Totalt sett viste 2017 en tilbakegang på alle de tre 
grunnleggende ferdighetene fra 2016, og resultatene var under nasjonalt snitt i lesing og regning. 
I engelsk var resultatet på nasjonalt nivå. 

Måleindikator Ambisjon 2018 Status 2017 Status 2016 Status 2015 

Nasjonale prøver lesing 5.trinn 50 49  51  48  

Nasjonale prøver regning 5.trinn 50 48  50  49  

Nasjonale prøver engelsk 5.trinn 50 50  51  49  

Nasjonale prøver lesing 8.trinn 50 47  46  49  

Nasjonale prøver regning 8.trinn 50 47  48  48  

Nasjonale prøver engelsk 8.trinn 50 49  48  50  

 

Eksamensresultater: Eksamensresultatene 2017 var på linje med resultatene i 2016. Men 
framgangen fra 2015 er positiv, særlig i matematikk, der vi har gått fra 2,6 til 3 på to år. 

Måleindikator Ambisjon 2018 Status 2017 Status 2016 Status 2015 

Eksamen matematikk, skriftlig 
10.trinn 

3,4 3  3,1  2,6  

Eksamen hovedmål, skriftlig 10.trinn 3,4 3,2  3,2  3  

Frafall videregående opplæring 23 % 26 %  27 %  27 %  
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Overordnede mål Periodemål 

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 

Engasjerte og deltagende innbyggere 

Det er etablert en egen digital høringsportal på innbyggerportalen, hvor innbyggere har mulighet 
til å sende inn høringsinnspill direkte i portalen. I tillegg har kommunen etablert tjenester som 
"meld feil" og "fiks D", for å fortelle om tjenester og vise framdrift i byggeprosjekter. Videre har det 
vært gjennomført to folkemøter på biblioteket; en debatt våren 2017 med helse som tema og en 
debatt høsten 2017 om høyhus på Årnes. 

Stortingsvalg 2017 er gjennomført. Nes tok i bruk elektronisk manntall for første gang og dette 
fungerte godt i alle valglokaler. Forhåndsstemmeperioden ble gjennomført med utvidede 
åpningstider sammenlignet med tidligere, i Galleriet på Nes kulturhus. Antall forhåndsstemmer 
økte kraftig, men total valgdeltakelse ble på 76,8 %, som er omtrent samme nivå som i 2013. 

Nes deltok i KS Lokaldemokratiundersøkelse der både folkevalgte og innbyggere svarer på 
spørsmål om lokaldemokratiet. 14 av spørsmålene er de samme til innbyggere og folkevalgte, 
mens folkevalgte i tillegg besvarer 29 spørsmål om arbeidet som folkevalgt og forholdet til 
administrasjonen. Resultatene viser at de folkevalgte gjennomgående har en mer positiv 
vurdering av spørsmål der deres svar kan sammenlignes med innbyggernes. Det er særlig 
spørsmålet om kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om bruk av inntekter 
som trekker ned snittet i innbyggersvarene. I kommende handlingsplanperiode skal vi jobbe 
videre med å utvikle innbyggerdialogen og innbyggernes engasjement og deltakelse i kommunale 
prosesser. 

Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning 

Den særskilte ordningen for å ivareta barn og unges interesser i kommunal planlegging i henhold 
til plan- og bygningsloven § 3-3 tredje ledd kalles for «Barn og unges talsperson»" i Nes. 
Ordningen utgjør 20 % av stillingen som oppvekst- og SLT-koordinator og omfatter også 
oppfølging av Barn og unges kommunestyre (BUK). 

Barn og unges talsperson har i 2017 hatt hovedfokus på å utvikle BUK og gitt råd og anbefalinger 
til administrative og politisk saker for å ivareta hensynet om barns beste. Barn og unges 
talsperson har bidratt til at representanter fra BUK har vært synlige i media og for politikerne i 
kommunestyret. 

Det første Barn og unges kommunestyre (BUK) ble gjennomført i januar 2017. Totalt har det vært 
gjennomført 4 BUK-møter. Det er gjort nødvendige endringer i reglementet for å ivareta en bedre 
ordning rundt valg av representanter og oppfølging av disse. 

BUK har gjennomført kurs i møteledelse og taleteknikk, felles drøftinger for egen rolle som BUK-
representant og workshop om universell utforming. Det er fremlagt orienteringer om en rekke 
ulike saker og BUK har også hatt seks saker til ordinær behandling før videre politisk behandling. 

Måleindikator Ambisjon 2016 Status 2016 Status 2012 

Innbyggerundersøkelsen: temaskår "tillit" 4 3,4  3,5  

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. Status for indikatoren er 
fra innbyggerundersøkelsen i 2016. Gjennomsnittsskår på 3,4 er 0,1 lavere enn sammenlignet 
med samme undersøkelse gjennomført i 2012. Sammenlignet med Landet skårer Nes 0,4 lavere i 
2016, noe som kan sies å være en betydelig forskjell. 
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SKAPE 

I Nes er det engasjement og nyskapning 

• Vi har åpnet ny kinosal, svømmehall og Galleriet ved Stein skoles café ble tatt i bruk. 

• Plattform for helhetlig frivillighetspolitikk 2017-2020 ble vedtatt politisk i mai og signert av 
ordfører og lederne i Nes friluftsråd, Nes idrettsråd og Nes kulturråd i juni. 

• Kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2030 med tiltaksplan ble vedtatt i 
november. 

• Planarbeid for områderegulering av Herbergåsen er startet opp og det er bygd ut infrastruktur 
(veg, vann og avløp). 

• Arbeidet med å oppdatere turkart har kommet godt i gang og oppdatert turkart med turforslag 
er planlagt å være ferdig i begynnelsen av 2018. 

Satsingsområder i folkehelsearbeidet: 

SKAPE  

Legge til rette for og oppmuntre til partnerskapsavtaler Samarbeide med frivilligheten 

 Samarbeide med kultur- og næringslivet 

 Samarbeide med andre kommuner og statlige 
aktører 

Partnerskapsavtaler er inngått og mange eksisterende avtaler er opprettholdt og videreutviklet. 
Folkehelseuka ble arrangert høst 2017 og er et godt eksempel på samarbeid mellom kommunen, 
frivilligheten og kultur- og næringslivet. 

Et vellykket prosjekt er møteplassene ’Nes Kafé’, som startet opp 2016 ved hjelp av 
tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Navnet på ordningen var ’Aktivitetstiltak for å motvirke 
ensomhet og passivitet’. Det overordnede målet var å legge til rette for helsefremmende og 
forebyggende arenaer der aktivitet, deltakelse og fellesskap står i sentrum, og møter på tvers av 
generasjoner og kulturer blir vektlagt. Forebygging av ensomhet har vært en viktig faktor i dette, 
samt å kunne utvikle møteplasser hvor frivillig innsats og brukermedvirkning står sentralt, slik at 
videreføring etter endt prosjekt lar seg gjennomføre. I løpet av 2017 har konseptet blitt 
videreutviklet, og det drives nå Nes Kafé fire bygder i kommunen, samt en språkkafé. 
Møteplassene drives av møteplasskoordinator i samarbeid med frivillige. Det har vært en 
suksess, og er videreført til fast drift fra og med februar 2018. 

Overordnede mål Periodemål 

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 kultur- 
og 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. 

I 2017 har det vært arbeidet med og både skape nye, men også å videreutvikle etablerte 
kulturarenaer Som nye arenaer åpnet vi ny kinosal i mai, Nes svømmehall i august og Galleriet 
ved Stein skoles café ble tatt i bruk. Nye møteplasser er videreført og godt etablert ved grendene 
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i bygda, og disse vil videreføres i 2018. Videre var det god oppslutning og deltakelse ved 
Ungdommens Kulturmønstring (UKM), Ung Kultur Møtes samt åpen scene i 2017. 

Oppstart av arbeidet med en kulturstrategi er utsatt til 2018. 

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

framtidige generasjoner 

Kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2030 med tiltaksplan ble vedtatt av 
kommunestyret i november, og er lagt til grunn i arbeidet med kommunedelplanen for Årnes. 
Landbrukskontoret og kulturminnevernkonsulenten har bistått kulturminnebøndene. Kulturminner 
er ivaretatt i kommunens tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) som ble vedtatt 
høsten 2017. 

Det er dialog med daglig leder i Nes samlinger og Bygg og eiendom om behov og prioriteringer 
innenfor tilgjengelige ressurser. Utvendig vask og maling av Stein skole er en større oppgave 
som er utført i 2017. 

Overordnede mål Periodemål 

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 

I samarbeid med en referansegruppe fra frivilligheten har vi utarbeidet "Plattform for helhetlig 
frivillighetspolitikk 2017-2020", og det videre fokuset blir på å følge opp tiltakene i planen. 
Plattformen ble vedtatt i kommunestyret i mai og signert av ordfører og lederne i Nes friluftsråd, 
Nes idrettsråd og Nes kulturråd i juni. 

Frivilligheten har utgjort en meget viktig ressurs innenfor mange områder innenfor oppvekst og 
utdanning (sosial kompetanse, fysisk aktivitet, mat, læring). Skoler og barnehager og Familiens 
hus har inngått partnerskapsavtale med ulike frivillige lag og foreninger. Virksomhetene i helse og 
velferd som har tegnet partnerskapsavtaler eller samarbeidet med frivillige lag og foreninger, har 
fulgt opp dette etter intensjon og avtale. LHL Nes, Røde kors Nes, Årnes speiderklubb, Hvam 
golfklubb og Hvam United er eksempler på slike samarbeidspartnere. Det har vært kontinuerlig 
fokus på å tilstrebe en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til bruker, hvor målet er at brukeren i 
størst mulig grad skal mestre egen hverdag gjennom hjelp til selvhjelp. 

Gjennomgang av tilskuddsordninger/utredning av driftsmodeller for fremtidige idrettshaller er 
iverksatt. Saksutredning om tilskuddsordningen ble fremmet desember 2017. Saken ble trukket 
av kommunestyret og ferdigstilles våren 2018. 
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Overordnede mål Periodemål 

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 

Kommunen skal bevare og videreutvikle sitt grønne 
preg og sine natur-, kultur og miljøkvaliteter 

Nes er et regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av næring innenfor 

kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi 

Som følge av ressurssituasjonen og utskiftninger i ledelsen har det ikke vært ressurser til å følge 
opp ambisjonene vedrørende videre utvikling av Esval Miljøpark KF i vesentlig grad i 2017. 

Nes kommune skal tilby attraktive næringsområder med etablert infrastruktur 

Planarbeid for områderegulering av Herbergåsen er startet opp, i henhold til tiltak i strategisk 
næringsplan. Det er også bygd ut infrastruktur (veg, vann og avløp) på Herbergåsen i 2017. 

Arbeidet med strategi for samferdsel og trafikksikkerhet er ikke startet opp som følge av 
begrensede ressurser i 2017. 

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

Landbrukskontoret har, innenfor tilgjengelige rammer, fulgt opp kommunens satsing innen 
samarbeid, gründerskap og etablering av tilleggsnæringer. Dette i samarbeid internt i 
administrasjonen mellom landbrukskontoret og næringssjef og omdømmebygger. Eksternt har 
det vært et samarbeid med landbrukets organisasjoner. 

Landbrukskontoret har i 2017 saksbehandlet og oversendt elleve søknader om støtte til 
Innovasjon Norge, hvorav ni er innen tradisjonelt landbruk og to er innen tilleggsnæring. Vi har i 
tillegg bidratt i planleggingen av matfestivalen Brød og Circus, samt bistått ved etableringen av 
Neskørja AS. 

