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Rådmannen har ordet 

Folketallet i Nes har i løpet av ett år økt med 1012 innbyggere, fra 22 410 til 23 422. Rundt regnet 
2/3 av dette skyldes innlemmingen av Rånåsfoss i Nes kommune. Vi har arbeidet i kommunen 
med fokus på effektivitet og kvalitet. Kostratallene indikerer at vi er i riktig retning. 

2020 har vært et meget spesielt år på flere områder.  

• Pandemien slo inn i samfunnet vårt og endret fokus betydelig. Dette har preget vår drift 
og absolutt alle våre ansatte. Noen har vært på «ufrivillig» hjemmekontorløsning nå i mer 
eller mindre ett år, andre som står i førstelinjen har operert med «trafikklys» som fra uke 
til uke har kunnet endre seg brått, andre igjen har operativt arbeidet med fokus på å 
håndtere våre innbyggere, og områder som smittevern (TISK), renhold, kommunikasjon 
og pleietrengende på en etter min oppfatning forbilledlig måte. 

• Tragedien i Gjerdrum med leirskred preget avslutningen av året 2020. Nesbuen viste 
empati, og kommunen bidro der vi kunne, blant annet med ressurser til administrasjonen i 
Gjerdrum og med sykehjemsplasser. 

• Videre i økonomisk sammenheng var 2020 et år med historisk lave strømpriser og 
betydelig reduserte pensjonskostnader på grunn av pensjonsreform, avkastninger i KLP 
sine fond og et lavt lønnsoppgjør i forhold til budsjett. 

• Igangsetting av planprosess for ny E 16 som i betydelig grad berører og engasjerer alle i 
kommunen. 

Kommunalområdene har i sum avlevert regnskapstall i pluss. 

Kommunen har fortsatt et tydelig behov for å arbeide med kvalitet og effektivisering. Vi er på rett 
vei med fokus på videreutvikling selv om mye dessverre har blitt betydelig forsinket i et år der 
mye måtte nedprioriteres og ikke var gjennomførbart på grunn av fokus på pandemi og 
smittevern. 

Regnskapet for 2020 viser et netto driftsresultat på 88 mill. kr eller 5,2 %. Kommunens positive 
resultat kan i stor grad tilskrives ekstraordinære inntekter/reduserte kostnader, og god 
økonomistyring i kommunalområdene. Likevel har kommunen fremover et begrenset økonomisk 
handlingsrom, og vi arbeider derfor med å tilpasse aktivitetsnivået til driftsrammen med fokus på 
mestring, kvalitet og effektivisering.  

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. 

Avslutningsvis kan det med litt glimt i øye konstateres at 2020 var det siste året Nes hadde 
rådmann, nå har den «kjønnsløse» kommunedirektøren overtatt. 

 
 
 

 

Jon Sverre Bråthen 
Kommunedirektør 
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Nes kommune i samfunnet 

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

Dette er Nes 

Nes er en middels stor kommune som har hatt en jevn vekst i folketallet de siste årene. Ved 
utgangen av 2020 var det 23 422 innbyggere i kommunen. Dette er 330 flere enn per 1.1. 
Folkemengden har det siste året økt med om lag 1,4 %. Veksten er dermed noe lavere enn den 
har vært de siste årene. Befolkningen i Norge økte i samme periode med 0,4 % så veksten er 
fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet. På grunn av grensejusteringen ved Rånåsfoss, er det 
1012 flere nesbuer per 31.12.20 enn per 31.12.19, noe som utgjør 4,5 %. 

Med 641 kvadratkilometer i areal er Nes den nest største kommunen i Akershus. Nes er en 
særpreget landbrukskommune med over 800 gårdsbruk og er en av landets største 
kornkommuner. Tettstedet Årnes er kommunesenter og kjennetegnes som en «stasjonsby» 
beliggende langs Kongsvingerbanen. Bosettingsmønsteret er preget av spredt bebyggelse med 
flere mindre tettsteder. Om lag 20 % av befolkningen bor i kommunesenteret.  

