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Rådmannen har ordet
2018 har på mange måter vært et år i forandringens tegn for Nes kommune både når det gjelder
organisasjon og ledelse, og som ny rådmann ser jeg fram til å videreutvikle det gode samarbeidet
mellom politisk ledelse, administrasjon og innbyggere.
Sommeren 2018 vedtok Kommunal og moderniseringsdepartementet at grensen mellom Nes
kommune og Sørum kommune skal justeres slik at Rånåsfoss blir flyttet fra Sørum til Nes fra 1.
januar 2020. Det er mange forhold som må vurderes i forbindelse med grensejusteringen, og
avklaringer som krever politisk behandling har blitt lagt fram fortløpende. Fra samme dato endres
også fylkesgrensene, og Nes blir en del av nye Viken fylkeskommune som vil bestå av dagens
Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommuner. I denne sammenheng har vårt kommunenavn
blitt satt på dagsorden.
Også for kommunalområdene har det skjedd mye i 2018, og vi har blant annet åpnet nye Årnes
barnehage, Lillerommen herredshus ble ferdig rehabilitert, ny gang- og sykkelvei på Hvamsmoen
ble åpnet og hjemmetjenesten ble fra august samlokalisert slik at administrasjon og fire
avdelinger nå er samlet under ett tak. Dette er bare et lite utvalg av mye av det spennende
arbeidet som har preget oss i 2018.
Noen utfordringer har vi også hatt, blant annet en krevende sommersesong med flom og tørke
som har utfordret vår kapasitet på flere områder, spesielt når det gjelder vannforsyningen.
Regnskapet for 2018 viser et negativt driftsresultat på 0,1 %. Kommunen har et begrenset
økonomisk handlingsrom og går inn i en omfattende omstillingsprosess for å tilpasse
aktivitetsnivået til driftsrammen. Det må i 2019 gjennomføres betydelige kutt både i
administrasjon og tjenesteproduksjon. Oppgavene vi står overfor kan bare gjennomføres ved god
økonomistyring og kostnadseffektiv drift, og det vil derfor være nødvendig å se på hele
organisasjonen med nye øyne.
NESte skritt – #sammen om kontinuerlig forbedring representerer en tilnærming for å oppnå
effektiv ressursbruk tilpasset kommunens rammebetingelser. #Sammen peker på at skal vi lykkes
må flere parter bidra – ansatte, tillitsvalgte, folkevalgte, frivilligheten og innbyggerne.
Vi skal lytte til og være i dialog med innbyggere, brukere og pårørende, og utvikle tjenestetilbudet
og Nes-samfunnet sammen. #Sammen innebærer økt samhandling og samordning på tvers av
kommunalområder for å oppnå et mer helhetlig og koordinert tjenestetilbud. #Sammen inkluderer
også økt samarbeid og partnerskap med frivilligheten.
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 - #sammen.
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.

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

Dette er Nes
Nes er en middels stor kommune som har hatt jevn vekst i folketallet de siste årene. Ved
utgangen av 2018 var det 21 885 innbyggere i kommunen. Dette er 204 flere enn i 2017.
Folkemengden har det siste året økt med 0,94 %, noe som er en lavere vekst enn tidligere.
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.

Visjon og verdier
Nes kommunes visjon «Det gode liv der elvene møtes» uttrykker et felles ønske om god
livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke
og kilde til inspirasjon.
Kommunes tre verdier Nærhet, Engasjement og Synlighet (NES) uttrykker både en felles
grunnleggende plattform å bygge lokalsamfunnet på inn i framtida og hvordan kommunen skal
arbeide og lede mot visjonen.
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Verdiene skal kjennetegne kommunens organisasjon og væremåte. De handler i stor grad om
hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vi skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli
oppfattet. Man kan si at verdiene utgjør «grunnmuren», som blir organisasjonens viktigste
fundament både for daglig drift og i strategisk utvikling. Innbyggerne i Nes skal kunne identifisere
seg med kommunens verdier.
Slik står det til i kommunen
I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve for de aller fleste. Vi har gjennomgående gode
tjenestetilbud og trygge oppvekstmiljøer. Utviklingen er positiv når det gjelder næringsetableringer
og det er utviklet et tett samarbeid mellom kultur, næring og miljø med utgangspunkt i vår
særegenhet. Det er også et utstrakt samarbeid med frivilligheten som er en omfattende og
mangfoldig sektor i kommunen.
Vi har allikevel flere utfordringsområder. Kommunen har et begrenset økonomisk handlingsrom
og går inn i en omfattende omstillingsprosess for å tilpasse aktivitetsnivå til driftsrammen.
Regnskapsresultatet i 2018 er skuffende. Netto driftsresultat (forskjellen mellom inntekter og
utgifter) viser et "underskudd" på 0,8 mill. kr eller en negativ resultatgrad på 0,1 %. Kommunes
budsjettmål for 2018 var 1,5 %. Dette skyldes flere forhold, blant annet et merforbruk på
kommunalområdene som samlet utgjør 43,9 mill. kr i forhold til revidert budsjett. Ved utgangen av
2018 utgjorde disposisjonsfondene våre tilsammen 11 %. De kommende årene forventes det
resultat under målsetting til fylkesmannen som følge av store investeringer knyttet til
befolkningsveksten.
Psykisk helsetilstand hos barn og unge, frafall i videregående skole, høy andel
livsstilssykdommer og en økende andel eldre, kombinert med den økonomiske situasjonen og
behovet for omstilling, effektivisering og digitalisering, er de største utfordringsområdene
framover.
Nøkkeltall

Innbyggere

7

Utgifter helse- og
omsorgstjenester

Elever i SFO

Barn med
barnehageplass

21 885

23 595 kr. per
innbygger

61,6 %

93,1 %

Driftsresultat

Lånegjeld per
innbygger

Driftsinntekter per
innbygger

Driftsutgifter per
innbyggere

- 0,2 %

44 322 kr.

71 727 kr.

71 708 kr.
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Organisering – slik jobber vi
Administrativ struktur
Nes kommune er administrativt organisert med to formelle beslutningsnivåer: Rådmannsnivået og
virksomhetslederne.
Rådmannens ledergruppe består av rådmannen, fire kommunalsjefer, økonomisjef,
kommunikasjonssjef, personal- og organisasjonssjef, strategi- og utviklingssjef samt
kommuneoverlege.
Kommunen har i tillegg avdelingsledernivå der virksomhetenes størrelse tilsier det.

Endringer i 2018
Med virkning fra 1.1.2018 ble kommunen organisert med 4 kommunalområder: Kultur og
mangfold, Samfunn og miljø, Oppvekst og utdanning og Helse og velferd.
Endret virksomhetsorganisering for Kultur og mangfold ble iverksatt i 1. kvartal med opprettelse
av 2 virksomheter.
Iverksettelsen av ny virksomhetsorganisering innen Oppvekst og utdanning med 2 virksomheter
ble effektuert 01.10.2018, som følge av kommunalsjefs konstituering som rådmann. Ingar Døhlen
var konstituert som rådmann fram til 01.10.2018, da Jon Sverre Bråthen tiltrådte stillingen
permanent.
Omstillingsprosessen innen Helse og velferd resulterte i vedtak om ny organisering i
kommunestyrets juni-møte. Arbeidet med implementering av den nye virksomhetsstrukturen med
reduksjon fra 8 til 5, har fortsatt gjennom høsten og vil bli effektuert på nyåret 2019.

Organisasjonskart
Rådmann

Sentraladministrasjon
Personal og organisasjon
Økonomi
Strategi og utvikling

Kultur og
mangfold
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Oppvekst
og utdanning

Samfunn og
miljø

Kulturtjenester

Familiens
hus

Areal og
miljø

Integrering,
fritid og
frivillighet

Utdanning

Bygg og
eiendom

Helse
og velferd

InstitusjonsLegevakt
tjenesten

Miljøarbeidertjenesten

NAV

Ergo- og
fysiotjenesten

Psykisk
HjemmeTildelingshelse og
tjenesten avhengighet tjenesten
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Politisk ledelse 2015-2019
Ved kommunevalget i 2015 fikk Nes kommune sin første kvinnelige ordfører, fra Arbeiderpartiet.
Den politiske samarbeidsplattformen består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk
Venstreparti. Senterpartiet har varaordfører. Vervet som varaordfører utgjør 50 %.
Kommunestyrets sammensetning

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.
Fra 1.1.2019 endrer ØRU formelt navn til Gardermoregionen interkommunalt politisk råd og
intensjonen er å videreutvikle samarbeidet innenfor flere områder og prosjekter, og bygge
merkevaren "Gardermoregionen".
Det er utarbeidet strategier for samarbeid innenfor interessepolitikk, næringsutvikling,
tjenestesamarbeid og administrativt samarbeid, samt felles IKT- strategier.
Nes kommune er tilknyttet følgende interkommunale selskaper og samarbeidsavtaler:
Interkommunale selskaper (IKS)






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

Interkommunalt samarbeid (kommuneloven § 27)
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Digitale Gardermoen IS (DGI)
Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike
Skåningsrud skole og ressurssenter
Øvre Romerike utvikling (ØRU)
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Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen (vertskommune i parentes)







Voksenopplæring (Ullensaker)
Barnevernsvakt (Lørenskog)
Miljørettet helsevern (Nannestad)
Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (Ullensaker)
Interkommunalt byggetilsyn (Ullensaker)
Kemner/skatteoppkreverfunksjon (Ullensaker) – fra 1.1.2019

Aksjeselskap og kommunale foretak
Nes kommune har to heleide aksjeselskap og ett kommunalt foretak.
Kanmer AS ble stiftet 30.november 2001. Selskapets formål er å drive individuell utvikling og
sysselsetting med mennesket i sentrum. Selskapet er kvalitetssikret med NAVs kravspesifikasjon,
og med tilgang til alle virkemidler som NAV har. Selskapets generalforsamling er identisk med
Nes kommunes formannskap.
Nes Kulturhus AS ble stiftet 5.oktober 1999. Selskapets formål er å eie og drive utleie av
kulturhus i Nes kommune. Selskapets generalforsamling er identisk med Nes kommunes
formannskap.
Esval Miljøpark KF ble opprettet som et kommunalt foretak (KF) 1. januar 2012. Esval begynte
som et avfallsdeponi i 1972. De har i dag et moderne avfallsanlegg med formål å drive
avfallsrelatert virksomhet, deponering og gjenvinning på en slik måte at det gir samfunnsmessige
og miljøriktige løsninger for innbyggerne i Nes kommune, industrien og andre avfallsbesittere.
Kommunen har i tillegg en 15 % eierandel i Nes Miljøpark AS. Selskapets hovedaksjonærer er
AF Gruppen og Gunnar Holth Grusforretning AS. Miljøparken tar imot forurenset masse og renser
den på en miljømessig forsvarlig måte. Nes Miljøpark AS er det første anlegget for gjenvinning av
forurenset masse på Østlandet.
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Hovedtallsanalyse og regnskapsresultat
Regnskapsresultat drift
Regnskap for 2018 viser et negativ netto driftsresultat på 0,8 mill. kr eller - 0,1 % av
driftsinntektene, under kommunes målsetting for 2018 som var 1,5 %. Dette skyldes flere forhold,
blant annet et merforbruk på kommunalområdene. Samlet har virksomhetene et merforbruk i
2018 på 43,9 mill. kr i forhold til revidert budsjett. Korrigert for premieavviket som ble 14,1 mill. kr
lavere enn beregnet (medfører en tilsvarende reduksjon i avsetning til pensjonsreguleringsfond),
sentrale inntekter/utgifter og et statstilskudd på voksenoppplæringen som ikke er inntektsført på
kommunalområdet, har virksomhetene et samlet merforbruk på 19,8 mill. kr sammenlignet med
revidert budsjett. Avvikene er omtalt mer detaljert i kapittel 6.
Regnskapsskjema 1B Driftsbudsjettet

Regnskap
2018

Vedtatt
Budsjett
2018

Revidert
Budsjett
2018

Avvik

Regnskap
2017

Administrasjon og
styring

78 162

72 532

65 584

-12 478

82 950

Oppvekst og utdanning

484 116

461 607

465 041

-19 075

454 095

Helse og velferd

422 805

398 275

401 708

-21 097

403 352

Kultur og mangfold

68 370

69 026

70 427

2 057

69 637

Samfunn og miljø

93 236

102 346

105 661

12 425

70 906

Sentrale inntekter og
utgifter

-19 732

-21 821

-25 381

5 649

-7 367

1 126 958

1 081 965

1 083 040

-43 918

1 073 570

SUM fordelt til drift

Driftsinntekter
Samlet er driftsinntektene 34 mill. kr høyere enn revidert budsjett, eller 92 mill. kr høyere enn
vedtatt budsjett.
Kommunen hadde, i likhet med landet forøvrig, en god skatteinngang også i 2018. Inntekts- og
formueskatten ble 29 mill. kr høyere enn revidert budsjett eller drøye 33 mill. kr mer enn
opprinnelig budsjett. Dette utgjør en økning på 6,5 % fra 2017. Skatteinngang før utjevning var i
2018 på 84,8 % av landsgjennomsnittet. Etter inntektsutjevningen kommer kommunen opp på
94,6 % av landsgjennomsnittet. Som et resultat av økt skatteinngang, ble rammetilskuddet
inkludert inntektsutjevningen 15,5 mill. kr lavere enn budsjett. Samlet var skatt og rammetilskudd
5,4 % høyere i 2018 enn i 2017.
På grunn av inntektsutjevningen er Nes kommune som lavinntektskommune avhengig av en god
skatteinngang på landsbasis dersom vi skal få en merkbar effekt av økt skatteinngang.
Anslagene for skattevekst i norske kommuner på årsbasis har variert gjennom året fra 1,3 % i
statsbudsjettet til 1 % i revidert nasjonalbudsjett, for deretter og økes til 2,4 % i oktober. Det antas
at anslagene ble satt opp igjen på bakgrunn av ekstraordinært store uttak av utbytter til
personlige skatteytere, noe som trolig skyldes tilpasninger til skattereformen. Det er ikke forventet
en tilsvarende økning i 2019.
Andre statlige overføringer (tilskudd fra IMDI og husbanken) ble 9,2 mill. kr høyere enn revidert
budsjett. Av dette skyldes 5,6 mill. kr tilskudd til voksenopplæringen som er budsjettert som statlig
refusjon på annen konto. Budsjettet utgjør 3,4 mill. kr. Tilskuddet er basert på antall elever som
mottar opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 3,8 mill. kr skyldes en økning i flyktningetilskudd.
Videre er etableringstilskuddet fra Husbanken 1,8 mill. kr høyere enn budsjettert.
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I 2018 mottok vi 42,1 mill. kr i refusjon sykepenger og refusjon foreldrepermisjon. Til
sammenligning hadde vi 44,8 mill. kr i vikarutgifter til egne ansatte samt 2,3 mill. kr i vikarutgifter
fra bemanningsbyråer. Vikarutgiftene er ikke utelukkende knyttet til sykefravær og
foreldrepermisjoner, men også til andre typer fravær, som f.eks. utdanningspermisjoner.
Kommunen har blant annet mottatt nærmere 4 mill. kr fra Utdanningsdirektoratet for
videreutdanning av lærere som i mange tilfeller utløser et vikarbehov på skolen.
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Det er inntektsført 30 mill. kr i tilskudd for ressurskrevende tjenester. Dette er omlag 7 mill. kr
lavere enn forventet. Vederlagsinntektene på sykehjemmene utgjør ca 17 mill. kr, omtrent som
budsjettert.
Driftsutgifter
Driftsutgiftene er 45 mill. kr høyere enn revidert budsjett og over 118 mill. kr mer enn vedtatt
budsjett.
Lønn og sosiale utgifter ligger 14,2 mill. kr over revidert budsjett og 54,4 mill. kr over vedtatt
budsjett. Deler av dette kan forklares med at lønnsavsetningspotten ikke var tilstrekkelig til å
dekke den reelle lønnsveksten i kommunen. Videre må det ses i sammenheng med mottatt
refusjon for sykepenger og foreldrepermisjon. Det er store variasjoner mellom
kommunalområdene. Helse og velferd har merforbruk på lønn på 8,6 mill. kr hvorav 6,6
millioner kr er knyttet til hjemmetjenesten. Oppvekst og utdanning har et merforbruk på 6,3 mill. kr
hvorav 2,6 millioner er knyttet til barnehagene og 3,4 millioner til Neskollen skole. Samfunn og
miljø og Kultur og mangfold har et mindreforbruk på henholdsvis 4 mill. kr og 2 mill. kr.
Administrasjon og styring har et merforbruk på 11,2 mill. kr som i all hovedsak er knyttet opp mot
pensjonsutgifter og det såkalte premieavviket. Stabsavdelingenes merforbruk isolert sett utgjør
kun 0,2 mill. kr.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon er 6 mill. kr over revidert
budsjett. Det største enkeltavviket her er strøm/-energikostnadene som alene har en merutgift på
3,7 mill. kr. Bruk av vikarbyrå har en merutgift på 2 mill. kr, men må ses i sammenheng med
refusjonsinntekter. Pasienttransport og skoleskyss viser en samlet merutgift på 2,3 mill. kr. Ellers
er dette konti virksomhetene kan se under ett, slik at det normalt vil forekomme en rekke større
eller mindre avvik på disse driftsmidlene.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon ble 12,7 mill. kr høyere
enn revidert budsjett. De største avvikene her ligger i virksomhetene Familiens hus og Dialog og
mestring på henholdsvis 6,1 mill. kr og 5,8 mill. kr. For begge virksomhetene kan merforbruket i
all hovedsak tilskrives kjøp av plasser i form av barnevernstiltak eller institusjonsplasser.
Voksenopplæringen har et merforbruk på 2,1 mill. kr, men her har det kommet en tilsvarende
merinntekt.
For en nærmere beskrivelse av avvikene vises det til det enkelte kommunalområde.
Avskrivningene utgjør 56,7 mill. kr hvilket er identisk med revidert budsjett.
Finansinntekter
Kommunens renteinntekter er 2,8 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at en
ekstraordinær renteutbetaling fra et likviditetsfond feilaktig er videreført i budsjettet. Øvrige
renteinntekter ble slik de er forutsatt i budsjettet.
Finansutgifter
Kommunen har gode rentebetingelser på lånene, gjennomsnittlig rente ved utgangen av 2018 var
1,67 %. Renteutgiftene for 2018 ble omtrent som forutsatt i revidert budsjett med en merutgift på
0,3 mill. kr. Avdragsutgiftene ble imidlertid 6 mill. kr høyere enn budsjettert. I forbindelse med
budsjettbehandlingen vedtok kommunestyret å øke avdragstiden på kommunens lån til 30 år. En
medvirkende årsak til at avdragsutgiftene er høyere enn budsjett, er at det det tok noe tid å
gjennomføre denne endringen. For øvrig kan det se ut til at avdragsutgiftene ble for lavt
budsjettert i utgangspunktet.
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Regnskapsresultat investeringer
I 2018 ble det investert over 128,9 mill. kr i anleggsmidler, noe som er 114,4 mill. kr lavere enn
budsjett. Avviket kan i all hovedsak henføres til noen få prosjekter.
Prosjektering og bygging av nye Vormsund ungdomsskole har tatt lenger tid en forventet, og det
ble derfor benyttet 52,2 mill. kr mindre enn budsjettert til dette prosjektet i 2018. Samfunn og miljø
har en rekke investeringsprosjekter som samlet hadde et budsjett på 131,9 mill. kr i 2018. Her er
det bare benyttet 47,4 mill. kr.
Det er investert 41,8 mill. kr innenfor samferdselsområdet, ca. 31 mill. kr mindre enn budsjett. Av
dette kan 19,7 millioner henføres til gang-/sykkelvei på Hvamsmoen som ble mindre
kostnadskrevende enn antatt. Det er et mindreforbruk på omlag 7,4 mill. kr på øvrige gang- og
sykkelveger, og et mindreforbruk på 4,2 mill. kr på kommunale veger. Bredbåndsutbyggingen har
tatt noe lenger tid enn beregnet, så her er det et mindreforbruk i 2018 på 3,6 mill. kr.
Når det gjelder Neskollen skole er det budsjettert med en investering på 9,85 mill. kr.
Regnskapsføringen av denne leasingavtalen er endret slik at dette ikke lenger fremkommer som
et investeringsprosjekt i regnskapsskjema 2B, men som en finanskostnad (renter og avdrag) i
driftsregnskapet. Kommunen betaler altså på leasingavtalen som planlagt, men den
regnskapsmessige håndteringen måtte endres.
For en nærmere beskrivelse av de øvrige investeringene vises det til redegjørelse fra det enkelte
kommunalområde.
Det er overført 3,3 mill. kr til investeringer i kirkebygg. Egenkapitalinnskudd KLP for 2018 er kr
3 371 068.
Brutto investeringsutgifter - prosentvis andel fordelt på tjenesteområde
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Driftsresultat
Brutto driftsresultat er midlene kommunen har igjen etter at løpende driftsutgifter er dekket.
Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld og til å avsette midler til senere
års bruk. Hvis brutto driftsresultat ikke er tilstrekkelig til å dekke netto finans og avdragsutgifter, er
kommunen i en underskuddsposisjon. Brutto driftsresultat utgjorde 0,6 % i 2018. Dette er
marginalt bedre enn i 2017 da det utgjorde 0,5 %.
For bedre å vurdere kommunens evne til å betjene låneopptakene er avskrivningskostnadene
trukket ut av brutto driftsresultat. Dette er kostnader som inntektsføres som en motpost til
avdragsutgiftene ved beregning av netto driftsresultat. Korrigert brutto driftsresultat utgjør 4,3 %
både i 2018 og i 2017.

Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

Overskuddet etter at renter og avdrag er betalt, er kommunens netto driftsresultat. Netto
driftsresultat er et mål på kommunens økonomiske handlefrihet og er de midlene kommunen kan
benytte som egenkapital til investeringer, fondsavsetninger og til fremtidige driftsutgifter.
Regnskap for 2018 viser et negativ netto driftsresultat på 0,05% av driftsinntektene. Dette er
marginalt bedre enn i 2017 da det utgjorde minus 0,1 %. Dette er vesentlig lavere enn teknisk
beregningsutvalgs (TBU) anbefaling på 1,75 %, og under kommunens målsetting for 2018.
Korrigert for pensjonskostnader (premieavvik og amortiseringskostnader) er resultatet - 0,6 %.
Korrigert netto driftsresultat er 0,7 prosentpoeng lavere enn i 2017.
I følge foreløpige Kostratall per 15.03.19 har Nes kommune (konsern) et netto driftsresultat i 2018
på -0,2 % (se figur over). Dette er vesentlig lavere enn kommunegruppe 7 der gjennomsnittet
utgjør 1,4 %. Kostratallene består av såkalte konserndata (inkluderer kommunale foretak og
kommunale samarbeid/IKS) så det vil derfor være noen mindre avvik i tallene mot kommunens
eget regnskap.
Måleindikator
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
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Disposisjonsfond
Størrelsen på disposisjonsfond er en viktig indikasjon på en kommunes økonomiske
handlingsrom ved at fondet på kort sikt vil være en reserve for å kunne møte uforutsette
hendelser gjennom året uten at dette får umiddelbar betydning på tjenestetilbudet. Nes kommune
har som målsetting at disposisjonsfondet skal utgjøre 10 % av driftsinntektene. Ved utgangen av
2018 utgjorde disposisjonsfondene våre tilsammen 11 %. Dette er 1,5 prosentpoeng lavere enn i
2017, og 1,9 prosentpoeng lavere enn kostragruppe 7.
Netto avsetning i 2018 er 11,9 mill. kr. Det har vært nødvendig å foreta strykninger (redusere
avsetninger til fond) på 29,5 mill. kr. Av dette kan 11,3 mill. kr henføres til premieavviket
(premieavvik fratrukket amortiseringskostnadene) som ble langt lavere enn beregnet. For 2018
var det reelle avsetningsbehovet til pensjonsreguleringsfond på 8,5 mill. kr, og dette har også blitt
avsatt. I tillegg var det rom for å sette av 3,4 mill. kr til ordinært driftsfond. Sistnevnte er 18,2
mill. kr lavere enn budsjettert.
Bruk av driftsfond i 2018 utgjør ca 19,6 mill. kr. Den største enkeltposten her er avviklingen av
den såkalte Smidt-modellen, dvs. tidligere ordning med investeringstilskudd til idrettslag.
Avviklingen innebar at Nes kommune ga investeringstilskudd på tilsammen 14,6 mill. kr slik at
idrettslagene kunne innfri de aktuelle lånene.
Samlet utgjør driftsfondene våre ved årsslutt 169,8 mill. kr. Av dette utgjør ordinært driftsfond
64,6 mill. kr. Finansreguleringsfond (rentesvingninger) utgjør 18,1 mill. kr, disposisjonsfond til
investeringer (egenkapital) 9 mill. kr og næringsfond knappe 3 mill. kr.
Pensjonsreguleringsfondet utgjør ved utgangen av 2018 67,2 mill. kr som er tilnærmet lik
akkumulert premieavvik. Vi er således 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 grei, og den er noe styrket fra 2017 slik figuren over viser. Vi har en
likviditetsgrad, omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld, på 2,2. Generelt sett bør denne være
større enn 2, og minimum skal den være større enn 1. Hvis ikke, vil kommunen oppleve
vanskeligheter med å betjene den kortsiktige gjelden.
Måleindikator
Tilstrekkelig disposisjonsfond i % av brutto
driftsinntekter
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Gjeldsbelastning
Gjeldsnivået er et sentralt moment for å vurdere om kommunen har et godt økonomisk
handlingsrom. En gjeldsbelastning som overstiger 75 % av driftsinntektene, uten at kommunen
samtidig har høye reserver i form av disposisjonsfond, er et tegn på en kommune med begrenset
handlingsrom.
Nes kommune har hatt få store investeringer de siste årene, noe som gjenspeiles i at lånegjelden
er relativt beskjeden. Sammenlignet med kommunegruppe 7 er lånegjelden per innbygger
fremdeles lav. Netto lånegjeld var i 2018 fortsatt på knappe 62 % av driftsinntektene hvilket er
godt innenfor målet om 70 %. Netto lånegjeld vil i årene framover stige fra dagens 0,95 mrd. kr til
anslagsvis 1,5 milliarder i 2022, og gjeldsgraden vil da øke betydelig.
Vi har tidligere nedbetalt lånene våre raskere enn kommunelovens bestemmelser, noe som har
gitt oss en viss handlefrihet ved at låneutgiftene kan forskyves i tid gjennom avdragsutsettelse.
Fra og med 2018 er imidlertid nedbetalingstiden endret fra 20 til 30 år for å kunne levere et
regnskap i balanse.
Ved utgangen av 2018 var lånegjelden til investeringer 1,034 mrd kr inkludert finansiell leasing av
Neskollen skole på 48 mill. kr. Samlet tilsier dette en netto økning på 94,6 mill. kr, etter
låneopptak på 150 mill. kr.
Måleindikator
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Ambisjon
2018
70 %

Status 2018
61,8 %

Status 2017
62 %

Status 2016
56,6 %

Netto lånegjeld per innbygger har økt med 2,4 % sammenlignet med 2017. Sammenlignet med
kommunegruppe 7 er lånegjelden per innbygger fremdeles betydelig lavere enn gjennomsnittet.

Netto lånegjeld per innbygger
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Rentene i Norge er fremdeles historisk lave, selv om gjennomsnittlig styringsrente fastsatt av
Norges bank viste en svak økning i 2018. Fra å være helt oppe på 11 % i september 1992, var
den i gjennomsnitt på 0,57 % i 2018. Det er forventet at denne vil øke i årene framover. I
september 2018 økte styringsrenta fra 0,5 % til 0,75 %, og dette nivået lå den fortsatt på ved
årsslutt. På kommunens låneportefølje (ikke inkl. Husbanken og finansiell leasing) forventer
"markedet" en renteøkning fra 1,69 % i 2018 til 2,33 % i 2022. I 2018 var både renteinntektene og
renteutgiftene i Nes kommune omlag 3 mill. kr lavere 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 (lån), nedbetalingstiden o.l. Det tas bare hensyn til
transaksjoner i driftsregnskapet. I netto finans omfattes renteutgifter/-inntekter og tap/gevinst på
finansielle plasseringer (aksjer osv.)
Netto finans- og avdragsutgifter var ved utgangen av året 4,3 % av brutto driftsinntekter, noe som
er 0,5 prosentpoeng lavere enn for kommunegruppe 7. For Nes kommune er andelen uendret fra
2017. Store investeringer framover tilsier imidlertid at denne andelen vil øke, altså at en stadig
større andel av driftsinntektene vil være bundet opp til tilbakebetaling av lån. Netto
finanskostnader har bare økt med drøye 3 mill. kr i 2018 sammenlignet med 2017.

Finansrapportering
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 i desember 2018 tilsvarte 1,28 %. Gjennomsnittlig NIBOR
3 mnd var i 2018 1,06 %, mens den i 2017 utgjorde 0,89 %. Risikoen for tap av innskutte midler
anses som svært lav.
Bank innskudd (hele tusen)
Kontant beholdning
Renter

2018

2017

2016

209 699

198 408

220 974

2 354

1 104

3 386

Langsiktige plasseringer
Kommunens langsiktige midler er plassert i aktivaklasse B (obligasjoner, sertifikater og rentefond)
og er innenfor bestemmelsene i finansreglementet. Kapitalen er plassert i to pengemarkedsfond
som har hoveddelen av sine plasseringer i papirer med rating minimum BBB minus (investment
grade) - altså innenfor de laveste risikoklassene.
Avkastingen for 2018 er lavere enn fjorårets for begge pengefondene. Likevel ligger de betydelig
over benchmark (avkastning statsobligasjonsindex ST4X på 0,54 % i 2018). Begge fondene
ligger over rente for bankinnskudd, selv om forskjellen er marginal for det ene fondet i 2018.
Finansreglementet punkt 4.2.g, gir en maks plasseringsgrense på 100 mill. kr per fond. Det
medførte at kommunens plassering i Nordea fondet måtte reduseres. Kommunen innløste i siste
kvartal 2017 halvparten av andelene i Nordea Likviditet Pensjon, pålydende kr 58,3 mill. kr. Det er
foreløpig ikke foretatt en replassering av disse midlene i nytt pengemarkedsfond.
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Forvalter (hele tusen)

2018

2017

Endring

Avkastning

Avkastning
%

Benchmark
%

DnB Likviditet 20

31 650

31 313

337

337

1,08

0,54

Nordea likviditet pensjon

59 205

58 309

896

896

1,54

0,54

Sum pengemarkedsfond

90 855

89 622

1 233

1 233

1,38

0,54

Gjeldsportefølje
Kommunen har de siste årene i all hovedsak gått over til lån med flytende rente. I en periode med
lavt rentenivå har dette vært gunstig. Kommunen 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.
Per 31.12.18 var gjennomsnittlig rente på kommunens ordinære banklån (ekskl. Husbanken)
1,87 %. Markedet forventer at denne vil øke til 2,69 % i 2028. En renteøkning på 1 prosentpoeng
tilsier 5-6 mill. kr per år i økte rentekostnader.

Lånegiver
(kreditor) (hele
tusen)

Låne
produkt

Rentesats

Gjeld per
1.1

Avdrag

Kommunalbanken

p.t rente

1,68 %

455 460

Kommunalbanken

3 m.nibor

1,63 %

KLP

3 m.nibor

KLP

Gjeld per
31.12

Gj.snitt
restlevetid
31.12

29 048

426 412

21

112 554

6 081

106 473

24

1,92 %

7 220

2 063

5 157

2

fast

1,55 %

24 000

1 500

22 500

15

KLP

flytende

1,83 %

146 933

5 066

141 867

28

KLP

flytende

1,63 %

108 900

3 630

105 270

29

KLP

flytende

1,95 %

29 763

3 541

26 222

7

KLP

3 m.nibor

1,82 %

0

1 250

148 750

30

Husbanken

flytende

1,50 %

4 342

899

3 403

6

Husbanken –
startlån

flytende

1,56 %

203 029

10 323

Neskollen skole
(SEB finans)

finansiell
leasing

2,53 %

50 348

2 288

Samlet lånegjeld

18

1 142 549

Låneopptak

150 000

35 000

227 707
48 060
1 261 821
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KOSTRA
De foreløpige Kostratallene for 2018 ble publisert 15. mars 2019, og viser at Nes kommune også
i 2018 samlet sett har et noe høyere forbruk på sentrale tjenester enn i sammenlignbare
kommuner (Kostragruppe 7). Samlet merkostnad på tjenestene under utgjør 1.209 kr per
innbygger eller totalt 27,5 mill. kr. I 2017 utgjorde forskjellen 1.523 kroner, så kommunen har
begynt med en forsiktig utligning av merkostnadene.

Netto driftsutgifter per innbygger - 2018.

Sammenlignet med kommunene i Akershus, bruker Nes kommune 735 kroner mer per innbygger
på ovennevnte tjenester. Sammenlignet med landsgjennomsnittet ligger Nes kommune 3.111 kr
lavere. Det presiseres imidlertid at ingen av tallene er korrigert for inntekts- eller utgiftsbehov, og
således ikke kan benyttes til direkte sammenligning av tjenestene. Tallene fanger heller ikke opp
kvalitetsforskjeller.
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Innledning
I dette kapitlet beskrives hvordan vi i 2018 har prioritert, brukt ressursene og jobbet for å nå de
langsiktige målene og følge opp strategiene 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 og innebærer at kommunen skal legge til rette og planlegge for god
folkehelse i alt som gjøres.

Samfunnsutvikling i et folkehelseperspektiv
Folkehelsearbeid omhandler en samfunnsutvikling som har befolkningens helse i fokus, og som
systematisk arbeider for en utvikling som fremmer befolkningens helse og trivsel, som beskytter
mot helsetrusler og for en jevnere fordeling av helse i befolkningen.
Folkehelseutfordringer blir sett på som komplekse problemer, hvilket fordrer sammensatte og ofte
sektorovergripende løsninger. Folkehelsearbeid omfatter helsefremmende og forebyggende
tenkning og tiltak på alle nivå. Dette innebærer at alle virksomhetene skal være bevisste på
hvilken betydning og rolle de har i kommunens folkehelsearbeid. For å lykkes i dette arbeidet er
det nødvendig å ha felles kunnskap om og forståelse for kommunens utfordringsbilde og
ressurser, slik at alle arbeider mot felles mål.
Hovedmålet for folkehelse i Nes er "friske og mestrende nesbuer". Hovedformålet med
folkehelsearbeidet er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet, og reduserte sosiale
helseforskjeller. Det systematiske folkehelsearbeidet i kommunen løfter fram
hovedutfordringsområder og kommunens ressurser gjennom oversiktsarbeidet (Oversikt over
helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes, og løpende oversikt over folkehelsen), for å rette
innsatsen der en kan få størst effekt og gevinst av helsefremmende og forebyggende tiltak (jf.
Folkehelseloven, 2011).
Barn og unge er primærmålgruppe i kommunens folkehelsearbeid, på bakgrunn av
utfordringsbildet og med det grunnlag at oppvekst- og levekårsforhold er avgjørende for helsen
senere i livet. Tidlig innsats har betydning både for helsen til den enkelte og for
samfunnsøkonomien. Det vil indirekte gi gevinst til hele befolkningen gjennom et
livsløpsperspektiv. Det enkelte kommunalområde, med sine virksomheter, jobber med ulike tiltak
som bidrar til dette, som framkommer i handlingsprogrammet og kommunens planer. Barnehager
og skoler er en god arena for helsefremmende tiltak som når alle barn, og som kan bidra til å
utjevne sosiale ulikheter i helse jf. Helhetlig oppvekststrategi 2017-2027.
Frisklivs- og mestringssenteret er per nå en viktig arena for det forebyggende og rehabiliterende
arbeid i kommunen. Det er et potensiale i å videreutvikle Frisklivs- og mestringssenteret til i større
grad å bygge på folkehelsetankegangen om helsefremmende og forebyggende innsats, hvilket vil
tilsi en tidligere innsats og et større tverrsektorielt samarbeid.
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LEVE
I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve
Satsingsområder i folkehelsearbeidet:
LEVE
Jobbe helsefremmende og forebyggende for å begrense
livsstilssykdommer

Fysisk aktivitet
Kosthold
Rusmidler

Frisklivs- og mestringssenteret er i en prosess for å utvikle et tilbud til barn og unge. Denne
utviklingen skjer for å møte de utfordringer som framkommer av kommunens utfordringsbilde. I
2018 ble det ansatt en klinisk ernæringsfysiolog i kommunen. Dette skal bidra til å heve
kompetansen om kosthold og ernæring, som er en utfordring og et behov som framkommer av
oversiktsarbeidet. Videre arbeider Frisklivs- og mestringssenter for å forebygge
livsstilssykdommer og fremme helse hos befolkningen, både i form av treningsgrupper, Bra matkurs 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
sluttfasen, og prosjektet har hatt som fokus å gi personer med kroniske muskelskjelettsmerter
opplæring og mestring (Livsstyrketrening) og fysisk aktivitet. Erfaringene så langt er gode.
I forbindelsen med Matfestivalen Brød & Cirkus ble det arrangert matpakkekurs for alle
kommunens 6. klassinger (255 barn). OsloMet stilte med foredragsholdere som var
masterstudenter i samfunnsernæring, og som også har hatt en skole i Nes som praksisarena for
masterstudiet. Barna lærte om hvordan de kan smøre næringsrike, sunne og gode matpakker og
hvorfor det er smart å gjøre det.
Nes kommune har flere partnerskapsavtaler med frivilligheten, som fremmer aktivitet og trivsel i
befolkningen. En av disse avtalene er Stolpejakten i Nes. I 2018 var det fjerde året på rad at
stolpejakten ble gjennomført i Nes. Det er et godt folkehelsetiltak som er veldig populært og når
bredden av befolkningen, fra de helt minste til de eldste.
SLT-arbeidet er en viktig del av kommunens folkehelsearbeid (SLT står for samordning av lokale
rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). SLT-arbeidet er godt satt i system og er et tverrsektorielt
arbeid som er viktig i forebygging av rus og kriminalitet blant barn og unge, samt oppfølging av
personer som sliter med rus og vold. SLT-arbeidet har følgende fire fokusområder: foreldrerollen,
kunnskap om og holdninger til alkohol og rusmidler, barn og unges psykiske helse, og barn og
unge i en digital verden. Alle fokusområdene har betydning for utviklingen av helse (psykisk,
fysisk og sosial helse).
Nes kommune har i 2018 startet en prosess for et interkommunalt samarbeid med kommunene i
Gardermoregionen om å søke deltakelse i "Program for folkehelsearbeid i kommunene". Program
for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig, nasjonal satsning fra Helsedirektoratet for å
fremme lokalt folkehelsearbeid, med hovedfokus på å fremme psykisk helse og forebygge rus i
befolkningen. Primærmålgruppen er barn og unge. Programmet er helt i tråd med
utfordringsbildet i Nes.
I Nes er det mange bygder, og begrenset utbygget gang- og sykkelveinett. Det observeres også å
være svært mange som blir kjørt til skolene der det er godt utbygget gang- og sykkelveier. Sett i
lys av kommunens folkehelseprofil kan det være en stor gevinst i å få flere barn og unge til å gå
eller sykle til og fra skolen. I tillegg vil det være med på å redusere mye trafikk rundt skolene,
hvilket er en risiko for skader og ulykker. Nes kommune har et fokus på holdningsskapende og
strukturelle trafikksikkerhetstiltak, og ble godkjent Trafikksikker kommune i 2018. Det innebærer
at trafikksikkerhetsarbeidet er satt i system, og arbeides med i alle sektorer. Trafikksikker
kommune bygger på en godkjenningsordning utarbeidet av fylkeskommunen og Trygg Trafikk, og
benevnelsen betyr ikke at vi er i mål med trafikksikkerhetsarbeidet.
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Overordnede mål
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. 70 % av veksten skal
skje i Årnes