Legge til rette for økt bruk av naturen og nærområdene 

Gjennom hele 2017 har det vært fokus på å videreføre og videreutvikle samarbeidet med 
frivilligheten i det å legge til rette for økt bruk av naturen og nærområdene. Fjellfoten har 
gjennomført pilotprosjektet "skolehage" i samarbeid med frivilligheten, og Framtun skole har 
deltatt i den statlige satsingen "den naturlige skolesekken". Samtlige skoler og barnehager har 
brukt naturen og nærområdene i den daglige opplæringen, i tillegg til at de har hatt egne 
aktivitetsdager. Videre er flere av virksomhetene i helse og velferd aktive brukere av nærmiljøet, 
og benytter turområder som er tilrettelagt for gode opplevelser i natur og friluft. Aktiv bruk av 
natur- og nærområder er et viktig fokusområde i arbeidet med rullering av kommunedelplanen for 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Arbeidet med å oppdatere eksisterende turkart har kommet godt i gang. Kart og turforslag skal 
presenteres analogt og digitalt. Prosjektet er et samarbeid mellom Nes kommune, Nes 
frivilligsentral og lag og foreninger i Nes. Frivillige gjennomførte sommeren 2017 GPS 
registeringer av stinettet i kommunen. Oppdatert turkart med turforslag er planlagt å være ferdig i 
begynnelsen av 2018. 
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Stolpejakten i Nes ble arrangert for fjerde gang, og er et større samarbeid mellom frivilligheten og 
næringslivet i Nes. Hvam IL var avtalevert for årets stolpejakt. 

Det er ikke ferdigstilt noen forvaltningsplaner for statlig sikrede friluftsområder i 
rapporteringsperioden. Forvaltningsplan for Veslesjøen er under utarbeidelse. 

Kommunen skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, kultur og 

miljøkvaliteter 

Arbeidet med kommunedelplan for klima- og energi er forsinket. Forslag til kommunedelplan for 
klima, energi og miljø fremmes for utleggelse til offentlig ettersyn våren 2018. 

Arbeidet med ravinekartlegging/kartlegging av naturtyper har pågått som en forlengelse av 
arbeidet i 2016. Ny rapport ferdigstilles i 1. halvår 2018. 

Det er igangsatt arbeid med å utarbeide skjøtselsplan for Nestangen i samsvar med krav i 
kommuneplanens arealdel. Arbeidet med kartlegging av naturtyper på Nestangen har pågått 
sommer/høst 2017. Formålet er å utarbeide en skjøtselsplan for alle naturtyper på Nestangen 
som er avhengig av skjøtsel for å ivareta sin verdi for biologisk mangfold. Nes kommune har 
mottatt tilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å gjennomføre arbeidet. 

Tiltak for å bedre vannkvaliteten i vassdragene inngår i tiltaksstrategien for spesielle miljøtiltak i 
jordbruket (SMIL) som ble rullert i 2017. For miljøhensyn i skog er NMSK-ordningen sentral, det 
ble avklart at denne for årene 2017-19 ivaretas gjennom regional ordning i regi av Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus. Kommunen deltar aktivt i Hurdal/Vormavassdraget og 
Glomma/Øyerenvassdraget. Tiltakene inngår bl.a. i hovedplan og oppryddingsplan, og forvaltning 
på landbrukskontoret. 

Arbeid med registrering av sandfang langs veg er satt i gang i andre kvartal, etter pålegg ifra 
Fylkesmannen. Tømming av disse vil skje i etterkant. Prosjektet fortsetter ut året og de neste 
årene. 

Landbrukskontoret har søkt om og fått tildelt midler til å avholde miljøråd og miljøfaglige 
seminarer i 2017. 
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EN ORGANISASJON I UTVIKLING 

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

• Ved årets begynnelse ble kommunens nye innbyggerportal lansert.  

• Ny kommunikasjonsstrategi ble vedtatt og oppstartsmøte/kickoff ble gjennomført for alle 
ansatte på kulturhuset.  

• For å nå morgendagens utfordringer jobber vi nå med å få på plass en enhetlig struktur på 
innovasjon og kvalitetskontroll.  

Overordnede mål Periodemål 

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) 

Det er gjennomført brukerundersøkelser i miljøarbeidertjenesten, psykisk helse og avhengighet, 
helsestasjon, byggesaksbehandling, vann- og avløpstjenesten og KS sin 
Lokaldemokratiundersøkelse. I de undersøkelsene det har vært aktuelt, har det vært tillagt 
spørsmål om tildelingsenheten, og hvor resultatene for tildelingsenheten ble oppsummert i en 
egen orienteringssak. 

I henhold til fastsatt plan i handlingsprogrammet skulle det også vært gjennomført undersøkelser i 
barnevern, bibliotek og ergo- og fysioterapitjenesten. Undersøkelsene er av ulike årsaker utsatt. 
Undersøkelsen i barnevern er påbegynt og vil avsluttes i løpet av første halvdel 2018. 

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. 

Nes kommune har god dialog og samhandling mellom administrasjon, tjenesteytere og 

folkevalgte 

Styringssystemet er gjennomgått med vekt på forholdet mellom målstyring og kvalitetsstyring 
med fokus på å styrke trepartssamarbeidet. Administrasjonsutvalget ble benyttet som 
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partssammensatt arbeidsgruppe til dette arbeidet. Kommunestyret vedtok i desember at 
styringssystemet skal videreføres med de tilpasninger i rapporteringsrutiner og utforming av 
styringsdokumenter som kom frem i gjennomgangen, samt at Administrasjonsutvalget skal 
benyttes til videreutvikling og styrking av trepartssamarbeidet. 

Arbeidet med implementering av Stratsys (helhetlig elektronisk styrings- og ledelsessystem) har i 
hovedsak gått i henhold til fremdriftsplanen, ny rutine for oppfølging av politiske vedtak ble tatt i 
bruk noe forsinket. 

Vedtatt delegeringsreglement er publisert på kommunens internettsider. Arbeidet med evaluering 
av reglement hadde oppstart i midten av oktober. 

Vi gjennomførte Strategiseminaret i mai med medlemmer av kommunestyret og 2 dagers 
budsjettseminar for formannskapet i juni. 

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

effektiv ressursbruk 

Arbeidet med totalgjennomgang av konsulentbruk ble ikke gjennomført som bestilt i 2017 grunnet 
ressursproblemer. Bestillingen ble videreført i budsjettvedtaket for 2018, sak blir fremmet til 
behandling i kommunestyremøte i april. 

Nes kommune skal gjennom bruk av IKT fornye, forenkle og forbedre kommunale tjenester 

gjennom digitale arbeidsprosesser 

Ved årets begynnelse ble kommunens nye innbyggerportal lansert. I denne forbindelse etablerte 
vi også digital høringsportal. Denne skal bidra til å forenkle og forbedre innbyggernes mulighet til 
å sende inn høringsinnspill. Arbeidet med å øke bruke vil fortsette i 2018. 

Gjennom 2017 er læringsbrett tatt i bruk på samtlige skoler for elever og lærere. Hver enkelt elev 
har nå sin egen digitale enhet for bruk på skolen og hjemme.  Lærerens kompetanse i bruk av ikt 
som et verktøy for økt læring ansees som en av nøkkelfaktorene for å hente ut gevinster med 
satsingen. På bakgrunn av dette har samtlige lærere gjennomgått totalt ni kursøkter med fokus 
på økt læring, klasseledelse og læringsfremmende vurderingspraksis. 

Nye digitale verktøy for samarbeid hjem-skole (Transponder) er implementert med gode 
erfaringer. 

Godt arbeidsmiljø med høyt nærvær 

Det samlede sykefraværet for Nes kommune økte fra 8,8 % i 2016 til 9,1 % i 2017, en økning på 
0,3 %. Etter et høyt sykefravær i 2015 på 10,5 %, ble en rekke kostnadskrevende tiltak iverksatt i 
2016 som i stor grad ble videreført i 2017. 

Tross en økning i sykefraværet fra 2016 til 2017, holder korttidsfraværet seg fortsatt stabilt med 
2,0 % i 2016 og 2017. Langtidsfraværet utgjør derfor økningen, fra 6,8 % til 7,1 %. Målsetningen 
for Nes kommune i 2017 var et samlet sykefravær på 7,6 % (snitt av virksomhetene), hvilket gir et 
målavvik på 0,5. 

Måleindikator Ambisjon 2017 Status 2017 Status 2016 Status 2015 

Sykefravær 8,3 9,1  8,7  10,5  

 

 



Årsmelding 2017 Nes kommune 
 
 
 

 
 

30 

 

Medarbeiderundersøkelsen 2017 ble gjennomført i februar. Kommuneforlagets ordinære 
medarbeiderundersøkelse ble benyttet. Undersøkelsen gjennomføres for å kartlegge 
medarbeidernes arbeidssituasjon og tilfredshet med arbeidsmiljøet. Kartleggingen skal gi et bilde 
av faktorer som påvirker medarbeidernes arbeidssituasjon og trivsel. Hensikten med 
undersøkelsen er å frembringe kunnskap om forhold som har betydning for medarbeidernes 
arbeidssituasjon, samt bruke resultatene til å utvikle organisasjonen til beste for innbyggerne og 
brukerne av Nes kommunes tjenester. 

Oppslutningen om medarbeiderundersøkelsen er høy i Nes kommune. Svarprosenten ble på hele 
84,3 %, noe som ligger over gjennomsnittet for kommunene i Norge (ca. 75 %). Sammenligner vi 
resultatene i 2017 med 2015 samlet for hele Nes kommune, er det ingen store endringer i scoren 
for de ti dimensjonene (temaene) i undersøkelsen. 

Målsetningen i forkant av undersøkelsen ble satt til en gjennomsnittlig score på de ti 
dimensjonene på 4,6 som er en score på 0,1 høyere enn i 2015 (1 er laveste score og 6 er 
høyeste score). I årets undersøkelse fikk Nes kommune en gjennomsnittlig score på 4,5, som 
også ble scoren i 2015. 4,6 er per i dag snitt totalt for alle kommunene i Norge som har 
gjennomført tilsvarende undersøkelse. Nes kommune ligger dermed litt under gjennomsnittet 
sammenlignet med andre kommuner. 

Måleindikator Ambisjon 2017 Status 2017 Status 2016 Status 2015 

Medarbeidertilfredshet 4,5 4,6   4,6  

Opplevd tydelig ledelse i den 
forbindelse nærmeste leder 

4,6 4,6   4,6  

Fornøydhet med muligheten for 
læring og utvikling 

4,4 4,5   4,5  

Fornøydhet med tilrettelegging 
av egen jobb 

4,5 4,5   5,1  

Fornøydhet med samarbeidet 
med kollegaer 

5 5   5,5  

God ledelse 

Arbeidet med verdibasert og mestringsorientert ledelse ble igangsatt i 2017. 10-FAKTOR-
undersøkelsen er et strategisk lederverktøy for bevisstgjøring og utvikling av organisasjoner. Det 
er gjennomført 2 større samlinger. Arbeidet har handlet om å innarbeide tenkningen rundt de10 
faktorene og forberedelse til overgang til 10-faktor som verktøy for gjennomføring av ny 
medarbeiderundersøkelse i 2018. 

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. 

I arbeidet med innovasjon og kontinuerlig forbedring er det viktig å være ærlige på at 
organisasjonen Nes kommune er i startgropa. En kulturendring og innføring av nye 
arbeidsmetoder for en stor og kompleks organisasjon krever mye. Nes kommune står overfor 
store endringer i hvordan vi skal levere våre nåværende tjenester til innbyggerne. For å kunne 
møte morgendagens utfordringer er vi avhengig av å tilføre kommunen kompetanse som vi ikke 
har tilgjengelig i dag og jobbe sammen for å oppnå en kultur for kontinuerlig forbedring (læring og 
fornying). Dette er redegjort nærmere for i neste avsnitt. 
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God organisering av arbeidet 

Implementering av helhetlig system for styring, kvalitet og internkontroll er igangsatt. Grunnet 
ressursproblemer er arbeidet noe forsinket. 

I desember vedtok kommunestyret "Overordnet strategi for kontinuerlig forbedring i Nes 
kommune". Det ble vedtatt å bygge videre på erfaringene med kontinuerlig forbedringsarbeid i 
kommunalområdet Helse og velferd. Gjennom å skape en kultur for kontinuerlig forbedring vil Nes 
kommune gjøre innovasjon og utvikling til en integrert del av den daglige driften. Arbeidet 
igangsettes i 2018 med utarbeidelse av en innovasjonsstrategi og prosjektorganiseres under 
navnet «NESte skritt #sammen om kontinuerlig forbedring». 

