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Rådmannen har ordet
I løpet av 2019 har Nes blitt større både i areal og folketall. Innbyggertallet i kommunen økte med
525 personer (2,4 %). I tillegg ble Rånåsfossområdet innlemmet 01.01.20 noe som økte både
folketallet med ytterligere rundt 670 innbyggere og kommunens areal. Så selv om denne
årsmeldingen for 2019 viser et innbyggertall på 22 410 var altså innbyggertallet i kommunen pr
01.01.20 på over 23 000 innbyggere.
2019 har hatt fokus på å videreutvikle og drifte kommunen konstruktivt i en situasjon hvor vi
samtidig økonomisk har måttet effektivisere betydelig. Omstilling har vært nødvendig i alle
kommunalområdene.
Av synlige organisatoriske endinger kan det vises til at de tre stabsavdelingene i
sentraladministrasjonen er omgjort til et femte kommunalområde, Administrasjon og styring.
Økonomisjef er kommunalsjef for dette kommunalområdet. Omstillingsprosessen innen Helse og
velferd i 2018/2019 resulterte i vedtak om ny organisering i kommunestyret juni 2018. Den nye
virksomhetsstrukturen ble effektuert i 2019 hvor virksomheten Dialog og mersting ble etablert.
Det er positivt at fire av fem kommunalområder har klart å gjennomføre de nødvendige
tilpasningene i ordinær drift så langt, og nådd de økonomiske forventningene for budsjett 2019.
Innenfor området Helse og Velferd er det også gjennomført mange effektiviseringstiltak og også
dette området drives derfor mer effektivt i 2019 enn i 2018, selv om de regnskapsmessige tallene
viser et betydelig merforbruk i forhold til budsjett.
Kommunen har fortsatt et tydelig behov for å arbeide med effektivisering. Tallmaterialet fra 2019
viser imidlertid at vi er på rett vei selv om ikke målene ble nådd i alle områder.
Administrasjonen har i 2019 brukt mye tid på å forberede overtakelsen av Rånåsfoss og
innlemmelse av kommunen vår i nye Viken. Samarbeidet med tidligere Sørum kommune og nå
Lillestrøm kommune har vært godt og konstruktivt på å finne gode løsninger for våre nye
innbyggere.
Når det gjelder innlemmelse i nye Viken har arbeidet i stor grad bestått i å tilpasse oss digitalt i
forbindelse med nytt kommunenummer og oppfølging av sak om mulig navneskifte, noe
kommunen heldigvis slapp å måtte gjennomføre.
Regnskapet for 2019 viser et mindreforbruk på 12,1 mill kr eller 0,8 %. Kommunens positive
resultat kan i stor grad tilskrives høye skatteinntekter. Kommunen har et begrenset økonomisk
handlingsrom og er fortsatt i omstillingsprosess for å tilpasse aktivitetsnivået til driftsrammen.
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.

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 en jevn vekst i folketallet de siste årene. Ved
utgangen av 2019 var det 22 410 innbyggere i kommunen. Dette er 525 flere enn på samme tid i
2018. Folkemengden har det siste året økt med om lag 2,4 %.
Kommunen er 637 kvadratkilometer i areal og er en middels stor kommune i Viken. Nes er en
særpreget landbrukskommune med over 800 gårdsbruk og er landets nest 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 er inne i en omfattende omstillingsprosess for å tilpasse aktivitetsnivå til driftsrammen.
Regnskapsresultatet i 2019 er positivt med et regnskapsmessig mindreforbruk (driftsresultat) på
12,1 mill. kr eller 0,8 %. Dette er bedre enn budsjettert, men under kommunens måltall på 1,75
%. Det er i stor grad skatteinngangen som bidrar til dette resultatet. Med en stadig høyere
investeringsgrad i årene framover, må kommunen fortsette arbeidet med å effektivisere sine
tjenester.
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 (fra Kostra)

Innbyggere
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Utgifter helse- og
omsorgstjenester

Elever i SFO

Barn med
barnehageplass

22 410

23 277 kr. per
innbygger

61,2 %

92,9 %

Driftsresultat

Lånegjeld per
innbygger

Driftsinntekter per
innbygger

Driftsutgifter per
innbyggere

0,8 %

47 437 kr.

72 885 kr.

72 438 kr.
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Organisering – slik jobber vi
Administrativ struktur
Nes kommune er administrativt organisert med to formelle beslutningsnivåer: Rådmannsnivået og
virksomhetslederne.
Fram til 1. juni 2019 besto rådmannens ledergruppe av rådmann, fire kommunalsjefer, strategiog utviklingssjef, personal- og organisasjonssjef, økonomisjef, kommuneoverlege og
kommunikasjonssjef. Denne sammensetningen har endret seg gjennom høsten, og fra 1. januar
2020 vil ledergruppa bestå av rådmann, fem kommunalsjefer, kommuneoverlege og
kommunikasjonssjef.
Kommunen har i tillegg avdelingsledernivå der virksomhetenes størrelse tilsier det.
Endringer i 2019
Med virkning fra 1.6.2019 ble de tre stabsavdelingene i sentraladministrasjonen omgjort til et
femte kommunalområde, Administrasjon og styring. Økonomisjef fungerer som kommunalsjef for
dette kommunalområdet.
Omstillingsprosessen innen Helse og velferd i 2018/2019 resulterte i vedtak om ny organisering i
kommunestyret juni 2018. Den nye virksomhetsstrukturen ble effektuert i 2019.
Organisasjonskart

Politisk ledelse 2019-2023
Nes kommune har ordfører fra Arbeiderpartiet. Den politiske samarbeidsplattformen består av
Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Senterpartiet har varaordfører. Vervet som ordfører er 100 % og
varaordfører 50 %.
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Kommunestyrets sammensetning 2019 - 2023
Arbeiderpartiet:

12 representanter

Senterpartiet:

8 representanter

Fremskrittspartiet:

4 representanter

Høyre:

4 representanter

Miljøpartiet De Grønne:

2 representanter

Fellesliste SosialistiskVenstreparti og Rødt:

2 representanter

Kristelig Folkeparti:

1 representant

Venstre:

1 representant

Tverrpolitisk seniorliste:

1 representant

Interkommunale selskaper og samarbeid
Regionen på Øvre Romerike bestående av kommunene Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad,
Gjerdrum og Ullensaker er preget av sterk vekst. Dette fordrer et tett samarbeid på tvers av
kommunene for å gi gode og effektive tjenester for innbyggerne.
Samarbeidsorganet for kommunene er Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP).
GRIP ledes av et politisk styre bestående av kommunenes ordførere. I tillegg er det organisert et
rådmannsutvalg og ulike fagnettverk. intensjonen er å videreutvikle samarbeidet innenfor flere
områder og prosjekter, og bygge merkevaren "Gardermoregionen".
Det er utarbeidet strategier for samarbeid innenfor interessepolitikk, næringsutvikling,
tjenestesamarbeid og administrativt samarbeid, samt felles IKT- strategier.
Nes kommune er tilknyttet følgende interkommunale selskaper og samarbeidsavtaler:

Interkommunale selskaper (IKS)





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

Interkommunalt samarbeid (kommuneloven § 27)





Digitale Gardermoen IS (DGI)
Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike (til 1.6.2020)
Skåningsrud skole og ressurssenter
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP)

Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen (vertskommune i parentes)
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Voksenopplæring (Ullensaker)
Barnevernsvakt (Lørenskog)
Miljørettet helsevern (Nannestad)
Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (Ullensaker)
Interkommunalt byggetilsyn (Ullensaker)
Kemner/skatteoppkreverfunksjon (Ullensaker) (1.1.2019 – 1.11.2020)
Vannområde Øyeren (Nes)
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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 flere av virkemidlene som NAV har. Selskapets generalforsamling er identisk
med Nes kommunes formannskap.
Nes Kulturhus AS ble stiftet 5.oktober 1999. Selskapets formål er å eie og drive utleie av
kulturhus i Nes kommune. Selskapets generalforsamling er identisk med Nes kommunes
formannskap.
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
Regnskapet for 2019 viser et positivt netto driftsresultat, etter avsetninger, på 12,1 mill. kr
eller 0,8 % av driftsinntektene. Dette er bedre enn budsjettert, men betydelig lavere enn det
økonomiske måltallet på 1,75 %.
Samlet har virksomhetene et merforbruk i 2019 på 20,9 mill. kr i forhold til revidert budsjett.
Korrigert for premieavviket som ble 7,8 mill. kr lavere enn beregnet, sentrale inntekter/utgifter,
manglende utbytte fra Esval, og utgiftene knyttet til midlertidige lokaler for Vormsund
ungdomsskole, utgjør merforbruket i den ordinære driften ca. 5 millioner kroner. Avvikene er
omtalt mer detaljert i kapittel 6.
Kommunens positive resultat kan i stor grad tilskrives høye skatteinntekter.

Administrasjon og styring
Oppvekst og utdanning

Regnskap
Revidert
2019 budsjett 2019
77 864
67 167
516 855
512 294

-10 697
-4 561

Regnskap
2018
74 512
485 306

Helse og velferd
Kutur og mangfold
Samfunn og miljø
Sentrale inntekter og utgifter
SUM

440 186
56 850
89 020
-16 517
1 164 259

-21 273
5 300
16 699
-6 413
-20 946

422 804
68 370
92 047
-16 082
1 126 957

Virksomhet

418 913
62 150
105 719
-22 930
1 143 313

Avvik

Driftsinntekter
Samlet er driftsinntektene 28,5 mill. kr høyere enn revidert budsjett, eller 31 mill. kr høyere enn
vedtatt budsjett.
Kommunen hadde, i likhet med landet forøvrig, en god skatteinngang også i 2019. Inntekts- og
formueskatten ble 26 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette utgjør en økning på 4,5 % fra 2018.
Skatteinngang før utjevning var i 2019 på 84,4 % av landsgjennomsnittet. Etter
inntektsutjevningen kommer kommunen opp på 94,5 % av landsgjennomsnittet. Som et resultat
av økt skatteinngang, ble rammetilskuddet inkludert inntektsutjevningen 4,8 mill. kr lavere enn
budsjett. Samlet var skatt og rammetilskudd 5 % høyere i 2019 enn i 2018.
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 0,4 % i
statsbudsjettet til 1,2 % i revidert nasjonalbudsjett, for deretter og økes til 3,8 % i oktober.
Skattetallene fra SSB i desember viser imidlertid at kommunenes skatteinntekter på landsbasis
var 4,7 % høyere i 2019 enn i 2018. Bakgrunnen skal være fortsatt høye utbytteinntekter og økt
sysselsetting. Det er ikke forventet en tilsvarende økning i 2020.
Andre statlige overføringer (tilskudd fra IMDI og husbanken) ble 3,4 mill. kr høyere enn revidert
budsjett. Av dette skyldes 2,1 mill. kr integreringstilskudd til flyktninger, og 0,8 mill. kr
rentekompensasjon til skolebygg fra Husbanken.
I 2019 mottok vi 40,4 mill. kr i refusjon sykepenger og refusjon foreldrepermisjon. Til
sammenligning hadde vi 43,7 mill. kr i vikarutgifter til egne ansatte samt 1,7 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 2,6 mill. kr fra Utdanningsdirektoratet for videreutdanning av
lærere som i mange tilfeller utløser et vikarbehov på skolen.
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Det er inntektsført 27,5 mill. kr i tilskudd for ressurskrevende tjenester. Vederlagsinntektene på
sykehjemmet (brukerbetaling fra de som har sykehjemsplass) utgjør ca. 18,8 mill. kr. Samlet ble
dette omtrent som forventet.
Driftsutgifter
Driftsutgiftene er 37 mill. kr høyere enn revidert budsjett og 76 mill. kr mer enn vedtatt budsjett.
Lønn og sosiale utgifter ligger 2,2 mill. kr over revidert budsjett og 28 mill. kr over vedtatt budsjett.
Dette må ses i sammenheng med blant annet mottatt refusjon for sykepenger og
foreldrepermisjon. Det er store variasjoner mellom kommunalområdene. Helse og velferd har et
merforbruk på lønn og sosiale utgifter på 9,3 mill. kr, mens Samfunn og miljø har et mindreforbruk
på 5,1 mill. kr. Også de øvrige kommunalområdene har et mindreforbruk på lønn.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon er 29 mill. kr over revidert
budsjett. Det største enkeltavviket her er konto 12300, vedlikehold av bygg og anlegg som viser
et merforbruk på 25,5 mill. kr. Halvparten av dette kan tilskrives selvkostområdet, mens driften av
midlertidige lokaler for Vormsund ungdomsskole utgjør 11,7 mill. kr. Kjøp av konsulent- og
vikartjenester viser et merforbruk på 5 mill. kr, hvorav barnevernstjenesten står for 3,7 mill. kr.
Vintervedlikehold av kommunale veier viser et merforbruk 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 7 mill. kr høyere enn
revidert budsjett. De største avvikene her ligger i Dialog og mestring og barnehagemyndigheten.
Dialog og mestring har et merforbruk på kjøp av plasser på 9,7 mill. kr., mens det kommunale
driftstilskuddet til private barnehager ble drøye 9 millioner kr lavere enn budsjettert.
For en nærmere beskrivelse av avvikene vises det til det enkelte kommunalområde.
Finansinntekter og -utgifter
Kommunens renteinntekter/gevinster er 6,7 mill. kr høyere enn budsjettert, mens finansutgiftene
ligger 1,6 mill. kr over budsjett. Dette har gitt oss en mindreutgift på finanstransaksjoner på
tilsammen 5 mill. kr.
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Regnskapsresultat investeringer
I 2019 ble det investert 191,6 mill. kr i anleggsmidler, noe som er 139,8 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 72,4 mill. kr mindre enn budsjettert til dette prosjektet i 2019. 11,7 mill. kr er
som tidligere nevnt belastet driftsbudsjettet. Samfunn og miljø har en rekke investeringsprosjekter
som samlet hadde et budsjett på 113,5 mill. kr i 2019. Her er det bare benyttet 84,2 mill. kr.
Videre er det en besparelse på 11 mill. kr. ettersom selskapet Kulturhuset A/S ikke er avviklet.
Det er investert 18 mill. kr innenfor samferdselsområdet, 27,6 mill. kr mindre enn budsjett. Av
dette kan 9,5 millioner henføres til gang-/sykkelvei på Hvamsmoen som ble mindre
kostnadskrevende enn antatt. Det er et mindreforbruk på omlag 3,7 mill. kr på øvrige gang- og
sykkelveger, og et mindreforbruk på 9,5 mill. kr på kommunale veger. Sistnevnte skyldes
utsettelse av Husmo bru. Bredbåndsutbyggingen har tatt noe lenger tid enn beregnet, så her er
det et mindreforbruk i 2019 på 5,3 mill. kr.
Investeringene som skulle gjøres i bemannet bolig for rusavhengige er ikke gjennomført
Kommunen inngikk i stedet en avtale om leie av boliger med opsjon om kjøp. Således er det et
mindreforbruk på 19,6 millioner kroner.
For en nærmere beskrivelse av investeringene vises det til redegjørelse fra det enkelte
kommunalområde.
Det er overført 1,3 mill. kr til investeringer i kirkebygg. Egenkapitalinnskudd KLP for 2019 er kr 3,1
mill. kr.
Brutto investeringsutgifter - prosentvis andel fordelt på tjenesteområde
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Annet

Kultur / idrett
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2018

Veg
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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 0,9 % i 2019. Dette er noe
bedre enn i 2018 da det utgjorde 0,6 %.
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 4,6 % i
2019 og 4,3 % i 2018.

Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter
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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 2019 viser et netto driftsresultat på 0,8 % av driftsinntektene. Dette er bedre enn i
2018 da det utgjorde minus 0,05 %. Dette er likevel vesentlig lavere enn teknisk
beregningsutvalgs (TBU) anbefaling på 1,75 %, men noe bedre enn det som ble lagt til grunn i
budsjettet. Korrigert for pensjonskostnader (premieavvik og amortiseringskostnader) er resultatet
0,1 %. Korrigert netto driftsresultat er 0,7 prosentpoeng høyere enn i 2018.
Fra og med regnskapsåret 2019 er Nes kommune flyttet fra Kostragruppe 7 til Kostragruppe 13.
I følge foreløpige Kostratall per 15.03.20 har Nes kommune (konsern) et netto driftsresultat i 2019
på 0,8 % (se figur over). Dette er vesentlig lavere enn kommunegruppe 7 der gjennomsnittet
utgjør 1,4 %, og kommunegruppe 13 der snittet er 1,5. 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 minimum 10 % av driftsinntektene. Ved
utgangen av 2019 utgjorde disposisjonsfondene våre tilsammen 10,7 %. Dette er 0,3
prosentpoeng lavere enn i 2018. Dette er litt lavere enn gjennomsnittet både i Kostragruppe 7 (11
%) og Kostragruppe 13 (11,2 %).
Netto avsetning til disposisjonsfond i 2019 er 3,9 mill. kr. Avsetningene er foretatt i henhold til
budsjett, og det har ikke blitt gjennomført strykninger. Avsetningen kan i all hovedsak henføres til
premieavviket. Bruk av driftsfond i 2019 utgjør 4,5 mill. kr. som er i samsvar med revidert
budsjett.
Samlet utgjør driftsfondene våre ved årsslutt 165,6 mill. kr. Av dette utgjør ordinært driftsfond
56,5 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 2019 69,5 mill. kr som er ca. 5 mill. kr for lavt
til å kunne 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.
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Likviditetsgrad

Arbeidskapitalen er grei, og omtrent den samme som i fjor slik figuren over viser. Vi har en
likviditetsgrad, omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld, på 2,1. 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. Netto lånegjeld var i 2019 på 65,9 % av driftsinntektene mot knappe 62 %
året før. Dette er fortsatt godt innenfor målet om maksimum 70 %. Netto lånegjeld passerte 1
mrd. kr. i 2019, og vil i årene framover stige fra dagens 1,06 mrd. kr til anslagsvis 1,7 mrd. kr i
2023, 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 2. halvår 2018 økte imidlertid nedbetalingstiden fra 20 til 30 år for å kunne levere et regnskap
i balanse. Dette er årsaken til at netto finanskostnader er lavere i 2019 enn de var i 2018.
Ved utgangen av 2019 var lånegjelden til investeringer 1,129 mrd. kr inkludert finansiell leasing
av Neskollen skole på 45 mill. kr. Samlet tilsier dette en netto økning på 95,6 mill. kr, etter
låneopptak på 145 mill. kr.
Måleindikator

Ambisjon
2019

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter
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Netto lånegjeld per innbygger har økt med 8,4 % sammenlignet med 2018, og utgjør nå 48.046
kr. Sammenlignet med kommunegruppe 7 og 13 er lånegjelden per innbygger fremdeles
betydelig lavere enn gjennomsnittet. Netto lånegjeld per innbygger i Kostragruppe 13 utgjør
76.997 kr (93,1 %), og i Kostragruppe 7 78.108 kr (100,5 %).

Netto lånegjeld per innbygger
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Gjennomsnittlig rente på kommunens lån, ekskl. Husbanken og finansiell leasing, økte fra 1,69 %
i 2018 til 2,01 % i 2019. Det er forventet at denne vil gå ned i årene framover. Per mars 2020
forventer markedet en nedgang til 1,76 % på kommunens lån i 2020. I 2023 er det forventet en
snittrente på 1,59 %. I 2019 ble renteutgiftene 1,7 mill. kr. høyere enn budsjettert, mens
renteinntektene ble 3,9 mill. kr høyere.
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 % av brutto driftsinntekter, noe som
er 0,8 prosentpoeng lavere enn for kommunegruppe 7, og 0,5 prosentpoeng lavere enn for
kommunegruppe 13. For Nes kommune har andelen gått ned fra 2018 all den tid avdragstiden er
økt fra 20 til 30 år. 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.

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 2019 tilsvarte 1,88 %. Gjennomsnittlig NIBOR
3 mnd. var i 2019 1,66 %, mens den i 2018 utgjorde 1,06 %. Risikoen for tap av innskutte midler
anses som svært lav.
Bank innskudd (hele tusen)
Kontant beholdning
Renter

2019

2018

2017

222 754

209 699

198 408

4 108

2 354

1 104

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 2019 er høyere enn fjorårets for begge pengefondene. De ligger også betydelig
over benchmark (avkastning statsobligasjonsindex ST4X på 0,96 % i 2019).
Forvalter (hele tusen)
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2019

2018

Endring

Avkastning

Avkastning
%

Benchmark
%

DnB Likviditet 20

32 164

31 650

514

514

1,62

0,96

Nordea likviditet pensjon

60 823

59 205

1 618

1 618

2,73

0,96

Sum pengemarkedsfond

92 987

90 855

2 132

2 132

2,35

0,96
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Gjeldsportefølje
Kommunen har de siste årene i all hovedsak tatt opp lån med flytende rente. I en periode med
lavt rentenivå har dette vært gunstig. Kommunen hadde svært gunstige betingelser på sitt
fastrentelån som ble refinansiert per juli 2019. Låneopptaket i 2019 ble tatt opp som et
fastrentelån. Bindningstiden er 5 år. Rentemarkedet er urolig om dagen, og rentene fallende, så
per i dag er dette kommunens dyreste lån. Hvordan det vil utvikle seg på sikt, er usikkert.
En renteøkning på 1 prosentpoeng utover eksisterende rentemarkedsprognose tilsier 14 mill. kr
per år i økte rentekostnader på kommunens planlagte låneportefølje. Årsaken til dette, er den
høye andelen lån på flytende rente.

Lånegiver
(kreditor)

Rentesats

Låne
produkt

Bindingstid

Regnskap
2018

Gj.snitt
gjenværende
løpetid

KLP

2,09 %

pt.rente

261 121 713

273 358 659

27

KLP

2,09 %

3 m.nibor

146 844 238

153 907 062

29

KLP

1,75 %

fast

21 000 000

22 500 000

14

Kommunalbanken

2,13 %

pt.rente

405 252 390

426 412 090

20

Kommunalbanken

2,11 %

3 m.nibor

102.000 460

106 472 820

23

Kommunalbanken

2,37 %

fast

145 000 000

0

30

Husbanken

1,62 %

flytende

2 764 655

3 403 385

5

Husbanken-startlån

1,63 %

flytende

250 988 930

227 706 853

1 334 972 386

1 213 760 869

45 771 169

48 059 727

Juli 2024

Okt 2024

Samlet lånegjeld
Finansiell leasing
Neskollen skole
(SEB finans)
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Regnskap
2019

2,53 %

(se note 15)
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KOSTRA
Nes kommune er fra og med regnskapsåret 2019 plassert i Kostragruppe 13. Fram til og med
2018 var kommunen plassert i Kostragruppe 7. De foreløpige Kostratallene for 2019 ble publisert
15. mars 2020, og viser at Nes kommune i 2019 samlet sett har et lavere forbruk på sentrale
tjenester enn i sammenlignbare kommuner (Kostragruppe 7). I 2018 brukte Nes kommune 1.209
kr pr innbygger mer enn de andre kommunene i Kostragruppe 7. I 2019 brukte kommunen 1.743
kr per innbygger mindre. Samlet utgjør dette 39 mill. kr.
Netto driftsutgifter per innbygger – 2019 – Kostragruppe 7.
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Netto driftsutgifter per innbygger – 2019 – Kostragruppe 13.
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Sammenlignet med Kostragruppe 13 bruker Nes kommune 3.377 kr per innbygger mindre enn
gjennomsnittet. Det presiseres 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.
19
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Mål og resultater
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Innledning
I dette kapitlet beskrives hvordan vi i 2019 har prioritert, brukt ressursene og jobbet for å nå de
langsiktige målene og følge opp strategiene i kommuneplanens samfunnsdel samt
handlingsprogrammet med budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Samfunnsutvikling i et folkehelseperspektiv


I 2019 ble Kunnskapsgrunnlag for lokal, bærekraftig samfunnsutvikling – inkludert oversikt
over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2020-2023 utarbeidet av en tverrfaglig sammensatt
arbeidsgruppe. Dette var den tredje rulleringen av oversiktsdokumentet for folkehelse i Nes,
og arbeidet er forankret i Folkehelseloven (2011) §5 og 6, og Plan- og bygningsloven (2008)
§10-1. Nytt av arbeidet denne gang var at kunnskapsgrunnlag for kommunal planstrategi og
oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer ble slått sammen til en prosess og et
dokument for å vise til en helhetlig, samlet og god oversikt. Kunnskapsgrunnlaget er bygget
opp med FNs bærekraftsmål som ramme, jf. Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging 2019-2023. Kunnskapsgrunnlaget er en del av prosessen med det
systematiske folkehelsearbeidet, og danner grunnlaget for å prioritere retning og innsats i
årene som kommer.
I kunnskapsgrunnlaget er følgende bærekraftsmål foreslått som prioritert for Nes kommune:
God helse
God utdanning
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Stoppe klimaendringene
Samarbeid for å nå målene
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Nes kommune er deltaker i den nasjonale satsingen «Program for folkehelsearbeid i
kommunene», sammen med tre andre kommuner i Gardermoregionen (Nannestad,
Ullensaker og Gjerdrum). Programmet inneholder et fokus på helsefremmende arbeid for
psykisk helse hos barn og unge og rusforebygging. Kommunene har sammen blitt innvilget
7,5 mill. kr fra fylkeskommunen over en femårs periode. Utfordringsbildet i regionen er nokså
likt, og det er en styrke å samarbeide om de gode løsningene. Tematikken for vårt prosjekt er
foreldrerettet arbeid for å styrke foreldrerollen og foreldrenettverk. Status per nå er at
interkommunal prosjektleder stilling har vært utlyst og er i ferd med å bli besatt, og at det må
påberegnes tid på å utvikle og implementere prosjektet videre.



Videreutvikling av Frisklivs- og mestringssenterets tilbud til barn og unge (jf. tiltak i Helhetlig
oppvekststrategi) er godt i gang. Det har vært gjennomført et tverrfaglig arbeidsseminar (med
midler fra Fylkesmannen) for å lykkes med å utvikle et helhetlig, strategisk og tverrsektorielt
frisklivs- og mestringstilbud til barn, unge og deres foreldre. Det er et særskilt fokus på
ernæring, jf. kommunens satsningsområde i folkehelsearbeidet i planperioden. Hovedfokus er
på universelle tiltak. Noen tiltak er igangsatt, mens andre tiltak er under utarbeidelse.



Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid, og i 2019 ble oppstart av rullering
av Trafikksikkerhetsplanen igangsatt. Av organisatoriske og ressursmessige årsaker er
prosessen forsinket, og planen vil bli rullert i 2020. I 2019 har det blitt arbeidet med
trafikksikkerhet gjennom oppfølgning av ordningen Trafikksikker kommune, gjennom arbeid
med tiltak i Trafikksikkerhetsplan 2013-2017 og i kommunens Trafikksikkerhetsutvalg (TSU).



Kommunen samarbeider med frivilligheten om flere folkehelsetiltak, og frivilligheten er
uvurderlig i det helsefremmende arbeidet for befolkningen. Kommunen erfarer at gjennom
samarbeid med frivilligheten bidrar til at vi når en større del av befolkningen. Eksempelvis
gjennom Stolpejakten i Nes.
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Nes kommune har et balansert og bærekraftig bosettingsmønster. 70 % av veksten skal
skje i Årnes
Nes kommune skal legge til rette for: gode tettsteder, gode boligområder, framtidsrettet
infrastruktur
 Gang- og sykkelveiprosjekter er gjennomført i henhold til Trafikksikkerhetsplanens
handlingsdel (vedtatt i 2016). I 2019 er fortau langs deler av Tandbergvegen, samt
Haugsløkkevegen etablert.
 Arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplanen har startet opp, det ble fremmet politisk sak
om dette i mai 2019. Begrensede ressurser har gjort at arbeidet igjen stoppet opp, ved
årsskiftet ser det ut til at det skal finnes løsning på dette i 2020.
 Kommunale veger er opprustet i henhold til prioriteringsliste vedtatt i Formannskapet den
5.3.19 (PS 22/19). Konkurranse for utbedring av Husmo bru ble utlyst på nytt før årsskiftet.
 Arbeidet med oppfølging av dekningsundersøkelsen for internett og mobildekning pågår. For
områdene som har fått bevilget midler (Østgård, Røa, Bodding og Togstad) forventes
prosjektet ferdigstilt høsten 2020. Kommunen har også fått innvilget midler for områdene
Fallet, Greniskogen og Flakstad. Ordningen er endret slik at prosjektet nå skal styres av
Viken fylkeskommune. Rådmannen vil fremme politisk sak om dette (mai 2020).
 Høsten 2019 ble det startet arbeid med interkommunalt samarbeid om kommunedelplan for
ny E16 fra Ullensaker til Kongsvinger. Vi har deltatt på flere møter med Nye veier AS og de
øvrige berørte kommunene i 2019.
 Gjennom 2019 har vi utarbeidet et forslag til reguleringsplan for Runni. Dette legger til rette
for et sentrumsnært boligområde med høy kvalitet, god utnytting og integrerte omsorgsboliger
 Siste års boligbygging viser et betydelig avvik fra målsetningen om at 70 % av boligbyggingen
skal være på Årnes. Langt over 30% av boligene bygges i andre deler av kommunen.
Årnes skal være en attraktiv småby, med et unikt særpreg, og innbyggernes foretrukne
sted for liv og lære, handel og hygge
 Kommunedelplan for Årnes ble vedtatt i juni 2019. Denne legger rammene for videre
planlegging og utvikling.
 Det ble i 2019 utarbeidet skisser til hvordan området ved Årnes brygge kan utvikles for å
styrke Årnes som en attraktiv småby. Dette skal følges opp gjennom ny politisk sak (fremmes
mars 2020).
 I forbindelse med senere økonomiplanprosesser må det gjøres en vurdering om det er aktuelt
å prioritere arbeidet med områderegulering av Kjushagen/Årnes stadion. Dette må ses i
sammenheng med behovet for reguleringsplanarbeid for ny adkomst (rundkjøring) til
Kjushagen med videregående skole, svømmehall og barnehage. Prosjektering og finansiering
av rundkjøring på fylkesveg bør belastes regionale midler.
Nye skoler skal utvikles som nærmiljøsenter
 Vormsund ungdomsskole er planlagt bygd med flere fasiliteter som legger til rette for
aktiviteter for alle innbyggere på både dagtid og kveldstid.
o Skolen vil ha rom og løsninger i skolebygget som kan brukes av lag, foreninger og
frivillighet på ettermiddagstid, kvelder og helger.
o Flerbrukshallen vil, i tillegg til hall for idrett, ha en øvesal tilrettelagt for korps, teater og
andre kulturuttrykk.
o Uteområdene vil være tilrettelagt for alle innbyggere som møteplass til ulike aktiviteter
utenom skoletid.
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Skolene skal utvikles og rehabiliteres i samsvar med utbyggingsstruktur
 Utbyggingsprosjektet Vormsund ungdomsskole følger oppsatt gjennomføringsplan. Skolen
flyttet til midlertidig lokasjon på Opaker 8. april.
 Oppstart av arbeid på Vormsund ungdomsskole med egen seremoni ledet av ordfører
9. april. Videre status for ny skole:
o Rivearbeidene på eksisterende skole startet i mai.
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Overtakelse fra entreprenør er tidlig i 2021. Oppstart av ny skole vår 2021.
Forurensing i grunnen ble avdekket i august. Merarbeid grunnet dette gir økning i
kostnader, men innen rammen som er avsatt til reserve. Merarbeidet vil forsinke
overtakelse noen måneder.
Arbeid med mulighetsstudie Auli skole er igangsatt. Arbeidet er rigget som et eget prosjekt
med styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. Det arbeides for en sak til politisk
behandling i løpet av våren 2020. Arbeidet med reguleringsplan for området Auli skole pågår
parallelt.