Nes’ særegenheter – som elvemøtet mellom Glomma og Vorma, det bølgende kulturlandskapet 
og kulturhistorien, blandet med kjennetegn som tilgangen til natur og friluft, det rike kulturlivet og 
idrettstilbudet, mye frivillig arbeid og god dugnadsånd – er med på å danne kommunens identitet. 
Næringsstrukturen preges av primærnæringene, offentlig virksomhet og servicenæringer. Nesten 
halvparten av arbeidsplassene i kommunen er innenfor offentlig administrasjon, undervisning og 
helse- og omsorgstjenester. Nes er en typisk pendlerkommune, der de fleste pendler til Oslo, og 
dernest til Gardermoen-området. 

Visjon og verdier 

Nes kommunes visjon «Det gode liv der elvene møtes» uttrykker et felles ønske om god 
livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke 
og kilde til inspirasjon. 

Kommunes tre verdier Nærhet, Engasjement og Synlighet (NES) uttrykker både en felles 
grunnleggende plattform å bygge lokalsamfunnet på inn i framtida og hvordan kommunen skal 
arbeide og lede mot visjonen. 
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Verdiene skal kjennetegne kommunens organisasjon og væremåte. De handler i stor grad om
hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vi skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli
oppfattet. Man kan si at verdiene utgjør «grunnmuren», som blir organisasjonens viktigste
fundament både for daglig drift og i strategisk utvikling. Innbyggerne i Nes skal kunne identifisere
seg med kommunens verdier.

Slik står det til i kommunen

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

Det har vært et utfordrende år med koronapandemi, stramme økonomiske rammer og fortsatt
arbeid med en omfattende omstillingsprosess. Regnskapsresultatet i 2020 er likevel svært positivt
med et regnskapsmessig mindreforbruk (netto driftsresultat) på 88 mill. kr eller 5,2 % av samlede
driftsinntekter. Dette er betydelig over budsjett, og langt over kommunens måltall på 1,75 %. Det
er i stor grad utenforliggende årsaker til mindreforbruket. Reduserte pensjonspremier, lave
energipriser, lave renter og et moderat lønnsoppgjør kan nevnes som noen. I tillegg kommer ulike
statlige tiltak og kompensasjonsordninger knyttet opp mot Covid-19. Det må likevel nevnes at
Nes kommune gjennom pandemien løpende har satt søkelys på kostnadseffektive løsninger.
Med en stadig høyere investeringsgrad i årene framover, må kommunen fortsette arbeidet med å
effektivisere sine tjenester, og fokuset på god økonomistyring vil stå sentralt i dette arbeidet.

Psykisk helsetilstand hos barn og unge, frafall i videregående skole, høy andel
livsstilssykdommer og en økende andel eldre, kombinert med den økonomiske situasjonen og
behovet for omstilling, effektivisering og digitalisering, er de største utfordringsområdene
framover.

Nøkkeltall (fra Kostra)

Innbyggere

23 422

Utgifter helse- og
omsorgstjenester

per innbygger

21 963

Elever i SFO

55,3 %

Barn med
barnehageplass

90,4 %

Driftsresultat (konsern)

4,9 %

Lånegjeld per
innbygger

54 868

Driftsinntekter per
innbygger

75 496

Driftsutgifter per
innbygger

71 815
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Organisering – slik jobber vi 

Administrativ struktur 

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

Fra 1. januar 2020 har rådmannens ledergruppe bestått av fem kommunalsjefer, 
kommuneoverlege og kommunikasjonssjef. Det har ikke vært noen endringer i denne strukturen i 
2020.  

Den administrative organiseringen er skjematisk fremstilt i organisasjonskartet under der 
mørkegrønne bokser er definert som virksomhetsområder og lysegrønne bokser er avdelinger. 
For kommunalområde administrasjon og styring er kommunalsjef kommunens økonomisjef, mens 
avdelingsleder for HR er kommunens HR-sjef. 