Kultur ble opprettet som eget kommunalområde jf. sak PS 17/164 med benevnelsen Kultur og 
mangfold. Flyktningetjenesten ble lagt til området og driftsansvaret for svømmehallen. 

Som følge av ressurssituasjonen og utskiftninger i ledelsen har det ikke vært ressurser til å 
fremme sak vedrørende framtidig tilknytningsform for Esval Miljøpark i 2017. 

Arbeidet med revidering av felles innkjøpsstrategi for kommunene i ØRIK samarbeidet er i 
igangsatt, men er forsinket i forhold til fremdriftsplanen. 

Det ble redegjort for status merkantile ressurser i forbindelse med gjennomgang av administrativ 
organisering. 

Det er inngått avtale med Kanmer om miljøvaktmestertjeneste ved Runnitunet omsorgsboliger for 
2017. I tillegg til intern postombringing har vi benyttet Kanmer til servering i forbindelse med 
diverse arrangementer og flytte- og rivingsarbeid. 

Godt samarbeid og god kommunikasjon 

Ny kommunikasjonsstrategi ble vedtatt og oppstartsmøte/kickoff ble gjennomført for alle ansatte 
på kulturhuset 29. august. 
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Medarbeidere 

Inkluderende arbeidsliv 

Nes kommune er en IA-bedrift. De sentrale målene er å forebygge sykefravær (se eget punkt), 
øke rekruttering til arbeidslivet for personer som har falt utenfor gjennom å tilby praksisplasser, 
samt det å beholde seniorene lengst mulig i arbeid. Når det gjelder praksisplasser, ble 34 plasser 
ble tilbudt i 2017, hvilket var 3 færre enn måltallet. Vi har samarbeidet godt med kontaktpersonen 
for NAV arbeidslivssenteret 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. I junimøtet var 
Tilrettelegging og fravær i «gråsonen», tema. I november var møtet Digital sykemelding, HMS-
handlingsplan og 10-faktor, tema. I tillegg har det blitt gjennomført 2 egne samlinger med 10-
faktor som tema. 

Likestilling og diskriminering 

Kommunestyret består av 35 medlemmer og har en kvinneandel på 46 %. Formannskapet består 
av 11 medlemmer og har en kvinneandel på 46 %. De oppfyller begge lovens krav om en 
kvinneandel på 40 %. 

Kjønnsfordelingen i rådmannens ledergruppe er 67 % kvinner og 23 % menn. Blant kommunens 
33 overordnede ledere, er kvinneandelen 67 %. Blant de 46 avdelingslederne er kvinneandelen 
78 %. 

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 ledig stilling skal minst én representant fra 
det underrepresenterte kjønn tas inn til intervju når formelle krav er oppfylt. 

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

IA-avtalen bygger på å inkludere alle i verdiskapningen i samfunnet. Nes kommune skal være en 
god arbeidsplass for alle, uavhengig av individuelle behov for tilrettelegging. 

Uønsket deltid 

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. 

Med forankring i Strategidokumentet «Heltidskultur – redusere uønsket deltid» ble det inngått 
Avtale om kompensasjon for søn.- og helgedagsarbeid (ekstravakter). Avtalen innebar at 
arbeidstaker kunne ta ekstravakter på helg, fra min. 3 ekstravakter og inntil 8 ekstravakter pr 
kalenderår. Avtalen var et ledd i arbeidet med heltidskultur i sektoren. Intensjonen med avtalen 
var å skape forutsigbarhet og kontinuitet for pasienter og ansatte, samt å øke fagligheten i 
helgene. Dette var en frivillig avtale med mulighet for oppsigelse. 

Bedriftshelsetjenesten 

Samarbeidet med HMS-senteret Øvre Romerike (BHT) fungerte 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 
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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. 

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. Samarbeidsforumet er preget av åpen dialog fra begge parter, noe 
som borger for et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og de ansatte og deres organisasjoner. 
Hovedfokus i 2017: 

 Revidering fleksitidsreglement 

 Administrativ organisering 

 Revidering lønnspolitikk 

 Lokale lønnsforhandlinger 

Virksomhetsledere møter lokalt verneombud og plasstillitsvalgt i lokalt HMS-utvalg. I tillegg har 
kommunalsjefer sektormøter med hovedtillitsvalgte. 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. Ombudet har i 2017 deltatt i 
flere møter i lokale HMS-utvalg, samt deltatt i arbeid med varslingssaker, omorganisering og 
tilsyn. 

Lærlinger 

Det ble jobbet 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 2017. 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. 
Budsjettvedtaket i desember innebar at stillingen fra 2018 utøkes til 80 %. 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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Hovedtallsanalyse og regnskapsresultat 

Regnskapsresultat drift 

Regnskap for 2017 viser et negativ netto driftsresultat på 1,3 millioner kroner eller - 0,1 % av 
driftsinntektene, under kommunes målsetting for 2017. Dette skyldes flere forhold, men det har 
vært utfordrende for mange av virksomhetene å holde tildelte rammer. Samlet har virksomhetene 
et merforbruk i 2017 på 23,8 millioner kroner i forhold til revidert og nesten 51 millioner kroner 
sammenlignet med vedtatt budsjett. Avvikene er omtalt mer detaljert i kapittel 7. 

Regnskapsskjema 1B -
 Driftsbudsjettet 

Regnskap 
2017 

Vedtatt 
Budsjett 2017 

Revidert 
Budsjett 2017 

Avvik Regnskap 
2016 

Administrasjon og 
styring 

129 706 118 672 125 749 -3 957 106 456 

Oppvekst og utdanning 425 327 402 148 426 201 874 402 287 

Helse og velferd 402 715 372 148 376 992 -25 723 368 027 

Samfunnsutvikling og 
kultur 

123 249 177 567 127 061 3 812 149 512 

Sentrale inntekter og 
utgifter 

-7 426 -47 657 -6 250 1 176 -51 116 

SUM fordelt til drift 1 073 570 1 022 878 1 049 753 -23 817 975 165 

Driftsinntekter  

Samlet er driftsinntektene 4 millioner kroner høyere enn revidert budsjett, men nesten 85 millioner 
kroner høyere enn vedtatt budsjett. 

Kommunen hadde en god skatteinngang i 2017, i likhet med landet forøvrig, nesten 5 millioner 
kroner mer enn revidert budsjett og 30,6 millioner kroner 6,2 % høyere enn fjoråret. 
Skatteinngang før utjevning var 83,7 % av landssnittet i desember. Skatteinngangen ble i løpet av 
2017 justert opp med 19,9 millioner kroner. Rammetilskuddet inkludert inntektsutjevningen ble 4,4 
millioner kroner lavere enn revidert budsjett. 

Andre statlige overføringer (tilskudd fra IMDI og husbanken) ble 2,5 millioner kroner høyere enn 
revidert budsjett og 11,3 millioner kroner mer vedtatt budsjett. Merinntekten skyldes et høyt antall 
familiegjenforeninger og alternativt mottaksplasserte. Dette har medført noen merutgifter, men 
disse er dekt innenfor rammen til flyktningen avdelingen. 

I 2017 mottok vi 41,9 millioner kroner i refusjon sykepenger, til sammenligning hadde vi 43,1 
millioner kroner i vikarutgifter til egne ansatte samt 15,2 millioner kroner i vikarutgifter fra 
bemanningsbyråer / konsulentfirmaer. Som varslet i varslet i revidert nasjonalbudsjett har vi 
mottatt 4,8 millioner kroner i tilskudd til tidlig innsats 1-4 trinn. Formålet med ordningen er å sette 
kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-4. trinn. Midlene er øremerket lærerstillinger til 
undervisning. Tilskuddsordningen er varig. Det er inntektsført 29,5 millioner kroner i tilskudd for 
ressurskrevende tjenester omlag 7 millioner kroner mer enn vedtatt budsjett men i henhold til 
revidert budsjett. Dette må sees i sammenheng med merutgifter i forhold til kjøp av plasser og 
økte lønnsutgifter grunnet nye enkelt vedtak i hjemmet. 

Vederlagsinntektene på sykehjemmet er 1,4 millioner kroner lavere enn forutsatt i budsjett, dette 
skyldes omlegging til økt antall korttidsplasser og reduksjon av overbelegg. 

Driftsutgifter  

Driftsutgiftene er 39 millioner kroner høyere enn revidert budsjett og over 124 millioner kroner 
mer enn vedtatt budsjett. 

Lønn og sosiale utgifter er samlet litt under revidert budsjett, men 54 millioner kroner høyere enn 
vedtatt budsjett. Noe av dette må sees i sammenheng med mottatt refusjon sykepenger samt 
tilskudd til tidlig innsats 1-4 trinn. Det er i midlertid store variasjoner mellom kommunalområdene. 
Helse og velferd har merforbruk på lønn på 8,2 millioner kroner knyttet til hjemmetjenesten samt 
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særlig ressurskrevende tjenester på sykehjemmet og miljøarbeidertjenesten. Administrasjon og 
styring har et merforbruk på 4,6 millioner kroner knyttet opp mot svømmehallen samt avregning 
av pensjonsutgifter i forbindelse med årets lønnsoppgjør. Oppvekst og utdanning har et 
mindreforbruk på nesten 8 millioner kroner. Mesteparten av dette kan henføres til familiens hus i 
forhold til reduserte ytelser til fosterhjem samt flere vakante stillinger. Samfunnsutvikling og kultur 
har et mindreforbruk på 4 millioner kroner. Det skyldes i all hovedsak gevinstrealisering ved 
flytting av Pegasusvegen bo-fellesskap til NBSS og vakanse i stillinger. 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon er 12 millioner kroner over 
revidert budsjett. I helse og velferd har særlig hjemmetjenesten har hatt behov for å leie inn 
vikarer fra vikarbyrå tilsvarende litt over 10 millioner kroner sett opp i mot et revidert budsjett på 
3,7 millioner kroner. I oppvekst og utdanning har familiens hus og de kommunale barnehagene 
benyttet vikarer fra vikarbyrå / konsulenter i forhold til utredninger og sykefravær, samlet 
merforbruk for kommunalområdet 6,2 millioner kroner. Samfunnsutvikling og kultur har et 
mindreforbruk på konsulenttjenester på nesten 2 millioner kroner i hovedsak knyttet opp mot 
kommunedelplan for Årnes. 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon ligger ble 9,2 millioner 
kroner høyere enn revidert budsjett. Oppvekst og utdanning har et merforbruk på 2 millioner 
kroner. Dette kan henføres til familiens hus i forhold til kjøp av institusjonsplasser i barnevernet. 
Sett opp i mot vedtatt budsjett har barnehager har et merforbruk på overføring av tilskudd til 
private på 21,4 millioner kroner. Dette skyldes endret aktivitetsnivå og endret sammensetning i 
barnegruppene samt at estimat tilskuddssats som ble lagt til grunn i budsjettforutsetningene var 
for lav i forhold til endelig sats. Tilskudds utbetalinger for 2017 er i henhold til revidert budsjett. 
Helse og velferd har hatt behov for å kjøpe plasser fra private / annen kommunen som følge av 
nye ressurskrevende tjenester i miljøarbeidertjenesten og tildelingsenheten, merutgift 7,2 
millioner kroner. Kommunens utgifter til DGI ble 0,5 million kroner lavere enn revidert budsjett, 
men 3,2 millioner kroner høyere enn vedtatt budsjett. Dette skyldes overgang til ny 
leveranseplattform samt oppgradering til Office 365. 

Avskrivninger 13,9 millioner kroner over budsjett. Dette har ingen resultateffekt siden det føres 
som motpost til inntekt etter resultat fra finanstransaksjoner. 

Finansinntekter  

Kommunens renteinntekter har de siste årene vært mindre enn budsjettert på grunn av lave 
rentebetingelser. Selv om avkastningen for plasseringene våre er over benchmark, er det i 2017 
en svikt i på 2,8 millioner kroner sammenlignet med revidert budsjett. 