Skoler og barnehager skal fungere som sosiale møteplasser også utenom dagtid
 Klasserom og gymsaler i skoler og barnehager er lånt/leid ut til lag, foreninger og frivillighet til
ulike aktiviteter på kveldstid og i helger.
 Uteområdene på alle skoler og barnehager brukes av innbyggere til aktiviteter og
møteplasser på kveldstid og i helger.
Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag
Nes kommune gir gode og kostnadseffektive tjenester gjennom tidlig innsats og
ressursmobilisering
 URO-instruktørene har holdt flere kurs for ansatte i Nes kommune i URO-metodikk. Dette for
å bygge mot, vilje og kompetanse for å handle ved en bekymring/URO ved å skape
hensiktsmessig dialog med aktuelle brukere. Dette for å komme så tidlig inn som mulig for å
hjelpe brukere til å mestre utfordringer relatert til oppvekst for barn og unge.
 I arbeidet med BTI (bedre tverrfaglig innsats) har vi gjennomført en digital
kartlegging/spørreundersøkelse blant 800 ansatte i Nes kommune. Kartleggingen skal danne
utgangspunkt for å utvikle konkrete handlingsveiledere som bidrar til at innbyggere i Nes
mottar riktig tjeneste til rett tid for å mestre sine egne liv. Undersøkelsen vil gi oss verdifull
informasjon om hvilken kompetanse og hvilke ressurser vi har eller mangler for å oppdage og
hjelpe utsatte barn og unge i Nes. Dette arbeidet mangler koordinator, men det arbeides med
å finne løsninger inn mot 2020.
Nes kommune legger til rette for at befolkningens helse og mestring utvikler seg i positiv
retning
Ut over et økt fokus generelt i tjenestene om bedre å understøtte innbyggernes ønske om å
mestre selv, har følgende blitt prioritert:
 Etablering og videre utvikling av et mestringsteam som primært konsentrerer seg om eldre
med potensiale til å overvinne et funksjonsfall, men der det er nødvendig med en ekstra
innsats for å få dette til.
 En større del av NBSS er tatt i bruk for å gi flere en mulighet for å bo godt nær andre man
gjerne vil ha sosial omgang med. Det har styrket trivsel, mental helse og mestring blant de
som har flyttet inn.
 Ved årsskiftet har Dialog og mestring blitt videreutviklet som den ene døren inn for å søke om
helse- og velferdstjenester, og for å kunne få en umiddelbar og god samtale om egne behov
og muligheter for egenmestring og andre løsninger.
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Innbyggere i Nes gis mulighet til et trygt og verdig liv i eget hjem
Nes kommune skal ha en fremtidig boligutbygging/boligfremskaffelse tilpasset
befolkningens behov
 Kommunestyret vedtok i møte 23.10.2018 (PS 127/18) igangsetting av arbeidet med en
helhetlig boligstrategi. Strategidokumentet er den første strategien som tar for seg en
helhetlig boligpolitikk i Nes kommune. Målet er at strategien skal ivareta og trygge gode
boforhold for alle innbyggerne i Nes komune. En administrativ arbeidsgruppe har gjennom
2019 arbeidet med strategien. Underveis i prosessen er det også avholdt to møter i politisk
referansegruppe, samt at det er gitt muntlig orientering for Formannskapet og Barn- og unges
kommunestyre (BUK). Internt har det blant annet vært muntlig orientering i rådmannens
lederforum og på boligsosial fagfrokost. Alle orienteringer har lagt til rette for innspill og
tilbakemeldinger. Strategien vil bli lagt ut for høring medio februar 2020.


Administrasjonen fremmet i oktober 2019 en helhetlig sak om videreutvikling av kommunens
omsorgsbolig-tilbud. Saken følges opp med tanke på konkurranse i 2020 om bygging av slike
boliger



Arbeidet med å fremskaffe boliger for brukere med rusrelaterte utfordringer er bragt fram til
kontrakt om bygging av 8 leiligheter.

Nes kommune legger til rette for gode oppvekstforhold og gir god utdanning for framtida i
et godt læringsmiljø
Nes kommune arbeider helhetlig og systematisk for at barn og unge utvikler kompetanse
og ferdigheter som gjør dem i stand til å mestre livet sitt:
 læringsresultater og trivsel i Nes-skolen har en positiv utvikling
 barn og unge øker sin digitale kompetanse for å møte framtidens behov
 barn og unge utvikler sin sosiale kompetanse
Handlingsplanen LØFT i Nes-skolen 2018-2022 og strategiplan for kvalitet i barnehage 20182022 følges systematisk opp av administrativ barnehage- og skoleeier for å sikre god
implementering av vedtatte tiltak. Virksomhetsleder har månedlige møter på alle skoler og
barnehager for å sikre god oppfølging.
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Tiltak og mål innenfor områdene: Lesing, regning og digital kompetanse
 Langsiktig satsning på lesing som grunnleggende ferdighet har gitt positiv utvikling på
leseresultater, se egen politisk sak Nasjonale prøver januar 2020.
 Leseveileder i PT har hatt veiledningsperioder i alle skoler fram til 1.oktober – i denne
tiden har det også vært satsning på 1.klasse med fokus på rask bokstavprogresjon. 2
nettverk for leselærere har vært gjennomført våren 2019.
 Digital veileder og regneveileder i PT har gjennomført veilederperioder i skolene hele
2019.
 Nettverksøkter for ressurspersoner i skolene i regning og digital kompetanse er
gjennomført 4 ganger i 2019. På høsten har nettverkene blitt gjennomført med støtte fra
Høgskolen i Innlandet.
 Læringsplattformen Teams er innført fra skolestart i august. I den forbindelse har det vært
gjennomført 5 samlinger for ressurspersoner og ledelsen ved alle skoler.
 Læringsbrett brukes mye i læringsarbeidet både på skolen og i hjemmearbeidet. Lærerne
har gjennomført kompetanseøkter med fokus på læringsbrett og bruk som fremmer
læring. De er gjennomført på den enkelte skole, men også i samarbeid mellom skoler
 Ordning med lærerspesialister er i drift. 3 lærere arbeider med styrking av lesing som
grunnleggende ferdighet i eget kollegium skoleåret 19/20. (Runni, Vormsund og Årnes).
 De økonomiske midlene tildelt fra Utdanningsdirektoratet til programmering/ koding for 4
skoler er brukt til innkjøp av utstyr og opplæringen er i gang.
 Etter søknad har Nes også fått økonomiske midler til digitale læremidler. Fra høsten 2019
har vi gått til innkjøp av kommunale lisenser på læremidler innenfor flere fag. Digitale
læremidler skal supplere og eventuelt erstatte ordinære lærebøker.
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Bibliotekar i prosjektstilling (midler fra Utdanningsdirektoratet) har jobbet ute på skolene i
faste perioder. Dette er et samarbeid mellom det kommunale biblioteket og skolene.
Bibliotekaren startet opp sitt arbeid i september og prosjektet avsluttes i juni 2020. Fokus
har vært på leseglede og funksjonelle bibliotek på skolene.
De 3 kommunale barnehagene har hatt digital praksis som utviklingsområde. Mange tiltak
er iverksatt både på det pedagogiske og administrative området.
Digital veileder i PT har gjennomført kompetanseøkter for alle ansatte i de 3 kommunale
barnehagene. Fokus på bruk av læringsbrett i lek og læring.
Det er gjennomført flere nettverk for ressurspersoner IKT i barnehagene. Her er også de
private barnehagene involvert. Digital veileder i PT leder disse nettverkene.

Tiltak og mål innenfor områdene: Sosial kompetanse og livsmestring












Lærer med sosialpedagogisk ressurs jobber aktivt ved alle barneskolene. Skolene
rapporterer om god bruk og stor nytte av disse stillingene.
Skolene har jobbet mye med oppfølging av elevundersøkelsen med fokus på å bedre
læringsmiljøet. Mange tiltak er satt iverk. SU/ SMU er involvert i dette arbeidet.
Elevrådene har drøftet bruk av midler til mobbeforebyggende tiltak (tildelt etter vedtak i
BUK). Innkjøp til friminutts aktiviteter er gjennomført. Elevrådene er også involvert i andre
tiltak knyttet til målet om bedre læringsmiljø.
Plan for sosial læring og livsmestring i skolene er utarbeidet og skolene arbeider med å
implementere planen.
Nettverk for «sosiallærere» og skoleledere» er etablert høsten 2019. Høgskolen i
Innlandet brukes som kompetansemiljø her.
En kompetanseøkt for "sosiallærer" og ledelsen ved alle skolene er gjennomført. Tema:
Arbeid med elever som har det vanskelig. Kursholder fra Skåningsrud
Fire kompetanseøkter med tema læringsmiljø og livsmestring er gjennomført for alle
lærere v/Høgskolen i Innlandet.
Barnehagene har hatt fokus områdene vennskap og fellesskap og det å fremme læring,
som er beskrevet i Strategiplan for kvalitet i barnehagene.
Ledermøtene som virksomhetsleder Utdanning har gjennomført i barnehagene har hatt
fokus på sosial kompetanse og arbeid med å forhindre utenforskap i tillegg til fokus på
digital praksis.
Tverrfaglige team er etablert i alle skoler og barnehager. Arbeidet her vil kunne styrke
kompetansen hos de ansatte knyttet til arbeidet med sosial kompetanse.

Kulturkommunen Nes ivaretar både det eksisterende kulturliv og stimulerer til nyskaping
og mangfold
Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen med fokus på
integrering og forebygging av utenforskap
 Vel gjennomført kultur og idrettsgalla i Nes kulturhus i januar. Gallaen er et samarbeid mellom
Nes kommune, Nes friluftsråd, Nes idrettsråd og Nes kulturråd. Medarrangører er lokalavisen
Raumnes og Aurskog Sparebank.
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Ungdommer fra ulike grupper og med ulik bakgrunn tok over galleriet i Nes kulturhus i tre
dager gjennom utstillingen «ut|rop|tegn». Utstillingen var finansiert av prosjektmidler fra Bufdir
og hadde fokus på ungdomstid, utenforskap og god oppvekst i Nes. Utstillingen var resultatet
av kurs og aktiviteter i regi av forebyggende team, Nes bibliotek og skole.
Gode besøkstall ved Årnes gamle skole med fokus på innvandrerungdom og kvinnecafe,
partnerskap med Røde kors og Nes bygdekvinnelag, dette i tillegg til Nes eldresenter, Oasen
dagsenter, ungdomscafe og fritidsklubbtiltak.
Kulturformidlingen ved Nes kulturhus representerer bredde i uttrykk og spenn i alder på
utøvere. Høy andel lokal produksjon gjennom året (80 %) 96 000 besøkende inkl. kino, en
økning på 2000 besøkende fra 2018.
Gode og stabile besøkstall ved Nes svømmehall, hele 96 013 besøkende i 2019, en økning
på 1 425 besøkende fra året før.
Ferieaktiviteter for barn og unge gjennomført i skolens vinter-, sommer- og høstferie.

Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen søkes bevart for
framtidige generasjoner
 Arbeidet med oppfølging av vedtatt handlingsplan for kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer pågår. Tiltaksdelen skulle vært rullert tredje tertial i 2019, dette er utsatt pga.
manglende ressurser.
 I samarbeid med Bygningsvernsenteret ble det lagt nytt undertak og ny lekting på rodeskolen
ved Stein skole i 2019. Samtidig ble også deler av bunnstokken og kledning skiftet ut.
 Ved Funnefoss arbeidermuseum har et av byggene fått nye takrenner og nedløp.
 Sittebenkene ved kirkeruinene på Nestangen har blitt utbedret (råttent materiale er skiftet ut),
videre er arbeidet med gjerde ferdigstilt. Dette arbeidet ble startet opp i 2018.
 Kulturminnedagene ble markert i samarbeid med frivilligheten i september.
Nes kommune spiller på lag med frivilligheten for sammen å løse nødvendige
samfunnsoppgaver
Kommunen legger til rette for samarbeid med frivilligheten og tenker frivillighet i all
planlegging og drift
I 2019 prioriteres følgende områder i oppfølging av tiltaksplanen i Helhetlig frivillighetspolitikk:
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Tydeliggjøring og synliggjøring av Nes Frivillighetssentral.



Lage oversikt og systematisering av kommunens eksisterende partnerskapsavtaler med
frivilligheten, samt utarbeide mal og rutiner for partnerskapsavtaler mellom kommunen og
frivillige lag/foreninger. En oversikt vil bidra til bedre kjennskap til hvilke samarbeid vi har,
samt at den kan gjøres kjent for både kommunens ansatte og for innbyggerne, og gi grunnlag
for å synliggjøre områder der det kan være behov for å prioritere ytterligere innsats.
Samarbeid med frivilligheten er en viktig ressurs i Nes-samfunnet og i kommunens
folkehelsearbeid. Det er gjennomført møte med de idrett-, kultur- og friluftsråd høst 2019.



Nes kommune har en representant fra kommunen som følger henholdsvis idrettsråd,
kulturråd og friluftsråd. De fremmer god dialog og muligheten til å være gjensidig oppdaterte
på hverandres områder. Administrasjonen følger møtene som i snitt holdes hver måned.



Dagtilbud for rusavhengige gjennom Retretten, to dager pr uke på Årnes gamle skole.
Oppblomstring og vekst. Partnerskapsavtale mellom integrering, fritid og frivillighet og
Retretten. Retretten flyttet til egne lokaler sommeren 2019.



I samarbeid mellom Nes kulturhus og Nes eldresenter, sørger frivillige i vaktmestertjeneste
ved Nes eldresenter for å holde kulturkvartalet rent og innbydende for publikum og
besøkende, arbeidet pågår gjennom hele året.