 

Organisasjonskart 

 

 

Politisk ledelse og politisk styring 2019-2023 

Nes kommune har ordfører fra Arbeiderpartiet.  Den politiske samarbeidsplattformen består av 
Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Senterpartiet har varaordfører. Vervet som ordfører utgjør 100 % 
stilling og varaordfører 50 %. I Nes kommune er Grete Sjølie ordfører og Vivian Wahl er 
varaordfører. 
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Kommunestyrets sammensetning 2019 - 2023 

Arbeiderpartiet:  

Senterpartiet: 

Fremskrittspartiet: 

Høyre: 

Miljøpartiet De Grønne: 

Fellesliste - 
Sosialistisk Venstreparti og Rødt: 

Kristelig Folkeparti: 

Venstre: 

Tverrpolitisk seniorliste:  

12 representanter   

8 representanter 

4 representanter 

4 representanter 

2 representanter 

 
2 representanter 

1 representant 

1 representant 

1 representant 

 

 
• Nes kommunestyre er kommunens øverste politiske organ og består av 35 representanter.  

• Formannskapets 11 medlemmer utgjør kommunens plan- og økonomiutvalg. 

• Vi har i tillegg følgende utvalg: 

• Administrasjonsutvalget 
• Utvalg for teknikk, næring og kultur 
• Utvalg for oppvekst, helse og velferd 
• Ankeutvalg for oppvekst, helse og velferd 
• Kontrollutvalget 
• Vilt- og fiskenemd 
• Sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt 
• Klagenemnd for eiendomsskatt 
• Eldreråd  
• Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
• Ungdomsrådet 
• Barn og unges kommunestyre (BUK) 

• Romerike Revisjon IKS er kommunens revisor 

Interkommunale selskaper og samarbeid 

Regionen på Øvre Romerike bestående av kommunene Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, 
Gjerdrum og Ullensaker er preget av sterk vekst. Dette fordrer et tett samarbeid på tvers av 
kommunene for å gi gode og effektive tjenester for innbyggerne. 

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

Det er utarbeidet strategier for samarbeid innenfor interessepolitikk, næringsutvikling, 
tjenestesamarbeid og administrativt samarbeid, samt felles IKT- strategier. 

Nes kommune er tilknyttet følgende interkommunale selskaper og samarbeidsavtaler: 

Interkommunale selskaper (IKS) 

• Romerike Revisjon IKS 
• Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS) (tidligere ROKUS) 
• Øvre Romerike Brann og redning IKS (ØRB) 
• Romerike Krisesenter IKS 
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Interkommunalt samarbeid (kommuneloven § 27) 

• Digitale Gardermoen IS (DGI) 
• Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike (overført til skatteetaten fra 01.11.20) 
• Skåningsrud skole og ressurssenter 
• Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP) 

Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen (vertskommune i parentes) 

• Voksenopplæring (Ullensaker) 
• Barnevernsvakt (Lørenskog) 
• Miljørettet helsevern (Nannestad) 
• Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid - ØRIK (Ullensaker)  
• Interkommunalt byggetilsyn (Ullensaker) 
• Kemner/skatteoppkreverfunksjon (Ullensaker - overført til skatteetaten fra 01.11.20) 
• Vannområde Øyeren (Nes) 
• Særnamsfunksjon (Eidsvoll) (fra 01.11.20) 

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. 

 

 



Årsmelding 2020 Nes kommune 
 
 
 

 
 

 11 

Hovedtallsanalyse og regnskapsresultat 

Regnskapsresultat drift 

Regnskapet for 2020 viser et positivt netto driftsresultat på 88 mill. kr eller 5,2 % av 
driftsinntektene. Dette er bedre enn budsjettert, og ligger også langt over kommunens måltall på 
1,75 %. Konsolidert regnskap viser et netto driftsresultat på 89,6 mill. kr (4,9 % av 
driftsinntektene.) 