Finansutgifter 

Kommunen har gode rentebetingelser på lånene, gjennomsnittlig rente ved utgangen av 2017 var 
1,59 %. Renteutgiftene for 2017 ble neste 3 millioner kroner mindre enn forutsetningene i 
budsjett. Samtidig ble avdragsutgiftene nesten 6 millioner kroner høyere enn budsjett. Mye av 
dette kan henføres til finansielle leasing Neskollen skole som i henhold regnskapsforskriften skal 
klassifiseres som finansiell leasing og føres i investeringsregnskapet. Rente og 
avdragskomponenten av "leien" skal imidlertid føres i driftsregnskapet og utgjør 3,6 millioner 
kroner. Konsekvensen for driftsresultatet ved å føre "leien" som finansiell leasing er 6 millioner 
kroner bedre resultat. 
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Regnskapsresultat investeringer 

I 2017 ble det investert over 255 millioner kroner i anleggsmidler, nesten 28 millioner kroner mer 
enn forventet. Merforbruket skyldes i hovedsak finansielle leasing Neskollen skole. 

«Leie» av Neskollen skole skal i henhold regnskapsforskriften skal klassifiseres som finansiell 
leie og føres i investeringsregnskapet. Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. 
Anskaffelseskost for en finansiell leieavtale er nåverdien av alle leiebetalingene. Nåverdien av 
leiebetalingene for Neskollen skolen er beregnet til 52,6 millioner kroner. Det er dette beløpet 
som er utgiftsført i investeringsregnskapet i 2017 og ikke den årlige leien som forutsatt. Dette gir 
et merforbruk i 2017 på 43 millioner kroner. 

Prosjektkontorets driftsutgifter kostnadsføres på prosjektene. Alle prosjektenes å bygge 
kostnader er henhold til vedtak. Dette gjelder Nes svømmehall, Årnes barnehage, nye Vormsund 
ungdomsskole samt samlokalisering av hjemmetjenesten. Avvik i 2017 13,4 millioner kroner i 
mindreforbruk er i forhold til periodiseringer. 

I 2017 er det investert 13,5 millioner kroner i bygg og eiendom, 0,4 millioner kroner over revider 
budsjett. Dette kan henføres til Universell utforming kommunale bygg. 

Det er investert 71,9 millioner kroner innenfor samferdselsområdet, ca. 2 millioner kroner mindre 
enn budsjett. Det er et merforbruk på kr 1,8 millioner kroner på kommunale veger, og et 
mindreforbruk på omlag kr 3 millioner for gang- og sykkelveger. 

Det investert 18,7 millioner kroner på vann og avløpsområdene om lag 0,2 millioner kroner 
mindre enn forutsatt. 

Det er overført 2,2 millioner kroner til investeringer i kirkebygg. Egenkapitalinnskudd KLP for 2017 
er kr 3 079 933. 

Finansiering av investeringer 

Forutsetningen for finansiering av Nes svømmehall er endret. Ny vurdering av MVA refusjon 
medfører økt lånebehov. Nes kommunestyre vedtok i 2014 bygging av ny svømmehall. 
Innretningen var på daværende tidspunkt hovedsakelig mot kommunale brukere, og man 
forutsatte i noe tid nær full kompensasjon. Gjennom avklaring er det i løpet av 2017 tydelig at 
dette var feiltolkning av gjeldende regelverk. Det innebærer at nattetimer skal fordeles lik 
forholdet mellom kommunale og betalende brukere på dagtid inkludert helger. Økonomisk 
konsekvens er 17,7 millioner kroner redusert mva kompensasjon. Samtidige ser det ut til at 
kommunen får økte spillemidler tilsvarende 3,8 millioner kroner. 

Brutto investeringsutgifter 
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Driftsresultat 

Regnskap for 2017 viser et negativ netto driftsresultat på 0,1 % av driftsinntektene. Dette er 
under fylkesmannens anbefalinger om 3 til 5 %, og under kommunes målsetting for 2017. 

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 mye svakere i 2017 enn 2016. Årets regnskap og 
regnskap for 2014 viser at kommunen er sårbar for uforutsette hendelser på både inntekts- og 
utgiftssiden. I 2014 hadde vi en svikt i samlede skatteinntekter samt et høyt merforbruk på 
kommunalområdet helse og velferd. I 2017 har vi hatt en god skatteinngang, men utgiftssiden har 
vært preget av merforbruk i kommunalområdet helse og velferd og tilskudd til private barnehager. 

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 2017 viser et negativt netto driftsresultat på 0,1 %, under 
fylkesmannens anbefalinger og vår egen målsetting. Resultatet er dårligere enn i 2016 og 
dårligere enn revidert budsjett for 2017 grunnet blant annet merforbruk i noen av virksomhetene 
som nevnt ovenfor, og høyere netto finansutgifter enn forutsetningen i budsjett. I 2014 hadde 
kommunen også et «underskudd», den gang på 0,6 % av driftsinntektene. 

Korrigert for premieavvik ville Nes kommune hatt ett positivt netto driftsresultatet på 0,1 %. Det 
ble i 2017 netto utgiftsført 3 millioner kroner i premieavvik. I motsetning ville netto driftsresultat i 
2016 vært verre enn faktisk, siden det ble netto inntektsført litt over 3 millioner kroner i 
premieavvik. 
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Driftsresultatet er mye dårligere enn kommunegruppe 7. 

Måleindikator Ambisjon 
2017 

Status 
2017 

Status 
2016 

Status 
2015 

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 1,75 % -0,1 % 

 
1,9 %  3,2 %  

Disposisjonsfond 

Vi har hatt gode resultater de siste årene, med unntak av årets regnskap og 2014 som viser 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 12,5 %. Vel innenfor målsettingen og 3,1 % bedre enn kommegruppe 7, men svakere enn 
i 2016. 

Netto avsetning i 2017 er litt under 2 millioner  kroner. Det har vært nødvendig å foreta 
strykninger (redusere avsetninger til fond) på 27,1 millioner kroner. Dette kan blant annet 
henføres til merforbruk i virksomhetene. Vi har overført 5,5 millioner kroner til i forhold til en 
tvistesak liggende hos Fylkesmannen / Helse- og omsorgsdepartementet for bruker boende i en 
annen kommune, kjøp av Auli Grendehus 3,5 millioner kroner, ekstra utbetaling tilskudd til lag og 
foreninger kr 700 000 samt kr 650 000 til Stiftelsen Nes Skianlegg for fibernett. Det er, som i 
2016, ikke foretatt utbetalinger fra næringsfondet i 2017, avsetninger utgjør litt over 200 000 
kroner. 

Pensjonsreguleringsfondet utgjør 58,7 lik akkumulert premieavvik. Vi er nå rustet til å foreta 
amortisering (avskriving) av premieavviket over ett år. 

 

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, men den er svekket sammenlignet med 2016. Vi har en likviditetsgrad, 
omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld, på 1,9. Generelt sett bør likviditetsgraden være større 
enn 2, og minimum skal den være større enn 1. Hvis ikke, vil kommunen oppleve vanskeligheter 
med å betjene den kortsiktige gjelden. 
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Måleindikator Ambisjon 2017 Status 2017 Status 2016 Status 2015 

Tilstrekkelig disposisjonsfond i % av brutto 
driftsinntekter 

10 % 12,5 %  14,1 %  11,2 %  

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 %, inkludert investeringer i Nes svømmehall og 
nye Årnes barnehage. Våre prognoser viser  imidlertid at den vil øke ytterligere de neste årene 
med investeringer ny ungdomsskole på Vormsund, ny skole på Opaker og boliger til forskjellige 
omsorgsformål. 

Vi har tidligere 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 
og med 2017 er imidlertid nedbetalingstiden endret fra 20 til 30 år for å kunne levere et regnskap i 
balanse. 

Ved utgangen av 2017 var lånegjelden til investeringer 939 millioner kroner; en netto økning på 
107  millioner kroner, etter låneopptak på 109 millioner kroner samt finansiell leasing Neskollen 
skole tilsvarende 53 millioner kroner. Kommunens lånegjeld knyttet til selvkostområder utgjør 146 
millioner kroner (15,6 % av total lånegjeld til investeringer). Kommunens utgifter til gjeld knyttet til 
selvkostområdet finansieres gjennom de brukerbetalinger kommunen krever inn fra brukerne. 
Kommunens utgifter til gjeld knyttet til øvrig virksomhet finansieres gjennom kommunens øvrige 
inntekter (frie inntekter). 

Måleindikator Ambisjon 2017 Status 2017 Status 2016 Status 2015 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 70 % 62,4 %  57,5 %  54,1 %  

Netto finans- og avdragsutgifter i % av 
brutto driftsinntekter 

5 % 4,1 %  4,1 %  4,3 %  

Netto lånegjeld per innbygger har økt med 5 150 kroner sammenlignet med 2016. Sammenlignet 
med kommunegruppe 7 er lånegjelden per innbygger fremdeles lav. 

Netto lånegjeld per innbygger                                           Netto finanskostnad 
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Renten er fremdeles historisk lav og Norges Bank har ikke endret styringsrenten siden i 
desember 2015. Trenden er at vi stadig får færre renteinntekter til å dekke renteutgiftene. I 2017 
er renteinntektene omlag 3 millioner kroner lavere revidert budsjett, mens renteutgiftene er 2,9 
millioner kroner mindre enn revidert budsjett. 

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 4,4 % 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 2017 
høyere enn i 2016. Dette har en sammenheng med at finansinntektene er over 3 millioner kroner 
eller 28 % lavere enn i 2016. Finansutgiftene er 2,9 millioner kroner mer enn budsjett og har økt 
med nesten 8 % sammenlignet med 2016. 

Finansrapportering 

Vi har hatt god avkasting på de langsiktige plasseringene våre i 2017, men noe dårligere enn 
fjoråret. 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 2017 
tilsvarte 1,13 %; ved utgangen av 2016 var den 1,17 %. Risikoen for tap av innskutte midler 
anses som svært lav. 

Bank innskudd (hele tusen) 2017 2016 2015 

Kontant beholdning 198 408 220 974 162 369 

Renter 1 104 3 386 2 546 

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 2017 er god, men nesten 1,4 millioner kroner dårligere enn fjoråret. Nordea 
plasseringen har høyeste avkastning, 0,95 % poeng bedre enn DnB likviditet. Avkastningen er 
over benchmark avkastningen statsobligasjonsindex ST4X, på 0,69 %. Avkastningen ligger totalt 
sett  1,87 % 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. Kommunen 
innløste i siste kvartal halvparten av andelene i Nordea Likviditet Pensjon, pålydende kr 
58 256 934.  Nye plasseringer vil følge kommunens konservative plasseringspolitikk, med trolig 
flere pengemarkedsfond. Rådmannen vil fremme forslag om nye plasseringer i forbindelse med 
kommunestyrets behandling av årsregnskapet. 
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Forvalter (hele tusen) 2017 2016 Endring Avkastning Avkastning
 % 

Benchmark
 % 

DnB Likviditet 20 31 313 30 905 408 408 1,32 0,69 

Nordea likviditet 
pensjon 

58 309 114 024 -55 715 2 541 2,27 0,69 

Sum pengemarkedsfond 89 622 144 926 55 307 2 949 2,56 0,69 

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 imidlertid gunstige betingelser på fastrentelånet vårt, som ved 
utgangen av året var lavere enn gjennomsnittlig rentesats for alle våre lån. Fastrentelånet har en 
bindingstid til 1.juli 2019. 

Finansmiljøene har løpende fokus på renteutviklingen. Det forventes fortsatt meget lavt rentenivå 
de nærmeste årene, sett i forhold til 10 år tilbake i tid. Rådmannen tror at renten vil være lav lagt 
fram i tid, dette vil bidra til å dempe utgifter i forbindelse med låneopptak. 