Partnerskapsavtale med Lions Club Årnes om heising og firing av flagg ved kommunale
formålsbygg på dager som faller utenfor normale arbeidsdager, ble fra juli 2019 fornyet for
ytterligere to år.
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Nes kommune er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetablering og
næringsutvikling
Nes satser på utvikling av næring innenfor kretsløpbaserte avfallssystemer og fornybar
energi
 Det arbeides med å legge til rette for utvikling av en sirkulær, industriell symbiosepark på
Esval, som del at dette ønskes det etablert et fag- og forskningsmiljø innen grønn energi.
Arbeidet på Esval må ses i sammenheng med kommunens øvrige næringspolitiske
målsettinger.
 Det ble inngått avtale om kjøp av næringsområdet A2 på Esval (KST-sak 19/172, vedtatt den
17.12.2019). Ervervet er i samsvar med næringspolitikk knyttet til utvikling av Esval.
 Esval Miljøpark KF har et samarbeid med Skive kommune i DK om et treårs prosjekt for
utvikling av «Cirkulære Industrielle Symbioseparker i Scandinavien» - kalt CISKA. Prosjektet
startet opp 1. januar. CISKA har tre spesifikke mål:
o Utvikle og teste mulighetene for å lagre overskuddsenergi fra fornybare energikilder.
o Utvikle og prøve ut sirkulære forretningsmodeller i praksis.
o Øke antallet grenseoverskridende samarbeidsforhold innen energiintegrasjon og lagring.
Det skal samarbeidet om seks forskjellige arbeidspakker. Esval Miljøpark skal i hovedsak
bidra innen avfalls- og ressursutnyttelse med grønn energi til ny grønn energi.
Prosjektet er støttet med betydelige midler fra både EU (Interreg) og fra Akershus
fylkeskommune.
Status øvrige satsninger:
 Esval gård skal vitaliseres. Arbeidet ses i sammenheng med øvrig satsning på Esval. Dagens
jordleieavtale løper til 31.12.2020.
 Det jobbes med å få etablert et biogass-tankanlegg i tilknytning til Esval området. Ambisjonen
er å få kommunens renovasjonsbiler over på biogass ved neste anbud, samt at transporten ut
og inn av parken da kan konverteres til biogassdrevne lastebiler. Dette gjelder f. eks.
transport av jordmasser til og fra Nes Miljøpark sitt jordrenseanlegg.
Nes kommune legger til rette for økt verdiskapning, et mer mangfoldig næringsliv og flere
lokale arbeidsplasser gjennom utvikling av: attraktive næringsområder, innovativt
landbruk, landbruksbaserte og grønne næringer, turisme og friluftsliv, stimulere til
gründervirksomhet
 Områdereguleringsplan for Herbergåsen ble vedtatt av kommunestyret i juni 2019. Planen
legger til rette for næringsvirksomhet i kommunen. Det fremmes egen sak om salg av
kommunens eiendom på Herbergåsen tidlig i 2020.
 Vi bistår i utviklingen av gründerskap og etablering av tilleggsnæringer. Vår satsning er
knyttet opp til driften av Nes Gründersenter på Årnes, generelt veiledningsarbeid, samt
arbeidet med etablerertjenesten (etablerer-akershus.no). Prosjektet «Jenter i landbruket»
som skal stimulere til næringsutvikling basert på landbrukets ressursgrunnlag er gjennomført.
 Nes kommune har et tett samarbeid med Nes Næringsforening. Det avholdes jevnlig møte i
Næringsrådet.
 Administrasjonen har bistått i arbeidet med Næringsseminaret, som arrangeres under Matfestivalen Brød & Cirkus. Komiteen består av representanter for næringsforeningen samt
leder av Nes landbrukslag.
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Kommunen bevarer og videreutvikler sine natur-, kultur- og miljøkvaliteter
 Kommunedelplan for klima, energi og miljø ble vedtatt av kommunestyret i mai 2019. Det må
settes av vesentlige ressurser til oppfølging. Dette må vurderes i senere
økonomiplanprosesser.
 Vi deltar løpende i prosjekt Hurdal/Vormasvassdraget og Glomma/Øyerenvassdraget for
renere vann og vassdrag. Dette inkluderer bl.a. følgende aktiviteter:
o Miljørådgivning: Miljøråd for brukere med arealer som drenerer til Rømua i Nes er
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gjennomført. Avslutningsmøtet er utsatt til våren 2020.
o Forskrift om miljøkrav: Kommunen behandlet høring av forskrift om miljøkrav.
Fylkesmannen foreslo å innføre miljøkrav i vassdragene Rømua, Drogga og Åa.
Kommunens høringsinnspill var å justere noe på forskriften og gjøre den gjeldende for
hele Nes. Forskriften skal etter planen fastsettes i 2020.
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 (se eget kapitel).
o Oppfølging av oppryddingsplan (spredt avløp): Arbeidet pågår som forutsatt.
Kommunen har gjennomført et prosjekt med finansiering fra Klima- og miljøprogrammet for
oppfølging av kantsoner mot vassdrag i jordbruket. Videre er det avholdt allmøte om nytt
regionalt miljøprogram for gårdbrukere i Nes.
Kommunen fikk innvilget prosjektmidler til konfliktdempende tiltak knyttet til at kommunen har
ulverevir i 2018. Oppfølging av dette prosjektet pågår i henhold til prosjektbeskrivelsen. Det er
også omsøkt midler til dette i 2019, med planlagt gjennomføring i 2020.

Nes kommune er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som skaper gode
tjenestetilbud
Nes kommune har godt arbeidsmiljø med høyt nærvær og god ledelse
 Samlet sykefravær for 2019 ble 10,67 % mot 10,87 % i 2018. Selv om dette utgjør en
nedgang fra forrige år, er det betydelig over måltallet på 9,2 %.
 Virksomhetene er bedt om først å prioritere gjennomføring av omstillingstiltakene i 2019, for
deretter å gjennomføre konkrete satsninger for å redusere fraværet - herunder
nærværsprosjekter presentert på sykefraværskonferansen høsten 2018.
 Flere av virksomhetene har som tiltak i sine HMS-planer, arbeid med 10-faktor-metoden for
medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse - dette med utgangspunkt i gjennomført
medarbeiderundersøkelse i 2018. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres våren 2020.
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Nes kommune har økonomisk handlingsrom gjennom effektiv ressursbruk, innovasjon og
digitalisering
 Nes kommune har startet arbeid med å identifisere og organisere ressurser og roller som må
være på plass for å sikre god innovasjon og digitalisering. Dette skal opprettes tydelig
organisering som involverer riktige ressurser og setter Nes kommune i stand til å ta
beslutninger om nye prosjekter ut ifra faglige gode vurderinger, både intern men også i
Gardermoregionen. Arbeidet vil ferdigstilles i 2020.
 Nes kommune har fokusert på innovasjon og digitalisering gjennom å benytte
prosesstankegang. Hensikten har vært å følge en tjeneste/prosess fra A til Å og se på hvor
man kan gå inn å endre på prosessen for å gjøre den mer tids- og kostnadseffektiv eller
bedre kvaliteten. Dette understøtter #sammen da en tjeneste/prosess ofte går på tvers av
avdelinger, virksomheter og sektorer. Bevisstgjøring rundt dette skaper forståelse for andres
arbeid og oppgaver og hvordan den enkelte kan tilrettelegge for andre. Arbeidet med dette
ble påbegynt i deler av organisasjonen i 2019 ved blant annet å se på RPA (Robotic Process
Automation) som er prosessorientert.
 Leverandør av nytt sak/arkiv-system er valgt. Implementering av nytt system er i full gang og
settes i drift i 2020. Nytt system gir oss nye digitale selvbetjeningsløsninger med innbygger og
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næringsliv som vi knytter opp mot eksisterende løsninger på innbyggerportalen. Det er også
forventet at nytt system vil gi effektivisering på flere områder, men det er for tidlig å være
konkret før systemet det er tatt i bruk.
Kombinasjonen nytt telefonisystem og overgang til mobiltelefoni gir oss bedre løsninger for å
håndtere innkommende henvendelser, som effektiviserer dialogen med innbyggerne. Det gir
også bedre informasjonsmuligheter ut til innbygger ned på avdelingsnivå.
Det er utarbeidet en ny strategi for velferdsteknologi og digitalisering i Helse og velferd.
Strategien er politisk vedtatt og vektlegger å hente ut økonomiske og faglige gevinster av
digitalisering.

Nes kommune ivaretar demokratiet med god dialog og samhandling mellom innbyggere,
folkevalgte og administrasjon/medarbeidere
 I forbindelse med gjennomføringen av kommune- og fylkestingsvalget har det vært mulighet
for å forhåndsstemme i Galleriet på Nes kulturhus i perioden 12.8 - 6.9. Det var totalt 2 759
nesbuer som forhåndsstemte, en økning på over 1000 forhåndsstemmer fra forrige
kommune- og fylkestingsvalg i 2015.
 I forkant av valget ble det gjennomført «ordførerdebatt» i storsalen i kulturhuset. Et godt
besøkt arrangement, som ble gjennomført i samarbeid mellom Nes kulturhus, Nes bibliotek
og lokalavisa Raumnes.
 I forbindelse med grensejusteringen mellom Nes og Sørum er det tidligere blitt avholdt flere
folkemøter. 5. september inviterte kommunen sammen med velforeningene på Rånåsfoss og
Auli, Rånåsfossbeboerne til en kveld der de kunne bli kjent med sin nye kommune. Med
ordfører og varaordfører i spissen ble det i begynnelsen av desember også delt ut
velkomstpakker til alle husstander som ble berørt av grensejusteringen.
 Alle virksomheter har gjennomført møte med BHT for inngåelse av 2-årig samarbeidsplan.
Nes kommune er en attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for gode rekrutteringsprosesser, kompetanseutvikling og på å beholde ansatte
 Arbeidet med å revidere seniorpolitikken er fullført.
 Det er gjennomført kursing av ledere i 3- og 4 årsregelen etter Arbeidsmiljøloven (midlertidige
ansettelser) med ekstern foredragsholder.

Det er gjennomført kursing av ledere i Hovedavtalen/Hovedtariffavtalen i regi av KS og
gjennomført samling med ledere og hovedtillitsvalgte/hovedverneombud om endringene i ny
IA-avtale.
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Styring og kontroll
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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 høyt fokus på internkontroll. Vi har anskaffet et helhetlig og elektronisk
kvalitets- og avvikshåndteringssystem (TQM). Arbeidet med å implementere systemet i hele
kommunen er startet og fortsetter for fullt i 2020. Målet er å utvikle en kvalitetskultur som fremmer
forbedring og læring i hele organisasjonen.
Nytt delegeringsreglementet ble vedtatt i juni 2019 og underliggende delegering er under arbeid.
Det er utviklet og tatt i bruk bedre rutiner for kontinuerlig rapporteringer på økonomi og
sykefravær.
Forum for personvernombud i Gardermoregionen har hatt stort fokus på GDPR og har utarbeidet
felles prosedyrer og maler. Målet er at GDPR skal bli en naturlig del av tjenesteytingen i alle
kommunene i regionen.
HMS
Virksomhetenes HMS-plan er oppfølgingsverktøyet for gjennomføring av tiltak som skal medvirke
til et best mulig arbeidsmiljø og et lavt sykefravær i Nes kommune.
Virksomhetene planla gjennomføring av 317 HMS-tiltak i 2019. 77 % av disse ble gjennomført.
De fleste virksomhetene skulle gjennomføre 12-13 tiltak, et færre antall enn tidligere år for å
oppnå større kvalitet i arbeidet. Enkelte virksomheter ligger noe lavt på gjennomføring.
Status på gjennomføring av de 3 viktigste tiltakene:
-

Medarbeidersamtaler:

75 %

-

Vernerunde:

67 %

-

Lokalt HMS-utvalg:

88 %

Det ble rapportert 252 HMS-avvik i 2019, hvorav oppvekst og utdanning har rapporter 179. Disse
skyldtes i hovedsak forholdet mellom elev og lærer. Slike situasjoner er utfordrende og
ressurskrevende. Noen skoler hadde 0 avvik. Helse og velferd hadde 69 avvik.
Det var 1 varslingssak i 2019, mot hhv 3 og 4 saker i de 2 foregående årene.
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Gjennomføring 2019 - aggregerte HMS-tall:
Kommunalområde

HMSAvvik

Varslingssaker

Årsrapport

HMStiltak

Lokalt
HMS-utvalg

Medarbeidersamtaler

Vernerunder

179

0

93 %

83 %

100 %

93 %

80 %

Samfunn og miljø

3

0

100 %

89 %

100 %

88 %

88 %

Helse og velferd

69

1

80 %

67 %

80 %

60 %

60 %

Kultur og mangfold

0

0

100 %

74 %

100 %

50 %

50 %

Adm. og styring*

1

0

100 %

23 %

Nes kommune

252

1

88 %

77 %

88 %

75 %

67 %

Oppvekst og utdanning

(*) Nytt kommunalområde – mangler data

Likestilling og tilgjengelighet/universell utforming
Kjønnsfordelingen i rådmannens ledergruppe er 50 % kvinner og 50 % menn. 7 av 10
virksomhetsledere er kvinner. 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 et godt
arbeidsmiljø.
Det jobbes aktivt med å sikre et mangfold blant kommunens ansatte. Nes kommune bidrar videre
til likestilling ved å prioritere det underrepresenterte kjønnet i rekrutteringsprosessene dersom det
er kvalifiserte søkere.
Tilgjengelighet og universell utforming
Nes kommune har etablert et systematisk arbeid med universell utforming. Basert på
kartleggingen av universell utforming i kommunale bygg i 2017 og 2018, vedtok kommunestyret
strategi for universell utforming med handlingsplan 03.09.19. For å sikre oppfølging har vi 2019
gjennomført følgende:


Gjennomført 8 møter i ressursgruppa for universell utforming for å følge opp handlingsplan.



Deltatt med to representanter på KS sine tre nettverkssamlinger om temaet.



Bufetat har innvilget kr. 140 000 i tilskuddsmidler for å øke kunnskapen om universell
utforming.
o

Prosjektperiode er utvidet til 31.12.20.

o

Egen kompetanseøkt/basiskurs gjennomført i oppvekstforum 12.12.19 med 50
deltakere. Hovedsak deltakere fra oppvekst og utdanning.

o

Planlagt basiskurs som gjennomføres i 2020 i følgende virksomheter:
 Vernetjenesten
 Kultur og mangfold
 Helse og velferd
 Samfunn og miljø.

Etikk
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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 dersom slike forekommer. For øvrig legges det opp til at den enkelte
virksomhet/avdeling skal ha de etiske retningslinjene på dagsorden for gjennomgang minst en
gang per år.
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Samfunnssikkerhet og beredskap
2019 har vært et ordinært år i forhold til beredskapshendelser.
Værforholdene påvirker gjennom året små og større hendelser i forhold til flom, overvann, tørke,
og lignende, uten at det har vært de store utfordringene i 2019.
Det psykososiale kriseteamet har vært involvert i flere hendelser i 2019, og vi har registrert 3
dødsulykker på veiene våre. Dette er saker som blir fulgt opp i henhold til vår
Trafikksikkerhetsplan. Ellers gir kriseteamet profesjonell oppfølging etter alvorlige hendelser i
forhold til enkelte hendelser som suicid og plutselige uventede dødsfall.
Kommunen har også i 2019 deltatt i kampanjen «Sikker hverdag», der målet er at befolkningen
styrker sin egenberedskap.
En har årlig hendelser i forhold til smittsomme sykdommer, og i 2019 har det vært noe fokus på
tilfeller av meslinger. Ellers har Nes kommunen satset på at flest mulig lar seg vaksinere mot
influensa, både blant befolkningen, og hos ansatte. Det er viktig for å ha en god generell
beskyttelse i befolkningen.
Beredskapsforum Øvre Romerike
Nes kommune deltar i Beredskapsforum for Øvre Romerike, hvor det i 2019 har blitt søkt om
midler fra Fylkesmannen, for å felles gjennomføre en større Risiko og Sårbarhets analyse (ROSanalyse) i Gardemoregionen. Fylkesmannen har innvilget midler, og Beredskapsforumet har
planlagt igangsetting av arbeidet med ROS-analysen. Den vil bli gjennomført i 2020.
Beredskapsøvelser
Det er gjennomført beredskapsøvelse med Fylkesmannen i 2019, noe som ga Kriseledelsen
gode innspill til videre jobbing med beredskapsarbeidet.
Nes kommune har deltatt på øvelse i Ullensaker, som årlig har øvelse i forhold ti OSL.
En har og hatt en gjennomgang, sammen med de andre kommunene i regionen, på vårt felles
Evakuert-Pårørende Senter (EPS) på Clarion Hotell.
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Innledning
Resultatene for 2019 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.