Samlet har virksomhetene et mindreforbruk i 2020 på 34,6 mill. kr i forhold til revidert budsjett. Av 
dette er 16,9 mill. kr fellesposter og sentrale inntekter/utgifter som f.eks. pensjon og 
lønnsavsetningspotten. Avvikene for de enkelte kommunalområdene er beskrevet nærmere i 
kapittel 6. 

Kommunens positive resultat har flere årsaker. Først og fremst begynner vi å se effekten av 
omstillingsarbeidet vi har vært igjennom siden 2019. En stram økonomistyring og effektiv drift er 
et vesentlig bidrag. Videre kan utenforliggende årsaker som reduserte pensjonspremier, lave 
energipriser, lave renter og et moderat lønnsoppgjør nevnes som noen. I tillegg kommer ulike 
statlige tiltak og kompensasjonsordninger knyttet opp mot Covid-19.  

Virksomhet  
(tall i 1000 kr) 

Regnskap 2020 
Regulert 

budsjett 2020 
Avvik Regnskap 2019 

Administrasjon og styring inkl. fellesposter 72 478 80 981 8 503 78 394 

Oppvekst og utdanning inkl. VUS 546 015 543 501 -2 514 514 297 

Helse og velferd 445 979 443 333 -2 646 440 423 

Kultur og mangfold 60 031 63 257 3 226 57 328 

Samfunn og miljø inkl. selvkost 71 575 88 261 16 686 82 351 

Sentrale inntekter og utgifter -11 814  -430 11 384 -2 419 

 1 184 265 1 218 903 34 639 1 170 374 

Driftsinntekter  

Samlet er driftsinntektene 37,4 mill. kr høyere enn revidert budsjett, eller 106,9 mill. kr høyere enn 
vedtatt budsjett. 

Skatteinntektene ble 17,1 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjettert. Sviktende skatteinntekter er 
noe Nes kommune har hatt til felles med mange norske kommuner i 2020. Skatteutjevningen 
(inntektsutjevningen) ble imidlertid 13,7 mill. kr høyere enn budsjettert, slik at det samlede 
inntektstapet ble 3,5 mill. kr. Inntekts- og formueskatten ble i 2020 10,9 mill. kr høyere enn i 2019. 
Dette utgjør en økning på knappe 1,9 % fra 2019. Skatteinngang før utjevning var i 2020 på 
82,7% av landsgjennomsnittet mot 84,4 % i 2019. Etter inntektsutjevningen kommer kommunen 
opp på 94,5 % av landsgjennomsnittet. Dette er det samme som i 2019.  Rammetilskuddet inkl. 
tildelte skjønnsmidler ble over 37,6 mill. kr. høyere enn opprinnelig budsjettert. Dette skyldes den 
særskilte koronakompensasjonen som kommunen har mottatt. Eiendomsskatten ble 3 mill. kr 
lavere enn budsjettert.  

Andre statlige overføringer (tilskudd fra IMDI og Husbanken) ble 2,5 mill. kr høyere enn 
opprinnelig budsjett. Av dette skyldes 1,8 mill. kr integreringstilskudd til flyktninger, og 0,7 mill. kr 
rentekompensasjon til skolebygg fra Husbanken. Tilskuddet er 11,1 mill. kr lavere enn revidert 
budsjett, men dette skyldes at koronatilskudd til vedlikehold på 10,9 mill. kr senere er ompostert 
til annen konto. Således kan ikke dette anses som en mindreinntekt. 

I 2020 mottok vi 47,7 mill. kr i refusjon sykepenger og refusjon foreldrepermisjon. Til 
sammenligning hadde vi 48,5 mill. kr i vikarutgifter til egne ansatte samt 1,6 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.  

Til tross koronasituasjonen, har sykefraværet i Nes kommune gått ned fra 2019 til 2020. I 2019 
var det samlede sykefraværet i Nes kommune 10,67 %, mens det i 2020 var på 9,82 %. Likevel 
har refusjonsinntektene økt fra 40,4 mill. kr til 47,7 mill. kr. Det kan være flere årsaken til dette, 

men en intensivert innsats på å søke refusjoner er et vesentlig element. 