Større andel lånefinansiering av store nybygg, vil gi utslag på de fremtidige driftsbudsjett. Det er 
også viktig å minimalisere finanskostnadene på andre måter, som ved å holde løpetiden på 
lånene til et minimum. Men for å kunne levere et regnskap i balanse har det, som nevnt i tidligere 
kapittel, vært nødvendig å endre nedbetalingstiden fra 20 til 30 år. Nes kommune har imidlertid et 
lavt gjeldsnivå sammenlignet med andre kommuner, som er håndterbart 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 
restleveti
d 31.12 

Kommunalbanken pt.rente 1,47 % 485 891 30 431  455 460 18 

Kommunalbanken 3 m.nibor 1,42 % 120 243 7 689  112 554 17 

KLP 3 m.nibor 1,64 % 9 798 2 578  7 220 3 

KLP fast 1,55 % 25 500 1 500  24 000 16 

KLP flytende 1,80 % 152 000 5 066  146 993 29 

KLP flytende 1,50 % 0 0 108 900 108 900 30 

KLP flytende 1,95 % 33 304 3 541  29 763 8 

Neskollen skole 
(SEB finans) 

leasing 2,53 % 0 2 288 52 636 50 348 23 

Husbanken flytende 1,58 % 5 320 978  4 343 7 

Husbanken-
startlån 

flytende 1,58 % 186 290 13 260 30 000 203 030  

Samlede lånegjeld  1,59 % 1 018 348 67 334 191 536 1 142 440  
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Styring og kontroll i virksomheten 

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. 

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. 

2017 har vist at vi har behov for månedlig oppfølging av økonomi for å ha nødvendig kontroll. 
Videre har vi erfart at vi trenger å utvikle vår oppfølging og kvalitetssikring i arbeid med store 
investeringsprosjekter. 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, ansatte vi høsten 
2017 en kvalitetsrådgiver i 100 % stilling, som arbeider for å koordinere og samordne 
kvalitetsarbeidet i kommunen, samt opprettholde og vedlikeholde kommunens elektroniske 
kvalitetssystem som ble anskaffet våren 2016. 

Det er også gjennomført annet internkontrollarbeid i kommunen: 

Arbeidet med revidering delegeringsreglementer i kommunen ble påstartet i 2017, og forventes 
ferdigstilt første halvår 2018.  

Vi har Stratsys som er et styrings- og ledelsessystem. Det har vært et fokus på økt rapportering 
via Stratsys, både i rådmannens ledergruppe og blant virksomhetsledere.  

Alle saksbehandlere har gjennomført kurs i regi av Fagakademiet i saksbehandling og 
forvaltningsrett.  

Det er påstartet et arbeid for nye saksbehandlingsrutiner, for å sikre økt internkontroll av 
økonomiske og juridiske problemstillinger.  

Fra og med januar 2018 legger rådmannen frem månedlige rapporteringer på økonomi og 
sykefravær for formannskapet. 

HMS 

Virksomhetenes HMS-handlingsplan er utgangspunktet for arbeidet med å redusere sykefravær 
og skape et best mulig arbeidsmiljø i Nes kommune. Det er systemsatt gjennomføring av 
pluss/minus 20 HMS-tiltak pr år pr virksomhet. 545 tiltak ble totalt sett gjennomført, hvilket ga en 
måloppnåelse på 86 %. Enkelte virksomheter ligger noe lavt på gjennomføring. Det er tatt 
stikkprøver på om de 4 viktigste tiltakene ble gjennomført. Det ga følgende resultat: 81 % 
etikkmøte, 83 % vernerunde, 87 % medarbeidersamtaler og 93 % tiltaksplan etter 
medarbeiderundersøkelse. 
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Det ble rapportert 139 HMS-avvik. 9 av dem var ved årets slutt fortsatt åpne, men ved 
rapporteringstidspunktet på vei til å bli lukket eller allerede lukket. 

Det var totalt 4 varslingssaker i 2017 der varslingssekretariatet ble nedsatt. Dette er saker som 
ofte har en alvorlig karakter og ofte er det leder det varsles på. Et stort apparat har vært satt i 
verk rundt disse sakene, og har medført ulike endringer. 

Etikk 

Kommunen vedtok etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i 2015. IA-utvalget har en 
sentral rolle i etikk-arbeidet. Etiske utfordringer i virksomhetene fremsettes IA-utvalget for 
avklaring. Og hvert år utarbeider utvalget et opplegg for etikk-gjennomgang i virksomhetene. 
Årsrapporteringen viser at 81 % av virksomhetene gjennomførte opplegget for 2017. Øvrige 
gjennomfører på nyåret. 

Revisjonsberetning 

Nes kommune mottok revisjonsberetningen for 2016 uten merknader. Vi fikk imidlertid ett 
nummerert revisjonsbrev. Det omhandlet administrativ budsjettjusteringer som har endret 
rammene i regnskapsskjema 2A og 2B - investeringsregnskapet samt detaljeringsnivået 
regnskapsskjemaene. 

Vi redegjorde for forholdet i kontrollutvalget møte 16.mai 2017. 

Vi erkjenner at vi tidligere hatt foretatt administrativ budsjettjusteringer som skulle vært vedtatt av 
kommunestyret. 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, men fullmakt til fordelen den er tatt inn som eget vedtakspunkt i 
budsjettvedtaket. Vi har etablert gode rutiner for avstemming av regnskapsskjemaene, og det er i 
2017 ikke avdekket endring av rammene uten vedtak fra kommunestyret. 

Forvaltningsrevisjoner 

Romerike revisjon IKS har i 2017 gjennomført forvaltningsrevisjon på «Forebyggende innsats for 
barn og unge i Nes kommune». Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke i 
hvilken grad Nes kommune ivaretar sitt ansvar for å sikre et målrettet og helhetlig forebyggende 
arbeid for barn og unge i kommunen. 

Etter revisjonens vurdering bidrar kommunens kartleggingspraksis samt at det er en tydelig 
sammenheng mellom identifiserte risikoområder  og målsetninger og planlagte tiltak til å sikre at 
det forebyggende arbeidet for barn og unge blir målrettet. Samtidig er det positivt at vi har gjort 
organisatoriske tiltak for å styrke samordningen av det forebyggende arbeidet, men for å lykkes 
med dette er det viktig å klargjøre og skape en felles forståelse av ansvars- og 
oppgavefordelingen. Etter revisjonens vurdering omfatter den helhetlige oppvekststrategien gode, 
men også ambisiøse, mål og tiltak. Det er imidlertid avgjørende at strategien blir fulgt opp og 
tiltakene iverksatt som planlagt. Vi har etablert rutiner for rapportering om status og framdrift og 
tydeliggjort hvem som har ansvar for oppfølging av strategien. 

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. Per 31.12.2017 var det følgende antall gyldige bevillinger: 

• 16 salgsbevillinger for salg av alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent alkohol 
• 14 skjenkebevillinger; 
• 6 skjenkebevillinger for skjenking av alkohol inntil 22 volumprosent alkohol 
• 8 skjenkebevillinger for skjenking av all alkoholholdig drikk 

I tillegg til alminnelige skjenkebevillinger ble det innvilget 29 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 2017 har det blitt tildelt 8 
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prikker fordelt på 5 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 84 kontroller av salgs- og skjenkebevillinger i 2017. 

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 2014-2017 

  2017 2016 2 015 2014 

Salg 635 920 613 352 590 422 562 939 

Skjenking 26 254 38 868 38 085 53 377 

Salgstall (liter) Årnes polutsalg 

  2017 2016 2015 2014 

Antall liter 171 500 167 500 170 000 176 000 

Tilgjengelighet 

En viktig forutsetning for at mennesker skal mestre egen hverdag er et universelt utformet 
samfunn. 

Nes kommune har startet et systematisk arbeid med universell utforming. Ressurspersoner i 
kommunen har deltatt i KS sitt Universell Utforming (UU)-nettverk, og det er gjennomført kurs for 
tverrfaglig kompetanseheving og økt bevissthet innen universell utforming. I mai hadde vi en 
presentasjon om universell utforming for Barn og unges kommunestyre. Temadagen som var 
planlagt i oktober ble av ressursmessige hensyn utsatt til vinteren 2018. 

Vi søkte og fikk på nytt innvilget midler fra Bufdir, og har i 2017 kartlagt Nes rådhus, E-
verksgården, gamle biblioteksgården og «nye» Familiens hus ved hjelp av IK–bygg (verktøy for 
kartlegging av bygg). Kartleggingene er gjennomført av den administrative arbeidsgruppen som 
jobber med universell utforming. Det er lagt frem orientering til kommunestyret om resultatet av 
kartleggingen av rådhuset. Øvrige resultater fremlegges til orientering i 2018. Det er utarbeidet 
nye retningslinjer for skilting i kommunale bygg. 

For å sikre et mer forankret og helhetlig arbeid skal det i 2018 utarbeides en strategi for universell 
utforming. Som en del av arbeidet med strategien vil vi fortsette kartleggingen av kommunale 
bygg, der tiltak og behov for universell utforming vil bli synliggjort. 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Hendelser har hovedsakelig vært knyttet opp mot psykososiale kriseteamet. Kommunes 
kriseteam gir profesjonell oppfølging etter alvorlige hendelser hvor et begrenset antall personer er 
involvert.  

Vi skal sikre innbyggernes liv, helse, miljø og materielle 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 

Alle kommuner har en lovfestet beredskapsplikt. Det innebærer at kommunen skal ha en 
overordnet plan for kriseledelse og kriseinformasjon. Planen skal baseres på risiko- og 
sårbarhetsanalyser. 

 Revisjon av overordnet ROS-analyse pågikk i 2017. Planen ble utarbeidet med bakgrunn 
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i gjennomført ROS i 2013. 

 Gjeldende overordnet beredskapsplan plan ble vedtatt i 2015. Ny plan utarbeides med 
bakgrunn siste vedtatt ROS-analyse. 

 I løpet av 2017 har det kun vært en alvorlige hendelser der kommunens kriseberedskap 
har blitt aktivert. 

 Vi har videreført samarbeidet med kommunene på Øvre Romerike om overordnet 
beredskap, beredskapsplaner og øvelser. 

 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). 

Kommunens kriseberedskap 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, direkte fra Politiet eller fra kriseledelsen. 

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. 

Det er ikke gjennomført beredskapsøvelse i 2017, men beredskapsmedarbeidere har deltatt som 
observatør på øvelser i nabokommuner. 
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Innledning 

Nes er en bo- og oppvekstkommune i vekst. Resultatene for 2017 viser at vi har bidratt til 
samfunnsutvikling og levert gode tjenester, noe som indikerer at vi evner å løse vårt 
samfunnsoppdrag. På den annen side må vi fortsette arbeidet med å legge til rette for en 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. 

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. 

Tjenesteutvikling – digitalisering og innovasjon 

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

Virksomhetene 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, både i 
tjenesteytingen til innbyggerne og i interne arbeidsprosesser. 

Innføring av læringsbrett i skolene har vist seg å bli et positivt tilskudd i Nes-skolen. Lærerne har 
gjennom grundig kompetanseheving vist at de evner å endre undervisning og metoder til det 
beste for elevenes læring. Ny teknologi skaper nye muligheter i skolen, men vi er avhengig av 
god opplæring av lærerne, samt god oppfølging av lederne skal vi lykkes. 

Prosjektet "digital innbygger" videreføres og inneholder flere delprosjekter som vil effektivisere 
IKT-hverdagen for innbyggeren i kontakten med kommunen. Samtidig må vi effektivisere våre 
interne arbeidsprosesser. En ny og oppgradert innbyggerportal ble lansert i 2017. Dette er første 
skritt på vegen til en døgnåpen kommune. 

Økonomisk handlingsrom 

Det er utfordrende for Nes å skape et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom. Kommunen har lave 
frie disponible inntekter sammenlignet med landsgjennomsnittet og vi skal framover investere i 
skoler, barnehage, ulike typer omsorgsboliger og infrastruktur. Dette vil medføre økt låneopptak 
og igjen føre til at en større andel av kommunens inntekter må brukes til å dekke finansutgifter. Vi 
trenger derfor "penger på bok" og store buffere, skal vi kunne ha et tilstrekkelig økonomisk 
handlingsrom i årene framover. Vi klarte ikke i 2017 å avsette midler på disposisjonsfond. Det er 
vi avhengig av å lykkes med i årene framover. 