Utbyggingen av kommunale veger er i hovedsak gjennomført i henhold til prioriteringsliste
vedtatt i Utvalg for teknikk, næring og kultur den 6.3.18 (PS 20/18). Det vises til
rapportering for kommunalområdet Samfunn og miljø for detaljer. Det er gjennomført
utbygging av færre gang- og sykkelveiprosjekter enn den økonomiske rammen åpner for,
dette utdypes under rapportering for kommunalområdet Samfunn og miljø.
Det skal utarbeides en strategi for samferdsel og trafikksikkerhet. Innledningsvis vil det
fremmes en politisk sak for avklaring av rammer for arbeidet (problemstilling,
ressursbehov, framdrift mv). Arbeidet er forsinket, sak planlegges fremmet 1. halvår 2019.
Arbeidet med oppfølging av dekningsundersøkelsen for internett og mobildekning pågår.
Utlysning av oppdraget med utbygging av teknologinøytralt bredbånd i områdene
Østgård, Bodding, Togstad og Røa ble lagt ut på Doffin med frist 1. oktober. Telenor er i
etterkant tildelt oppdraget.
Det er etablert flere ladestasjoner på Runni for økning av kapasitet til lading av el-biler
tilhørende hjemmetjenesten.
Gründere er på plass i gründersenteret i Årnes næringssenter. Det ble rapportert om
status i sak til Utvalg for næring, kultur og teknikk i juni (PS 65/18).
Planvedlikehold av kommuneplanen pågår. Planforslag ble vedtatt sendt på høring ved
Formannskapets behandling av sak 187/118. Sak vedr vedtak av kommuneplanen
planlegges fremmet i løpet av 1. halvår 2019.
Administrasjonen har aktivt fulgt opp ulike problemstillinger knyttet til E16 i 1. halvår. Det
er gjennomført møte med Statens Vegvesen om behov for trafikksikkerhetstiltak langs
eksisterende trase. Videre er det avholdt møter og dialog med bl.a. Sør-Odal kommune
om Nye veier AS’ arbeid med ny trase. Nye Veier AS har også deltatt.

Årnes er et attraktivt kommunesenter i vekst
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Arbeidet med kommunedelplanen for Årnes pågår, men er forsinket som følge av
innsigelser og lite lederressurser innen Areal og miljø. Formannskapet behandlet sak om
innkomne innsigelser og videre arbeid i september (PS 18/127) og desember 2018.
Områderegulering av Kjushagen/Årnes stadion ble ikke gitt prioritet i 2018. I etterkant av
vedtak i kommunedelplanen for Årnes vil det gjøres en vurdering om det er aktuelt å
prioritere arbeidet. Dette må ses i sammenheng med behovet for reguleringsplanarbeid
for ny adkomst (rundkjøring) til videregående skole, svømmehall og barnehage i
Kjushagen.
Det var satt av midler til mindre investeringer knyttet til utvikling av byrom/møteplasser og
tilrettelegging for myke trafikanter, som oppfølging av arbeid med kommunedelplanen for
Årnes. Midlene var tenkt å kunne benyttes i spleiselag med utbyggere (jf. rekkefølgekrav,
utbyggingsavtaler mv). Per årsskiftet er det ikke utpekt konkrete tiltak her. Det vises også
til forsinkelsen i arbeidet med kommunedelplanen.
Det planlegges trafikksikkerhetstiltak langs Svarverudvegen. Ettersom dette er fylkesveg
kan ikke kommunen bruke investeringsmidler på en utbygging. Det har pågått arbeid med
avklaring av grenser for eventuelt erverv av grunn. Det foreligger ikke finansiering av
selve tiltaket, det har kun vært avsatt midler til et ev. reguleringsplanarbeid. Disse midlene
er ikke benyttet.
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Nye skolebygg skal fungere som nærmiljøsenter etter skoletid




Iht. strategi for skole og barnehagestruktur skal det bygges barneskole på Opaker/
Herbergåsen. Arbeidet er startet opp med forberedende avklaringer. Det ble fremmet
politisk sak i juni vedrørende elevprognoser 2018. Oppfølgende sak om kapasitet i skoler
og barnehager ble fremmet høsten 2018. Vedtaket i denne saken vil legges til grunn for
etterfølgende arbeid (avklaringer tomt, behov for reguleringsplan og videre arbeid med
planlegging og prosjektering).
Ny Vormsund ungdomsskole er lagt på anbud våren 2018 og det ble fremmet sak politisk
etter anbudskonkurranse i oktober 2018. Etter vedtak har vi fulgt fremdriftsplan. I
hovedsak har det vært planlagt for midlertidig drift av skole på Opakermoen.

Rehabilitering av eksisterende skolebygg




Mulighetsstudie for utvidelse av Neskollen skole er utarbeidet i 2018. Det ble fremmet
orienteringssak til politisk behandling i juni og sluttrapport blir lagt frem til politisk
behandling januar/februar 2019.
Arbeid med økt kapasitet ved Neskollen skole i form av et ekstra klasserom i
Neskollenhallen kom på plass innen skolestart i august. Det er i tillegg inngått avtale med
Nes Arena om leie av timer i hallen til kroppsøving.
Ett ekstra klasserom ved Fenstad skole sto klart til skolestart i august.

Overordnede mål
Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag

Helsefremmende og forebyggende arbeid og tidlig innsats for barn og unge
Strategiplan for SLT-arbeidet i Nes ble vedtatt 19. desember 2017, med tilleggspunkt:
«Utviklingen rapporteres årlig i forbindelse med behandling av handlingsprogram med budsjett og
økonomiplan. Dette med sikte på å realisere målsettingen.» SLT-planen har i 2018 bidratt til:









Deltakere i de 3 nivåene av SLT-modellen jobber aktivt og målretta
Bedre og tettere kontakt mellom kommuneledelse og politi
Etablert gode møtefora for samhandling og informasjonsdeling
Utarbeidet klarere rutiner for samhandling mellom politi og andre tjenester for barn og
unge i Nes
Kompetanseutvikling innenfor forebygging av rus og kriminalitet
Støttet skolene i miljø- og foreldrerettet arbeid
Utviklet og utprøver et foredrag til bruk på 1. trinn, kalt «Nes-effekten»
Tverrfaglig samarbeid med Hvam og Nes videregående skoler skoleåret 2018/2019 for å
gå bak Ungdata-tallene

Arbeidet med helhetlig oppvekststrategi har vært i en kontinuerlig prosess i 2018:






24

Oppvekstforum holdes en gang pr mnd. Tverrfaglige team og Bedre tverrfaglig innsats
(BTI) har bl.a vært temaer.
Verktøyet Psykologisk førstehjelp innføres som metode. Skolering av ansatte er igangsatt
i 2018
Mitt valg er innført som metodikk i skoler og barnehagene. Alle ansatte gjennomgår kurs.
Uro-kurs: 5 kurs er gjennomført i 2018 og med inntil15 deltakere hver gang.
Elektronisk IP (Individuell Plan) er innført
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Fokus på familie og foreldrerollen skjer bl. a gjennom:







Foreldreforberedende kurs for gravide gjennomføres kontinuerlig ved Familiens hus.
Cos-kurs (Trygghetssirkelen) for foresatte gjennomføres kontinuerlig ved Familiens hus.
Dette er et gruppetilbud med fokus på god tilknytning.
Fortsatt foreldre, et gruppetilbud for skilte foreldre, er igangsatt ved Familiens hus.
Home-start familiekontakten er igangsatt av Familiens hus.
Det er laget en kurskalender over alle foreldrekurs (laget oversikt og samordning), som vil
bli distribuert.
Kurs for foreldre (ICDP) gjennomføres av Pedagogisk tjeneste.

Andre områder vi har arbeidet med i 2018:











Frisklivssentralens lokaler ved Nes sykehjem er utbedret, og er etter denne
oppgraderingen gode og funksjonelle for formålet.
Innvilgede tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i 2018 vil bli benyttet til utvikling av
frisklivstilbudet slik at tilbudet også ivaretar målgruppen barn og unge. Det er planlagt et
arbeidsseminar tidlig i 2019 for planlegging av tilbudet.
Klinisk ernæringsfysiolog ble ansatt høsten 2018. En vesentlig del av denne
stillingsressursen vil arbeide inn mot målgruppen barn og unge.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2018-2022 er utarbeidet og politisk vedtatt.
Planen er med sin utforming, et verktøy både for kommunale tjenesteytere og for
innbyggere som trenger informasjon om ulike hjelpetilbud. Tilhørende tiltaksplan vil bli
utarbeidet første halvår 2019.
I samarbeid med de øvrige kommunene på Øvre Romerike ble det inngått en avtale med
stiftelsen Alternativ til vold, om behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner og
deres familier. Avtalen gjelder med virkning fra 01.08.18. Stiftelsen er et lavterskeltilbud,
og innbyggere kan henvende seg direkte til stiftelsen for hjelp.
Om lag 50 % ruskonsulentressurs jobber forebyggende inn mot barn og unge.
Ruskonsulent er tilstede på Helsestasjon for ungdom hver torsdag, og følger også opp
ungdom med frivillige ruskontrakter. Ressursen samarbeider tett med andre virksomheter
der barn og unge er målgruppen.
Hva gjelder aktivitetstilbud til brukere med rusavhengighet har det vært dialog med deler
av brukergruppen rundt dette. Det største fokuset til nå har vært ønsket om et verdig
botilbud. Vi vil jobbe videre med alternative dagtilbud også til denne gruppen fremover.

Innbyggere i Nes gis mulighet til et trygt og verdig liv i eget hjem
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Det er gjennomført to boligsosiale fagdager for politisk og administrativ ledelse i 2018.
Relevant informasjon, erfaringer og inspirasjon fra andre kommuner, Fylkesmannen og
Husbanken har gitt oss et godt grunnlag for kommende arbeid med boligsosiale
problemstillinger i Nes kommune.
Oppstart av arbeidet med Helhetlig boligstrategi ble vedtatt i oktober. Arbeidet
igangsettes, noe forsinket, i 1. kvartal 2019. Det er oppnevnt en politisk referansegruppe
med representanter fra begge politiske utvalg.
Med utgangspunkt i kommunens fremtidige behov for omsorgsboliger ble det i desember
gjennomført en dialogkonferanse for aktuelle private aktører.
Tidligere Nes bo- og servicesenter på Runni, bygges om og oppgraderes for etablering av
bofelleskap til henholdsvis mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og mennesker
med psykiske utfordringer. Arbeidet startet opp i oktober 2018, og ferdigstilles innen
første kvartal av 2019.
Arbeidet med å regulere Runniområdet er startet og i tidlig fase. Reguleringsarbeidet er
viktig for blant annet å avklare egnet lokalisering av nybygg omsorgsboliger med
heldøgns bemanning for ulike brukergrupper.
Strategisk helse og velferdsplan 2018-2030 ble vedtatt i mai 2018. Ressursmobilisering
og egenmestring er viktige faktorer i møte med innbyggerne for å legge til rette for flere
trygge år i eget hjem.

Årsmelding 2018 Nes kommune
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Bruk av velferdsteknologiske løsninger er et annet viktig moment. Digitale
trygghetsalarmer og elektroniske dørlåser er i bruk, og nettbrett til mobil journalføring er
innkjøpt og delvis tatt i bruk. Det gjenstår installering av enkelte funksjoner før disse vil gi
optimal gevinst. Det er satt ned en arbeidsgruppe som kartlegger behov opp mot nytt
alarmanlegg ved Nes sykehjem. Videre implementering må skje med utgangspunkt i
identifiserte behov, både ute hos innbyggere og i tjenestene.
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LÆRE
I Nes er det fokus på læring og kunnskap
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 arbeider med en langsiktig og målrettet innsats gjennom oppfølging av tiltakene
i Helhetlig oppvekststrategi. Det er utarbeidet en egen oppfølgingsrapport 2018 som viser status
for alle tiltak. "Et løft i Nes-skolen" løfter fram sosial kompetanse og livsmestring som en del av et
nytt satsningsområde. Planen skal ivareta helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet
for grunnskoleelevene i Nes.
Nes kommune har hatt en utvikling i riktig retning når det kommer til mestringsnivå for lesing i 5.
trinn. Det samme gjelder for frafallet i videregående skole. Nes ligger ikke lenger signifikant
dårligere an enn resten av landet (Folkehelseprofil for Nes 2019, Folkehelseinstituttet). Disse
resultatene er svært positive da man vet at det er en klar sammenheng mellom utdanningsnivå
og helse.
Ungdataundersøkelsen i Nes (2017) viser dog til en økende andel unge som sliter psykisk. Vi ser
et utfordringsbilde som tegner seg rundt at Nes har en større andel ungdom med redusert
framtidstro, ensomhet og psykiske helseplager, færre som er fornøyde med lokalmiljø og
treffsteder, og færre som er med i fritidsorganisasjoner (sammenlignet med Akershus fylke og
landet som helhet). Det er nødvendig å ha en helsefremmende tilnærming til dette, med fokus på
mestring, samhørighet og trivselsfaktorer.
Overordnede mål
Nes kommune gir barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø for alle

Læringsresultater og trivsel i Nes-skolen har en positiv utvikling
Med bakgrunn i handlingsplanen "Et løft i Nes-skolen 2018-2022" har grunnskole hatt særlig
oppfølging av områdene grunnleggende ferdigheter (lesing, regning og digital kompetanse) og
sosial kompetanse og livsmestring.
Tiltak og mål innenfor områdene lesing, regning og digital kompetanse:
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Digital veileder i Pedagogisk tjeneste startet opp 01.08.18
Bruk av læringsbrett har stort fokus. Vekt på profesjonsutvikling og god pedagogisk bruk.
Kvalitetsmeldingen synliggjør ulike resultater for skoleåret 2017/18. Tallene viser en
positiv utvikling på eksamensresultater. Andre resultater, som nasjonale prøver og
elevundersøkelsen, viser marginale endringer og at vi i hovedsak er på samme nivå som i
2017.
Begynneropplæring: Kombinasjonen rask bokstavprogresjon og bruk av læringsbrett for
alle 1. klasser er igangsatt. Et samarbeid mellom skolene og lese- og digital veileder.
Ordning med 3 lærerspesialister er i gang. Dette innebærer økonomisk kompensasjon til
3 lærere innenfor lesing som grunnleggende ferdighet. (Runni, Neskollen, Framtun).
Vi har søkt og fått tildelt eksterne midler fra Utdanningsdirektoratet til
programmering/koding i skolen. Dette gjelder 4 skoler i kommunen.
Vi har søkt og fått tildelt eksterne midler fra Utdanningsdirektoratet til et prosjekt om å
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utvikle skolebibliotek og egen satsing på skolebibliotekarer. Prosjektet er et samarbeid
mellom det kommunale biblioteket og skolene våre.
Barnehagene følger opp arbeidet fra Realfagskommune-planen.

Tiltak og mål innenfor områdene sosial kompetanse og livsmestring:






Lærer med sosialpedagogisk ressurs er etablert ved alle barneskolene fra 01.08.19.
Stillingsbeskrivelser er laget for denne funksjonen.
En felles planleggingsøkt for alle ansatte i skole med fokus på sosial kompetanse er
gjennomført. Studietur for ledere i oppvekst og utdanning er også gjennomført med
samme tema.
En arbeidsgruppe er i gang for å se på kartleggingsverktøy i barnehagene med vekt på
sosial kompetanse.
Skolene har jobbet mye med skolemiljø og mobbing i tilknytning til saker fra BUK.
Kvalitetsplan for barnehagene ble politisk vedtatt i desember 2018.

Flere elever i Nes fullfører videregående opplæring
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Vi ser en svak positiv utvikling i gjennomføring av videregående skole for Nes-elever.
Frafallstallet i 2018 for Akershus er 18 % og 22 % for landet. I Nes er tallet 26 % hvilket
viser at vi fortsatt har en utfordring, sammenlignet med Akershus og landet med å få flere
elever til å fullføre og bestå i videregående skole.
I ungdomsskolene er det stort fokus på god og riktig rådgivning av elever ved overgang til
videregående skole.
Etter et KS-initiativ om et spleiselag for å ta i mot flere lærlinger i høst, har kommunen tatt
i mot 3 ekstra lærlinger og har nå totalt 25. KS finansierer halve kostnaden etter
refusjonssøknad. Vi er også godt i gang med KS-prosjektet "Menn i helse", et nasjonalt
rekrutteringsprogram hvor menn som rekrutteres via NAV, tilbys et komprimert og
forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.
Det er utarbeidet og vedtatt strategiplaner for kvalitet i barnehage og i SFO.
UngdomsLOS er implementert i kommunens drift.
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Overordnede mål
Nes er en åpen og inkluderende kommune som motiverer innbyggerne til engasjement og medvirkning

Økt deltakelse i kommunevalg


Arbeid med å styrke lokaldemokratiet, engasjement og deltakelse gjennom utarbeidelse
av bedre informasjon til innbyggerne i kommunens egne kanaler, rutiner for effektiv
saksbehandling og forbedring og utvikling av mal og innhold i saksfremlegg til politisk
behandling er ikke gjennomført som planlagt i 2018 grunnet ressurssituasjon. Dette er
viktige kjerneområder som vil få økt fokus i 2019.