Årsmelding 2020 Nes kommune

12

Det er inntektsført 33 mill. kr i tilskudd for ressurskrevende tjenester. Vederlagsinntektene på
sykehjemmet (brukerbetaling fra de som har sykehjemsplass) utgjør ca. 19,2 mill. kr. Samlet ble
dette ca. 2 mill. kr høyere enn forventet.

Driftsutgifter

Driftsutgiftene er 19 mill. kr høyere enn i revidert budsjett og 85 mill. kr mer enn i vedtatt budsjett.

Lønn og sosiale utgifter ligger 22 mill. kr under revidert budsjett og 17,5 mill. kr over vedtatt
budsjett. Dette må ses i sammenheng med blant annet mottatt refusjon for sykepenger og
foreldrepermisjon, reduserte pensjonsutgifter, et moderat lønnsoppgjør og redusert sats for
arbeidsgiveravgift i termin 3. 2020 har vært et spesielt år på alle måter. Ansatte har blitt beordret
til andre stillinger, vi har hatt ansatte i korona-karantene, nedstengte virksomheter, vaksinering,
testing, smittesporing, hjemmekontor, smittevernstiltak osv. Alle disse forholdene er til sammen
en forklaring på at lønnsutgiftene ikke er i samsvar med budsjett.

Kjøp av varer og tjenester ligger 1,7 mill. kr over revidert budsjett, og 26,8 mill. kr. over vedtatt
budsjett. Det er en rekke ulike poster med mer- og/eller mindreforbruk som ligger bak disse
tallene, men den arten som har det største avviket sammenlignet med vedtatt (opprinnelig)
budsjett er kjøp fra andre (private). Ellers har vi spart penger både på strøm og matvarer i 2020.

Overføringer og tilskudd til andre ligger 22,9 over revidert budsjett og 24,1 mill. kr høyere enn
vedtatt budsjett. Her er det største enkeltavviket knyttet til betalt mva (17,5 mill. kr.), men dette
har en tilsvarende inntektspost.

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

Finansinntekter og -utgifter

Kommunens renteinntekter/gevinster er 3 mill. kr høyere enn revidert budsjett, mens
finansutgiftene ligger 0,5 mill. kr over revidert budsjett. Sammenlignet med opprinnelig budsjett er
renteutgiftene 8,7 mill. kr. lavere. Netto finansutgifter ligger samlet 4 mill. kr lavere enn
budsjettert.

Regnskapsresultat investeringer

I 2020 ble det investert 324,2 mill. kr i anleggsmidler, noe som er 51,8 mill. kr lavere enn budsjett.
Avviket kan i all hovedsak henføres til prosjekter innenfor selvkostområdet, samferdsel (13 mill.
kr) samt omsorgsboliger (5 mill. kr.)

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

Brutto investeringsutgifter - prosentvis andel fordelt på tjenesteområde
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Driftsresultat

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

For bedre å vurdere kommunens evne til å betjene låneopptakene er avskrivningskostnadene
trukket ut av brutto driftsresultat. Dette er kostnader som inntektsføres som en motpost til
avdragsutgiftene ved beregning av netto driftsresultat. Korrigert brutto driftsresultat utgjør 9,3 % i
2020 og 4,6 % i 2018.

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

Overskuddet etter at renter og avdrag er betalt, er kommunens netto driftsresultat. Netto
driftsresultat er et mål på kommunens økonomiske handlefrihet og er de midlene kommunen kan
benytte som egenkapital til investeringer, fondsavsetninger og til fremtidige driftsutgifter.

Regnskap for 2020 viser et netto driftsresultat på 5,3 % av driftsinntektene. Dette er bedre enn i
2019 da det utgjorde 0,8 %. Dette er også vesentlig høyere enn teknisk beregningsutvalgs (TBU)
anbefaling på 1,75 %, og langt bedre enn det som ble lagt til grunn i budsjettet.