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. Vi må derfor ha fokus på kostnadseffektiv drift, effektivisering 
og omstilling. Det betyr at de områdene der vi drifter med høyere kostnader enn sammenlignbare 
kommuner må gjennomgås i samarbeid med innbyggere, ledere og ansatte og folkevalgte. Skal 
vi lykkes med å få et nødvendig økonomisk handlingsrom i årene framover, vil en slik 
forventningsdialog være avgjørende for å transformere tjenestene våre på et nivå som vi har råd 
til. 
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Befolkningsutvikling 

I likhet med landet totalt har vi hatt en rask utvikling i folketallet. Ved utgangen av 2016 var det 
21 241 innbyggere i Nes og per 31.12.2017 var innbyggertallet økt med 440, til 21 681 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». 
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Oppvekst og utdanning 

Fakta 

Virksomhetene i oppvekst og utdanning jobber for at alle barn og unge skal ha en god oppvekst 
og få et godt grunnlag for å mestre livet sitt. Kommunalområdet består av: 

 8 barneskoler 

 2 ungdomsskoler 

 3 kommunale barnehager  

 Skåningsrud skole, som er en spesialskole som eies og driftes i samarbeid med Sørum 
kommune og Aurskog-Høland kommune.  

 Familiens hus  

 Pedagogisk tjeneste 

 Barnehagemyndighet 

Viktige hendelser 

 Familiens hus flyttet inn i nye lokaler på Årnes. 

 Omstillingsarbeid i barnevernet ble gjennomført. 

 Flere tiltak i helhetlig oppvekststrategi ble gjennomført (URO-kursing, oppvekstforum). 

 SLT- arbeid ble igangsatt og SLT-plan ble laget. 

 Bygging av ny barnehage i Årnes. 

 Auli grendehus ble kjøpt av Nes kommune i 2017. Barnehagedrift fortsetter i lokalene. 

 Prosjektering av ny ungdomsskole i VUS. 

 Revidering av planen "Et løft i Nes-skolen". Satsningsområder: Sosial kompetanse og 
livsmestring, samt digital kompetanse og regning som grunnleggende ferdighet. 

 Deltakelse i realfagskommune. Gjennomføring av nettverk for ansatte og realfagsmesse 
for barnehagene og de yngste i skolene. 

 Innføring av læringsbrett til alle elever og ansatte i skolene. 

 Omfattende kompetanseheving innenfor bruk av læringsbrett. Innbefatter klasseledelse 
og digitale ferdigheter. 

 15 lærere har gjennomført videreutdanning (no, eng, mat) og tre skoleledere 
gjennomførte rektorutdanning. 

 Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført. 

 Vi søkte om deltakelse i prosjektet "Et lag rundt eleven" og fikk søknaden innvilget. 

 Flere foreldrekurs ble gjennomført i regi av Pedagogisk tjeneste og Familiens hus. 

 Barn- og unges kommunestyre og Kommunalt foreldreutvalg ble etablert. 

Måloppnåelse tjenesteproduksjon 

Her har vi valgt ut noen viktige tall i tjenesteproduksjonen innenfor Oppvekst og Utdanning som 
ikke kommer fram under andre punkter i årsmeldingen: 

 Antall elever på Skåningsrud skole var vår/høst: 20 elever/19 elever 

 Antall elever med spesialundervisning i skolen ved utgangen av 2017: 6 % (Inklusive 
Skåningsrud og andre skoler: 6,8 %). Dette er lavere enn landsgjennomsnittet som er på 
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7,8 %. 

 Antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagene ved utgangen av 
2017: 3,3 %. Dette er noe høyere enn landsgjennomsnittet som er på 3 %. 

 Antall barnevernsmeldinger i 2017 var 355. I 2016 var tilsvarende antall meldinger 337. 

 Barneverntjenesten har økning på antall institusjonsplasseringer i 2017. Dette ansees å 
ha sammenheng med den generelle utviklingen i ungdomsmiljøet i Nes kommune. 

 Voksenopplæring: I løpet av 2017 hadde Nes kommune 143 deltakere på 
voksenopplæring for Øvre Romerike (+ ca. 10 deltakere som har flyttet fra Nes til andre 
kommuner). Av disse gikk 24 personer på grunnskole og resten på norskkurs. 

Brukere 

God tjenestekvalitet  

Samtlige grunnskoler har arbeidet systematisk med lærende møter for å utvikle enheten som 
lærende organisasjon. Fokus på disse møtene har vært 

 Tiltak fra LØFT i Nes-skolen 

 Læringsbrett i skole 

Pedagogisk tjeneste har hatt fokus på læringsmiljø og har gjennomført en kursrekke i regi av 
Læringsmiljøsenteret. I tillegg har de gjennomført kurs i regi av StatPed når det gjelder bruk av 
pedagogisk programvare på læringsbrett. 

Familiens hus har gjennomført månedlige allmøter for å utvikle det helhetlige tjenestetilbudet. Det 
er utviklet prosedyrer på tvers av tjenesteområdene på områdene psykisk helse, vold, rus- og 
avhengighet og samspill/tilknytning, samt at man har utviklet og gjennomført flere gruppetilbud til 
barn, ungdom og foreldre. 

Barnehagene begynte arbeidet med implementering av ny rammeplan, høsten 2017. Faglige 
diskusjoner ble gjennomført på planleggingsdager, personalmøter, ledermøter og 
avdelingsmøter. 

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

Elevundersøkelsen ble gjennomført i alle skoler på 5. - 10. trinn. Resultatene var rundt 
gjennomsnittet i Akershus og landet på de fleste områdene. Læringskultur og trivsel viste positive 
resultat som ligger rundt ambisjonene våre. Utfordringen er knyttet til mobbing, der 7,2 % av 
elevene rapporterer om mobbing 2-3 ganger pr måned eller oftere. Landssnittet er på 5,6 %. 

Brukerundersøkelse Familiens hus (helsestasjon): Helhetsvurderingen er meget god og over 
landsgjennomsnittet blant de kommuner som har gjennomført undersøkelsen. 

Dialogkonferanse med fokus på revidering av LØFT i Nes-skolen ble gjennomført 20. januar 
2017. 1.desember ble ny dialogkonferanse gjennomført med fokus på digital kompetanse og bruk 
av læringsbrett. På begge konferansene deltok politikere, elever, FAU, tillitsvalgte/lærere og 
skoleledere. 

Presis informasjon om hva brukeren kan forvente  

Skolene har tatt i bruk Transponder som informasjonsverktøy til foresatte i perioden. 

Mange av virksomhetene har, i tillegg til å ha nye hjemmesider, egne facebooksider for ytterligere 
informasjon om tjenesten. 
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Brukerundersøkelsen 

Periodemål Måleindikator Ambisjon 
2018 

Status 
2017 

Status 
2016 

Status 
2015 

God tjenestekvalitet Brukertilfredshet med 
tjenestetilbudet 

4,5 5,5  4,3   

Elevundersøkelsen 7 
trinn: Læringskultur 

4,2 3,8  4,0  4,2  

Elevundersøkelsen 
7.trinn: Trivsel 

4,5 4,2  4,3  4,4  

Elevundersøkelsen 8-10 
trinn: Læringskultur 

3,9 3,8  3,7  3,6  

Elevundersøkelsen 8-10 
trinn: Trivsel 

4,2 4,2  4,2  4,2  

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

Opplevd god 
brukermedvirkning 

4,4  4,7   

Elevundersøkelsen 
7.trinn: Støtte fra lærer 

4,5 4,1  4,4  4,5  

Elevundersøkelsen 8-10 
trinn: Støtte fra lærer 

4,1 4,1  4,0  4,1  

Presis informasjon om 
hva brukeren kan 
forvente 

Opplevd presis og 
tilrettelagt informasjon 

4,5  3,6   

Elevundersøkelsen 
7.trinn: Felles regler 

4,4 4,3  4,3  4,4  

Elevundersøkelsen 8-10 
trinn: Felles regler 

4,0 3,9  3,8  4,0  

Medarbeidere 

Vi har hatt en positiv utvikling når det gjelder sykefravær fra 2015 til 2017, men målet om 6,4 % er 
ikke nådd. Fraværet har gått fra 8,1 % til 7,2 %. Dette kan forklares med ulike tiltak iverksatt i 
virksomhetene, som fokus på HMS-arbeid med nærværstiltak, samarbeid med kommunens 
sykefraværsoppfølger og ledernes oppfølging. Siste halvdel av 2017 var det stort fokus på 
utfordringer med sykefravær i noen virksomheter, blant annet innenfor barnehage. 

Vi har fortsatt generelt gode resultater på medarbeiderundersøkelsen, med et snitt på over 5. 

Vi har hatt noe tilbakegang når det gjelder medarbeidertilfredshet og opplevd tydelig ledelse. Men 
resultatene er fortsatt gode, og det er vanskelig å peke på konkrete årsaker til tilbakegangen. 

Kompetanse, organisering og samhandling scores fortsatt høyt. Dette er viktige forutsetninger for 
å trives i jobb, redusere sykefravær og opprettholde gode tjenester. 

 

Medarbeiderundersøkelsen 

Periodemål Måleindikator Ambisjon 
2017 

Status 
2017 

Status 
2016 

Status 
2015 

Godt arbeidsmiljø med 
høyt nærvær 

Medarbeidertilfredshet 4,6 4,9   5,3  

Sykefravær 6,4 7,2  7,3  8,1  

God ledelse Opplevd tydelig ledelse i 
den forbindelse 
nærmeste leder 

4,6 5,1   5,6  
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Periodemål Måleindikator Ambisjon 
2017 

Status 
2017 

Status 
2016 

Status 
2015 

Kompetente 
medarbeidere og kultur 
for læring og fornying 

Fornøydhet med 
muligheten for læring og 
utvikling 

4,4 5,3   5,4  

God organisering av 
arbeidet 

Fornøydhet med 
tilrettelegging av egen 
jobb 

4,5 5   5,1  

Godt samarbeid og god 
kommunikasjon 

Fornøydhet med 
samarbeidet med 
kollegaer 

5 5,5   5,4  

Økonomi 

Totalt sett viser regnskapet for 2017 et positivt resultat for oppvekst og utdanning. 

De virksomhetene som har større avvik kommenteres kort her: 

Auli skole har hatt et merforbruk som skyldes behov på enkeltrinn knyttet til utfordringer i 
elevmiljøet. 

Runni ungdomsskole har hatt et merforbruk på grunn av utfordringer med å redusere antall fast 
ansatte raskt nok relatert til tildelt budsjett. De mottok tidligere ekstra ressurser i et statlig prosjekt 
for styrking av enkelte ungdomsskoler. 

Familiens hus har hatt et mindreforbruk på nesten 3 millioner kroner som skyldes reduserte 
ytelser til fosterhjem blant annet gjennom reforhandling av avtaler. Bruken av konsulenter i 
Familiens hus har ikke ført til utgifter utover rammen. Konsulentbruk på Familiens Hus har vært 
knyttet til bruk i barnevernet. Dette har vært en konsekvens både av sykemeldinger, både korttids 
og langtids, og flere vakante stillinger. Totalt har utgiftene vært på 3,7 millioner til 
vikarer/konsulenter. 

Barnehagemyndigheten fikk i 2017 ekstrabevilgninger på 18,7 millioner som hindret et stort 
merforbruk. Avviket ble da ved årsslutt redusert til -536 000. Avviket ble forklart med endrede 
forutsetninger siden budsjettet ble lagt høsten 2016: 

 Estimert sats som ble lagt til grunn i budsjettforutsetningene var for lavt i forhold til endelig 
sats. 

 Økningen i sats fra 2016 til 2017 har bakgrunn i bygningsmessige vedlikeholdsarbeider, 
for sen nedjustering av bemanningen i forhold til barnegrupper og reduksjon i antall barn 
som en følge av etterlevelse av voksentetthetsnorm. 

 Et for lavt barnetall ble lagt til grunn, da vi ikke anså det som sannsynlig at utbygging av 
private plasser ville få vesentlig effekt før utgangen av 2017. 

 I all hovedsak er det rettighetsbarn (alderen 0-2 år) som får ledige plasser. Små barn 
utløser høyere tilskudd til de private barnehagene. 