Opprettholde og videreutvikle barn og unges arenaer for medvirkning
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Barn og unges kommunestyre (BUK) har gjennomført 4 møter i 2018.
Representantene i BUK har behandlet saker som kommunedelplan (KDP) Årnes,
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Strategisk helse- og velferdsplan, strategi for
kvalitet i barnehage, strategi for kvalitet i SFO, budsjett og ulike emner om sosialfaglig
arbeid i skole og nærmiljø.
BUK har jobbet prosjektbasert ved å arrangere en mobbeforebyggende konkurranse.
BUK har lært om politiske oppgaver, roller og ansvar.
Barn og unges talsperson har deltatt i flere planmøter som rådgiver på plassering og
fysisk utforming av gode felles leke- og oppholdsarealer, samt kriminalitetsforebyggende
hensyn i større boligområder, planforslag og tjenesteutvikling.
Barn og unges talsperson har benyttet retten til å ta ordet og komme med
protokolltilførsel, på veiene av barn og unge i kommunen, i to politiske behandlinger i
2018. Disse var sak om KDP Årnes og sak om plassering av bemannede rusboliger.
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SKAPE
I Nes er det engasjement og nyskapning
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

En av Nes kommunes store ressurser er den omfattende og levende frivilligheten.
Partnerskapsavtaler er inngått og mange eksisterende avtaler er opprettholdt og videreutviklet.
Folkehelseuka arrangeres årlig i Nes, og ble arrangert i september 2018. Folkehelseuka er et
godt eksempel på samarbeid mellom kommunen, frivilligheten og kultur- og næringslivet. I 2018
ble også et større turkartprosjekt fullført. Gjennom et samarbeid mellom frivilligheten og
kommunen ble en enorm mengde turstier gått opp med GPS, og et nytt turkart for Nes ble laget
og finnes tilgjengelig både digitalt og i papirform.
Nes kommune deltar i samarbeid om folkehelse med andre kommuner og fylkeskommunen
gjennom Folkehelsenettverk Øvre Romerike (interkommunalt) og folkehelsenettverk i Akershus
fylkeskommune. Nettverkene bidrar til kunnskaps- og kompetanseheving og et fagfellesskap,
samt felles prosjekter. Partnerskapsavtalen med fylkeskommunen gir kommunen øremerkede
midler til folkehelsearbeidet, og gir forutsigbarhet og handlingsrom til å iverksette aktuelle
folkehelsetiltak.
Nes kommune har som fokusområde og slagord at vi skal arbeide bedre #sammen. Som nevnt
tidligere er det tverrfaglige og sektorovergripende samarbeid som oftest må til for å løse
folkehelseutfordringer. Det arbeides godt med dette på flere arenaer. En av disse er prosjektet
med Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI), en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide,
barn, unge og foreldre det er knyttet uro eller bekymring til. BTI henger tett sammen med UROmetodikken, og må sees i sammenheng. Det finnes mange arenaer og fora for å arbeide
tverrfaglig i Nes med ulike tema eller utfordringer, og kun noen få nevnes her. En av disse er
oppvekstforum, der ansatte fra alle sektorer som arbeider med barn og unge, møtes for å følge
opp oppvekststrategien. SLT-arbeidet har også satt i system ulike tverrfaglige fora for en god
håndtering av folkehelseutfordringene i kommunen. Vi har fokus på å se ting i sammenheng med
hverandre, ha de rette fora og bruke ressursene effektivt og riktig.
Overordnede mål
Kulturkommunen Nes ivaretar både det eksisterende kulturliv og stimulerer til nyskaping og mangfold

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og spesielt
ivareta grupper som mangler tilbud
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Ny møteplass er etablert med fokus på integrering. Kvinne møter kvinne, partnerskap
med Bygdekvinnelaget, er implementert som ordinært tiltak annenhver tirsdag. Ordinær
drift ved møteplasser på Auli, Neskollen og Opaker.
Det er jevnlig opprettet nye partnerskap med frivilligheten.
Nytt turkart er trykket og publisert, og finnes også elektronisk. Arbeidet er utført i
samhandling med frivillige lag og foreninger.
Svømmehallen er i full drift og det er etablert avtaler med Nes svømmeklubb og Ergo- og
fysioterapitjenesten utover ordinær drift. Svømmehallen ble stengt og utbedret juni
måned. Allerede ved først driftsår hadde svømmehallen nådd målet om100 000
besøkende.
Det ble gitt ferietilbud til ungdom organisert av forebyggende avdeling i både
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sommerferien og høstferien. Tilbudene ble finansiert av eksterne tilskuddsmidler. Alle
ordinære tilbud var også rettet også mot ungdom i utenforskap.
Sak om drift av Lillerommen ble fremmet til politisk behandling i april. Etter utlysning av
konkurranse om tjenestekonsesjonskontrakt og gjennomføring av anskaffelsen, ble
Kanmer valgt som kontraktspart, med planlagt oppstart vår 2019.
Arbeid med kulturstrategi er ikke prioritert i 2018.
Kommunestyrets vedtak - verbalforslag f) Lydtett øvingssal i kulturhuset: Med bakgrunn i
ønske fra Kulturrådet om at det settes av midler til prosjektering av en lydtett øvingssal i
Kulturhuset, gis rådmannen i oppdrag å utrede muligheten for å bygge/innrede en slik sal.
I revidert budsjett for 2019 ble det vedtatt bygging av kultur- og øvingssal tilknyttet ny
idrettshall på Vormsund. Utredning om lydtett øvingssal på kulturhuset utgår.

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








Det arbeides kontinuerlig med oppfølging av handlingsplan i kommunedelplan for
kulturminner og kulturmiljøer. Det ble redegjort for dette arbeidet i Utvalg for teknikk,
næring og kultur den 04.12.2018 (PS 117/18).
Nes kommune er i dialog med Museene i Akershus (MiA) om videre utvikling av driften
ved Nes samlinger. Politisk sak om dette er utsatt til 2019. Dagens konsolideringsavtale
videreføres for 2019.
Det er utført hogst ved Nes kirkeruiner for å restaurere ei kartlagt slåttemark i tråd med
Skjøtselsplan for Nestangen. Tiltaket er støttet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Vegen og alléen ned til ruinen er vedlikeholdt. Det er satt opp ny bom som ble utsatt for
hærverk. Bommen er utbedret.
Vedlikeholdsbehov for kommunens verneverdige bygninger er kartlagt. Det er utarbeidet
en vedlikeholdsplan for bygningene.
Vegalangs i Vormadalen ble gjennomført siste helga i juli i samarbeid med
Kulturminnebøndene i Fenstad og frivilligheten.
Kulturminnedagene ble markert i september i samarbeid med frivillige lag og foreninger.

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

Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivilligheten innen flere virksomheter og
tenke frivillighet i all kommunal planlegging
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Oppfølging av tiltaksplanen i Plattform for helhetlig frivillighetspolitikk pågår, og
samarbeidet med frivilligheten er omfattende og sterkt. Deler av tiltakene som handler om
systematisering, forenkling og utvikling av bedre informasjon er noe forsinket grunnet
ressurssituasjon. Arbeidet videreføres i 2019 og revitalisering av Nes frivilligsentral med
større fokus på synliggjøring av rolle og funksjon skal prioriteres.
Tilskuddsordninger for lag og foreninger er kunngjort innen søknadsfrist 1. april og tildelt i
juni 2018.
Ferdigstilling av utredningsarbeid tilskuddsordninger/anleggsutvikling ble vedtatt i juni
2018.
Vi har partnerskapsavtaler mellom kulturtjenester og frivillig kulturliv. Herunder
gjennomføring av nytt turkart, Motordilla, Ung kultur møtes, Kultur- og idrettsgalla mfl.
Innenfor oppvekst og utdanning har skolene samarbeid med velforeningene,
sanitetsforeninger, idrettslag og andre frivillige organisasjoner om ulike anlegg og
aktiviteter. SFO og barnehagene har aktiviteter i samarbeid med idrettslag og andre.
Helse og velferd har videreført sine partnerskapsavtaler igjennom 2018, og flere
virksomheter har mye godt samarbeid med frivillige lag og foreninger.
Samfunn og miljø har en samarbeidsavtale med Auli Vel om enkelte driftsoppgaver
knyttet til helikopterlandingsplassen på Auli.
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Overordnede mål
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





Det har pågått arbeid med å etablere et godt samarbeid med ulike aktører med felles mål
for utviklingen av Esvalområdet. I arbeidet er områdets miljøprofil i bred forstand vektlagt.
I dette inngår også arbeid med å begrense miljøulemper.
Det er arbeidet med å legge til rette for et fag- og forskningsmiljø innen grønn næring i og
rundt Esval Miljøpark. Dette ses i sammenheng med kommunens øvrige næringspolitiske
målsettinger.
Esval gård skal vitaliseres. Arbeidet ses i sammenheng med øvrig satsning på Esval.
Etablering av biogass-stasjon og utskiftning av kommunal bilpark er ikke lenger aktuelt
ettersom Nettbuss ikke fikk anbud fra Ruter basert på biogass. Grunnlaget for arbeidet for
kommunal bilpark bortfaller dermed. Biogass for tungtrafikk langs hovedferdselsårer
(f.eks E16) vil løses av markedet.

Nes kommune skal tilby attraktive næringsområder med etablert infrastruktur som
medfører flere lokale arbeidsplasser




Arbeidet med områdereguleringsplan for Herbergåsen pågår. Det ble lagt inn ekstra
runder med medvirkning i forkant av ferdigstillelse av planforslaget høsten 2018 for å
sikre at planforslaget i større grad var gjennomarbeidet før utleggelse til offentlig
ettersyn. Planforslaget planlegges lagt ut på høring i mars 2019. Målet er fortsatt
sluttbehandling før sommeren 2019.
I områdereguleringsplanen for Herbergåsen avklares hva som må bygges ut av
infrastruktur i området, og eierskap til denne (offentlig/privat).

Nes kommune skal legge til rette for innovativt landbruk, landbruksbaserte og grønne
næringer som bidrar til flere lokale arbeidsplasser og økt verdiskaping
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Videreutvikling av organiseringsmodellen tilknyttet aktiviteter på gård (Inn på tunet) ble
vedtatt i juni. Dette innebærer at finansiering av ordningen blir samlet i en øremerket
budsjettramme som tildeles og forvaltes av kommunalområdet Samfunn og miljø, ved
Landbrukskontoret. Dette med den hensikt at Aktiviteter på gård skal kunne tilbys til flere
brukergrupper enn tidligere. Det vil bli utlyst konkurranse "Aktiviteter på gård" på Doffin
tidlig i januar 2019.
Prosjektet «Jenter i landbruket» er under gjennomføring i samarbeid med fagmiljøet på
Grønt Fagsenter Hvam. Det er gjennomført to samlinger høsten 2018 og det skal
gjennomføres to samlinger våren 2019, i tillegg til en inspirasjonstur til Hedmark. Formål
med prosjektet er å øke andelen kvinnelige bønder og legge til rette for videreutvikling av
landbruket i kommunen.
Vi bistår i utviklingen av gründerskap og etablering av tilleggsnæringer. Vår satsning er
knyttet opp til arbeidet med etablerersenter på Øvre Romerike, etablering av
gründersenter på Årnes, samt generelt veiledningsarbeid.
Det pågår arbeid med å videreutvikle Matfestivalen Brød & Cirkus og tilhørende
næringsseminar, som del av arbeidet med å stimulere til nytenking og utvikling av
landbruket. Dette fortsetter i 2019.
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Kommunen skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, kultur og
miljøkvaliteter
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Vi skal sikre verneverdig og truet natur gjennom arealplanleggingen. Ravinekartleggingen
er avsluttet. Det ble redegjort for rapporten i kommunestyret 20.11.2018 i PS 146/18.
Kartleggingen benyttes som kunnskapsgrunnlag i arealforvaltningen i kommunen. Videre
er skjøtselsplan for Nestangen ferdigstilt. Planen ble lagt frem til orientering for
Formannskapet 13.11.2018 (PS 175/18). Det arbeides med å følge opp foreslåtte tiltak i
planen.
Nes kommune har utarbeidet forslag til ny kommunedelplan for klima, energi og miljø.
Forslaget ble vedtatt lagt ut på høring av Formannskapet 12.6.2018 (PS 95/18) med
høringsfrist 21. september 2018. Arbeidet er sterkt forsinket. Det tas sikte på å fremme
kommunedelplanen til vedtak 1. halvår 2019.
Vi deltar løpende i prosjekt Hurdal/Vormasvassdraget og Glomma/Øyerenvassdraget for
renere vann og vassdrag. Dette inkluderer bl.a. følgende aktiviteter:
o Miljørådgivning: Grunnet ressurssituasjon på landbrukskontoret og lav
oppslutning om miljøråd i Nes ble prosjektmidler til miljøråd omdisponert til
Sørum.
o o Oppfølging av Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2016-2025: Det
iverksettes investeringsprosjekter i samsvar med planen. Disse er rapportert
særskilt under kommunalområdet Samfunn- og miljø.
o o Oppfølging av oppryddingsplan (spredt avløp): Fremdriftsplanen følges og
saksbehandlingen for de tre sonene det arbeides med er i rute. Sone 1 hadde frist
for oppgradering 1.6.2018. I denne sonen har opp i mot 40 % av eiendommene
ikke sendt inn søknad om oppgradering. Purring på disse er gjennomført. Store
etterslep i sonene vil gi merarbeid i slutten av planperioden. Oppstart sone 4 i ble
gjennomført i løpet av høsten.
Vi har utarbeidet retningslinjer for behandling av saker etter jordloven, som ble vedtatt i
desember 2018.
Kommunen søkte om og fikk innvilget prosjektmidler til konfliktdempende tiltak knyttet til
at kommunen har ulverevir.
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EN ORGANISASJON I UTVIKLING
Nes kommune må ha en organisasjon og en kompetanse som møter både dagens og
fremtidens krav

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

Nes kommune har fornøyde brukere på de ulike tjenesteområdene





Det er utarbeidet en felles prosessbeskrivelse for planlegging og gjennomføring av
brukerundersøkelser, samt publisering og oppfølging av resultater i virksomheten det
gjelder.
Elevundersøkelse og foreldreundersøkelse er gjennomført (noen også for SFO).
Det er gjennomført en brukerundersøkelse i skolehelsetjenesten og helsestasjon for
ungdom. Resultatene skal legges frem til orientering i kommunestyret 12. mars 2019.
Brukerundersøkelse i kulturskolen var planlagt gjennomført høsten 2018, men på grunn
av ressursmangel ble undersøkelsen utsatt.

Universell utforming
 Kartlegging av universell utforming av kommunale formålsbygg ble gjennomført høsten
2018. Kommunale skoler, barnehager, kultur- og idrettsbygninger samt institusjoner ble
kartlagt basert på en modul om universell utforming i verktøyet IK-bygg. Det er utformet
en omfattende rapport per bygg/enheter av bygg som er kartlagt. I tillegg er det utarbeidet
en samlerapport som legges frem til politisk orientering i mars 2019, og som benyttes
som grunnlag i arbeidet med strategi for universell utforming.
 Sak om oppstart av arbeidet med en strategi for universell utforming ble lagt frem til
politisk behandling i oktober. Forslag til strategi forventes lagt ut på høring etter
kommunestyremøtet 28. mai 2019. Medvirkningsrunder i forbindelse med arbeidet med
strategien ble gjennomført i desember, og det planlegges en ny runde i mars/april 2019.

Nes kommune skal ha økonomisk handlingsrom i den forbindelse god økonomistyring og
effektiv ressursbruk
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Til tross for økt fokus på økonomistyring og månedsrapportering til formannskapet, viste
2. tertialrapport store avvik. Rådmannen vil jobbe videre med å utvikle hensiktsmessige
økonomi- og rapporteringsrutiner og systemer i 2019 for å øke budsjettkontrollen.
Høsten 2018 ble ressurser omprioritert fra å jobbe med identifiserte utviklingsoppgaver, til
arbeid med å omstille Nes kommune. Målet var totalt sett en reduksjon i driftsrammen på
50 mill. kr for 2019 og med helårseffekt fra 1.1.2020 på 80 mill. kr. Det har vært fokus på
å tilrettelegge for en god prosess i samarbeid med hovedtillitsvalgte, vurdere organisering
og identifisere varige kostnadskutt.
En kommunestyresak med vurdering av konsulentbruk, overtidsbruk, vikarbruk og kjøp av
tjenester sett opp mot å bruke egne ansatte, ble framsatt i april. Det ble vurdert
opprettelse av ressurspooler med faste ansatte for å dekke opp noe av sykefraværet.
Høstens omstillingsprosess har forsinket arbeidet, og fokuset vil kunne dreie mot at
eventuelle overtallige går inn i ressurspoolene.
Omorganisering og nedbemanning av Flyktningetjenesten er gjennomført med
utgangspunkt i kommunes rutine for nedbemanning. Ved årsslutt er det funnet løsninger
for alle ansatte.
Det er gjennomført en forstudie innen Gardermoregionen for å anskaffe en modul for
kompetansekartlegging (Agresso-modul). Modulen vil bli implementert i Nes kommune i
2020.
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Ansattes arbeidsreglement ble sist vedtatt i 1997 og var på flere punkter foreldet. I tillegg
manglet det bestemmelser om Familieansettelser. Etter drøftinger ble revidert reglement
vedtatt i administrasjonsutvalget.
Endringene som følger av den såkalte avlasterdommen er innført. Dommen innebærer at
Avlastere (i Familiens hus og Miljøarbeidertjenesten) omdefineres til å være
arbeidstakere, med de rettigheter det medfører. Dommen omfatter ikke støttekontakter og
fosterhjem.
Utredning om kjøp av tjenester fra Kanmer i henhold til lov om offentlige anskaffelser ble
fremmet til politisk behandling i april og verbalvedtaket (punkt c) i handlingsprogrammet
2018-2022 presisert, slik at det ikke er tvil om at loven gjelder ved kjøp av tjenester fra
Kanmer.
Sak om videreutvikling av organiseringsmodellen tilknyttet aktiviteter på gård (Inn på
tunet, verbalvedtak punkt g) ble vedtatt i juni og er omtalt under satsingsområdet Skape.
Sak om utredning av søskenmoderasjon i kommunal SFO/barnehage for barn fra samme
familie ble fremmet for kommunestyret 29. mai, sak 73/18, og fulgt opp med at
administrasjon orienterte politikerne muntlig om ordningen til Trysil kommune i
formannskapsmøtet 11.09.18. Kommunen innfører ikke slik søskenmoderasjon.
Sak om utredning av om Camp Flolangen kan tas i bruk som leirskole for kommunens
elever ble fremmet for kommunestyret 29. mai, sak 74/18. Stedet ble vurdert som
uhensiktsmessig til dette formålet, men kommunestyret vedtok at Flolangen skogscamp
bør oppgraderes slik at den kan tas mer i bruk og ivareta flere befolkningsgruppers
behov. Dette ble ikke prioritert i 2018 eller i revidert budsjett for 2019.

Godt arbeidsmiljø med høyt nærvær og god ledelse (10 faktor)
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Et prosjekt for arbeid med en heltidskultur og rekruttering i større stillinger, har pågått
parallelt med vurderingene om opprettelse av ressurspooler med faste ansatte.
Orientering ble gitt i administrasjonsutvalget 28. august. Enkelte tiltak er satt i verk, men
også her har omstillingsprosessen forsinket arbeidet.
Arbeidet med rekrutteringsstrategi er påbegynt, men ikke fullført.
En kompetanseplan for utvikling av ledere og saksbehandlere ble utarbeidet og enkelte
kurs satt i bestilling.
I samarbeid med Institusjonstjenesten, er kommunestyresak fra 2017 fulgt opp, med
fokus på å redusere lederspenn (antall personer en leder har personalansvar for). Enkelte
avdelingsledere har ansvar for mer enn 60 personer, og det er skissert en løsning der
koordinatorene avhjelper avdelingslederne med lederoppgaver.
I budsjettbehandlingen for 2017 vedtok kommunestyret innføring av verdibasert ledelse,
et tiltak som også skulle redusere sykefraværet. Valgt løsning ble innarbeidelse av KSverktøyet «10-faktor», som både er en medarbeiderundersøkelse, i tillegg til at
implementeringen ivaretar ledelsesperspektiver. To ledersamlinger ble avholdt, før selve
medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført og til slutt er det arbeidet med tiltak og
forbedring. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i 1. kvartal.