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.
Nes kommune startet arbeidet med å identifisere og organisere ressurser og roller som må være
på plass for å sikre god innovasjon og digitalisering. Det skal opprettes en tydelig organisering
som involverer riktige ressurser og setter Nes kommune i stand til å ta beslutninger om nye
prosjekter ut ifra faglige gode vurderinger, både internt men også i Gardermoregionen og i
samarbeid med DGI. Arbeidet vil ferdigstilles i 2020.
Arbeidet med å tilby innbyggerne bedre digitale tjenester og kommunikasjon, fortsatte i 2019. Nytt
telefonisystem og overgang til mobiltelefoner gir et løft i mulighetene knyttet til tjenester og
muligheten for å informere når innringer ikke får svar. Det ble anskaffet nytt sak/arkiv system som
gir bedre innbyggerdialog, effektivisering av saksbehandlingen, bedre verktøy for politikere og
effektivisering av interne prosesser. Innbyggerdialogen vil i større grad basere seg på ferdig
definerte digitale skjemaer/prosesser på inngående henvendelser, det blir lettere å finne
informasjon på nettsiden knyttet til inngående og utgående post, og det vil bli mulig å sjekke
status på enkelte tjenester som for eksempel byggesak via «Min Side» på innbyggerportalen. Det
ligger også muligheter for automatisert saksbehandling her som står på handlingsplanen for 2020
- 2024. Arbeidet med implementering av nytt system ble påbegynt i 2019 og skal settes i drift
medio 2020.
Satsningen på læringsbrett i skole fortsetter. Fra august 2020 vil det være læringsbrett fra 1 til 7
trinn, mens elevene på 8 til 10 trinn vil bruke bærbare PC’er. Dette er gjort etter en
helhetsvurdering der vi ser at ungdomsskoleelevene i større grad blant annet begynner å skrive
lengre oppgaver. I tillegg handler det også om å forberede dem på videregående skole og et
arbeidsliv hvor PC’er fortsatt er dominerende som arbeidsverktøy. Det var også et stort fokus i
2019 å effektivisere interne arbeidsprosesser innenfor skolesektoren for å gi høyere kvalitativ og
raskere saksbehandling.
Satsningen på velferdsteknologi fortsatte i 2019. På sykehjemmet ble gammelt alarmsystem
oppgradert til et heldigitalt varslingssystem som både gir mer effektiv tjenesteyting og økt trygghet
for beboerne, ved hjelp av sensorteknologi, mobiltelefoner og nettbrett. Forøvrig er det et høyt
fokus på digitalisering og effektivisering i helsevesenet både lokalt, men også nasjonalt. Dette
gjør at innføringen av nye digitale tjenester ofte kommer som påkrevde endringer fra nasjonale
myndigheter.
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Økonomisk handlingsrom
Det er utfordrende for Nes å skape et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom. Kommunen har lave
frie disponible inntekter sammenlignet med landsgjennomsnittet og vi skal i økonomiplanperioden
investere 1 mrd. kr i blant annet skoler, 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
4,3 mill. kr lavere per 31.12.19 enn på samme tidspunkt i 2018 og ytterligere 14,3 mill. kr lavere
enn i 2017. Dette er en utvikling kommunen må forsøke å snu i årene framover.
Kommunen vil få økte demografikostnader framover. Veksten i inntekter vil i hovedsak gå med til
å dekke den demografiske utviklingen. Utviklingen i innbyggertallet og alderssammensetning har
stor betydning for nivået på overføringene kommunene får fra staten. Flere barn og unge i
barnehage- og skolealder trekker i retning av økte utgifter til barnehage og grunnskole, mens
flere eldre bidrar til økte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene. En utfordring for Nes i denne
forbindelse er at kommunen i følge inntektssystemets kriterier, skal være om lag 4 % billigere å
drifte enn gjennomsnittskommunen. Vi må derfor ha fokus på kostnadseffektiv drift, effektivisering
og omstilling.
Organisasjonen er i en omstillingsfase, og vi er fortsatt ikke i mål når det gjelder alle
omstillingstiltakene som ble vedtatt i 2019, og som skal ha helårseffekt i 2020. Det er behov for å
effektuere og implementere alle vedtatte tiltak, for deretter å benytte 2020 til å finne frem til
ytterligere effektiviseringstiltak. Dette omstillingsarbeidet vil ha som mål 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 noe de
senere årene. Ved utgangen av 2018 var det 21.885 innbyggere i Nes og ved utgangen av 2019
var innbyggertallet økt med 525 til 22.410. Kommunen vil få tilført ytterligere 670 innbyggere fra
Rånåsfoss-området per 1.1.2020. Per 1. januar 2020 er det offisielle innbyggertallet i Nes
kommune 23.092.
Kommunal tjenesteproduksjon er blant annet rettet mot bestemte aldersgrupper, og data om
utvikling i befolkningen gir nyttig informasjon om forventet behov.
Hovedtrekkene i SSBs befolkningsframskrivinger, hovedalternativet (MMMM) frem mot 2040 viser
en jevn befolkningsvekst, men de anslåtte dataene viser store variasjoner innen de ulike
aldersgruppene. Per 01.01.2030 viser prognosene at antallet nesbuer vil øke til 24 551 (ekskl.
Rånåsfoss).
I aldersgruppen 0-5 år vil det være en økning på 1,5 %, og i aldersgruppen 6-15 år er veksten på
11,4 %. Sterkest vekst vil vi ha blant de over 80 år. Aldersgruppen 80-89 år vil ha en vekst på
hele 91,5 %, mens 67-79 år og 90+ vil vokse med hhv. 29,3% og 56,7 %. 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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Helse og velferd
Fakta
Fra 01.02.19 har Helse og velferd vært organisert med følgende fem virksomheter:






Dialog og mestring
NAV
Hjemmetjenesten
Miljøarbeidertjenesten
Institusjonstjenesten

I tråd med kommunens strategi for helse og velferdstjenesten skal virksomhetene 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







Den nye enheten Dialog og mestring ble etablert i februar 2019. Men det er først ved
årsskiftet at den nye enheten i hovedsak er organisert som planlagt. Endringene
innebærer blant annet at beslutninger og vedtak om brukerne i større grad treffes av de
virksomhetene som har den daglige kontakten med brukerne.
Institusjonstjenesten (Nes sykehjem) har fått nytt pasientalarmsystem. Dette sparer tid fra
det ikke pasientrettede arbeidet og har gitt økt kvalitet i tjenesten for brukerne. Gevinsten
av anlegget er dels tatt ut i mer tid til beboerne, og dels til økonomisk besparelse.
Det er tatt i bruk 3 nye bofelleskap i lokalene NBSS (Nes bo og behandlings senter). Et
fjerde bofelleskap klargjort til bruk. Endringen har dels betydd at flere har fått en kvalitativt
bedre bo- og livs situasjon, og dels betydd kostnadsreduksjoner.
Omfanget av bruk av eksterne kjøpsplasser (døgnbaserte institusjonsplasser) er redusert.
Det har i hovedsak gitt bedre tilbud til personene det gjelder. Dessuten har det virket
kostnadsbesparende.
Prosjektet «Løft for habilitering/rehabilitering i Nes kommune» er avsluttet i 2019, etter en
3-årig prosjektperiode. Prosjektet har igjennom tre delprosjekter kartlagt kompetanse og
kvalitet i arbeidet med habilitering og rehabilitering, styrket arbeidet opp mot Individuell
plan og koordinator rollen, samt styrket samhandlingen med spesialisthelsetjenesten og
brukerorganisasjoner..

Viktige hendelser
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Det er inngått kontrakt om leveranse av 8 nye omsorgsboliger for målgruppen personer
med rusrelaterte utfordringer.



Det er vedtatt en strategisk plan for utvidelse av tilbudet om omsorgsboliger. Planen
følges opp med saker som kommer til politisk behandling i 2020.



Systemet for tildeling av omsorgsboliger og kommunale boliger er samkjørt, slik at man
får en mer helhetlig og bedre bruk av begge typer boliger, og slik at færre «skyves»
mellom de to løsningene.



Det er vedtatt en strategisk plan for satsningen på velferdsteknologi. Planen sikter mot
både økonomiske og kvalitative gevinster av økt satsning på slik teknologi, og er godt
tilpasset de nasjonale programmene og DGI sine planer på området.



Det er vedtatt nye tildelingskriterier for tjenestene. Samtidig er hjemmesiden endret med
hensyn til hvordan den presenterer tjenestene.
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Økonomi
Drift
Virksomhet
Helse og velferd stab
Dialog og mestring
Institusjonstjenesten
Miljøarbeidertjenesten
NAV - Nes

Regnskap
Revidert
2019 budsjett 2019
19 899
19 084
71 924
67 460
106 072
105 881
105 109
91 591
31 525
33 029

Avvik
-815
-4 464
-191
-13 518
1 504

Regnskap
2018
17 281
73 903
104 400
93 552
31 011

Hjemmetjenesten

105 657

101 868

-3 789

102 657

SUM

440 186

418 913

-21 273

422 804

Revidert budsjett 2020 innebar at Helse og velferd skulle spare ca. 22. mill. kr i forhold til det
2019-budsjettet som ble vedtatt i desember 2018. Regnskapet for 2019 viser at Helse og velferd
bare greide om lag 1 mill. kr av dette. For Helse og velferd samlet må dette forklares med
følgende faktorer som dels overlapper hverandre:
-

De generelle utfordringene i helse- og velferdstjenestene i kommunene i forhold til å
holde de økonomiske rammene som kommunene er tildelt. Dette gjelder særlig brukere
som er under 67 år. I Nes kommune kommer dette særlig til syne i regnskapet til
Miljøarbeidertjenesten, men utfordringen dreier seg om mer enn hva som er den naturlige
målgruppen for Miljøarbeidertjenesten.

-

Utfordringer med økonomistyring, gjennomføringsevne og vekst i antall brukere/behov.
Dessuten har det skortet på det forløpende revurderingsarbeidet som må gjøres for å
tilpasse tjenesten til endringer i behovene, ikke minst hos de brukere og familier der
behovene reduseres.

-

Mange av sparetiltakene for 2019 kom senere i gang enn budsjettert. Noen av tiltakene
ga dessuten mindre effekt enn beregnet. Dette gjelder særlig det å ta i bruk de 3 nye
bofellesskapsløsningene i NBSS.

Ut over hva som ligger i de tre strekpunktene ovenfor, har kommunalområdet hatt økonomisk
avvik innen flere områder i 2019. Bare for NAV Nes sitt vedkommende gir det et positivt avvik. I
hovedsak er avvikene som følger:


Helse og velferd stab
o Økte kostnader til velferdsteknologi, hovedsakelig ut fra at leverandørene har økt
prisene mer enn hva kommunen har budsjettert med, og uten at økningene er i
strid med kontraktene.



Dialog og mestring
o Man har bare delvis nådd ambisjonsnivået for å erstatte eksterne kjøp av
døgnplasser, med bedre og rimeligere tjenester i kommunen.
o Feil- og underbudsjettering av noen kjøpsplasser (eksterne kjøp).
.
Miljøarbeidertjenesten
o Støttekontaktordning, omsorgslønn, avlastning og brukerstyrt personlig assistent.
Økte kostander som følge av flere vedtak på støttekontakt og generelt en mer
innvilgende praksis enn i kommuner flest. Disse kostnadsøkningene dreier seg
om en videre brukergruppe enn hva kommunenes Miljøarbeidertjeneste vanligvis
håndterer. Litt av økningene kommer av «tapte ankesaker» hos fylkesmannen.
o Brukertransport til og fra Kanmer og dagtilbudene til Miljøarbeidertjenesten:
Denne kostnadsøkning kan bare delvis forklares med økt antall som får transport.
o Det ble i budsjettarbeidet høsten 2018 ikke tatt høyde for at antall innbyggere som
trenger miljøarbeidertjeneste øker. Økningen er i stor grad knyttet til at flere barn
med store funksjonsnedsettelser vokser opp, samt det at gjennomsnittsalderen for
personer med psykisk utviklingshemmede øker så vel i Nes kommune som på
landsbasis.
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NAV
o
o

NAV Nes viser stor evne til å bidra til at brukere blir uavhengig av sosialhjelp.
NAV Nes har mest sannsynlig kommet bedre ut enn mange andre NAV kontorer
med hensyn til den kostnadsøkning som har kommet på sosialhjelpsområdet etter
hvert som staten har strammet inn muligheten for å gå mange på
arbeidsavklaringspenger (AAP).

Hjemmetjenesten
o Vedvarende høyt sykefravær, herunder ikke minst en vekst i korttidsfraværet som
krever vikar og som ikke gir sykepengerefusjon fra staten.
o Forskjeller i de enkelte avdelingenes evne og mulighet til å holde sine rammer,
selv om hver av de 4 avdelingene synes å ha fått en naturlig del av det samlede
budsjettet.
o

Vekst i antall innbyggere 80 +, som gir seg utslag i økt antall mottakere av
hjemmetjenesten.

o

Forsinkelse i gjennomføringen av beslutningene om økt satsning på
hverdagsrehabilitering/mestringsteam.

Investeringer
Prosjekt
Bemannet bolig rusavhening
Tilpassing og etablering av omsorgsbolige
Utskiftning av senger Nes sykehjem
Oppvaskmaskin hovedkjøkken
SmartVakt Institusjon (velferdsteknologi)
Tilpasninger lokaler Leirvegen






Regnskap
2019
378
2 248
685
3 870
29
7 210

Vedtatt
budsjett
2019
2 000
2 000
750
3 000
7 750

Revidert
Regnskap
budsjett
2018
2019
20 000
44
5 000
535
750
752
218
6 000
14 293
31 750
15 842

Investeringene i «bemannet bolig rusavhengige» (de 8 mye omsorgsboligene), ble
irrelevante fordi kommunen vedtok et konsept om å leie boligene av privat aktør, men
med en opsjon om å kunne kjøpe dem. Opsjonen kan tidligst gjennomføres i 2020.
Tilpasning og etablering av omsorgsboliger dreier seg i all hovedsak om etablering av
bofellesskap i NBSS.
Kostnaden til nye senger ble noe lavere enn budsjettert. Dette fordi det ble nødvendig å gi
økt prioritet til andre nødvendige utskiftninger av utstyr ved sykehjemmet.
Smartvakt institusjon. Smartvakt er et moderne pasientalarm-system som nå er i drift i
halvparten av sykehjemmet. Kostnaden er blitt så vidt høy fordi det måtte til større
grunnleggende arbeider med å etablere en wifi struktur enn hva som var beregnet.
Kostnaden i form av betaling til privat leverandør ble lavere enn budsjettert, hovedsakelig
fordi man satset på å etablere anlegget i bare halvparten av institusjonen.

Nye rammebetingelser/utviklingstrekk
Befolkningsvekst og folkehelseprofil
 Kommunens eldrebefolkning er økende og vil fortsette å øke. En hovedutfordring er å
iverksette tiltak som sikrer at tjenester i hjemmet i økende grad oppleves som det beste
 Vår folkehelseprofil (2018 og 2019) viser en noe dårligere folkehelse enn i
gjennomsnittskommunen. Det bidrar til etterspørsel etter helse og velferdstjenester.
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Organisatoriske faktorer:
 Det gjenstår arbeid med å detaljutforme Dialog og mestring, slik at den i økende grad gir
en hjelp som «snur brukere i døren» eller i økende grad får dem til å mestre selv eller
greie seg med lavterskeltiltak.
 Det pågår et arbeid med å videreutvikle modellen med at beslutninger om tjenester
foretas i den virksomheten som kjenner bruker best. Videreutviklingen vil ventelig bidra til
en mer riktig ressursbruk.
 Sykefraværet er fortsatt høyt, og det påvirker tjenestekvalitet og ressursbruk på en
uheldig måte.
 Flere medarbeidere i de store turnustjenestene har ufrivillig deltid eller midlertidige
stillinger. Det jobbes videre med heltidskultur/en løsning for at flere arbeider i større
stillingsbrøker. Dette arbeidet vil også omfatte ytterligere tiltak for å redusere på antall
brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven
Ressursmobilisering og lavterskeltiltak
 Volumet på lavterskel samtaletilbud og gruppetilbud er økt.
 Tjenesten har i økende grad tatt i bruk tilnærmingen Åpen dialog i nettverk. Den har i en
del tilfelle resultert i egenmestring og ressurs mobilisering framfor bruk av tradisjonelle
tjenester..
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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:





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

Måloppnåelse tjenesteproduksjon
Kultur og mangfold stab


Tilskuddsordninger er utbetalt jfr. vedtak



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

Integrering, fritid og frivillighet


Omstilling har preget virksomheten gjennom hele året.



Flyktningetjenesten har avviklet heldøgnsbemannede boliger for mindreårige flyktninger.
Tjenesten er nå en oppfølgingstjeneste. Anmodning om bosetting av nye flyktninger er
ivaretatt jfr. vedtak. Flyktningetjenesten ble lokalisert sammen med øvrig
tjenesteproduksjon i virksomheten høsten 2019.



Tilbud til barn og unge, eldre og frivilligsentralen er gjennomført jfr. budsjettvedtak.