 Barn uten plass i Nes får plass i andre kommuner, og Nes kommune mottar refusjonskrav 
vedrørende disse. 

Barnehagemyndighet har i 2017 arbeidet svært aktivt med å opprette flere plasser i eksisterende 
barnehager (private og kommunale). 
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Virksomhet Regnskap Revidert budsjett Avvik Regnskap 2016 

Fellesposter Skole 27 835 27 523 -312 24 793 

Auli barneskole 16 411 15 317 -1 094 16 518 

Østgård skole 8 418 8 542 124 8 744 

Fjellfoten skole 10 938 10 701 -237 10 789 

Framtun skole 8 202 8 537 335 8 809 

Fenstad skole 12 940 12 896 -44 12 144 

Neskollen skole 34 533 34 377 -156 32 969 

Årnes skole 17 343 17 760 417 18 212 

Skogbygda skole 14 515 14 227 -288 14 711 

Pedagogisk tjeneste 11 891 12 039 148 11 704 

Runni ungdomsskole 37 418 35 982 -1 436 36 950 

Vormsund 
ungdomsskole 

24 038 24 237 199 22 455 

Barnehagemyndighet 148 484 147 948 -536 129 120 

Barnehage 21 181 21 708 527 19 481 

Familiens Hus 58 571 61 499 2 928 59 221 

Sum kommunalområde 452 717 453 293 576 426 619 

Rammene i regnskapsskjema 1B avviker noe fra rammene som presenteres her på grunn av bruk av / avsetning til 
disposisjonsfond samt andre generelle statstilskudd. 

 

Periodemål Måleindikator Ambisjon 
2017 

Status 
2017 

Status 
2016 

Status 
2015 

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

Avvik fra budsjettramme 100 99,9  99,6  101,8  
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Samfunnsutvikling og kultur 

Fakta 

Kommunalområdet bestod i 2017 av virksomhetene: 

 Kultur - med avdelingene bibliotek, kulturskole, kulturhus/kino, forebygging og fritid samt 
svømmehall fra august 2017. 

 Bygg og eiendom. 

 Areal- og miljø - med avdelingene kommunalforvaltning, kommunalteknikk, landbruk og 
plan (stab). 

I tillegg lå prosjektkontoret, næringssjef og omdømmebygger i kommunalsjefens stab. 

Viktige hendelser 

 Nes svømmehall ble offisielt åpnet 1. september 2017. 

 Ny kinosal ble tatt i bruk mai 2017 

 Kunstnerisk utsmykking ved Nes svømmehall ble ferdigstilt juli 2017. 

 Kunstnerisk utsmykking for Årnes Barnehage er valgt og kunstner har startet sitt arbeid, 
utsmykking ferdigstilles vår 2018. 

 Vedtak i kommunestyret om igangsetting av hall på Auli skole. Søknad fra Haga IF som 
ble levert høst 2017, søknaden var ikke tilstrekkelig for politisk behandling. Haga IF ved 
hovedstyret har re-startet hallprosjektet for å fremme ny søknad i 2018. 

 Ny takterrasse ved Nes sykehjem ble tatt i bruk sensommeren 2017. 

 Arbeid med restaurering av Lillerommen, og samtidig gjøre bygget mer tilgjengelig, har 
pågått for fullt gjennom året. Arbeidet er planlagt ferdigstilt på nyåret. 

 Auli Grendehus ble overtatt i kommunalt eie. 

 Det er gjennomført vedlikehold ved Vormsund ungdomsskole for kr 1 million jfr. 
budsjettvedtak for 2017. Prioritering av tiltak er foretatt i samarbeid med skolens ledelse, 
og det har vært oppussing av jente/gutte toaletter, nytt møterom, nytt avtrekk fra 
kjemikalrommet til svømmebassenget, nytt ventilasjonsavtrekk i sløydsalen samt 
ombygging av kontorer. 

 Det ble inngått partnerskapsavtale med Lions om flagging på offisielle flaggdager som 
faller utenfor normal arbeidsdag, sak behandlet i formannskapet 28.03.2017. 

Måloppnåelse tjenesteproduksjon 

Arbeidet med å forbedre tjenestene gjennom digitale arbeidsprosesser pågår. Kommunal 
forvaltning og landbrukskontoret har implementert elektronisk føring av konsesjon i matrikkelen, 
som vil føre til raskere tinglysing ved erverv av eiendom. 

Det er stor arbeidsmengde i mange avdelinger og virksomheter. Landbrukskontoret har høyt 
arbeidstrykk som følge av økende saksmengde, behov for faglig oppdatering og implementert 
nytt system for produksjonstilskudd. 

Brukere 

Det er gjennomført brukerundersøkelse for kommunens tjenester innen byggesaksbehandling og 
vann- og avløpstjenesten. Respondentene på undersøkelsen for byggesaksbehandling ga 
kommunen en gjennomsnittlig helhetsvurdering på 4,7 (av maksimalt 6). Snittet for andre 
kommune som har gjennomført samme undersøkelse var på 4,6. Brukerundersøkelsen for vann- 
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og avløpstjenesten fikk en gjennomsnittlig helhetsvurdering på 5,2 (av maksimalt 6). Snittet for 
andre kommune som har gjennomført samme undersøkelse var på 5,1. 

Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelse i øvrige deler av kommunalområdet. 

Brukerundersøkelsen 

Periodemål Måleindikator Ambisjon 
2018 

Status 
2017 

Status 
2016 

Status 
2015 

God tjenestekvalitet Brukertilfredshet med 
tjenestetilbudet 

4,5 4,9  5,0   

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

Opplevd god 
brukermedvirkning 

4,4  5,1   

Presis informasjon om 
hva brukeren kan 
forvente 

Opplevd presis og 
tilrettelagt informasjon 

4,5  5,0   

Medarbeidere 

Sykefravær 

Sykefraværet er samlet sett høyere enn ambisjonen for 2017. Det legges vekt på oppfølging av 
sykefravær. For detaljer vises det til rapportering på HMS-planen for den enkelte virksomhet. 

Oppfølging  av medarbeiderundersøkelsen 

Kultur: Medarbeidertilfredshet er innenfor ønsket mål, ingen tiltak iverksatt. 

Bygg og eiendom og Areal- og miljø: Handlingsplan er utarbeidet og følges opp i etterkant av 
medarbeiderundersøkelsen for å legge til rette for godt medarbeiderskap. 

Kultur - øvrig  

Hovedfokus har vært etablering av det nye kommunalområdet Kultur og mangfold, 
implementering av svømmehall, samt rekruttering av kommunalsjef. 

Medarbeiderundersøkelsen 

Periodemål Måleindikator Ambisjon 
2017 

Status 
2017 

Status 
2016 

Status 
2015 

Godt arbeidsmiljø med 
høyt nærvær 

Medarbeidertilfredshet 4,5 4,4   4,5  

Sykefravær 6,3 8,1  6,5  8  

God ledelse Opplevd tydelig ledelse i 
den forbindelse 
nærmeste leder 

4,6 4,7   4,3  

Kompetente 
medarbeidere og kultur 
for læring og fornying 

Fornøydhet med 
muligheten for læring og 
utvikling 

4,4 5,6   5  

God organisering av 
arbeidet 

Fornøydhet med 
tilrettelegging av egen 
jobb 

4,5 4,7   4,3  

Godt samarbeid og god 
kommunikasjon 

Fornøydhet med 
samarbeidet med 
kollegaer 

5 5,4   4,9  
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Økonomi 

Bygg og eiendom hadde et mindreforbruk i 2017 på kr 3 millioner. Mindreforbruket kan i all 
hovedsak knyttes til lønn, og skyldes realisering av gevinst ved flytting av Pegasusvegen bo-
fellesskap til NBSS og vakanse i stillinger. Forbruket av energi har økt i 2017 og medført en 
merkostnad. Dette skyldes at vi har tatt i bruk nye Familiens Hus og Nes svømmehall. Ser vi 
imidlertid på energiforbruket per kvadratmeter, så har vi hatt en nedgang på 1,8 % fra 2016. Ved 
innføring av generell ansettelses- og innkjøpsstopp ble ikke arbeider igangsatt utover det egne 
ansatte kunne utføre og det forsvarlig drift krevde. Effekten ga en besparelse i drift utover 
merkostnaden til energi. 

Kultur hadde ett merforbruk på kr 887 000 avviket skyldes hovedsakelig lavere inntekter på kino 
enn budsjettert. Kinobesøk var generelt lavere i hele landet i 2017. Det er også knyttet merutgifter 
til å dekke avvik etter tilsyn på Nes kulturhus, brannsikringstiltak. 

Omfanget på konsulentbruk innenfor kultur utgjør kr 0,2 millioner. Dette gjelder kjøp av tjenester i 
forbindelse med kulturformidling i «Den kulturelle skolesekken». 

Areal- og miljø hadde et mindreforbruk på kr 1,7 millioner. Mindreforbruket skyldes i det 
vesentlige et mindreforbruk på konsulenttjenester i forbindelse med kommunedelplan for Årnes. 

For samferdsel var det et merforbruk på strøm på drøyt kr 400.000. 

Fond for avløp økte med kr 2,9 millioner. Dette skyldes i hovedsak høyere inntekter enn 
budsjettert, og lavere aktivitet på grunn av vakanser mv. 

For septikk er fondet redusert med kr 600.000 og står nå med negativ verdi i størrelsesorden kr 
145.000. Det vil fremmes politisk sak vedrørende dette i 2018. For fondet knyttet til Spredt avløp 
ble det tilført kr 200.000. 

For vann var situasjonen at aktiviteten var vesentlig større enn antatt i budsjettet. Vi brukte 2,2 
millioner kroner av fondet mot budsjettert 1,1 millioner kroner. 

Viltfondet er også vesentlig redusert. Det vil fremmes politisk sak om dette. 

Virksomhet Regnskap Revidert budsjett Avvik Regnskap 2016 

Areal og miljø 15 353 17 080 1 737 33 094 

Bygg og eiendom 74 060 77 108 3 042 86 694 

Kultur 31 975 31 088 -887 31 820 

Sum kommunalområde 121 388 125 270 3 882 151 609 

Rammene i regnskapsskjema 1B avviker noe fra rammene som presenteres her på grunn av bruk av / avsetning til 
disposisjonsfond samt andre generelle statstilskudd. 

 

Periodemål Måleindikator Ambisjon 
2017 

Status 
2017 

Status 
2016 

Status 
2015 

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

Avvik fra budsjettramme 100 96,9  98,8  96,8  
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Investeringer 

   Regnskap 
2017 

Justert 
budsjett 2017 

Vedtatt 
budsjett 2017 

Regnskap 
2016 

Universell utforming kommunale bygg 1 047 500 500 444 

Infrastruktur - ladestasjoner 937 1 000 1 000  

Sprinkleranlegg Årnes gamle skole og 
kulturhuset 

422 500   

Inngangsparti Neshallen 2 753 2 800 2 000  

Rehabilitering bygg    12 672 

Oppfølging klima og energiplan    8 007 

Brannutstyr i bygg    462 

Kjøp av utleieboliger 4 852 4 852 4 000 3 583 

Søndre Auli Grendehus 3 498 3 498   

Investeringer bygg og eiendom 13 509 13 150 7 500 13 150 

Gang-/sykkelvei - Hvamsmoen 22 828 24 000 72 000 3 575 

Kommunale veger 21 808 20 000 20 000 19 751 

Veilystilpasninger    6 096 

Sentrumsutvikling    783 

Gang og sykkelveger 7 006 10 000 10 000 4 509 

B4 - adkomstveg Neskollen 6 297 5 000 5 000  

Herbergåsen - infrastruktur 8 744 9 500 5 000 1 821 

Unigmog 2 921 3 000 2 000  

Kost og sug bil 2 255 2 255 2 500  

Investeringer samferdsel 71 859 73 755 116 500 36 535 

Utbedring og sanering av avløpsnett 4 737 5 000 14 000 6 179 

Utvidelse Årnes avløp    18 581 

Utbedring og sanering av 
vannforsyningsnett 

13 940 13 900 10 900 8 705 

Investeringer vann og avløp 18 677 18 900 24 900 33 465 

STATUS INVESTERINGER BYGG- OG EIENDOM 

I 2017 er det investert 13,5 millioner kroner i bygg og eiendom, 0,4 millioner kroner over justert 
budsjett. 