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

I følge foreløpige Kostratall per 15.03.21 har Nes kommune et netto driftsresultat i 2020 på 4,9 %
Dette er tall basert på det konsoliderte regnskapet (konsern) der Esval Miljøpark KF er inkludert.
4,9 % er vesentlig høyere enn gjennomsnittet i Kostra-gruppe 9 som utgjør 1,8 %.

Måleindikator Ambisjon
2020

Status
2020

Status
2018

Status
2018

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 1,75 % 4,9 % -0,8 % -0,2 %
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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 2020 utgjorde disposisjonsfondene våre til sammen 15 % (konsern 14,8%). Dette er
4,5 prosentpoeng høyere enn i 2019 og over gjennomsnittet for gruppe 9 på 10,3 %.

Samlet utgjør driftsfondene våre ved årsslutt 252,2 mill. kr. Av dette utgjør det såkalte
pensjonsreguleringsfondet ca. 74,5 mill. kr. Ordinært driftsfond utgjør 148,3 mill. kr etter at årets
resultat er lagt inn. Finansreguleringsfondet er uendret og utgjør 18,1 mill. kr. Spillemiddelfondet
er på 10 mill. kr.

Arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld) er et uttrykk for kommunens likviditet. Med
likviditet menes evne til å betale løpende forpliktelser etter hvert som de forfaller. Premieavviket
er ikke tatt med for å gi et bedre uttrykk for likviditeten.

Arbeidskapitalen er grei, og vesentlig bedre enn i fjor slik figuren over viser. Vi har en
likviditetsgrad, omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld, på 2,9. I det konsoliderte regnskapet har
kommunen en likviditetsgrad på 3,0. Generelt sett bør denne være større enn 2, og minimum skal
den være større enn 1. Hvis ikke, vil kommunen oppleve vanskeligheter med å betjene den
kortsiktige gjelden.

Måleindikator Ambisjon
2020

Status 2020 Status 2019 Status 2018

Tilstrekkelig disposisjonsfond i % av brutto
driftsinntekter

10 % 14,8 % 10,5% 11 %
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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 2020 på 72,7 % av driftsinntektene mot 65,9 % året før.
Nes kommune har dermed en lånegjeld som overstiger kommunens eget måltall på maksimalt
70%. Netto lånegjeld passerte 1 mrd. kr. i 2019, og ved utgangen av 2020 utgjør den 1,33 mrd.
Kr, ikke inkludert Startlån, og vil i årene framover stige til anslagsvis 1,9 mrd. kr i 2024.
Gjeldsgraden vil da øke betydelig.

Fra og med 2018 endret Nes kommune avdragstiden på alle langsiktige lån fra tidligere 20 år til
30 år. Vi betaler fortsatt ned lånene våre noe raskere enn kommunelovens absolutte
minimumskrav. Dette med bakgrunn i at beregnet minimumsavdrag for Nes kommune er ca. 11
mill. kr lavere enn de faktiske avdragsutgiftene våre.

Ved utgangen av 2020 var lånegjelden til investeringer 1,378 mrd. kr inkludert finansiell leasing
av Neskollen skole på 43,5 mill. kr. Samlet tilsier dette en netto økning på 247,8 mill. kr, etter
låneopptak på 302 mill. kr.

Måleindikator Ambisjon
2019

Status 2020 Status 2019 Status 2018

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 70 % 72,7 % 65,9 % 61,8 %

Netto lånegjeld per innbygger har økt med 14,2 % sammenlignet med 2019, og utgjør nå 54.868
kr. Sammenlignet med kommunegruppe 9 er lånegjelden per innbygger betydelig lavere enn
gjennomsnittet. I figurene under er som tidligere nevnt Kostragruppe 7 benyttet til sammenligning
i 2018 og 2019, mens Kostragruppe 9 er benyttet i 2020.