Kulturtjenestene:
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Nes kulturhus/Årnes kino har hatt totalt 96 000 besøkende, en økning fra 2018.
Nes svømmehall har hatt 96 013 antall besøkende gjennom året, en økning på 1 400
besøkende fra 2018. Ny daglig leder ble rekruttert inn høst 2019.
Biblioteket har hatt økning både på utlån og besøkende, ny leder ble rekruttert inn juni
2019.
Kulturskolen økte elevtallet i 2019 gjennom skolens dansetilbud med ca. 100 elever.
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Økonomi
Drift
Virksomhet
Kultur og mangfold stab
Integrering, fritid og frivillighet
Kulturtjenestene
SUM

Regnskap
Revidert
2019 budsjett 2019
19 840
19 167
19 394
21 939
17 616
21 044
56 850
62 150

Avvik
-673
2 545
3 428
5 300

Regnskap
2018
17 383
27 106
23 881
68 370

Generell kommentar
Omstillingen i kommunalområdet er gjennomført jfr. revidert budsjett med følgende unntak:


Avvikling av Nes kulturhus er ikke gjennomført da AS`et inkluderer både tomt og
bygningsmasse. Verdien på eiendom er høy og dokumentavgifter vil redusere innsparing
ved avvikling.



Merforbruk i kultur og mangfold stab er en ikke spesifisert rammereduksjon. Her ble det
ikke iverksatt tiltak da de øvrige virksomheter gikk med overskudd.



Allerede etter første tertialrapportering har alle avdelinger og tjenester bevisst redusert
forbruket.

Dette viser regnskapstallene opp mot regulert budsjett:





Mindreforbruk i virksomhet for Integrering, fritid og frivillighet skyldes primært at
flyktningetjenesten var budsjettert for høyt. Det er ikke satt inn vikarer fult ut ved
sykefravær ved øvrige avdelinger.
Mindreforbruk ved kulturtjenestene skyldes primært merinntekter ved Nes svømmehall.
Rektorstilling ved kulturskolen har vært vakant store deler av året.
Merforbruk Nes kulturhus 0,165 mill. kr.
Merforbruk Årnes kino 0,425 mill. kr.

Investeringer
Nes kirkelig fellesråd:
Investeringsbudsjettet er overført
Nes Kulturhus AS:
Låneopptak/avvikling – ikke gjennomført
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.
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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.
Barnehagemyndighet. Kommunen som godkjenner, veilednings og tilsynsmyndighet
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 2019 har vært:









Strategiplan kvalitet i barnehage 2018-2022
o Felles plan for god barnehagestart er utviklet i 2019
o Etterspørres på alle felles styrermøter med kommunale og private barnehager
"Løft i Nes-skolen" 2018-2022
o Livsmestring og sosial kompetanse
 Arbeid med implementering av kommunal plan for sosial kompetanse og
livsmestring på alle skolene
 Gjennomført samlinger for sosial pedagogisk ressurs og skoleledere i
grunnskolen i samarbeid med HINN (Høyskolen i Innlandet)
o Digitale ferdigheter og regning som grunnleggende ferdighet
 Har gjennomført flere samlinger med HINN (høyskolen i Innlandet) med
lærere og skoleledere i kommunen
 Fokus på tiltak som bidrar til tidlig innsats innen lesing og regning, samt
involverer bruk av læringsbrett
Familiens hus
o Antall brukere i åpen barnehage har i gjennomsnitt vært 200 barn per måned
o Gruppekonsultasjoner i helsestasjonstjenesten for å gi informasjon/samtale i
temaet vold i nære relasjoner
o Skolehelsetjenesten avsluttet nasjonale prosjektet « Et lag rundt eleven» i 2019
der fire skoler har hatt økt helsesykepleierressurs over to år.
Helhetlig oppvekststrategi 2017-2027.
o Har hatt jevnlig fokus gjennom året på ulike tiltak som oppvekstforum, tverrfaglige
team, psykologisk førstehjelp, URO-kurs og BUK.
Tjenesteproduksjon barnevern:
o
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Barnevern har mottatt 350 bekymringsmeldinger, 303 undersøkelser er under
arbeid, saker med fristbrudd 2 % i 2019, 117 barn med hjelpetiltak og 49 barn
under omsorg (53 barn i 2018)
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Viktige hendelser


Familiens hus er tildelt prosjektmidler tildelt fra Helsedirektoratet til styrking av både
helsestasjon-, barnehage og skolehelsetjenesten. Dette gir muligheter for utvikling og
effektivisering av tjenestene som styrker foreldrenes mestringsevne.
Skolehelsetjenesten har startet opp med helsesamtaler til alle 8.klasse elever.
Barneverntjenesten har gjenopptatt et samarbeid med Stillasbyggerne, som er et fast tilbud
til kommunene på Øvre Romerike. Dette tilbudet er det eneste i Norge som arbeider tett opp
mot psykisk helse for barn under omsorg.




Økonomi
Drift
Virksomhet
Oppvekst og utdanning stab
Utdanning
Barnehagemyndighet
Familiens Hus
Opaker VUS - midl skole
SUM

Regnskap
Revidert
2019 budsjett 2019
33 324
29 304
245 681
247 980
159 101
165 000
62 590
61 510
16 159
8 500
516 855
512 294

Avvik
-4 020
2 299
5 899
-1 080
-7 659
-4 561

Regnskap
2018
38 140
229 017
152 023
64 936
1 190
485 306

Kommunalområdet har et merforbruk som i hovedsak skyldes merkostnader ift. leasing av
paviljonger til Opaker VUS – midlertidig skole. Etter 1. tertialrapport 2019 ble kostnader
vedrørende midlertidig Vormsund ungdomsskole ført over på kommunalområdet oppvekst og
utdanning. Avvik skyldes følgende forhold:





Det var forutsatt at deler av arbeidene på Opaker skulle føres som investering. Det er
senere avklart at alt det vesentligste må føres i driftsregnskapet.
Løsning med tre paviljonger har ført til mer fundamentering og økt masseuttak.
Forskyvning av prosjektet førte til vintertillegg.
Ukjente kabler i grunnen førte til økt forsiktighet og sikkerhetstiltak. Større omfang av
grøfter, ledninger, overvannshåndtering samt asfaltering.
Noe av utgiftene budsjettert i 2018 påløp først i 2019. Større andel av kostnadene
kommer tidligere enn budsjettert.

Kommunalområdet for øvrig har et mindreforbruk på 3.1 mill. kr. Avvik fra revidert budsjett i ulike
områder/virksomheter skyldes:
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Oppvekst og utdanning stab.
o Føringsfeil av inntekter til voksenopplæring, samt at kostnader grunnet elevvekst
har vært høyere enn budsjettert. Totalt et merforbruk ca. 1,8 mill. kr.
o Skoleskyss viser et merforbruk på ca. 0,5 mill. kr i henhold til budsjett og skyldes
feilberegning ved budsjettering.
o Spesialundervisning i andre kommuner, merforbruk på 1,7 mill. kr. Skyldes flere
gjesteelever i andre kommuner enn lagt til grunn ved budsjett.



Virksomhet utdanning. Totalt mindreforbruk på 2,3 mill. kr.
o Kommunale barnehage, mindreforbruk ca. 3,1 mill. kr. Skyldes i hovedsak en
avdeling som ikke er åpnet ved Årnes barnehage.
o Innen grunnskole har både Auli og Neskollen merforbruk grunnet elevvekst utover
forutsetninger i budsjett. Både Runni, Vormsund, PT og Skogbygda u-skole viser
et mindreforbruk og skyldes i hovedsak økte inntekter grunnet gjesteelever fra
andre kommuner og minimal vikarbruk ved sykefravær.
o PT, mindre forbruk ca. 1,35 mill.kr, skyldes vakanser ved sykefravær og vakant
veilederstilling grunnet konstitueringer ved rådmannsavgang



Barnehagemyndighet. Mindreforbruk på 5,8 mill. kr skyldes følgende forhold:
o Det var lavere vekst i barnetall generelt enn det som ble tatt høyde for i
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o
o
o



beregninger i forbindelse med budsjettarbeidet for 2019.
Nye barnehager/ barnehager med utvidet areal har i lavere grad enn tidligere år
økt barnetallet. Barneveksten har vært lavere enn forventet.
Kommunale barnehager driftet svært godt i 2017, noe som førte til liten vekst i
sats for driftstilskudd for 2019. Økningen tilsvarer om lag prisvekst og deflator.
I 2019 er tilsynsfokuset økt. Dette medfører bl.a. tilsyn med hvordan barnehagene
benytter/organiserer midlene de får overført ifm arbeid med barn med nedsatt
funksjonsevne og spesialpedagogisk hjelp.
Dette vil bli videreført i 2020.

Familiens hus, samlet merforbruk på 1,0 mill. kr.
o De forebyggende tjenestene har et mindreforbruk som i hovedsak skyldes noe
vakante stillinger og sykefraværsrefusjoner.
o

o

Barneverntjenesten har et merforbruk på 2,8 mill. kr. som skyldes flere faktorer.


Private tiltak inn i familier og flere uforutsette akuttplasseringer i
institusjon/beredskapshjem/familiesenter mot slutten av året.



En million kroner er kravet til nedtrekk i det opprinnelige budsjettet.



Behov for å leie inn eksterne konsulenter grunnet oppsigelser,
sykemeldinger og permisjoner.

Barnevernstjenesten har i 2019 hatt ekstra utgifter knyttet til ungdom over 18 år
som har rett til tjenester etter annet lovverk. Dette skyldes mangel på boliger til
denne brukergruppa..

Investeringer
Prosjekt
Ny ungdomsskole
Utvidelse Neskollen skole
Ny skole Opaker/ Herbergåsen
Ny kommunal barnehage Årnes
Auli skole
Uteanlegg skoler og barnehager
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97 217
48
1 445
150

Vedtatt
budsjett
2019
155 000
2 000
-

98 860

157 000

Regnskap
2019

Revidert
Regnskap
budsjett
2018
2019
169 575
12 696
1 000
322
2 700
7 029
500
121
173 775
20 047

Utbyggingsprosjektet Vormsund ungdomsskole følger oppsatt gjennomføringsplan. Skolen
flyttet til midlertidig lokasjon på Opaker 8. april.
Oppstart av arbeid på Vormsund ungdomsskole med egen seremoni ledet av ordfører
9. april. Videre status for ny skole:
o Rivearbeidene på eksisterende skole startet i mai.
o Oppstart av ny skole første halvdel 2021.
o Forurensing i grunnen ble avdekket i august. Merarbeid grunnet dette gir økning i
kostnader. Merarbeidet vil antakeligvis forsinke overtakelse noen måneder.
Arbeid med mulighetsstudie Auli skole er igangsatt. Det arbeides for en sak til politisk
behandling tidlig vår 2020. Løsning på plassering av flerbrukshallen til Haga IF,
opparbeidelse av uteareal og koordinering ved oppføring og leie til skoleaktivitet er lagt til
prosjektet.
Arbeidet med reguleringsplan for Auli skole og plassering av idrettshall pågår parallelt.
Høsten 2019 ble avgjort at løsninger for kapasitet utfordring ved Neskollen skole er
midlertidig forutsatt at flere toalett kommer på plass permanent. Flere toaletter er bestilt og
kommer på plass vinteren. Kapasitet rom til undervisning må økes inntil ny skole på Opaker
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står ferdig. Det arbeides med en sak for valg av løsning. Sak fremmes vår 2020.
Prosjektering av ny skole på Opaker er planlagt i 2022 med byggestart i 2023.

Nye rammebetingelser/utviklingstrekk
Befolkningsvekst og kapasitet barnehage/skole
Befolkningsvekst de siste årene har medført til at kapasiteten, i både barnehage og skole, må
følges tett i årene framover. Kommunen bygger ny Vormsund ungdomsskole (ferdig 2021) og
planlegger for ny skole på Opaker i perioden 2023 – 2025. Det er vedtatt politisk at kapasitet på
Neskollen skole skal økes midlertidig fram til ny skole på Opaker er ferdigstilt. Auli skole skal
bygges ut i perioden 2022 – 2024. Barnehagesektoren har for tiden tilstrekkelig kapasitet
kommunen sett under et, men enkelte områder har noe underkapasitet. Det gjelder områdene
Auli/Rånåsfoss og Opaker/Skogbygda..
God oppvekst i Nes kommune
Ulike datakilder og kunnskapsgrunnlag viser at vi får til mye innen oppvekstområdet i Nes
kommune, men vi kan bli enda bedre. Oppvekstsektoren har siden 2017 arbeidet etter helhetlig
oppvekststrategi. I tiden framover vil det være sentralt å bygge en kultur, sammen med
innbyggere og frivilligheten, der målet er å sikre god oppvekst for alle barn, samt å redusere
frafall i videregående opplæring gjennom forebyggende arbeid. De viktigste tiltakene/verktøy i
årene framover vil være å handle ved barns bekymring gjennom uro-metodikk, samt at vi utvikler
samordnede tjenester og tiltak på tvers av kommunens kommunalområder i samarbeid med
frivillighet og nettverk rundt familier. Vi må være en tilrettelegger slik at nettverk og familier
mobiliserer ressurser for å 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.e.

47

Årsmelding 2019 Nes kommune

Samfunn og miljø
Fakta
Kommunalområdet bestod i 2019 av:


virksomheten Bygg- og eiendom



avdelingene Landbruk, Kommunalteknikk, Plan, byggesak og oppmåling (tidligere samlet
i virksomheten Areal- og miljø)



kommunalsjefens stab (prosjektkontor, næring mv).

Måloppnåelse tjenesteproduksjon
Vurdering av måloppnåelse for tjenesteproduksjonen innebærer vurdering av sammensatte
forhold. Vi har ansvar for drift og vedlikehold av alle formålsbygg og kommunale boliger med
tilhørende arealer. Videre er tettstedsutvikling, samt tilrettelegging for utvikling av bolig- og
næringsområder en vesentlig oppgave. Vi skal også drifte eksisterende infrastruktur (vann, avløp
og veg) og bygge ut ny infrastruktur i takt med behovene som oppstår.
Næringsutvikling og oppgaver innen landbruksforvaltning er også sentralt i porteføljen. Vedtak i
henhold til ulike lovverk utgjør også en betydelig del av tjenesteproduksjonen.
Vinteren 2018 - 2019 ga oss store utfordringer med vinterdrift innenfor samferdsel. Hyppige
snøfall førte til stor belastning på de ansatte.
Flere oppsigelser innenfor ingeniørstaben førte til lengre saksbehandlingstid ved avdelingen.
Forsøk på å rekruttere nye ingeniører mislyktes. Det arbeides videre med rekrutering i 2020.
Oppsigelse av slamavtale med Lindum initierte arbeid med fremtidig slambehandling i Nes. Dette
arbeidet fortsetter inn i 2020. Som midlertidig løsning har vi nå en avtale med Eidsvoll kommune
om mottak av slam, dette gjør at vi har fått kjøpt oss litt tid til dette arbeidet.
Kommuneplanen har blitt oppdatert gjennom et såkalt «planvedlikehold», og er nå et mer
funksjonelt styringsverktøy. Kommunedelplan for Årnes og områdeplan for Herbergåsen ble også
vedtatt i 2019. Det er utarbeidet forslag til områdereguleringsplaner for Auli skole og Runni, som
vil bli fremmet for offentlig ettersyn tidlig i 2020.
Saksbehandlingstiden for byggesaker er økt sammenliknet med 2018 og andelen søknader som
ikke er behandlet innenfor gitte frister har gått opp. Byggesak har en svært lav bemanning, det er
benyttet ekstrahjelp på timesbasis gjennom hele året. Høsten 2019 ble det forsøkt lyst ut etter en
fagleder for byggesak uten å få ansatt. Det jobbes videre med rekrutering i 2020, for å bedre
ressurssituasjonen og kompetansen, og dermed øke kvaliteten i saksbehandlingen.
Oppmålingsforretninger er i all hovedsak utført innen frist, men stor saksmengde har vært
krevende å håndtere og gjort det nødvendig å leie inn eksternt firma for å håndtere enkelte store
eller krevende saker.
I 2019 har vi i større grad lykkes i å ha fokus på tverrfaglig samarbeid og helhetlig bruk av
virkemidler, dette gir mer effektiv ressursbruk og bedre kvalitet. Dette forventes å gi effekter på
sikt.
Avdeling landbruk har benyttet ekstrahjelp på deltid deler av året for å løse oppgavene.
Ferdigbehandling av søknader om erstatning ved avlingssvikt etter tørken i 2018, samt svært høy
prosjektaktivitet har medført merarbeid. Gjeldende saksbehandlingsfrister har i hovedsak blitt
overholdt, og saksbehandlingstiden har gått noe ned for de sakene hvor avdelingen lenge har
hatt for lang saksbehandlingstid. Feltbefaringer av areal for å oppdatere kart etter periodisk
ajourhold fra NIBIO skulle blitt utført i 2018-19, men er forsinket på grunn av tørken i 2018.
Gnagerbekjempelse ble innlemmet i autorisasjonsordningen for plantevernmidler, og kommunen
måtte avholde og rette langt flere eksamener enn tidligere som følge av dette.
Kommunene har som følge av regionreformen fått overført flere oppgaver fra Staten, dette
forsøkes løst ved å benytte eksisterende ressurser.
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Det er arrangert boligsosiale fagfrokoster for å styrke og videreutvikle tverrfaglig samarbeid.
Bedre kunnskap om hverandre og erfaringsdeling gir økt grunnlag for helhetlige tjenester og
samhandling på tvers.
Boligtildeling av kommunale boliger og omsorgsboliger er omorganisert til et team høst 2019.
Målet er at dette vil gi en mer helhetlig og riktig bruk av bolig/tjenester og som vil komme bruker til
gode.
Vi har tatt i bruk prosjektstyring for flere prosjekter. Vi har også utarbeidet en enklere mal for de
mindre prosjektene. Dette for å sikre god måloppnåelse, effektiv ressursbruk og
gevinstrealisering.
Som et midlertidig tiltak i omstillingsprosessen ble vedlikeholdsrammen for formålsbygg
nedjustert i 2019. Prioritering har vært å opprettholde forsvarlig drift fremfor de større
vedlikeholdsoppgavene.
Viktige hendelser


Det ble i 2019 innført krav om et-års bo-tid i Nes for å kunne tildeles Startlån. Innføring av
bo-tid har gitt en enklere saksbehandling og gjør at knappe utlånsmidler kan prioriteres til
vanskeligstilte i egen kommune.