Medarbeiderundersøkelsen - 10-faktor:
 Nes kommunes score fraviker ikke mye sammenlignet med andre kommuner, men vi er
heller ikke over landsgjennomsnittet på noen av de ti faktorene. På fire av dem ligger vi
en tidel under. Dette kan tyde på at organisasjonen har et forbedringspotensial.
 De fire faktorene som peker seg ut negativt er indre motivasjon, autonomi,
mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling.
 Alle ledere i Nes kommune har et ansvar for oppfølging av resultatene, i tillegg til at det
gjennomføres tiltak på aggregert nivå.
 Det ble etablert nye maler for medarbeidersamtaler og delegeringsmaler for ledergruppa,
virksomhetsledere og avdelingsledere. Målet var å skape større rolleklarhet og ha en
samlet delegeringsoversikt for ledere i Nes kommune.
 Neste 10-FAKTOR-undersøkelse gjennomføres i 2020.
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Matrisen under viser en gjennomsnittlig score for de ti faktorene fordelt på Nes kommune samlet,
kommune-Norge og de fire sektorene:

FAKTOR

Hele Nes
kommune

Norge:
Snitt
kommuner

Oppvekst
og
utdanning

Helse og
velferd

Samfunn
og miljø

Kultur og
mangfold

Sentraladm.

4,2

4,23

4,33

4,22

4,15

3,95

4,19

Snitt totalt

Sykefravær
Sykefraværet i Nes kommune har i 2018 hatt en negativ utvikling:
Sykefravær (%)
Sektor

2 018

2 017

2 016

2 015

Sentraladministrasjon

10,73

9,77

6,72

5,57

Samfunn og miljø

10,06

7,85

7,48

9,32

Kultur og mangfold

9,39

7,75

3,78

3,74

Oppvekst og
utdanning

8,92

7,08

7,11

7,92

Helse- og velferd

13,55

11,46

11,34

14,76

SAMLET

11,08

9,2

8,78

10,63
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På tross av kontinuerlig oppfølging av sykmeldte i henhold til kommunens rutiner, fokus
på nærvær og månedlig rapportering til formannskapet, viser utviklingen i fraværet en
negativ utvikling.
Ordfører utfordret administrasjonen og et samlet administrasjonsutvalg stod etter hvert
bak gjennomføringen av en sykefraværskonferanse 8. november, for ledere, politikere,
hovedverneombud og hovedtillitsvalgte.
Sykefraværskonferansen ga grunnlaget for ulike tiltak i en satsning for å redusere
sykefraværet i 2019. Som følge av inntrykkene fra konferansen, pekte det seg ut følgende
satsninger framover:
o Nærværsprosjekt
o Arbeid med sykefraværsoppfølging
o Arbeid med lederrollen
o Arbeid med mestringsorientert ledelse (10-faktor)
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Nes kommune har god dialog og samhandling mellom administrasjon, tjenesteytere og
folkevalgte






Administrasjonsutvalget har gjennom de 5 møtene i 2018 videreført trepartsdiskusjonene
med ulike tema. Utover ordinære saker har følgende tema blitt diskutert:
Handlingsprogram med budsjett 2018, ansettelser/fullmakter, sykefravær, digitalisering
servicetorg, rekrutteringsprosess ny rådmann, etiske retningslinjer, heltidskultur,
sykefraværskonferanse og revidert budsjett.
Pedagogisk tjeneste har gjennomført dialogkonferanser der målet er å styrke og
videreutvikle trepartssamarbeid. Skoler har deltatt i dialogkonferanser mellom elever,
foreldre, lærere, ledere og administrativ og politisk skoleeier.
Implementering av kommunikasjonsstrategien har pågått med arbeid på
kommunalområdenivå og det er gjennomført besøk og workshops rundt i de enkelte
virksomhetene.
Revidering av kommunens delegeringsreglement har pågått. Det er utarbeidet grovskisse
til nytt reglement og arbeidet skal sluttføres våren 2019.

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















37

Kommunen har over flere år hatt som mål å implementere et helhetlig system for kvalitet
og internkontroll, uten at arbeidet har kommet skikkelig i gang. Høsten 2018 ble det gjort
en ny vurdering av hva slags kvalitetssystem kommunen skal ta i bruk. I desember
anskaffet vi TQM. Arbeidet med å implementere dette elektroniske systemet som
kommunens helhetlige system for kvalitet og internkontroll, blir et hovedfokus i 2019.
Utredning av framtidig tilknytningsform for Esval Miljøpark er ikke gjennomført.
Det er ikke utredet og vurdert endringer i kommunens deltakelse i Øvre Romerike
interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK).
Det er gjennomført et forprosjekt, med kartlegging av bygg og bruk, for framtidsrettede
løsninger på rådhuset. Videre arbeid med fornyelse og økt tilgjengelighet ble deretter stilt
i bero i påvente av gjennomføring av omstillingsarbeid jfr. k-sak 18/168.
Innovasjonsprosjektet «NESte skritt #sammen» har hatt fokus på digitalisering i årets to
første tertialer. I siste tertial er visjonen lagt til grunn for arbeidet med omstillingen av Nes
kommune. Utarbeidelse av en innovasjonsstrategi er ikke igangsatt.
Prosjektet med overgang til nytt telefonisystem og et digitalisert servicetorg har pågått
første halvår. Telefonisystemet gir ny sentralbordløsning med bedret
kundestøttefunksjonalitet og overgang til mobiltelefoni. Prosjektet fullføres neste halvår.
Nes kommune har vært pilot for automatisk betaling av regninger under en viss sum og
med en spesiell referanse. Det er identifisert nye kandidater for automatisering som vil bli
fulgt opp videre.
Mobiltelefoni: Det er satt opp ny fakturakontrolløsning, der også avtalene for
enkeltansatte er endret fra 35 gb til 10 gb data, med mulighet for å kjøpe mer data privat.
Løsningen gir besparelser for kommunen.
Det er innført ny løsning for sikker print i alle virksomheter, med Canon som leverandør.
Løsningen har høyere sikkerhet og gir på sikt digitaliseringsmuligheter med bl a digital
utsending av brev fra fagsystem.
De digitale løsningene KS Svar INN og eDialog er tatt i bruk, et skritt i retning papirløs
kommune. eDialog erstatter på mange måter epostkommunikasjon med innbyggerne,
hvilket reduserer saksbehandlingstiden ettersom dokumentene innkommer raskere. På
sikt vil innbyggerne kunne logge seg på og se sine saker (pålogging via bankID).
Det er etablert integrasjon mellom Visma skole og sak/arkivsystemet (ePhorte) slik at
dokumentene flyter sømløst mellom systemene. Prosjektet fortsetter med utvikling av
felles maler innen skolene i Nes, og det er blant annet innført automatisering av
tildelingsbrev skole (Visma).
Det pågår et prosjekt for å digitalisere permisjonssøknader i skole. Foresatte logger seg
på foreldreportalen «Visma» for å søke. Søknaden legger seg på elevens mappe i
sak/arkivsystemet (ePhorte), og fraværet såfremt det er godkjent blir automatisk registrert
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i Visma. Vedtaket som skolen fatter går rett i elevmappa og svaret sendes til foreldrene
digitalt. Det jobbes videre med at foreldre kan gjøre det samme med SFO-plass og
reduksjon av tilstedeværelse på SFO
Et integrasjonsprosjekt mellom barnehagesystemet (IST) og sak/arkivsystemet (ePhorte)
er også gjennomført for å sikre helautomatisk flyt også her.
Innen velferdsteknologi er det gjennomført prosjekter innen elektroniske dørlåser,
elektronisk individuell plan (IP) og trygghetsalarmer (Smart Vakt Felt).
Prosjekt læringsbrett for elevene er fullført og i ordinær drift. Opplæring av lærere er
gjennomført (RIKT).
I arbeidet med et digitalisert førsteinntrykk av kommunen er «kommune-Kari» satt i drift,
en robot innbyggerne møter ved besøk på innbyggerportalen til hjelp for å navigere seg
fram til riktig tjeneste.
Det er igangsatt et anskaffelsesprosjekt for nytt sak- og arkivsystem. Nes kommune stiller
med prosjektansvarlig på kommune-sida. Målet er overgang til nytt system i løpet av
2019.
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Styring og kontroll

Innhold:
Innledning……… ………………..………………………………
Internkontroll……………………..………………………………
Etikk……………………………………………………………….
Samfunnssikkerhet og beredskap..…………...……………….
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Innledning
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.

Internkontroll
Internkontroll er grunnpilaren i kommunens egenkontroll, og rådmannen er ansvarlig for at
kommunen har et hensiktsmessig og helhetlig system for styring og kontroll og at det utøves
forsvarlig internkontroll i virksomheten.
Nes kommune har oppmerksomhet på internkontroll, men har manglet en helhetlig systematisk
struktur for gjennomføring og dokumentasjon. Det elektroniske kvalitetssystemet som ble
anskaffet i 2016 har ikke blitt implementert og høsten 2018 ble det gjort en ny gjennomgang og
vurdering av hva slags kvalitetssystem kommunen skal ta i bruk. I desember anskaffet vi TQM og
arbeidet med å implementere dette elektroniske kvalitetssystemet i hele kommunen blir en viktig
og sentralt del av å styrke kommunens styring og kontroll i 2019.
I 2018 har vi gjennomført et prosjekt for innføring av ny personvern forordning (GDPR) og
personvernombud etablert. Samtlige virksomheter er kartlagt og risiko vurdert. Arbeidet fortsetter
i 2019 med prosedyreutvikling.
Vi har arbeidet videre med revidering av delegeringsreglementet. Dette sluttføres våren 2019. Det
er arbeidet med å utvikle rutiner for prosjektstyring for å få bedre kontroll, oppfølging og
kvalitetssikring av investeringsprosjekter.
Etter tilsyn fra Statens arkivtilsyn, ble kommunen pålagt å endre katalogisering av arkivene.
Prosjektet ble startet i høst.
Det er fremlagt månedlige rapporteringer på økonomi og sykefravær til formannskapet, men 2.
tertialrapport viste at det er behov for ytterligere kontroll med økonomistyringen og å redusere
sykefraværet. Dette vil være to av hovedfokusområdene i 2019.
HMS
Virksomhetenes HMS-plan er planleggingsverktøyet for gjennomføring av tiltak for å redusere
sykefraværet og skape et best mulig arbeidsmiljø i Nes kommune. Det ble i 2018 systemsatt
gjennomføring av omlag 20 HMS-tiltak pr virksomhet. 76 % av tiltakene ble gjennomført (86 % i
2017). Enkelte virksomheter ligger noe lavt på gjennomføring. Det er tatt stikkprøver på om de 3
viktigste tiltakene ble gjennomført. Det ga følgende resultat: 81 % (83 %) vernerunde, 93 % (87
%) medarbeidersamtaler og 100 % (93 %) tiltaksplan etter medarbeiderundersøkelse.
Det ble rapportert 224 (139) HMS-avvik. 10 (9) av dem var ved årets slutt fortsatt åpne, men ved
rapporteringstidspunktet på vei til å bli lukket eller allerede lukket. Generelt er det mange avvik
ved enkelte skoler som skyldes alvorlige avvik oppstått i forholdet mellom elev og lærer. Slike
situasjoner er utfordrende og ressurskrevende. Andre skoler har 0 avvik.
Det var totalt 3 (4) varslingssaker i 2018 der varslingssekretariatet ble nedsatt. Det er som oftest
leder det varsles på og som oftest etter personalsaksoppfølging fra leder i forkant. Et stort
apparat har vært satt i verk rundt disse sakene, og har medført ulike endringer.
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Likestilling og tilgjengelighet/universell utforming
Kjønnsfordelingen i rådmannens ledergruppe er 50 % kvinner og 50 % menn. 15 av 23
virksomhetsledere/ ledergruppe er kvinner, en andel på 65 %.
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.
Tilgjengelighet og universell utforming
Nes kommune har etablert et systematisk arbeid med universell utforming. Ressurspersoner i
kommunen har deltatt i KS sitt kommunenettverk for Universell Utforming (UU). Nes ble valgt ut
som en av 11 kommuner til å ha en egen KS ambassadør for UU i et toårig prøveprosjekt i 20182019. Ambassadørordningen skal øke kunnskapsnivået og spre kunnskap om universell
utforming i kommunesektoren. Det er gjennomført felles fagdag for universell utforming og
bomiljø i Nes. Formålet med en felles fagdag var å synliggjøre koblingene mellom universell
utforming og arbeidet med en helhetlig boligstrategi.
Vi søkte og fikk på nytt innvilget midler fra Bufdir, spesifisert til kartlegging av skolebygg. Disse
midlene samt allerede oppsparte fondsmidler til universell utforming muliggjorde frikjøp av intern
ressurs i 2. halvår til kartlegging av kommunale formålsbygg i større skala. Kartleggingene er
gjennomført av den administrative arbeidsgruppen som jobber med universell utforming med
frikjøpt ressursperson i spissen, og med bruk av IK–bygg (verktøy for kartlegging av bygg).
Rapport fra kartleggingene legges fram i februar 2019. Resultatene danner et godt grunnlag for
videre prioritereringer av tiltak i strategi for universell utforming som er under utarbeiding, og skal
ferdigstilles i løpet av 2019.

Etikk
Kommunen vedtok etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i 2015. IA-utvalget har en
sentral rolle i etikk-arbeidet der etiske utfordringer i virksomhetene fremsettes IA-utvalget for
avklaring. Grunnet omstillingsarbeidet ble det ikke utarbeidet opplegg fra sentralt hold til
gjennomføring av virksomhetenes årlige etikkmøte, dette har derfor vært opp til den enkelte
virksomhet.

Samfunnssikkerhet og beredskap
Hendelser i 2018 har vært preget av værforholdene gjennom året, og har handlet om både flom
og tørke, med flere skogbranner.
Ellers har det også i 2018 vært flere hendelser der det psykososiale kriseteamet har vært
involvert. Kommunes kriseteam gir profesjonell oppfølging etter alvorlige hendelser hvor et
begrenset antall personer er involvert.
Nes kommune deltar i Beredskapsforum for Øvre Romerike, der en deler erfaringer, og jobber
med overordnet beredskap, beredskapsplaner og øvelser.
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Kommunen har også deltatt i kampanjen «Sikker hverdag», der målet er å involvere innbyggerne,
slik at de tar ansvar for egen sikkerhet og forbereder seg på ulike hendelser. Slik kan
befolkningen styrker sin egenberedskap.
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Lovfestet beredskapsplikt
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 ble sluttført i 2018.
Gjeldende overordnet beredskapsplan plan ble vedtatt i 2015. Ny plan utarbeides i 2019.
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).

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

Kriseberedskap
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.
Beredskapsøvelser og tilsyn
 Det er gjennomført et par beredskapsøvelser («Table-top») i kriseledelsen i 2018, som
har gått på varsling, ledelse og igangsetting av en tenkt hendelse.
 Kommuneoverlegen har deltatt som observatør på øvelse i nabokommune (OSL).
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Nye rammebetingelser og utviklingstrekk

Innhold:
Innledning ………………..………………………………
Tjenesteutvikling – digitalisering og innovasjon………
Økonomisk handlingsrom..………….………………….
Befolkningsutvikling……………………………………..

43

5

Årsmelding 2018 Nes kommune

Innledning
Resultatene for 2018 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.
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.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok at grensen mellom Nes kommune og Sørum
kommune skal justeres slik at Rånåsfoss blir flyttet fra Sørum til Nes. Endringen skjer fra
1.1.2020. Det er mange forhold som må vurderes i forbindelse med grensejusteringen, og
avklaringer som krever politisk behandling legges fram fortløpende.

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. En ny og oppgradert innbyggerportal
ble lansert i 2017. Høsten 2018 ble kommune-Kari satt i drift, en robot innbyggerne møter ved
besøk på innbyggerportalen. De digitale løsningene KS Svar Inn og eDialog er også tatt i bruk og
er viktige skritt i en mer effektiv og heldigital innbyggerdialog. På sikt vil innbyggerne kunne logge
seg med MinID og se status på egne saker.
Samtidig må vi effektivisere våre interne arbeidsprosesser, og det er etablert integrasjoner
mellom ulike saksbehandlerverktøy som sikrer en heldigital og sømløs flyt av dokumenter. Dette
arbeidet fortsetter videre i 2019 og vil etter hvert omfatte flere systemer. For øvrig vil
velferdsteknologi fortsatt være et viktig satsingsområde i årene framover.

Økonomisk handlingsrom
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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 å bygge opp buffere som f.eks. disposisjonsfond, skal vi kunne ha et tilstrekkelig
økonomisk handlingsrom i årene framover. Disposisjonsfondene til kommunen var 14,3 mill. kr
lavere per 31.12.18 enn på samme tidspunkt i 2017. Dette er en utvikling kommune må forsøke å
snu i årene framover.
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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. Det er igangsatt er stort omstillingsarbeid i hele kommunen for å få
bedre samsvar mellom inntekter og utgifter samtidig som nødvendige investeringer kan
gjennomføres og buffere kan bygges opp.

Befolkningsutvikling
I likhet med landet totalt har vi hatt en rask utvikling i folketallet, men veksten har avtatt det siste
året. Ved utgangen av 2017 var det 21 681 innbyggere i Nes og per 31.12.2018 var
innbyggertallet økt med 204, til 21 885 nesbuer. Kommune vil få tilført ytterligere 670 innbyggere
fra Rånåsfoss-området per 1.1.2020.
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 2028 viser en jevn befolkningsvekst, men de
anslåtte dataene viser store variasjoner innen de ulike aldersgruppene. Per 01.01.2028 viser
prognosene at antallet nesbuer vil øke til 24.148 (ekskl. Rånåsfoss). I aldersgruppen 0-5 år vil det
være en nedgang på 1,1 %, og i aldersgruppen 6-15 år vil det være en vekst på 12,8 %. Sterkest
vekst vil vi ha blant de over 80 år. Aldersgruppen 80-89 år vil ha en vekst på hele 67,2 %, mens
67-79 år og 90+ vil vokse med 31 %. Dette gir forholdsvis store utslag på demografikostnadene.
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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Kommunalområdenes resultater

Innhold:
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Helse og velferd
Fakta
Kommunalområdet Helse og velferd har frem til og med 2018 bestått av følgende åtte
virksomheter:









Tildelingsenheten
Institusjonstjenesten
Hjemmetjenesten
Miljøarbeidertjenesten
Psykisk helse og avhengighet
Ergo- og fysioterapitjenesten
Legevakt
NAV

Igjennom 2018 har det pågått et omfattende omstillingsarbeid i kommunalområdet med ny
administrativ organisering som en av de konkrete endringene. Antall virksomheter har blitt
redusert fra åtte til fem, og fra 01.02.19 er Helse og velferd organisert med følgende fem
virksomheter:






Dialog og mestring (tidligere Tildelingsenheten, Psykisk helse og avhengighet, Ergo- og
fysioterapitjenesten og Legevakt)
NAV
Hjemmetjenesten
Miljøarbeidertjenesten
Institusjonstjenesten

Ved å samle de fire mindre virksomhetene i en større virksomhet har vi ønsket å gjøre "døra inn"
til de kommunale helse- og velferdstjenestene tydeligere ovenfor innbyggeren, samtidig som vi
får en mer robust og fleksibel enhet med mye tverrfaglig kompetanse. Med mestringsperspektivet
som utgangspunkt, skal vi legge til rette for at den enkelte innbygger selv kan mestre hverdagen
så lenge som mulig. Dette inkluderer også å bidra til mobilisering av ressurser i familie, nettverk
og lokalsamfunn.
Måloppnåelse tjenesteproduksjon
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I januar og februar gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant samtlige brukere med
innvilget trygghetsalarm. Målet for undersøkelsen var å kartlegge brukernes tilfredshet
med alarmsystemet. Undersøkelsen viste at over halvparten av alle brukere med alarm
opplever alarmen som brukervennlig og føler økt trygghet ved å ha alarm.
Ny Strategisk helse og velferdsplan for perioden 2018-2030 ble vedtatt i juni. Planen
tydeliggjør fem hovedstrategier for å møte fremtidens utfordringsbilde innenfor
ansvarsområdet til helse og velferd.
Vi har igjennom en prosess med bred involvering og god forankring, utarbeidet en ny
hovedstruktur for administrativ organisering av kommunalområdet.
Vi har igjennom året drevet et omfattende omstillingsarbeid. Foruten nytt
organisasjonskart, har intensjonen med arbeidet vært å komme frem med tiltak for å
redusere driftskostnadene i kommunalområdet. I oktober ble det vedtatt viktige
strategiske grep for å kunne ha bærekraftige tjenester i årene fremover; samlokalisering
og bemannede botilbud er viktige stikkord.
Hjemmetjeneste ble fra august samlokalisert i Runniveien 19, og administrasjon og fire
avdelinger er nå samlet under et tak. Dette har vært udelt positivt, og bidrar til bedre
ressursutnyttelse og samhandling internt.
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Viktige hendelser


Ny kommunalsjef, Jan- Henrik Karlsen, startet opp i oktober måned.