Netto lånegjeld per innbygger Netto finanskostnad
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Gjennomsnittlig rente på kommunens lån, ekskl. Husbanken og finansiell leasing gikk ned fra 2 % 
i 2019 til 1,5 % i 2020. Gjennomsnittsrenta i 2021 er forventet å bli ca. 1,1 % før den stiger igjen i 
2022. I 2025 er det forventet en snittrente på 2,23 %. Renteutgiftene i 2020 ble 8,7 mill. kr lavere 
enn opprinnelig budsjettert. Også renteinntektene ble noe høyere enn budsjettert.  

Netto finans- og avdragsutgifter viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til 
tilbakebetaling av lån. Rente- og avdragsbelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, 
for eksempel andelen fremmedkapital (lån), nedbetalingstiden o.l. Det tas bare hensyn til 
transaksjoner i driftsregnskapet. I netto finans omfattes renteutgifter/-inntekter og tap/gevinst på 
finansielle plasseringer (aksjer osv.) 

Netto finans- og avdragsutgifter var ved utgangen av året 4 % av brutto driftsinntekter, noe som 
er 1,1 prosentpoeng lavere enn for kommunegruppe 9. For Nes kommune har andelen gått ned 
fra 2018 all den tid avdragstiden er økt fra 20 til 30 år. Videre har det vært lave renter i 2020. 
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 

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

Bankinnskudd/kontanter (hele tusen) 2020 2019 2018 

Kontant beholdning, kommunekasse 357 753 248 895 235 002 

 

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 2020 er lavere enn referanseindeksen tilsier. Siden oppstart har avkastningen 
vært vesentlig bedre enn referanseindeksen. (Referanseindeks er lik avkastning på 
statsobligasjoner - statsobligasjonsindex ST4X på 3,5 % i 2019).  

Forvalter (hele tusen) 2019 2018 Endring Avkastning Avkastning 
 % 

Referanse 

Index i % 

DnB Likviditet 20 32 569 32 164 405 405 1,26 3,5 

Nordea likviditet pensjon 61 942 60 823 1 119 1 618 1,84 3,5 

Sum pengemarkedsfond 94 511 92 987 1 524 2 132 1,64 3,5 
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Gjeldsportefølje 

Kommunen har de siste årene i all hovedsak tatt opp lån med flytende rente. I en periode med 
lavt rentenivå har dette vært gunstig. Låneopptaket i 2019 ble tatt opp som et fastrentelån med 
bindingstid på 5 år. Dette for å redusere renterisikoen på kommunens låneportefølje. I henhold til 
kommunens finansreglement kan inntil 25 % av lånemassen ha fastrentebetingelser.  

Lånet i 2020 ble tatt opp med flytende rente (NIBOR 3 mnd.) 

En renteøkning på 1 prosentpoeng utover eksisterende rentemarkedsprognose tilsier 15-17 
mill. kr per år i økte rentekostnader på kommunens låneportefølje slik den fremkommer i 
økonomiplanen. Årsaken til dette, er den høye andelen lån på flytende rente.  

 

Konsernets samlede langsiktige lånegjeld 

Lånegiver 
(kreditor)  

Rentesats Låne 
produkt 

Bindingstid Regnskap 
2020 

Regnskap 
2019 

Gj.snitt 
gjenværende 

løpetid 

KLP 1,49 % pt.rente   248 882 720 261 120 691 26 

KLP 1,37 % 3 m.nibor   441 781 412 146 844 237 29 

KLP 1,98 % fast Juli 2024 19 500 000 21 000 000 13 

       

Kommunalbanken 1,41 % pt.rente   384 092 670 405.252.390 19 

Kommunalbanken 1,54 % 3 m.nibor   97 528 100 102.000 460 22 

Kommunalbanken 2,37 % fast Okt 2024 140 166 660  145 000 000 29 

       

Husbanken 1,58 % flytende   2 153 400 2 764 655 4 

Husbanken-startlån 1,57 % flytende   277 855 351 250 988 930  

       