13 nye utleieboliger i bo-fellesskap ved NBSS er etablert i 2019.



Vedtak av oppdatert kommuneplan («planvedlikehold»).



Vedtak av kommunedelplan for Årnes



Vedtak av områdereguleringsplan for Herbergåsen



Vedtak av ny vegnorm



Vedtak av ny veglysnorm



Det ble behandlet ca. 960 landbrukssaker og utbetalt ca. 76 mill. kr i tilskudd til jordbruket.

Økonomi
Drift
Virksomhet
Samfunn og miljø stab
Areal og miljø
Selvkost
Bygg- og eiendom
SUM

Regnskap
Revidert
2019 budsjett 2019
5 394
5 578
39 733
40 148
-8 248
253
52 141
59 740
89 020
105 719

Avvik
184
415
8 501
7 599
16 699

Regnskap
2018
3 172
36 934
-4 361
56 302
92 047

Kommunalområdet hadde et samlet mindreforbruk på 8,2 mill. kr. Mindreforbruket er hovedsak
innenfor virksomheten Bygg og eiendom (7,6 mill. kr). Av tabellen framgår også at
selvkostområdene i sum har et «overskudd» på 8,5 mill. kr, som balanseres mot ulike fond. Dette
utdypes nærmere nedenfor.
Bygg og eiendom hadde et mindreforbruk på 7,6 mill. kr i 2019. Virksomheten har holdt
aktiviteten på et minimum innenfor det forsvarlige, ref. kommunens pågående omstillingsprosess.
Årsak til resultatet er i hovedsak knyttet til følgende forhold:
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Vakanse og mindreforbruk lønn for vikarer og annen variabellønn på tilsammen 3,8
mill. kr.
Kjølstad grustak hadde mottak av masser som ga Nes kommune inntekter på 1,5 mill. kr i
2019. Dette er merinntekter på 1,1 mill. kr sett i forhold til opprinnelig budsjett.
Merinntekter 1,7 mill. kr fra utleie av lokaler/bygg til næring samt fra utleie av kommunale
boliger/omsorgsboliger.
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Plan, byggesak og oppmåling, Kommunalteknikk og Landbruk hadde samlet et
mindreforbruk på 0,4 mill. kr. på ordinær ramme. Selvkostområdene kommenteres særskilt
senere. For ansvarsområdene utenfor selvkost:
Samferdsel hadde et merforbruk på 2,95 mill. kr. Resultatet skyldes:




Store kostnader med vintervedlikehold. 2,4 mill. kr av beløpet skyldes kontrakter på
brøyting og strøing gjennom vinteren. 0,350 mill. kr skyldes beredskapsavtaler.
brøytekontrakter. 0,2 mill. kr skyldes overtidsbruk i forbindelse med brøyting/strøing på
egen rode.
Stram budsjettstyring hindret et større merforbruk. Det ble brukt mindre midler på
sommervedlikehold og konsulenttjenester.

Grønt hadde et merforbruk på 0,4 mill. kr i 2019. Dette skyldes merkostnader til drift av
transportmidler (0,105 mill.kr), samt pålagt arbeid med dammene i Nes. Her var merforbruket i
forhold til budsjett på 0,280 mill. kr. Det var avsatt investeringsmidler til arbeidet med
oppgraderingen av damkrona på Ellingsjøen (3,5 mill. kr), men dette arbeidet er utsatt til 2020.
Plan hadde totalt et mindreforbruk på 1,87 mill. kr. Dette skyldes flere forhold:
•

Mindreforbruk på bruk av konsulenttjenester

•

Mindreforbruk innenfor kulturminneforvaltning på grunn av en permisjon.

•

Det ble overført 1,1 mill. kr. til reguleringsplan for Auli skole og idrettshall. Planarbeidet er
godt i gang, men ikke fullført. Arbeidet ble i stor grad gjennomført med interne ressurser.

Selvkost:
Avløp hadde et merforbruk på 7.8 mill. kr. Resultatet er en følge av betydelige utgifter i
forbindelse med overvann (Fjellfoten) og utskifting av pumper i pumpestasjoner, merinntekter på
avgifter og tilknytningsgebyrer var samtidig på ca. 4 mill. kr. Beløpet dekkes inn av tidligere
opparbeidet fond, ved årets slutt er fondet på kr 4,022 mill. kr.
Septikk (tømming) hadde et merforbruk på 0,173 mill. kr i 2019. Ved årets slutt er fondet på
–1,151 mill. kr («framførbart underskudd»).
Septikk (spredt avløp/forvaltning) hadde et mindreforbruk på kr 0,646 mill. kr, som avsettes fond.
Ved årets slutt er fondet på kr. 2,959 mill. kr.
Vann hadde et mindreforbruk på 0,156 mill.kr, som følge av større inntekter på
tilknytningsavgifter. Dette avsettes til fond, som fra tidligere har en betydelig negativ saldo. Ved
årets slutt er fondet på kr – 2,147mill. kr («framførbart underskudd»).
Byggesak hadde et mindreforbruk på 1,1 mill. kr. Dette skyldes gode gebyrinntekter og lave
lønnsutgifter (sykmelding i kombinasjon med ekstrahjelp på pensjonistvilkår). Overskuddet
overføres til fond. Ved årets slutt er fondet på kr 1,051 mill. kr.
Oppmåling hadde et merforbruk på 0,362 mill. kr. Dette belastes rammen.
Samfunn og miljø stab hadde totalt sett et begrenset mindreforbruk.
Avsatte midler til planarbeid for omsorgsboliger på 2,5 mill. kr er disponert. Forslag til
reguleringsplan for Runni er utført på inneværende år. Dette arbeidet ble noe mer kostbart enn
forutsatt som følge av behov for en omfattende prosess. Herunder også flere utredninger og
behov for å jobbe ut mer detaljerte løsninger for omsorgsboliger. Arbeid med reguleringsplanen
for Svarverud er ikke startet opp pga. begrensede ressurser til oppfølging/utarbeidelse av
reguleringsplan. Det har tidligere vært avsatt midler også i 2020 til disse reguleringsplanene.
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Det var avsatt kr 0,2 mill.kr til oppstart av reguleringsplanarbeid for Opaker skole. Oppstart er noe
utsatt, det vises til orientering i Formannskapet i desember 2019 vedr dette. For øvrig er det
mindre avvik.

Investeringer
Prosjekt
Kommunale veier
Gang og sykkelveger
Gang-/sykkelvei - Hvamsmoen
Universell utforming kommunale bygg
Kjøp av utleieboliger
Utbedring og sanering av avløpsnett
Utbedring og sanering av vannforsyningsnett
Utvidelse rådhuset
Bredbånd
Utstyr areal og miljø - henger nødvann
Ny damkrone Ellingssjøen
Innløsning av boliger - Herbergåsen næringsområde
Utstyr areal og miljø - graver vann
Utbedring avløp Esval gård
Utfasing oljetank Esval gård
Sanering Runnivegen 15
Maskinvesteringer vei
Ombygging - Grønnbakkveien, bolig
Utvidelse Fenstad skole paviljonger
Vaskemaskin vaskeriet
Salg av eiendom

10 533
4 311
548
7 459
21 486
32 969
320
2 661
2 289
1 100
362

Vedtatt
budsjett
2019
22 000
8 000
16 000
2 000
6 000
20 350
25 950
800
7 500
300
5 000
1 100
300
200
7 000
-

155
84 193

122 500

Regnskap
2019

Revidert
Regnskap
budsjett
2018
2019
20 000
17 837
8 000
2 620
10 000
21 325
2 000
1 284
8 247
7 901
20 350
23 243
25 950
2 102
500
300
8 000
394
300
3 500
5 000
1 100
300
200
4 365
1 607
2 143
175
78
121
113 525
85 417

Universell utforming kommunale bygg
Midlene er ikke benyttet. Disse var avsatt til oppgradering av heiser ved Runnitunet og Nes
sykehjem. Kravspesifikasjon ble utarbeidet og anskaffelsen ble lyst ut på Doffin med tilbudsfrist i
uke 40. Vi mottok ingen tilbud. Kravspesifikasjonen evalueres. Ny utlysning i 2020.
Kjøp av utleieboliger
Det er kjøpt to utleieboliger i 2019 på tilsammen kr 7,459 mill. kr inkl. omkostninger. Husbanken
har gitt tilsagn om boligtilskudd til anskaffelsen på tilsammen 1,2 mill. kr. I tillegg har Husbanken
utbetalt to tilskudd til utleieboliger på kr 0,779 mill.kr som gjelder anskaffelse forrige år. Mottatte
tilskudd har dekket merkostnaden til anskaffelsene utover bevilgningen. Rest tilskudd er avsatt på
investeringsfond til senere anskaffelser til dette formål.
Utvidelse rådhuset, prosjektering utbedring i fht. tilgjengelighet og kapasitet
Utskiftning og utbedring av el-anlegg. Arbeidet med utskiftning av tavler er startet opp.
Bevilgingen ble i revidert budsjett justert ned til 0,5 mill. kr og det var da ikke rom for prosjektering
av større arbeid knyttet til tilgjengelighet og kapasitet, eller utskiftning av hovedtavle.
Innløsning av boliger - Herbergåsen næringsområde
Dialogen med grunneierne om erverv er opprettet. Det er innhentet takst for eiendommene. To av
grunneierne har kjøpt seg ny bolig. En eiendom innløses i 2019, mens det er gjort avtale om
innløsning av den andre eiendommen i samsvar med bevilgning avsatt i økonomiplanen/budsjett
2020.
51

Årsmelding 2019 Nes kommune

Utbedring avløp Esval gård
Nes kommune er grunneier på Esval gård, og har gått sammen med andre grunneiere i Esval
området for å utrede privat avløpslag med påkobling på offentlig avløp. Arbeidsgruppa, nedsatt
av grunneierne i området, ser på muligheten for et samarbeid med Hafslund, som er i gang med
å prosjektere nedgraving av høyspent. Det er søkt utsettelse av frist for utbedring av avløp. Ny
frist 30/9 i 2020.
Utfasing oljetank Esval gård
Oljetanken er bygget om til bioolje. Kostnaden for tiltaket kr 30 – 40 000,- er dekket av
driftsbudsjettet.
Startlån
Midlene på 35 mill. kr er utlånt. Av potten er 39 % innvilget til husstander med barn som særlig
prioritert gruppe med hensyn til barns oppvekstvilkår. I tillegg fikk to leietakere i kommunal bolig
innvilget lån og tilskudd til kjøp av egen eid bolig, og en fikk tilskudd til tilpasning i kommunal
bolig.
Mobil og bredbåndsdekning
Områdene Togstad, Røa, Bodding og Østgård får bredbåndsdekning i løpet av 2020. Det er søkt
om midler fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) for ytterligere forbedring av mobil og
bredbåndsdekning. Nes kommune har fått tildelt 1,5 mill. kr til utbygging av Fallet, Greniskogen
og Flakstadkroken.
Hvamsmovegen gang- og sykkelveg (G/S – veg)
Arbeidet med bygging av G/S-veg langs Hvamsmovegen er sluttført. Vegen ble tatt i bruk til
skolestart 2018. Opprydding og arbeid med jordbruksdreneringer gjenstod i 2019. Prosjektet ble
ferdigstilt godt innenfor budsjett. Total ramme i 2019 var på 10 mill. kr, forbruk 0,547mill. kr.
Prosjektet avsluttet.
Gang- og sykkelveger (G/S-veger)
Arbeidet med G/S-veger har vært utfordrende grunnet manglende leveranse fra konsulent. Av
Aksjon skolevegprosjekter er bare Tandbergvegen ferdigstilt. Haugsløkkevegen ble ferdigstilt i
2019, mens G/S-veg delen langs Knauserudvegen gjennomføres i 2020. Total ramme 8 mill.
kroner, forbruk 2,2 mill. kr. Kommunen har mottatt 2,1 mill. kr i tilskudd fra aksjon skoleveg.
Kommunale veger
Arbeidet med oppgradering av kommunale veger er utført i henhold til prioriteringsliste. Det var
begrenset aktivitet første halvår i påvente av oppstart arbeid med Husmo bru. Øvrig aktivitet ble
tatt opp igjen etter at konkurransen angående Husmo bru ble avlyst og det ble klart at ny
utlysning måtte gjennomføres. Av total ramme på 20 mill. kr, ble forbruket på 8,92 mill. kr. Det
vises til egen politisk sak (fremmet i januar 2020) om prioriteringen av investeringsmidlene, dvs.
hvilke tiltak som ble gjennomført.
Maskininvesteringer
Alle planlagte innkjøp er gjennomført innenfor budsjett.
STATUS INVESTERINGER AVLØP
Total ramme 20,35 mill. kr. Forbruk 22,3 mill. kr. Mangler innbetaling på ca. 2 mill. kr fra Årnes
vannverk (ÅVV) på del av prosjektkostnadene.
Auli del 2 Renovering av avløpsnett, samt bygging av fortau på deler av strekningen. Arbeidet
ble ferdig november 2019, prosjektet endte litt over prisestimat. Dette skyldes noen tekniske
problemer ved bruk av eksisterende trasè, herunder udetonert dynamitt i grøft. Noe opprydding
gjenstår til 2020.
Årnes vest- Rotneskrysset Renovering av avløpsnett. Dette er et samarbeidsprosjekt med
Statens vegvesen (SVV) som skal bygge ny rundkjøring i Rotneskrysset. SVV har hatt
utfordringer med kontrahering av entreprenør. Oppstart sommeren 2020. Ferdigstillelse
sommer/høst 2021.
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STATUS INVESTERINGER VANN
Samkjøres med investeringene til avløp. Total ramme 25.950 mill. kr. Forbruk 27.240 mill. kr. God
fremdrift på prosjekter førte til tidligere ferdigstillelse enn planlagt.
Vormsund – Finstadteiet Oppgradering av eksisterende hovedledning vann.
Samarbeidsprosjekt med avløp. God fremdrift førte til ferdigstillelse okt. 2019.
Fenstad auto – Frilset Oppgradering av eksisterende hovedledning vann.
Samarbeidsprosjekt med avløp på deler av strekningen. Ferdigstilles april 2020.
Nes strandhager
Samarbeidsprosjekt med Nes strandhager om oppgradering av vannledning fra hovedledning og
frem til Nes strandhager. Prosjekt ligger ikke i vedtatt handlingsplan. Kostnadsramme på ca. 1
mill.kr. Ferdig nov. 2019. Nes strandhager skal betale 55 % av kostnadene.