Omstillingsprosesser (se over).

Økonomi
Drift
Virksomhet

Regnskap 2018

Regulert budsjett
2018

Avvik

Regnskap 2017

Helse og velferd stab

17 281

14 421

-2 860

13 492

Psykisk helse og
avhengighet

10 271

11 260

989

9 083

Ergo- og fysioterapi

20 280

21 660

1 380

19 546

9 749

9 432

-317

9 391

33 603

27 418

-6 185

26 884

104 400

103 651

-749

104 672

Miljøarbeidertjenesten

93 552

89 403

-4 149

87 089

NAV – Nes

31 011

27 523

-3 488

27 611

Hjemmetjenesten

102 657

96 940

-5 717

105 583

Sum kommunalområde

422 804

401 708

-21 096

403 351

Legevakta
Tildelingsenheten
Institusjonstjenesten

Generelt kan vi si at de fleste virksomheter i kommunalområdet yter tjenester i et større volum
enn tidligere, og at vi i mange tilfeller har valgt løsninger som har ført til at vi har gått utenfor den
økonomiske rammen for kommunalområdet. Igjennom små og store omstillingsgrep vil vi
fremover få et større handlingsrom i egen regi, i tillegg til at vi i større grad vil legge til rette for at
brukere/ pasienter kan mestre mer selv og igjennom det også få høyere livskvalitet. På denne
måten vil vi kunne drifte innenfor de rammene kommunalområdet har fått tildelt.
Kommunalområdet har avvik innen flere områder i 2018. I hovedsak gjelder dette:
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Helse og velferd stab
o Opprettelse av en ikke budsjettert prosjektstilling ved oppstart av året
o Budsjettert innsparing/ reduksjon på 3 mill. kr for kommunalområdet i 2018, uten
at vi klarte å redusere aktivitetsnivået tilsvarende.
Tildelingsenheten
o Kjøp av institusjonsplasser for behov som har dukket opp i løpet av året og
således ikke har vært budsjettert.
o Oppgjør i forbindelse med tvistesak med annen kommune, der beløpet ble fordelt
mellom Helse og velferd og Oppvekst og utdanning.
Miljøarbeidertjenesten
o Støttekontaktordning: økte kostnader som følge av flere vedtak på støttekontakt.
o Pasienttransport: økte kostnader som følge av flere tjenesteoppdrag, og
prisøkning i forhold til budsjettert pris.
o Flere kostnadskrevende BPA- ordninger som ikke var kjent ved budsjettering.
NAV
o Økte utbetalinger innen økonomisk sosialhjelp til livsopphold og husleie.
o Overforbruket ligger i hovedsak på bokostnader, da utleieprisene i Nes har økt
betraktelig. Dette slår spesielt ut for lavinntektsfamilier med store barnekull.
Hjemmetjenesten
o Økte kostnader til vikarinnleie i forbindelse med ferieavvikling
o Kostnader ved innleie av ekstra bemanning på grunn av økende pasienttyngde.
Antall pasienter som har behov for bistand av to pleiere ved stell og forflytning er
stadig økende i alle avdelinger.
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o
o
o

Vedvarende høyt sykefravær
Behov for økt bemanning ved Leirvegen bosenter som følge av at beboere ble
vurdert til å ha et større bistandsbehov enn beregnet.
Positivt avvik fra antatt prognose relateres i noe grad til samlokalisering av alle
avdelinger, og bedre utnyttelse av ressurser på tvers av avdelinger som følge av
dette. Økt fokus på økonomistyring, og høy terskel for innleie av ressurser har
også hatt god effekt. Dette er tiltak som medfører økt belastning på medarbeidere
over tid, og er således ingen varig løsning.

Investeringer
Virksomhet

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Avvik

Regnskap 2017

Helse og velferd stab

17 281

14 421

-2 860

13 492

Tilpasning lokaler
hjemmetjenesten

14 293

12 800

-1 493

1 659

44

2 000

1 956

2 850

2 850

Bemannet bolig rusavhengig
SmartVakt institusjon
(velferdsteknologi)
Oppvaskmaskin hovedkjøkken

218

200

-18

Utskifting senger Nes sykehjem

752

600

-152

1 000

1 000

535

1 000

465

15 842

20 450

4 608

Prosjektering NBSS
Tilpassing og etablering
omsorgsboliger
Sum kommunalområde







1 659

Tilpasninger av lokaler hjemmetjenesten; Runnivegen 19 er bygget om for
hjemmetjenesten. Tidligere verkstedsdel er bygget om til kontor og mye av eksisterende
lokaler er tilpasset drift av ny virksomhet. Det var ikke mulig å få noen til å påta seg
ombygningen i sin helhet. Det ble derfor nødvendig å gjøre et forholdsvis stort arbeid på
timer etter rammeavtaler med påslag for materiell. For å oppfylle arbeidsmiljøkrav måtte
det inn nytt ventilasjonsanlegg. Det kom også krav om oppgradering av utstyr for
tilkobling til fjernvarme. Prisen ble høyere enn budsjettert. Totalt gikk prosjektet 1,5 mill. kr
over kostnadsrammen.
Smartvakt institusjon; arbeidsgruppen har gjennom året jobbet med å identifisere behov,
og vurdere dette opp mot aktuelt varslingsanlegg. Arbeidet videreføres, og oppstart
prosjektering planlegges i løpet av våren 2019.
Prosjekteringsmidler NBSS, 1 mill. kr, ble overført Samfunn og Miljø, Bygg og eiendom
ved første tertial.
Endelig avgjørelse om bruk av NBSS kom sent på året. Tilpasning og etablering av
omsorgsboliger, fem boenheter i NBSS nordre del, kunne ikke ferdigstilles i 2018.
Mindreforbruket, 0,5 mill. kr må overføres til 2019 for å fullføre arbeidene i 1. kvartal.
2019.

Nye rammebetingelser/utviklingstrekk
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Befolkningsvekst, folkehelseprofil og sykdomsprevalens
 Kommunens eldrebefolkning er økende og vil fortsette å øke. En hovedutfordring er å
iverksette tiltak som sikrer at tjenester i hjemmet kan være et trygt alternativ for
innbyggere og deres pårørende.
 Vår folkehelseprofil (2018) synliggjør en høyere andel livsstilsykdommer i befolkningen
enn sammenlignet med landet for øvrig. I tillegg viser data at vi har en høyere andel av

Årsmelding 2018 Nes kommune



kommunens befolkning, både blant yngre voksne og barn/ungdom, som rapporterer om
psykiske vansker enn landet forøvrig.
Av sosiale utfordringer har vi et lavt utdanningsnivå generelt i befolkningen, høyt frafall i
videregående skole og en relativt høy andel lavinntektshusholdninger.

Organisatoriske faktorer:
 Planlegging av fremtidige og bærekraftige tjenester krever et nytt blikk på organisering,
arbeids- og samarbeidsformer og måter å løse oppgaver på. Gjennom pågående
omstillingsarbeid søker vi å skape ressursmobilisering på flere nivåer, og gjennom dette
legge til rette for egenmestring hos innbyggere og i deres nærmiljø.
 Sykefraværet er fortsatt høyt, og dette kan påvirke tjenestekvalitet og ressursbruk.
 Flere medarbeidere i de store turnustjenestene har ufrivillig deltid eller midlertidige
stillinger. Det jobbes videre med heltidskultur.
 For å yte kvalitativt gode tjenester må det til enhver tid være riktig kompetanse på rett
plass i henhold til brukerens behov. Kompleksiteten innen sektoransvaret øker og
innbyggeres behov utfordrer kommunene til å søke løsninger med ny og bredere
tverrfaglig kompetanse. Digital kompetanse, kommunikasjonskompetanse og
mestringsforståelse er viktige kunnskapsområder i tillegg til ulik helsefaglig kompetanse.
 Behovet for medisinsk kompetanse er økende, og fastlegene får stadig flere
arbeidsoppgaver. Vurdering av nye arbeidsformer, størrelse og utvikling på legesentrene i
Nes er et område som også krever oppmerksomhet. Ansettelse av leger i fastlønnede
stillinger, også for å dekke fastlegeoppgaver, må vurderes.
Ressursmobilisering og lavterskeltiltak




En av hovedutfordringer fremover er å etablere ensartet informasjon, både horisontalt,
vertikalt, internt og eksternt, med tanke på å redusere et eventuelt forventningsgap om
hvilke tjenester kommunalområdet kan/ skal levere og hva innbyggeren kan/ skal ta
ansvar for selv.
Helse -og velferdstjenestene står i et paradigmeskifte der økte behov skal løses med
samme ressurstilgang, men med økt kvalitet. Deler av utfordringsbildet kan møtes med
tidlig innsats og forebyggende tiltak, men det krever oppbygging/omfordeling av
eksisterende ressurser. Dette utfordrer også den enkelte innbygger til selv å ta ansvar for
egen helse. Flere lavterskeltilbud hvor kunnskapsdeling, veiledning og læring står sentralt
er et viktig satsningsområde fremover.

Velferdsteknologi og IKT
 Velferdsteknologi blir fortsatt et viktig satsningsområde i årene fremover, men erfaringen
så langt viser at vi for fremtiden må gjennomføre en grundig behovs- og
funksjonskartlegging i forkant av anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger.
 Mulighetsrommet som ligger i robotisering og automatisering ved hjelp av digitale verktøy
må utvikles slik at arbeidsprosesser som skaper mest mulig direkte verdi for innbyggerne
får tildelt størst bruk av menneskelige ressurser.
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Kultur og mangfold
Fakta
Kommunalområdet kultur og mangfold har følgende tjenesteproduksjon:
Kulturtjenester:





Bibliotek
Nes kulturhus/kino
Nes svømmehall
Nes kulturskole

Integrering, fritid og frivillighet:







Forebyggende team
Fritidsklubber/tilrettelagt fritid
Nes eldresenter og Oasen dagsenter
Møteplasser
Frivilligsentral
Flyktningetjenesten

Kultur og mangfold stab:





Kommunalsjef og idrettsrådgiver
Tilskuddsordninger idrett, sang og musikk, lag og foreninger
Tilskuddsordning Kanmer
Tilskuddsordning Nes kirkelig fellesråd

Måloppnåelse tjenesteproduksjon
Kultur og mangfold stab






Kultur og mangfold har gjennomført sitt første driftsår som eget kommunalområde
Etablering av to virksomheter; Kulturtjenester og Integrering, fritid og frivillighet
Revidering av kommunens tilskuddsordninger
Utbetaling av tilskuddsordninger jf budsjettvedtak
Ferdigstillelse av nytt turkart i Nes

Integrering, fritid og frivillighet



Avvikling av heldøgns bemannede boliger for enslige mindreårige flyktninger har gått som
planlagt og med raskere gjennomføring.
Sammenslåing av tjenestene integrering, fritid og frivillighet har skapt nye
arenaer/møteplasser for flyktninger gjennom partnerskap og samhandling med andre
avdelinger, eksempelvis kvinnekafe, leksehjelp, skrive og fotokurs mfl.

Kulturtjenestene inkludert Nes svømmehall:
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2018 har vært beste kinoåret etter kinoen ble flyttet inn i kulturhuset, med ca 42 300
besøkende.
Nes svømmehall hadde i 2018 ca 87 000 besøkende. Svømmehallen var stengt for
publikum juni måned grunnet vedlikehold.
Arrangement i kulturhuset inkludert utendørsarrangement har økt besøkstallet til
ca 48 000.
Kommunens første Kultur- og idrettsgalla ble arrangert i april 2018.
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Viktige hendelser









God oppslutning og vel gjennomført UKM (Ung kultur møtes)
Full påmelding og ventelister på tjenestens ferietilbud for barn og unge
Seniorkabareten hadde publikumsrekord med 3200 solgte billetter på våren. Allerede
høsten 2018 var de fleste billetter for 2019-forestillingen utsolgt.
Biblioteket mottok statlig tilskudd på 200 000 kroner til ombygging av voksenavdelingen
Kulturskolens oppsetting med Jungelboken hadde stor suksess og høyt besøkstall
Vegalangs hadde to arrangement i 2018 med god oppslutning både i Vormadalen og for
første gang på Opaker
Vel gjennomført Brød & Cirkus
Nes svømmehall hadde 100 000 besøkende i perioden august 2017 - august 2018

Økonomi
Drift
Virksomhet

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Avvik

Regnskap 2017

Kultur og mangfold stab

12 125

10 173

-1 952

11 927

Nes kirkelige fellesråd

10 669

10 669

-

10 409

3 296

5 248

1 952

2 233

Integrering, fritid og frivillighet

27 106

30 100

2 994

30 417

Kulturtjenester

15 174

14 237

-937

14 648

Sum kommunalområde

68 370

70 427

2 057

69 634

Nes svømmehall

Generell kommentar
Kommunalområdet meldte i 2. tertial et mindreforbruk på kr 1 mill. kr ved årets slutt.
Tjenesteproduksjonen har i perioden 01.10 - 31.12 vist moderat forbruk. Samtidig har det vært
større besøk enn budsjettert både ved Nes svømmehall og Nes kulturhus/kino. Mindreforbruket
endte med 2,057 mill. kr ved årets slutt.
Det har ikke vært foretatt vesentlige budsjettreguleringer mellom kultur og mangfold stab og de to
virksomhetene.
Dette viser regnskapstallene opp mot regulert budsjett:
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Kultur og mangfold stab hadde et merforbruk grunnet feilbudsjettering i tilskuddsordninger
Avvikling av heldøgns bemannede boliger for mindreårige flyktninger, og nedbemanning
av de ansatte gikk raskere enn forventet. I tillegg hadde flyktningekontoret en vakant
stilling i fire måneder. Mindreforbruket for tjenesten utgjør 2,4 mill. kr.
Langtidssykemeldte har ikke vært 100 % erstattet gjennom året ved tilrettelagt fritid og
folkehelse, og Oasen dagsenter. Det har også vært en vakant stillingsbrøk innen
virksomheten. Mindreforbruket har utgjort 0,5 mill. kr.
Merforbruk i Kulturtjenestene skyldes primært urealistisk inntektskrav på Kinokiosken ved
Nes kulturhus/kino og lønn i opprettelse av ny virksomhet samt nødvendig utbedringer i
storsalen (lyssetting/HMS).
Nes svømmehall har totalt sett hatt ett godt år. Kafe i svømmehallen ble budsjettert med
urealistisk høyt inntektskrav, men totalen ble kompensert med høyere
billettinntekter/besøk og reduksjon i bemanning. Mindreforbruket for Nes svømmehall var
på 1,952 mill. kr ved årets slutt.
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Investeringer
Virksomhet

Regnskap 2018

Nes svømmehall

3 592

Regulert
budsjett 2018
4 000

Avvik

Regnskap 2017
408

Flygel

102

-102

Lydanlegg Lillerommen

315

-315

40 080

Nytt mobilt amfi
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Maskiner og utstyr kirken

200

200

200

Kirkebygg/driftsbygg

300

300

300

ENØK tiltak kirken

200

200

200

2 000

2 000

1 500

600

600

7 309

7 300

Årnes kirke - utomhusplan
Kirkestue Udnes
Sum kommunalområde

-9

42 334

Nes svømmehall




Anlegget ble overtatt og var i drift fra 2017. Det var fortsatt prøvedrift og oppfølgning feil
og mangler gjennom første halvdel av 2018.
Prosjektet er avsluttet og sluttrapport utferdiget.
Totalt ble prosjektet 4,2 mill. kr rimeligere enn kostnadsrammen. Det ble brukt 0,5 mill. kr
mindre enn budsjettert på prosjektet i 2018.

Nes kulturskole


Innkjøp av flygel ble flyttet fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet ved årsavslutning.

Lydanlegg Lillerommen


Driftsbudsjett til innkjøp av inventar og utstyr ble tilleggsbevilget i egen sak vedr fremtidig
drift av Lillerommen. Lydanlegget er av den størrelsesorden at beløpet ble flyttet fra drift
til investeringer ved årsavslutning.

Nye rammebetingelser/utviklingstrekk
Omstillingskrav
 Tilpasse tjenestevolumet innenfor vedtatte kuttrammer.
 Større samhandling innen forebygging og mestring med kommunalområdene Helse og
velferd og Oppvekst og utdanning.
 Større samhandling med frivilligheten i utvikling av møteplasser.
 Videre utvikling av Frivilligsentralen
 Samhandling om bruk av nye arenaer som idrettshall og øvesal ved Vormsund.
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Oppvekst og utdanning
Fakta
Kommunalområdet oppvekst og utdanning består av grunnskole stab og to virksomheter,
Utdanning og Familiens hus.




Virksomhet Utdanning inneholder 10 grunnskoler, 3 kommunale barnehager og
pedagogisk tjeneste.
Virksomhet Familiens hus inneholder avdelingene skolehelsetjeneste, helsestasjon, åpen
barnehage og barnevern.
Grunnskole stab omfatter Skåningsrud skole, voksenopplæring, gjesteelever,
skysskostnader og personalkostnader barnehagemyndighet, skolefaglig rådgiver,
virksomhetsleder og kommunalsjef.