Infrastruktur - ladestasjoner: 18 ladestasjoner m/betalingsløsning er etablert på Rådhuset, 
Runni og Nes sykehjem. 

Kjøp av utleieboliger: Det er anskaffet to nye utleieboliger til vanskeligstilte i 2017. Boligene blir 
kjøpt på det åpne markedet, og vi er avhengig av at det som legges ut for salg matcher det 
behovet vi har. 

Universell utforming kommunale bygg: Prioriterte tiltak som er gjennomført er etablering av 
HC-toalett ved Lillerommen og heis til takterrasse ved Nes sykehjem. 

Inngangsparti Neshallen: Inngangsparti i Nes-hallen er oppgradert og det er åpnet opp til 
svømmehallen for felles vestibyle. 
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STATUS INVESTERINGER VEG 

I 2017 er det investert 71,9 millioner kroner innenfor samferdselsområdet, ca. 2 millioner kroner 
mindre enn justert budsjett. Det er et merforbruk på kr 1,8 millioner kroner på kommunale veger, 
og et mindreforbruk på omlag kr 3 millioner for gang- og sykkelveger. Merforbruk vedrørende 
innkjøp av Unimog er rapportert i forbindelse med rapportering på 3. kvartal, med etterfølgende 
justering av ramme. 

Gang- og sykkelveg Hvamsmovegen: Prosjektet pågår for fullt. Framdriften er noe forsinket 
pga. uventede problemer i forbindelse med kryssing av veg. Ny ferdigstillelsesdato er satt til 15. 
oktober 2018. Det er gitt en orientering om dette til hovedutvalg for teknikk, næring og kultur og 
Formannskapet i desember 2017. 

Oppgradering av kommunale veger: Arbeidet med oppgradering av kommunale veger pågår 
som forutsatt innen avsatt ramme. 

Infrastruktur Herbergåsen: Arbeidet ferdigstilles i uke 2, 2018. Det er gjort en gjennomgang av 
kostnadene og deler av disse er belastet VA. Prosjektet har et merforbruk på 4 millioner i forhold 
til opprinnelig budsjett. Det er bestilt en gjennomgang av prosjektet (Romerike revisjon). 

Ny adkomstveg Neskollen B4: Vegen ble formelt overtatt 01.11.2017. Det er et merforbruk 
på kr 1,3 millioner. 

Aksjon skoleveg: Det er gjennomført flere prosjekter innenfor «aksjon skoleveg». Ny 
busslomme ved Fenstad skole, oppgradering av gang- og sykkelveg og veglys ved Tomteråsen, 
samt oppgradering av veglys ved Fjellfoten. 

STATUS INVESTERINGER HOVEDPLAN VANN- OG AVLØP (HOVEDPLAN VA) 

I 2017 er det investert 18,7 millioner kroner på vann og avløpsområdene. 

Kårstad bru/Movegen: VA-delen og veg/bru er splittet i to deler. VA-delen pågår for fullt, og 
ventes ferdig i overgangen mars/april 2018. Prosjektet samkjøres med Ulvestad/Hunstadvegen 
gjennom samme entreprise, og forventes ferdigstilt før sommeren 2018. 

Utfordrende grunnundersøkelser og grunntiltak gjør at prosjektet veg/bru er satt på vent. Utvalg 
for Teknikk, næring og kultur og Formannskap er informert om utviklingen. 

Kampå/Låvegg: Vannledning er satt i drift og overlevert til kommunen. Prosjektet ble utvidet til 
også å inkludere brannvann til Fenstad kirke, ringkjøring mot Svanfossvegen og tilkobling av flere 
private boenheter til avløpsnettet. Prosjektet inklusive nevnte tillegg er overlevert innenfor 
budsjettrammen. 

Ringnes pumpestasjon. Prosjektet var ved årsskiftet 2017/2018 klart for oppstart. Entreprenør 
er kontrahert. Arbeidet planlegges ferdig før sommeren 2018. 

Auli del 2: Park og anlegg er tildelt oppdraget. Ferdig i november 2019. 

Betel Auli: Det legges ledninger i traseen. Årnes vannverk gjennomfører prosjektet mens Nes 
kommune bekoster egen andel. Løses gjennom omdisponering av midler ref. forsinkelser på 
andre prosjekt. Ferdigstilles før utgangen av 2018. 

Årnes vest – Rotneskrysset: SVV skal etablere rundkjøring FV173/177, samt fortaus løsning fra 
rundkjøring ned til Årnesbrua. Oppstart av anleggsarbeid planlegges høsten 2018. Avhengig av 
at SVV får på plass avtaler med grunneierne. Forventet oppstart høsten 2018 med ferdigstillelse 
2019. 

Oppfølging av oppryddingsplan: Fremdriftsplanen følges og saksbehandlingen for de tre 
sonene det arbeides med er i rute. Sone 1 har frist for oppgradering 01.06.2018. I denne sonen 
har opp i mot 40 % av eiendommene ikke sendt inn søknad om oppgradering. Store etterslep i 
sonene vil gi merarbeid i slutten av planperioden. 
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Helse og velferd 

Fakta 

Kommunalområdet helse og velferd består av: 

 Tildelingsenheten 

 Institusjonstjenesten  

 Hjemmetjenesten 

 Miljøarbeidertjenesten 

 Psykisk helse og avhengighet  

 Ergo- og fysioterapitjenesten  

 Legevakt  

 NAV 

Viktige hendelser 

 Åpning av takterrasse på Nes sykehjem, Avdeling for personer med demens. 

 Oppstart av administrativ omorganisering. 

 Gjennomført rullering av Omsorgsplan 2013-2025, med utarbeidelse av ny Strategisk 
helse og velferdsplan  2018-2030. 

 Åpnet 14 nye sykehjemsplasser ved Nes sykehjem.  

 Opprettet 2 KAD- plasser (kommunalt akutt døgntilbud) 

 300 brukere har fått nye digitale trygghetsalarmer. 

 Implementert digitale dørlåser. 

 Renovert venterommet på legevakta med støtte fra LHL. 

 Oppsigelse av leieavtale med Gorolund i 2017 gjør at vi må finne annet botilbud til akutt 
bostedsløse. 

 Gjennomført mulighetsstudie; fremtidig behov for omsorgsboliger, utnyttelse av areal i 
kommunalt eie og eksisterende bygningsmasse. 

Måloppnåelse tjenesteproduksjon 

 Gjennomført ny organisering av Hjemmetjenesten med samlokalisering på Runni. 

 Lykkes godt med å benytte Lean som metodikk for å skape bedre struktur og 
effektivisering av arbeidsprosesser. 

 Hjemmetjenesten har bistått ved et relativt stort antall hjemmedødsfall i 2017. Veldig gode 
tilbakemeldinger fra pårørende. 

 Psykiske helse og avhengighet har gjennomført planlagte pårørendekvelder med godt 
oppmøte og positive tilbakemeldinger. 

 Alle virksomhetene har tatt i bruk "brukerprinsippene" som verktøy for å sikre 
brukermedvirkning med utgangspunkt i "Hva er viktig for deg"? 

 Miljøarbeidertjenesten og Nes sykehjem har utarbeidet verktøy for å forbedre informasjon 
til pårørende i form av brosjyre og e-post. 

 Nav har utviklet den digitale tjenesten i 2017 og har arbeidet systematisk for å veilede 
sine brukere til å benytte digitale plattformer. 
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Brukere 

Følgende brukerundersøkelser ble gjennomført i 2017: 

 Miljøarbeidertjenesten 

 Psykisk helse og avhengighet 

 Tildelingsenheten 

Oppfølging av brukerundersøkelsene er gjennomført som planlagt. 

Brukerundersøkelsen 

Periodemål Måleindikator Ambisjon 
2018 

Status 
2017 

Status 
2016 

Status 
2015 

God tjenestekvalitet Brukertilfredshet med 
tjenestetilbudet 

4,4 3,9  4,7  3,5  

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

Opplevd god 
brukermedvirkning 

4,4  4,1   

Presis informasjon om 
hva brukeren kan 
forvente 

Opplevd presis og 
tilrettelagt informasjon 

4,5  4,3   

Medarbeidere 

 Kommunalområdet hadde et sykefravær på 10,7 %, dette ligger over måltall, og 
oppfølging av sykefravær fortsetter med høyt fokus. 

 Nærværet økte ved sykehjemmet, mens det ble lavere i Hjemmetjenesten og 
Miljøarbeidertjenesten. Ledere i Hjemmetjenesten har hatt et godt samarbeid med HMS- 
tjenesten i forhold til oppfølging av sykmeldte. 

 Medarbeiderundersøkelsen har blitt fulgt opp i de enkelte virksomheter/avdelinger. 
Generelt viser tallene at det er et godt arbeidsmiljø innenfor kommunalområdet, med 
enkelte variasjoner i de ulike virksomhetene. Undersøkelsen viser noe lavere score på 
ledelse og det har blitt gjennomført flere tiltak for å bedre dette:    

Utarbeidet lederavtale og resultatavtale for samtlige virksomhetsledere i perioden. 

Det er gjennomført ledersamtaler og medarbeidersamtaler i virksomhetene. 

Nes sykehjem har gjennomført lederutviklingsprogram. 

Medarbeiderundersøkelsen 

Periodemål Måleindikator Ambisjon 
2017 

Status 
2017 

Status 
2016 

Status 
2015 

Godt arbeidsmiljø med 
høyt nærvær 

Medarbeidertilfredshet 4,5 4,9   4,8  

Sykefravær 8,6 11,3  11,3  14,2  

God ledelse Opplevd tydelig ledelse i 
den forbindelse 
nærmeste leder 

4,6 4,2   4,8  

Kompetente 
medarbeidere og kultur 
for læring og fornying 

Fornøydhet med 
muligheten for læring og 
utvikling 

4,4 4,9   5  

God organisering av 
arbeidet 

Fornøydhet med 
tilrettelegging av egen 
jobb 

4,5 4,9   4,7  
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Periodemål Måleindikator Ambisjon 
2017 

Status 
2017 

Status 
2016 

Status 
2015 

Godt samarbeid og god 
kommunikasjon 

Fornøydhet med 
samarbeidet med 
kollegaer 

5 5,1   5,1  

Økonomi 

 2017 viser total merforbruk på 25 733 millioner kroner ved årsslutt. 

 Avviket er i hovedsak knyttet til bruk av vikarbyrå i Hjemmetjenesten, ressurskrevende 
tjenester i Miljøarbeidertjenesten, kjøpsplasser ved Tildelingsenheten og lavere inntekt på 
vederlag ved Nes sykehjem. 

 Effekten av de tiltak som ble iverksatt etter 3. kvartal har hatt variabel effekt. 

Virksomhet Regnskap Revidert budsjett Avvik Regnskap 2016 

Fellesposter helse 637 627 -10 485 

Kommuneoverlegen 12 855 13 575 720 12 346 

Psykisk helse og 
avhengighet 

9 083 8 925 -158 8 685 

Fysio- og ergoterapi 19 546 19 632 86 18 988 

Legevakta 9 391 8 955 -436 8 686 

Tildelingsenheten 26 884 24 516 -2 368 23 791 

Institusjonstjenesten 104 672 101 403 -3 269 96 206 

Miljøarbeidertjenesten 87 089 78 888 -8 201 71 810 

NAV - Nes 27 611 26 929 -682 26 836 

Hjemmetjenesten 105 583 94 169 -11 414 100 679 

Sum kommunalområde 403 352 377 619 -25 733 368 511 

Rammene i regnskapsskjema 1B avviker noe fra rammene som presenteres her på grunn av bruk av / avsetning til 
disposisjonsfond samt andre generelle statstilskudd. 

 

Periodemål Måleindikator Ambisjon 
2017 

Status 
2017 

Status 
2016 

Status 
2015 

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

Avvik fra budsjettramme 100 106,8  102,9  97,9  
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