Nye rammebetingelser/utviklingstrekk

o
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Manglende vaktordning i driftsavdelingen samtidig som det er stadig flere bygg med
behov for assistanse utover normalarbeidsdag. Særlige mange hendelser i
svømmehallen som medfører stenging av basseng.



Behov for et mer variert tilbud av boliger til vanskeligstilte. Spesielt økning av unge
brukere.



Innenfor vann- og avløpssektoren er utfordringsbildet knyttet til tunge problemstillinger:
o

Fremtidig slambehandling

o

Fremtidig vannforsyning.

Oppgradering av hovedledninger vann og avløp.
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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, og
kommunalsjefene har resultatansvar for den samlet tjenesteproduksjonen i kommunalområdene.
Fram til 1. juni 2019 besto rådmannens ledergruppe av rådmann, fire kommunalsjefer, strategiog utviklingssjef, personal- og organisasjonssjef, økonomisjef, kommuneoverlege og
kommunikasjonssjef. Denne sammensetningen har endret seg gjennom høsten, og fra 1. januar
2020 vil ledergruppa bestå av rådmann, fem kommunalsjefer, kommuneoverlege og
kommunikasjonssjef.
Sentraladministrasjonen besto fram til 1. juni 2019 av tre separate stabsavdelinger: Personal- og
organisasjonsavdelingen (inkl. lønn- og personal, dokumentsenter, digitalisering, servicetorg),
Strategi- og utvikling (inkl. politisk sekretariat) og Økonomiavdelingen. Avdelingene fremsto som
silopregede, og det var lite samordning og kontroll på tvers. Videre var det få naturlige
samarbeidsarenaer og en uklar ansvars- og oppgavefordeling. Det var et tydelig behov for å
foreta en gjennomgang av struktur og roller/oppgaver i henholdsvis linje og stab, og det fremsto
som helt nødvendig å få på plass et velfungerende kvalitetssystem. I tillegg var det nødvendig å
sette fokus på økonomistyring og sykefravær. Spørsmålet var hvilke oppgaver skulle vi gjøre
mer/mindre av, for å sikre økt kvalitet i våre tjenester samtidig som vi skulle jobbe mer effektivt
med færre ansatte.
Fra 1. juni ble de tre stabsavdelingene slått sammen til en, og sentraladministrasjonen ble
omgjort til et eget kommunalområde – Administrasjon og styring. Det ble i stedet etablert tre
team: HR og digitalisering, Lønn og regnskap samt Økonomi, kvalitet og eierstyring. Den største
endringen besto i hvordan vi skulle jobbe sammen som team. Teamene skulle ikke være statiske,
men dynamiske. Oppgaveløsningen ville kreve involvering på tvers. Ved å ha en administrasjon
som jobbet sammen om de ulike utfordringene, var tanken at organisasjonen ble mer effektiv. Vi
ville få en bedre måte å utnytte hverandres kompetanse og kapasitet, og få en jevnere fordeling
av arbeidsbyrden. Samtidig håpet vi å kunne sikre en bedre back-up på viktige funksjoner.
HR og digitalisering besto av følgende funksjoner: personal, digitalisering/IKT, dokumentsenter
og servicetorg. Hovedverneombud, hovedtillitsvalgte og lærlingene avlønnes også her.
Økonomi, kvalitet og eierstyring hadde ansvar for økonomi/budsjett, eierstyring, politisk
sekretariat, analyse-/statistikk-, utviklings- og utredningsoppgaver, forvaltnings- og
saksbehandlingsoppgaver som bl.a. serverings-, salgs- og skjenkebevillinger og eiendomsskatt.
Juridisk rådgiver, folkehelsekoordinator og oppvekst- og SLT-koordinator hørte også til i
avdelingen.
Lønn og regnskap hadde ansvar for alle sentrale lønns- og regnskapsfunksjoner
Det ble gjennom høsten klart at den foreslåtte organisasjonsmodellen ikke fungerte
tilfredsstillende. Kombinert med et høyt sykefravær, ble implementering vanskelig. Det ble
samtidig tydelig at kommunalområdet generelt var for lite robust, og at vi på flere områder var
organisert på en måte som gjorde oss svært sårbare. Dette har medført at vi må tenke nytt fra
2020. Omstillingsprosessen vil derfor få en litt annen innretning. Gjennom fokus på
kvalitetsledelse (arbeid med rutiner, oppgavefordeling stab/linje, rolleforståelse,
medarbeiderskap) og bevisst rekruttering er det et mål at organisasjonen skal bli mindre sårbar
og mer effektiv.
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Måloppnåelse tjenesteproduksjon


2019 har stått i omstillingens tegn, og det har blitt satt fokus på kvalitetsledelse.



Ny rutine for månedsrapportering (Økonomi) ble innført fra mars.



Effektivisering – bemanningen er redusert med 4 årsverk.



Nytt delegasjonsreglement er etablert.



Kommunen har deltatt i flere ulike digitaliseringsprosjekter i samarbeid med DGI og de
øvrige kommunene på Romerike.

Viktige hendelser


Administrasjon og styring ble etablert som eget kommunalområde 1. juni 2019.



Nytt elektronisk telefonstøttesystem, Trio ble tatt i bruk høsten 2019. Samtidig fikk
kommunen nytt hovednummer. Fasttelefoner ble erstattet med mobiltelefoner på alle
kontorer og tjenestesteder.



Kommunestyret vedtok i november at Nes kommune skulle slutte seg til
digitaliseringsprogrammet Digitale Akershus, dette har etter 1.1.2020 blitt utvidet og heter
nå DigiViken.
Bakgrunnen for opprettelsen og Nes sin deltakelse er følgende: Digitalisering av det
norske samfunn, inkludert offentlig sektor og kommunene, skjer i et økende tempo, i en
mer komplekst teknologisk verden og med stadig flere aktører som digitalt må samhandle
i en blanding av åpne og sikre datastrømmer. For kommunene ligger utfordringen i at
digitaliseringen fremover vil inngå i tjeneste- og samfunnsutviklingen, og ikke bare som en
del av administrasjon av tjenestene.
For å sikre at kommunene i Akershus er bedre rustet og mer effektivt kan gjennomføre
digitaliseringstiltak fremover til beste for innbyggere, næringsliv og andre aktører i
kommunene, ønsker kommunene å etablere et positivt, gjensidig strategisk samarbeid /
partnerskap basert på nytte for alle kommunene. Kommuner i andre regioner (Trøndelag,
Hordaland og Rogaland) har inngått tilsvarende samarbeidsavtaler, og kommuner i flere
andre regioner er i tilsvarende prosesser. Det er en mer langsiktig intensjon om at alle
norske kommuner skal inngå i tilsvarende regionale samarbeid, slik at alle norske
kommuner inngår i en nasjonal digital samarbeidsstruktur

Økonomi
Drift
Virksomhet
Strategi og utvikling
Politisk styring
Personal og organisasjon
Økonomiavdelingen
SUM
Fellesposter
SUM inkl fellesposter
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Regnskap
Revidert
2019 budsjett 2019
4 942
6 210
8 813
9 671
56 964
57 318
14 280
84 998
-7 134
77 864

13 564
86 763
-19 596
67 167

Avvik
1 268
858
354
-716
1 765
-12 462
-10 697

Regnskap
2018
5 855
8 718
53 869
11 456
79 898
-5 385
74 512
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Strategi og utvikling
Avdelingen har et mindre forbruk på 1,3 mill. kr som i hovedsak skyldes mindre lønnsutgifter på
grunn av vakant stillinger. Videre er det er ikke satt inn vikar ved sykefravær og permisjoner.
Politisk styring
Det positive avviket på 0,9 mill. kr er i all hovedsak forårsaket av et mindreforbruk innenfor en
rekke driftsposter som f.eks. kontingenter, kurs og datautstyr.
Personal og organisasjon
Avdelingen har et mindreforbruk på 0,4 mill. kr og regnskapet er således i tilnærmet balanse.
Økonomiavdelingen
Avdelingen har et merforbruk på 0,7 mill. kr. Dette tilsvarer det ubudsjetterte driftstilskuddet til
ØRIK.
Fellesposter
Fellespostene har et negativt avvik på 12,4 mill. kr. Avviket på fellespostene er blant annet knyttet
til pensjon og det såkalte premieavviket som ble 7,8 mill. kr lavere enn budsjettert. Videre utgjør
manglende utbytte fra Esval Miljøpark KF 3,9 mill. kr.
Nye rammebetingelser/utviklingstrekk
Organisatoriske og økonomiske faktorer
Administrasjon og styring vil fortsatt ha fokus på effektivisering slik at aktiviteten kan tilpasses de
økonomiske rammene. Omstillingsarbeidet står derfor sentralt også i 2020. Kommunalområdet vil
fra 2020 bestå av 3 avdelinger/team: Økonomi, HR og Fellestjenester. I tillegg til
kommunalsjef/økonomisjef vil det være en HR-sjef og avdelingsledere for henholdsvis lønn- og
regnskap og fellestjenestene. Når det oppstår ledige stillinger må det vurderes hvilken
kompetanse kommunen har behov for å rekruttere inn.
Det vil være av avgjørende betydning at avdelingene jobber tett sammen for å unngå silopreg, og
slik at vi kan sikre nødvendig back-up på sentrale funksjoner.
Digitalisering/IKT:
Arbeidet med digitalisering og IKT har vært et viktig satsningsområde i 2019 og vil fortsatt ha høy
prioritet.
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 2019 Nes kommune

Økonomisk oversikt drift
Regnskap
2019

Revidert
budsjett
2019

Vedtatt

Regnskap

Budsjett

2018

i 1 000 kr

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger

-47 168

-46 098

-45 191

-44 160

Andre salgs- og leieinntekter

-130 758

-117 087

-115 285

-122 639

Overføringer med krav til motytelser

-158 347

-143 547

-93 551

-152 835

Rammetilskudd fra staten

-583 295

-588 047

-587 733

-552 292

Andre statlige overføringer

-39 291

-35 800

-33 565

-61 693

-3 441

-6 909

-5 311

-4 614

-586 749

-560 597

-560 597

-561 445

-31 544

-30 907

-30 907

-27 988

-3 214

-200

-200

-2 755

-1 583 806

-1 529 192

-1 472 340

-1 530 423

Lønnsutgifter

736 224

727 434

703 996

715 049

Sosiale utgifter

195 141

201 702

198 894

186 921

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr

202 450

173 122

180 208

171 570

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr

298 386

291 137

306 213

298 839

Overføringer

79 807

72 285

61 256

93 849

Avskrivninger

59 027

67 988

44 084

56 718

-970

-946

-946

-2 131

1 570 065

1 532 722

1 493 704

1 520 815

-13 741

3 530

21 364

-9 608

Renteinntekter og utbytte

-9 537

-5 620

-6 620

-8 133

Gevinst finansielle instrumenter

-2 132

-

-

-

-623

-

-

-577

-12 292

-5 620

-6 620

-8 711

26 223

24 507

24 979

20 461

-

-

-

-

49 360

49 462

49 662

55 407

Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

DRIFTSUTGIFTER

Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Finansinntekter

Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån

-

-

-

-

Sum eksterne finansutgifter

75 583

73 969

74 641

75 868

Resultat eksterne fin.trans

63 291

68 349

68 021

67 158

-59 027

-67 250

-43 346

-56 718

-9 477

4 629

46 039

832

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

AVSETNINGER
Bruk av avsetninger
Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond

-

-

-

-

-4 500

-4 500

-40 311

-19 557

Bruk av bundne fond

-15 580

-7 416

-6 504

-9 708

Sum bruk av avsetninger

-20 080

-11 916

-46 815

-29 265

Overført til investeringsregnskapet

-

-

-

-

Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk

-

-

-

-

3 889

3 889

-

11 881

Avsatt til bundne fond

13 592

3 398

776

16 551

Sum avsetninger

17 481

7 287

776

28 433

-12 076

0

-0

-0

Avsetninger

Avsatt til disposisjonsfond

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

Årsmelding 2019 Nes kommune

Økonomisk oversikt investering

2019

Revidert
budsjett
2019

Vedtatt
budsjett
2019

Salg av driftsmidler og fast eiendom

-9 854

-3 650

0

-93

Andre salgsinntekter

-6 027

0

0

-5 530

-27 893

-59 532

-45 050

-27 865

-2 772

0

0

0

Andre overføringer

0

0

0

-7 186

Renteinntekterog utbytte

0

0

0

0

-46 545

-63 182

-45 050

-40 674

Lønnsutgifter

3 453

0

0

3 724

Sosiale utgifter

1 123

0

0

1 085

161 656

280 065

242 980

103 982

Regnskap

Regnskap
2018

i 1 000 kr

INVESTERINGSINNTEKTER

Overføringer med krav til motytelse
Statlige overføringer

Sum inntekter

INVESTERINGSUTGIFTER

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tjen.prod.
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

0

0

0

0

25 332

51 285

45 570

20 097

Renteutgifter og omkostninger

0

0

0

0

Fordelte utgifter

0

0

0

0

191 564

331 350

288 550

128 888

Overføringer

Sum utgifter

FINANSUTGIFTER
Avdrag på lån

11 718

9 000

9 000

10 323

Utlån

36 231

41 200

35 000

41 396

3 104

3 675

3 675

3 371
50 651

Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket

0

0

0

Avsetninger til ubundne investeringsfond

7 000

5 572

0

0

Avsetninger til bundne fond

9 884

0

0

6 250

67 937

59 447

47 675

111 991

212 955

327 615

291 175

200 204

-187 090

-313 039

-278 500

-181 566

-20 289

-9 000

-9 000

-11 967

Salg av aksjer og andeler

0

0

0

58 257

Bruk av tidligere års udisponert

0

0

0

-58 257

Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov

FINANSUTGIFTER
Bruk av lån
Mottatte avdrag på utlån

Overføringer fra driftsregnskapet

0

0

0

0

Bruk av disposisjonsfond

-3 675

-3 675

-3 675

-6 671

Bruk av ubundne investeringsfond

-1 901

-1 901

0

0

Bruk av bundne fond
Sum finansiering
Udekket / udisponert
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0

0

0

0

-212 955

-327 615

-291 175

-200 204

0

0

0

0

Årsmelding 2019 Nes kommune

Hovedoversikt balanse
Regnskap 2019

Regnskap 2018

1 575 064
60 257
238 222
59 488
1 381 929

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

3 314 960

3 091 385

106 080
74 502
92 987
0
0
248 895
0

100 857
68 302
90 855
0
0
235 002
0

522 464

495 016

3 837 424

3 586 400

-165 573
-33 734
-10 570
-19 754
9 157
0
-12 076
0
0
0
-416 812

-169 859
-35 722
-5 471
-9 870
9 157
0
0
0
0
0
-406 946

-649 362

-618 712

-1 596 861
0
0
-1 380 743

-1 509 163
0
0
-1 261 821

-2 977 603

-2 770 983

0
-210 459
0

0
-195 082
-1 624

-210 459

-196 706

Sum gjeld

-3 188 063

-2 967 689

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D)

-3 837 424

-3 586 400

79 455
30 265
-109 720

86 545
45 638
-132 183

0

0

i 1000 kr.

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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