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

Måloppnåelse tjenesteproduksjon
Kommunalområdet har i 2018 arbeidet med mål og tiltak fra flere politisk vedtatte
plandokumenter. De viktigste fokusområder og tiltak for 2018 har vært:






Strategiplan kvalitet i barnehage 2018-2022
o Ny plan. Denne ble vedtatt desember 2018
"Løft i Nes-skolen" 2018-2022
o Livsmestring og sosial kompetanse
 Ansatt sosialpedagogisk ressurs på alle barneskoler fra høsten 2018
 Arbeid med utvikling av kommunal plan for sosial kompetanse og
livsmestring startet høsten 2018
 Skolene har "timeplanfestet" arbeid med sosial kompetanse og
livsmestring
 Gjennomført aktivitetsdager med fokus på sosial kompetanse og
livsmestring
 Gjennomført flere kurs/skoleringer med tema sosial kompetanse og
livsmestring, samt endringer i Opplæringsloven §9
o Digitale ferdigheter og regning som grunnleggende ferdighet
 Ansatt digital veileder våren 2018. Fokus: oppfølging av pedagogisk bruk
av læringsbrett på alle skoler
 Igangsatt arbeid med kommunal plan for bruk av læringsbrett
 Fokus på tiltak som bidrar til tidlig innsats innen lesing og regning, samt
involverer bruk av læringsbrett
Strategiplan kvalitet i SFO 2018-2022
Helhetlig oppvekststrategi 2017-2027.
o Har hatt jevnlig fokus gjennom året på ulike tiltak som oppvekstforum, homestart,
URO-kurs og BUK. Se for øvrig egen rapportering i politisk sak februar/mars 2019

Viktige hendelser
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Ny Årnes barnehage ble åpnet januar 2018.
Strategiplan for kvalitet i SFO ble vedtatt juni 2018.
Bygging av ny ungdomsskole på Vormsund ble endelig politisk vedtatt oktober 2018 etter
å ha vært på anbudskonkurranse vår/sommer 2018.
Strategiplan for kvalitet i barnehage ble vedtatt i desember 2018.

Årsmelding 2018 Nes kommune

Økonomi
Drift
Virksomhet

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Avvik

Regnskap 2017

Fellesposter Skole

27 835

27 523

-312

24 793

Oppvekst og utdanning stab

38 140

30 497

-7 643

28 769

Auli barneskole

16 119

16 036

-83

16 411

8 630

8 562

-68

8 418

Fjellfoten skole

11 525

11 127

-398

10 938

Framtun skole

7 956

8 519

563

8 202

Fenstad skole

13 666

13 546

-120

12 940

Neskollen skole

36 386

34 580

-1 806

34 533

Årnes skole

18 492

18 903

411

17 343

Skogbygda skole

14 726

14 171

-555

14 515

Pedagogisk tjeneste

12 255

13 617

1 362

11 891

Runni ungdomsskole

37 901

37 137

-764

37 849

Vormsund ungdomsskole

25 308

25 817

509

24 038

152 023

149 014

-3 009

148 484

Barnehage

26 054

22 856

-3 198

21 181

Familiens Hus

64 936

60 659

-4 277

58 585

484 117

465 041

-19 076

454 097

Østgård skole

Barnehagemyndighet

Sum kommunalområde

Kommunalområdet har avvik innen flere områder. I hovedsak gjelder dette:
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Oppvekst og utdanning stab.
o Feilføring av inntekter til voksenopplæring, merforbruk ca. 4,4 mill. kr. Dette er
ved en feil ført på området for skatt og rammetilskudd og ikke på
kommunalområdet.
o Skoleskyss viser et merforbruk på ca. 1,1 mill. kr i henhold til budsjett og skyldes
feilberegning ved budsjettering.
o To ansatte i barnehagemyndighet er feilført i grunnskole stab i stedet for
barnehagemyndighet, merforbruk ca. 1,7 mill. kr.
Virksomhet utdanning.
o Årnes barnehage, merforbruk ca. 3,2 mill. kr. Flytting til nytt bygg medførte at
barnehagen våren 2018 åpnet en ny avdeling og økte sin barnekapasitet og bidro
til å redusere ventelister på barnehageplass.
o Neskollen skole, merforbruk, ca. 1,8 mill. kr, skyldes hovedsak endringer i
elevforutsetninger enn ved budsjett. Ekstra tilflytting av elever har medført til 3
ekstra klasser og en uforutsett tilflytting av elever med særlige ressursbehov.
o Runni u-skole, merforbruk, ca. 0,7 mill. kr, skyldes endrede elevforutsetninger.
Tilflytting av elever med særlig ressursbehov.
o PT, mindreforbruk ca. 1,35 mill.kr, skyldes vakanser ved sykefravær og vakant
veilederstilling grunnet konstitueringer ved rådmannsavgang
Barnehagemyndighet. Merforbruk på 3,0 mill. kr skyldes følgende forhold:
o Endring av kapitaltilskudd og sats foreldrebetaling etter budsjettet var utarbeidet
o Endring av barnegruppas sammensetning etter at budsjettet ble lagt. Vi har i 2018
hatt flere barn under 3 år enn beregnet ved budsjettering.
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Familiens hus
o Avvik barnevern. Merforbruk skyldes noen få svært kostnadskrevende
omsorgsplasseringer som ikke var tatt høyde for ved budsjettering. En av disse er
oppgjør i forbindelse med tvistesak med annen kommune, der beløpet er fordelt
mellom helse og velferd og oppvekst og utdanning.

Investeringer
Virksomhet
Ny kommunal barnehage Årnes
Ny ungdomsskole

Regnskap 2018

Avvik

Regnskap 2017

7 029

13 000

5 971

49 454

12 696

64 900

52 204

4 408

5 000

5 000

800

478

Ny skole Opaker/Herbergåsen
Utvidelse Neskollen skole

322

Uteanlegg skoler og barnehager

121

Sum kommunalområde

Regulert
budsjett 2018

20 168

83 700

-121

482

63 532

54 344

Nye Vormsund ungdomsskole






Estimat for nye Vormsund ungdomsskole og flerbrukshall var klar våren 2018.
Størrelsen på flerbrukshallen ble redusert og øvesal for musikk og kunstgressbane ble
gjort om til mulige opsjoner. Prosjektet ble lagt ut på anbud før sommeren.
Det er forhandlet fram avtale med entreprenør om hovedprosjektet. Det blir tatt stilling til
opsjoner som øvesal for musikk og kunstgressbane tidlig i 2019. Ny skole skal være i drift
starten på 2021.
Det ble brukt 53,7 mill. kr mindre enn budsjettert på prosjektet i 2018. Dette er kun
periodisering og hele mindreforbruket vil komme til anvendelse senere i prosjektet.
Det planlegges midlertidig skole for elever fra Vormsund ungdomsskole på Opaker ved
gammel barneskole. 3 modulbygg i tillegg til gamle SFO og flerbrukshus er planlagt
anvendt fra vinteren 2019 og ut 2020.

Årnes barnehage





Årnes barnehage ble overtatt og har vært i drift siden tidlig 2018.
Det er fortsatt prøvedrift og oppfølgning av feil og mangler frem til våren 2019.
Det ble brukt 6 mill. kr mindre enn budsjettert på prosjektet i 2018. Noe skyldes
periodisering og kommer til anvendelse senere i prosjektet. Det holdes igjen en del av
sluttoppgjøret.
Prisen vil bli lavere enn kostnadsrammen. Prosjektet vil gjennomføres uten vesentlig bruk
av reserver.

Ny skole Opaker/Herbergåsen:
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Arbeid med ny skole Opaker/Herbergåsen er ikke igangsatt. Bestilling gjaldt oppstart
forstudie/planarbeid høsten 2017 og dette krever at det var avsatt driftsmidler til arbeidet.
Det var kun avsatt investeringsmidler i handlingsprogrammet, så arbeidet må avventes til
midler er avsatt i driftsbudsjettet.
For 2019/2020 er det avsatt driftsmidler, og vi planlegges oppstart høsten 2019.
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Nye rammebetingelser/utviklingstrekk
Befolkningsvekst og kapasitet barnehage/skole
Nes kommune har hatt en sterk vekst i befolkningen de siste årene. Dette har medført at
kapasiteten, i både barnehage og skole, må følges tett i årene framover. Utover bygging av ny
Vormsund ungdomsskole, samt utvidelse av både Neskollen og Auli skole, viser prognoser og
kapasitetsvurderinger at vi har behov for årlige vurderinger av alle skoler ift kapasitet. Dette for å
kunne håndtere uventede flyttemønster og tilhørende elevvekst som prognosene ikke har tatt
høyde for. For barnehage vil det være særlig viktig å finne gode løsninger for å håndtere
merbehov for barnehageplass i området Haga/Auli/Rånåsfoss etter grensejustering
Auli/Rånåsfoss fra 2020.

God oppvekst i Nes kommune
Ulike datakilder og kunnskapsgrunnlag viser at vi får til mye innen oppvekstområdet i Nes
kommune. Samtidig viser grunnlaget et klart potensial for å få til enda mer. Oppvekstsektoren har
siden 2017 arbeidet etter helhetlig oppvekststrategi. Hovedfokus i denne strategien er å utvikle
enda bedre oppvekstvilkår for alle barn og unge. I årene som kommer vil det bli sentralt å bygge
en kultur sammen med innbyggere og frivilligheten der vi lykkes bedre med forebyggende arbeid
og at vi handler med riktige verktøy til riktig tid når vi er bekymret for barns utvikling. De viktigste
målene i oppvekststrategien i årene framover vil være å handle ved barns bekymring/uro, samt at
vi utvikler samordnede tjenester og tiltak på tvers av kommunens kommunalområder i samarbeid
med frivillighet og nettverk rundt familier. Vi må bidra til at kommunens tjenester, i større grad
enn i dag, legger til rette/mobiliserer barn og familier til å kunne mestre komplekse utfordringer i
samarbeid med frivillighet og nettverk. Lykkes vi bedre i dette arbeidet vil det være til barns beste,
samt at vi ivaretar kommunens behov for å arbeide mer effektivt innenfor en begrenset
økonomisk ramme.
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Samfunn og miljø
Fakta
Kommunalområdet bestod i 2018 av virksomhetene:



Bygg og eiendom med avdelingene Renhold og vaskeri, Drift og vedlikehold samt
Boligkontor og økonomisk rådgivning.
Areal- og miljø med avdelingene Kommunalforvaltning, Kommunalteknikk og Landbruk og
plan (stab).

I kommunalsjefens stab lå prosjektkontoret, næringssjef og omdømmebygger (sistnevnte fram til
1. mars).
Måloppnåelse tjenesteproduksjon
Vurdering av måloppnåelse for tjenesteproduksjonen innebærer vurdering av sammensatte
forhold. Vi har ansvar for drift og vedlikehold av alle formålsbygg med tilhørende arealer. Vi skal
også drifte eksisterende infrastruktur (vann, avløp og veg) og bygge ut ny infrastruktur i takt med
behovene som oppstår som følge av utbygging knyttet til tettstedene og næringsområdene i
kommunen. Videre er næringsutvikling og utvikling av næringsområder en vesentlig oppgave.
En krevende sommersesong med flom og tørke har utfordret kommunens kapasitet på flere
områder. Vi fikk utfordringer med kommunens vannleveranse mht. kapasitet og kvalitet på
vannmagasin. Vi startet opp arbeidet med utredning av framtidig vannforsyning i samarbeid med
Årnes vannverk.
Tørken fikk store konsekvenser for gårdbrukernes avlinger. Dette ga en stor arbeidsbelastning på
landbrukskontoret. 268 søknader om erstatning ved avlingssvikt har ført til at andre lovpålagte
oppgaver har blitt midlertidig nedprioritert. Dette har gitt forlenget saksbehandlingstid innen andre
ordninger.
Behandlingstiden innen byggesak og oppmåling er i hovedsak innenfor de lovpålagte fristene,
men innen byggesak har enkelte saker med 12 ukers frist gått over frist. For byggesak er
situasjonen forverret ved årsskiftet 2018/19. Det gjøres innledningsvis i 2019 grep for å rette opp
dette. Oppmålingsforretninger er i all hovedsak utført innen frist, men økt saksmengde har vært
krevende å håndtere og gjort det nødvendig å leie inn eksternt firma for å håndtere
saksmengden.
I 2018 har vi i større grad lykkes i å ha fokus på tverrfaglig samarbeid og helhetlig bruk av
virkemidler gir effektiv ressursbruk og bedre kvalitet. Dette forventes å gi effekter på sikt.
Vi har tatt i bruk prosjektstyring for flere prosjekter. Vi har også startet arbeidet med utarbeidelse
av enklere mal for de mindre prosjektene. Dette for å sikre god måloppnåelse, effektiv
ressursbruk og gevinstrealisering.
Viktige hendelser
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Brannvarslingssystem med direkte kontakt til 110-sentralen er nå installert i samtlige
omsorgsboliger.
Lillerommen Herredshus ble ferdigstilt etter rehabilitering.
Arealer ved NBSS er bygget om til den nye virksomheten Dialog og mestring i Helse og
velferd. Nye kontorer/møterom ferdigstilles i januar 2019.
Flere og større vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter er utført i egen regi.
Arbeidstøy innen Helse og velferd, som tidligere ble vasket i privat regi, vaskes nå ved
vaskeriet. Dette har resultert i en dobling i kg arbeidstøy som betjenes innenfor samme
ressursen.
Det er gjennomført et mulighetsstudie for Neskollen skole.
Gründersenteret er i drift i Årnes næringssenter.
Gang- og sykkelveg langs Hvamsmovegen ble åpnet før skolestart 2018. Arbeidet er
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utført og i hovedsak finansiert av kommunen med et mindre tilskudd fra regionale
samferdselsmidler.
Gang- og sykkelvegen langs fylkesvegen mellom Haga og Auli er bygget i regi av Statens
vegvesen. Gang- og sykkelvegen er finansiert av regionale samferdselsmidler. Samtidig
er det bygget ledningsnett for kommunalt avløp og vann (Årnes vannverk).
Ny vegnorm er utarbeidet og lagt ut på høring. Det planlegges vedtak i mars 2019.

Økonomi
Drift
Virksomhet
Samfunn og miljø stab

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Avvik

Regnskap 2017

4 361

5 565

1 204

1 906

Areal og miljø

32 467

40 506

8 039

15 353

Bygg- og eiendom

56 409

59 590

3 181

53 648

Sum kommunalområde

93 237

105 661

12 424

70 907

Kommunalområdet hadde et samlet mindreforbruk på 12,4 mill. kr.
Bygg og eiendom hadde et mindreforbruk på 3,2 mill.kr. Årsak til resultatet ligger i følgende
forhold:






Vakanse og mindreforbruk lønn vikarer og annen variabellønn på tilsammen 2,7 mill. kr.
Kjølstad grustak hadde mottak av masser som ga Nes kommune inntekter på 1,1 mill. kr i
2018. Dette er merinntekter på 700 000 kroner sett i forhold til opprinnelig budsjett.
Økning i oppvarmet areal på 4.344 m2 og det faktiske ernergiforbruket økte med 17,4 % i
forhold til 2017. I tillegg til økt forbruk, økte også energiprisene gjennom året og
tilsammen resulterte dette i en merkostnad på 3,7 mill. kr som er dekket innen egen
ramme til kjøp av varer og tjenester.
Netto mindreforbruk i driftsresultat må sees i sammenheng med merkostnader på 1,5
mill. kr ført som investering på prosjektene Utvidelse paviljonger Fenstad skole,
Opparbeidelse av nytt uteområde Skogbygda barnehage og Kjøp av vaskemaskin
vaskeriet. Midler som er avsatt i drift til anskaffelsene, men som må føres i investering og
aktiveres.

Areal- og miljø hadde et mindreforbruk på 8 mill. kr. Dette skyldes at flere stillinger stod vakant i
lengre perioder, herunder virksomhetslederstillingen for Areal- og miljø vakant hele året.
Samferdsel hadde et mindreforbruk på 750 000 kroner. Resultatet skyldes:





Redusert bruk av konsulenttjenester, herunder er det ikke startet opp arbeid med
reguleringsplan for Svarverudvegen. Det vises også til at det ikke foreligger finansiering
av opparbeidelse av fortau.
Tørkesommeren ga betydelig mindre høvling/kantklipp som følge av forbud.
Merforbruk knyttet til reparasjoner av veilys. Videre økt overtidsbruk, grunnet mye
ekstraarbeid i forbindelse med snørik vinter.
Mindre bruk av salt og lavere strømpris var med og bidro til at fagområdet hadde et
mindreforbruk totalt.

Grønt hadde et merforbruk på 350 000 kroner i 2018. Overtidsbruk for strøing/feiing, pålagt
arbeid med dammene i Nes (600 000 kroner) samt drift av transportmidler etc. er også en
medvirkende årsak. For første gang ble grønt belastet med strømutgifter for leieavtalen på Draka.
Dette var det ikke budsjettert med.
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Plan hadde totalt et mindreforbruk på 1,4 mill. kr. Dette skyldes flere forhold:



Det viste seg ikke nødvendig å utføre teknsike utbedringer på kommuneplankartet
Mindreforbruk på blant annet juridisk bistand, lønn og annonsering

Selvkost:
Avløp hadde et mindreforbruk på 0,5 mill. kr. Betydelige utgifter i forbindelse med overvann
(filming av Drogga- kulvert), problemer med biobasseng, renhold (ikke belastet tidligere) ble
oppveid av større inntekter på tilknytningsgebyr og årsavgifter. Avsetning til fond pr 31.12: 4,768
mill. kr.
Septikk (tømming) hadde et merforbruk på 0,72 mill. kr i 2018. Dette skyldes i hovedsak
ekstratømming (120 000 kroner) samt kostnader til sluttbehehandling av slam på renseanlegget.
Merforbruket belastes fond. Avsetning til fond pr 31.12: kr -0,796 mill. kr.
Septikk (spredt avløp/forvaltning) hadde et mindreforbruk på 0,1 mill. kr Avsetning til fond pr
31.12: 0,805 mill. kr.
Vann hadde et merforbruk på 1,68 mill.kr. Dette skyldes økte kostnader til innkjøp av vann på
255 000,-, kr 200 000,- til karttjenester, kr 180 000,- til sprengingsarbeid i grøft på Opsahl gård ,
samt nye pumper Låvegg. Merforbruket belastet fond. Avsetning til fond pr 31.12: kr - 2,6 mill. kr.
For øvrige avdelinger var det kun mindre avvik fra budsjettet.
Kommunalsjefens stab hadde et mindreforbruk som følge av



refusjon av sykepenger
forsinket oppstart leie av paviljonger til midlertidig skole på Opaker (Vormsund
ungdomsskole), ga isolert sett et mindreorbruk for 2018 på 0,9 mill. kr.

Investeringer
Virksomhet
Kommunale veger

Regulert
budsjett 2018

Avvik

Regnskap 2017

17 837

22 000

4 163

18 386

2 620

10 000

7 380

7 006

21 325

41 000

19 675

22 828

Universell utforming kommunale
bygg

1 284

2 000

716

1 047

Kjøp av utleieboliger

7 901

6 000

-1 901

4 885

23 243

21 850

-1 393

4 737

2 102

5 350

3 248

13 942

Utvidelse rådhuset

300

800

500

Bredbåndsutbygging

394

4 000

3 606

Utstyr areal og miljø

4 365

4 600

235

Ombygging Grønnbakkvn. - bolig

1 607

2 000

393

Utvidelse Fenstad skole
paviljonger

2 143

940

-1 203

Gang og sykkelveger
Gang-/sykkelvei - Hvamsmoen

Utbedring / sanering av avløpsnett
Utbedring vannforsyningsnett

Vaskemaskin vaskeriet

175

-175

Salg av eiendom

121

-121

Infrastruktur - ladestasjoner
Finansiell leasing Neskollen skole
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Regnskap 2018

500

500

937

9 850

9 850

52 637
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Tilbakekjøp av ubebygde
grunneiend.for videresalg

1 000

1 000

B4 - adkomstveg Neskollen

6 297

Herbergåsen - infrastruktur

12 214

Unigmog

2 921

Kost og sug bil

2 255

Inngangsparti Neshallen

2 753

Sprinkleranlegg Årnes gl.skole og
kulturhuset

422

Kjøp Søndre Auli Grendehus
Sum kommunalområde

3 498
85 417

131 890

46 473

156 765

Universell utforming kommunale bygg
Prioriterte tiltak utført i 2018 er installering av heis Lillerommen Herredshus og tiltak ved Auli
skole.
Kjøp av utleieboliger
Det er anskaffet tre nye utleieboliger i 2018 til en kostnad på til sammen 7,9 mill. kr. Boligtilskudd
utgjør 1,046 mill. kr. Da to av boligene ble anskaffet sent på året vil tilskuddet først komme til
utbetaling i 2019. Merkostnaden utover budsjett dekkes av avsatte midler til Rammekjøp
utleieboliger.
Utvidelse rådhuset
Arbeidet med fornyelse og økt tilgjengelighet ble stilt i bero i påvente av gjennomføring av
omstillingsarbeid jfr. k-sak 18/168. Arbeidet ble ikke gitt prioritet i Handlingsprogram 2019-2022
og budsjett 2019, og eventuell restart av arbeidet kan først skje fra 2020.
Ombygging Grønnbakkvegen bolig
Ombygning av leilighet fra 2-roms til 5-roms er ferdigstilt. I 2. tertial ble resterende midler
omdisponert til montering av brannvarslingsanlegg. Dette tiltaket er også utført. Samtlige
omsorgsboliger er nå utstyrt med brannvarslingsanlegg med direkte varsling.
Utvidelse av paviljonger Fenstad skole
Skolen er utvidet med et ekstra klasserom og grupperom.
Vaskemaskin vaskeriet
Ny vaskemaskin erstatter gammel maskin som brant opp. Avtalt oppgjør forsikring (30.1.2019) kr
60 000,- vil komme til utbetaling i 2019.
Infrastruktur ladestasjoner
Midlene var planlagt avsatt til etablering av ladestasjoner hjemmetjenesten. Behovet ved
hjemmetjenesten har endret seg og tjenesten trenger ikke lenger ladestasjoner.
Tilbakekjøp av grunneiendommer for videresalg
Ved kartlegging av feltene med ubebygde tomer ble det avdekket at kun en tomt hadde klausul
om gjenkjøp tinglyst.
Startlån
Midlene på 35 mill. kr er utlånt. Av potten er 55 % innvilget til husstander med barn som særlig
prioritert gruppe med hensyn til barns oppvekstvilkår. I tillegg fikk 7 leietakere i kommunal bolig
innvilget lån til kjøp av egen eid bolig.
Mobil og bredbåndsdekning
Det ble lagt ut konkurranse for bedre dekning i de fire områdene Togstad, Røa, Bodding og
Østgård, våren 2018. Det er inngått avtale med Telenor høsten 2018 om leveranse av fast
bredbånd til 690 adresser på Bodding, 240 adresser på Togstad og 55 adresser langs Røavegen.
Det bygges ut nye mobil master med 4G mobilt bredbånd på Røa og Østgård. Mastene mates
med fiber. Anslagsvis 40 adresser langs fibertraseen til Østgård blir tilbudt fast bredbånd og 20
adresser langs fibertraseen til Røa får tilbud om fast bredbånd.
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Det planlegges fortsatt å søke om midler fra NKOM for ytterligere forbedring av mobil og
bredbåndsdekning.
Hvamsmovegen gang- og sykkelveg (G/S – veg)
Arbeidet med bygging av G/S-veg langs Hvamsmovegen er i sluttfasen. Vegen ble tatt i bruk til
skolestart 2018. Det gjenstår noe opprydding på private eiendommer som det er avtalt med
grunneierne at skal ferdigstilles innen sommeren 2019 (vekstsesongen). Prosjektet ligger godt
innenfor budsjett. Total ramme i 2018 var på 41 mill. kr, forbruk 21 mill. kr.
Gang- og sykkelveger (G/S-veger)
Arbeidet med G/S-veger har vært utfordrende. Av Aksjon skolevegprosjekter er bare
Tandbergvegen ferdigstilt. Haugsløkkevegen blir ferdigstilt 2019. Midler herfra kan ikke benyttes
til konsulenttjenester eller på areal som ikke eies av kommunen. Bruk av midler er langt under
budsjett. Total ramme 10 mill. kr, forbruk 2,6 mill. kr.
Kommunale veger
Arbeidet med oppgradering av kommunale veger i henhold til prioriteringsliste er utført. Noen
veger ble ikke ferdig p.g.a. tele. Total ramme 22 mill. kr, forbruk 17,8 mill. kr.
Maskininvesteringer
Alle planlagte innkjøp er gjennomført innenfor budsjett.
Status investeringer Avløp
Total ramme 21,85 mill. kr. Forbruk 23,2 mill. kr.
Movegen
Ferdig sommer 2018. Innenfor budsjett
Ringnes pumpestasjon
Ferdig sommer 2018. Innenfor budsjett
Auli del 2
Under arbeid. Ferdig november 2019. Noen tekniske problemer ved bruk av eksisterende trasè.
Ligger an til overskridelse pr. 01.02.2019 som følge av tekniske utfordringer herunder udetonert
dynamitt i grøft.
Årnes vest- Rotneskrysset
Samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen (SVV). SVV har hatt utfordringer med kontrahering
av entreprenør. Oppstart våren 2019. Ferdigstillelse sommer/høst 2020.
Status investeringer Vann
Samkjøres med investeringene til avløp. Total ramme 5,35 mill. kr. Forbruk 2,1 mill. kr.
Mindreforbruk grunnet manglende leveranse fra konsulent.

Nye rammebetingelser/utviklingstrekk
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Planlegging av framtidig infrastruktur innenfor vann og avløp (VA) i samsvar med
forventet vekst i innbyggere, næringsaktører og overtakelse av Rånåsfoss.



Manglende vaktordning i driftsavdelingen samtidig som det er stadig flere bygg med
behov for assistanse utover normalarbeidsdag.



Behov for et mer variert tilbud av boliger til vanskeligstilte.



Hardere bruk krever flere ressurser til vedlikehold av boliger.



Sikre riktig ressursbruk ved å ta i bruk kunnskap om prosjektstyring. Dette fordrer
opplæring.



Flere komplekse saker gir økt behov for ressurser og krever rekruttering av
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spesialkompetanse. Dette forsøkes sikret med omprioritering av midler innenfor rammen.
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Digitale tjenester og systemer er i stadig utvikling. Vi har potensiale for effektivisering ved
å ta i bruk dette innenfor flere områder. Det er også en forventning om at flere tjenester er
elektronisk tilgjengelige og kostnadsfrie via internett.
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Administrasjon og styring
Fakta
Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og det politiske nivået, og er ansvarlig for
saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak.
Rådmannsfunksjonen utøves i Nes kommune gjennom rådmannens ledergruppe.
I 2018 besto rådmannens ledergruppe av rådmannen, fire kommunalsjefer, økonomisjef, strategiog utviklingssjef, personal- og organisasjonssjef, kommuneoverlege og kommunikasjonssjef.
Kommunalsjefene har resultatansvar for samlet tjenesteproduksjon i kommunalområdene, som er
inndelt i virksomheter.
Stab/støttefunksjonene er inndelt i de tre avdelingene Personal og organisasjon, Strategi og
utvikling og Økonomi.
Personal og organisasjon består av personal og lønn og avdeling for digitalisering
(dokumentsenter, servicetorg og IKT). Hovedverneombud, hovedtillitsvalgte og lærlingene
avlønnes også under personal og organisasjonsavdelingen.
Strategi og utvikling har ansvar for politisk sekretariat, analyse-/statistikk-, utviklings- og
utredningsoppgaver, koordinering av brukerundersøkelser og forvaltnings- og
saksbehandlingsoppgaver som bl.a. serverings-, salgs- og skjenkebevillinger og parkeringsbevis
for forflytningshemmede. Juridisk rådgiver, folkehelsekoordinator og oppvekst- og SLTkoordinator hører til i avdelingen.
Økonomi har ansvar for regnskap, budsjett og planlegging, innkjøp, skatt inkludert
eiendomsskatt og innfordring av kommunale avgifter. Avdelingen har det overordnede ansvaret
for internkontroll og utgjør sammen med strategi og utvikling kommunens eiersekretariat.
Måloppnåelse tjenesteproduksjon







Nes kommune og DGI tjenesteutvikling har i samarbeid gjennomført et pilotprosjekt der
regnskapsklienten og lønnsklienten i Agresso-systemet, bakes sammen til en klient.
Prosjektet ble gjennomført på en god måte, med mindre intern ressursinnsats enn
tidligere og lavt kostnadsnivå. Dette vil effektivisere bruken av systemet.
Modul for registrering av fleksitid (GAT Flex) for fleksitidsansatte er innført. Modulen
ivaretar også digital overføring av lønn og fravær. Grunnet ressursutfordringer har
implementeringen skjedd over tid, der avdeling etter avdeling er igangsatt.
En pilot for bruk av merkantile i Agressos ansettelsesmodul (RPW) er gjennomført, hvilket
innebærer at merkantile aktiverer lønnsdata i en form for attestering, som fremsettes
leder for anvisning. En eventuell videre utrulling vil bli vurdert neste år.
NAV har rullet ut digitale sykemeldinger, og lønnsavdelingen har kjørt prosjektet med å
implementere ordningen. Ledere har blitt fulgt opp gjennom året. Innføringen har økt
ressursbruken for lønnsavdelingen på området.
Avdeling digitalisering opprettet for første gang en læreplass for IKT-lærling. Lærlingen
tiltrådte avdelingen på høsten for et 4-årsløp.

Viktige hendelser
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5. april gjennomførte digitaliseringsavdelingen et arbeidsmøte om digitalisering med
kommunestyrepolitikerne.
Kommunens første robot var i sving 30. august, kalt "Kommune-Kari", en ny kollega på
servicetorget.
Kommunen har for første gang ansatt en IKT-lærling som startet høsten 2018. Plassen vil
styrke IKT-satsingen ytterligere.
Vi ble godkjent som Trafikksikker kommune av Trygg Trafikk og Akershus
fylkeskommune 3. september.
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok at grensen mellom Nes kommune
og Sørum kommune skal justeres slik at Rånåsfoss blir flyttet fra Sørum til Nes.
Endringen skjer fra 1.1.2020.
Kommunestyret vedtok i sitt møte 20. november 2018 avtale om administrativt
vertskommunesamarbeid for skatteoppkreverfunksjonen i Nes og Ullensaker med
Ullensaker kommune som vertskommune. Dato for ikrafttredelse var 1. januar 2019.

Økonomi
Drift
Virksomhet
Administrasjon og styring

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Avvik

Regnskap 2017

-

-

-

9 610

Strategi og utvikling

5 855

6 529

674

5 539

Politisk styring

8 718

8 829

111

9 524

Personal og organisasjon

53 869

53 889

20

49 017

Økonomiavdelingen

11 456

11 339

-117

9 972

Fellesposter

-1 735

-15 002

-13 267

-713

Sum kommunalområde

78 163

65 584

-12 579

82 949

Strategi og utvikling
Avdelingen har et mindre forbruk på 674 000 kroner som i hovedsak skyldes mindre lønnsutgifter
på grunn av vakant stilling deler av året og mottatt sykefraværsrefusjon. Det er ikke satt inn vikar
ved sykefravær. Avviket er noe større enn varslet i 2. tertial grunnet høyere fravær og generelt
innsparingsfokus på andre driftsutgifter.
Politisk styring
Det positive avviket på 111 000 kroner er i all hovedsak forårsaket av mindre forbruk på
"formannskapets disposisjonskonto" enn budsjettert.
Personal og organisasjon
Avdelingen har et mindreforbuk på 20 000 kroner og regnskapet er således i tilnærmet balanse.
Økonomiavdelingen
Merforbruk på økonomiavdelingen er knyttet til eiendomsskatt. På grunn av lovendringer når det
gjelder eiendomsskatt for det som tidligere het verk og bruk, måtte det gjennomføres ny taksering
av disse eiendommene. Videre ble det for første gang sendt ut skattesedler. Portoutgiftene for
disse ble belastet økonomiavdelingen og utgjorde 131 000 kroner. Samlet har disse to postene
gitt kommunen en merutgift i 2018 på over 200 000.
Når det gjelder utsendelse av eiendomsskatt har kommunen i 2019 tatt i bruk Svar ut.
Portoutgiftene er dermed redusert med 90 000 kroner.
Fellesposter
Avviket på fellespostene er i all hovedsak knyttet til pensjon. Foruten at netto premieavvik ble
ca 11 millioner kroner lavere enn beregnet, var det satt av drøye 3 millioner kroner for lite til å
dekke de reelle pensjonsutgiftene.
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Investeringer
Virksomhet

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Avvik

Regnskap 2017

Wifi nettverk Neskollenhallen

152

-152

Sum kommunalområde

152

-152

Nye rammebetingelser/utviklingstrekk
Organisatoriske og økonomiske faktorer
Kommunestyret har i revidert budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, vedtatt kutt i
størrelsesorden 4,8 mill. kr i 2019 og 9,1 mill. kr helårseffekt fra 2020 i Sentraladministrasjonen.
Basert på en klarhet om at vi må håndtere våre oppgaver med færre mennesker, at vi har
forbedringspotensial på kvalitet, rapportering, styring og internkontroll og at det til dels er siloer i
dagens organisasjonsstruktur som hemmer effektivisering, er det naturlig å se på organiseringen
av hele sentraladministrasjonen i forbindelse med de økonomiske tilpasningene. Dette arbeidet
vil prege 2019 og kreve mye innsats. Det er liten tvil om at vi raskt må identifisere og effektivisere
driften med færre årsverk, og vi må ta høyde for et kutt i årsverk i størrelsesorden 5-9.
Digitalisering/IKT:
Arbeidet med digitalisering og IKT har vært et viktig satsningsområde i 2018 og vil fortsatt ha høy
prioritet. Det er rapportert på de ulike prosjektene tidligere i årsmeldingen.
Fokusområder framover:
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Økonomi - tilpasse driftsnivået vårt i forhold til forventede inntekter periodisering/oppfølging/rapportering
Ledelse, organisasjonsutvikling og rolleavklaringer (linje/stab)
Sykefravær - systematisk gjennomgående fokus på å redusere sykefravær og
gjennomføre nærværsprosjekter
Styring, støtte og kontroll - implementere et helhetlig kvalitetssystem (TQM)
Nye systemer og rutiner - gevinstrealisering

Årsmelding 2018 Nes kommune

Økonomisk oversikt drift
Regnskap Vedtatt Budsjett
2018

2018

Regulert Budsjett

Regnskap

2018

2017

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelser
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter

-44 160
-122 639
-152 835
-552 292
-61 693
-4 614
-561 445
-27 988
-2 755

-43 266
-112 712
-98 709
-567 838
-52 144
-4 350
-528 018
-28 407
-2 800

-43 266
-111 850
-153 759
-567 838
-52 479
-3 680
-532 318
-28 407
-2 800

-40 289
-109 170
-159 450
-529 439
-60 822
-13 433
-527 067
-28 019
-2 754

-1 530 423

-1 438 244

-1 496 397

-1 470 441

715 049
186 921
171 570
298 839
93 849
56 718
-2 131

673 674
173 888
161 183
287 387
65 444
41 407
-383

713 693
174 050
165 575
286 147
79 506
56 718
-138

678 435
179 809
177 803
294 758
79 520
55 314
-2 748

1 520 815

1 402 600

1 475 551

1 462 891

-9 608

-35 644

-20 846

-7 550

-8 133
-577

-10 056
-

-10 056
-

-7 916
-299

-8 711

-10 056

-10 056

-8 215

20 461
55 407

18 864
46 988

20 136
49 276

18 324
54 073

Sum eksterne finansutgifter

75 868

65 852

69 412

72 397

Resultat eksterne fin.trans

67 158

55 796

59 356

64 182

-56 718

-41 407

-56 718

-55 314

832

-21 255

-18 208

1 318

-19 557
-9 708

-15 463
-6 186

-20 007
-9 533

-8 090
-15 892

-29 265

-21 649

-29 540

-23 982

11 881
16 551

41 446
1 458

41 446
6 302

10 073
12 591

28 433

42 904

47 748

22 664

-0

-0

0

0

Sum driftsinntekter
DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat
AVSETNINGER
Bruk av avsetninger
Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond

Sum bruk av avsetninger
Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond

Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

Årsmelding 2018 Nes kommune

Økonomisk oversikt investering
Regnskap

Vedtatt
Budsjett

Regulert
Budsjett

Regnskap

2018

2018

2018

2017

-93
-5 530
-27 865
-7 186
-

-1 500
-41 100
-

-1 500
-41 100
-

-9 937
-26 583
-1

-40 674

-42 600

-42 600

-36 521

3 724
1 085
103 982
20 097
0

202 940
40 400
-

202 940
40 400
-

2 796
966
231 957
19 382
0

128 888

243 340

243 340

255 102

10 323
41 396
3 371
50 651
6 250

9 000
35 000
3 200
-

9 000
35 000
3 200
-

13 261
50 623
3 280
3 620

Sum finansieringstransaksjoner

111 991

47 200

47 200

70 783

Finansieringsbehov

200 204

247 940

247 940

289 364

-181 566
-11 967
58 257
-58 257
-6 671
-

-212 696
-9 000
-26 244
-

-212 696
-9 000
-26 244
-

-180 865
-12 225
-58 257
-15 667
-25 300
-4 656

-200 204

-247 940

-247 940

-296 970

-

-

-

-7 606

INVESTERINGSINNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekterog utbytte

Sum inntekter
INVESTERINGSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger

Sum utgifter
FINANSUTGIFTER
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger til ubundne investeringsfond
Avsetninger til bundne fond

FINANSUTGIFTER
Bruk av lån
Mottatte avdrag på utlån
Salg av aksjer og andeler
Bruk av tidligere års udisponert
Overføringer fra driftsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne fond

Sum finansiering

Udekket / udisponert
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Hovedoversikt balanse
Regnskap 2018

Regnskap 2017

1 439 333
65 041
222 902
56 384
1 307 724

1 372 173
69 704
194 051
53 012
1 200 188

3 091 385

2 889 129

100 857
68 302
90 855
235 002
-

72 625
58 746
89 622
223 077
-

495 016

444 070

3 586 400

3 333 199

-169 859
-35 722
-5 471
-9 870
9 157
-406 946

-184 206
-28 878
-5 471
-3 620
9 157
-58 257
50 651
-299 524

-618 712

-520 148

-1 509 163
-1 261 821

-1 471 908
-1 142 551

-2 770 983

-2 614 459

-195 082
-1 624

-198 058
-534

-196 706

-198 592

Sum gjeld

-2 967 689

-2 813 050

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D)

-3 586 400

-3 333 199

86 545
45 638
-132 183

30 474
59 172
-89 646

-

-

EIENDELER
(A) Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler

Sum anleggsmidler
(B) Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse, postgiro, bankinnskudd
Derivater

Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER (A + B)
EGENKAPITAL OG GJELD
(C) EGENKAPITAL
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i investeringsregnskapet
Udekket i investeringsregnskapet
Kapitalkonto

Sum egenkapital
(D) GJELD
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån

Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik

Sum kortsiktig gjeld

(E) MEMORIAKONTI
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene

SUM MEMORIAKONTI
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