Samlet lånegjeld     1 611 960 313 1 334 972 386  

       

Finansiell leasing       

Neskollen skole 
(SEB finans) 

2,53 %   43 482 611 45 771 169 19 
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Særskilt om korona/Covid-19 

Det er vanskelig å anslå de økonomiske konsekvensene av pandemien. Merutgiftene er ikke 
nødvendigvis synlige i regnskapet da prosjektkoden som er opprettet ikke har blitt benyttet på 
arbeidsinnsatsen (noen lønnsutgifter har fått prosjektkode) eller på de tapte inntektene. 
Langtidseffektene er kanskje heller ikke synlige enda. For eksempel kan det hende at den svært 
hektiske arbeidssituasjonen flere av tjenesteområdene våre har om dagen kan føre til økt 
sykefravær i lengden. Videre vil det ta tid før et nedstengt næringsliv blir synlig i kommunens 
regnskap gjennom f.eks. reduserte skatteinntekter og økte utgifter til f.eks. sosialhjelp. Lavere 
inntekter fører til lavere betaling for tjenester som har inntektsgradert betaling. Familier kan velge 
å ta barna sine ut av barnehage og SFO under pandemien, noe som igjen kan få konsekvenser 
for bemanningen. Økte kostnader i kommunale barnehager medfører økte driftstilskudd til private 
barnehager om to år osv. Og hva vil ansatte på hjemmekontor ha å si for arbeidsmiljøet på lang 
sikt? Her mangler vi per i dag fasit på mye. Bare smittevern og TISK (testing/isolering/ smitte-
sporing/karantene) alene er forventet å gi kommunen merutgifter på 13,7 mill. kr 1. halvår 2021. 

Pandemien fører imidlertid til en rekke «besparelser» i kommuneregnskapet også. F.eks. er 
rentenivået historisk lavt, lønns- og prisstigningen ha vært lavere enn normalt, vi sparer penger 
på reiseutgifter, ansatte bruker ikke tid på å forflytte seg mellom møter osv. Enkelte «prosjekter» 
blitt utsatt, men her kan man kanskje forvente seg økte utgifter senere. 

Også de overordnede samfunnsmessige kostnadene vil mest sannsynlig få innvirkning på 
kommuneregnskapet på sikt, selv om det kanskje vil ta litt tid. 

Staten har i 2020 kommet med flere tiltakspakker som inkluderer ulike økonomiske tiltak overfor 
kommunene. En kort oppsummering for Nes kommune sitt vedkommende følger under: 

 

Krisepakke fase 1/ 2 Beløp Totalt  Forklaring: 

Økt rammetilskudd 15.522.000  

Kompensasjon for skattesvikt, 
inntektsbortfall og merutgifter 
koronapandemi 

Foreldrebetaling 
barnehage/SFO 4.460.000*  

Skal kompensere for inntektsbortfall både i 
kommunale og private barnehager og SFO 

  19.982.000  
    
RNB/Korona fase 3  5.700.000  
    
Skjønnsmidler  8.300.000 Generelt tilskudd 
    
Særskilte tiltak    

Vedlikeholdstiltak 10.900.000*  

Ikke planlagte vedlikeholdstiltak. Må 
benytte eksterne bedrifter. Krever egen 
rapportering med revisorgodkjenning. 

Næringslivet 3.300.000*  Tilskudd til lokalt næringsliv 
  14.200.000  
    
Arbeidsgiveavgift  6.000.000 Redusert aga 4 %-poeng termin 3 
SUM  54.100.000  

 

Postene merket med (*) er i all hovedsak betalt ut til eksterne. Dermed er det igjen drøye 36 mill. 
kr til kommunale merkostnader som tidligere har blitt beregnet til å utgjøre om lag 36 mill. kr i 
2020. Dermed kan det ut til at de statlige kompensasjonsordningene dekket våre direkte 
merkostnader forrige år. Men igjen – regnestykket et usikkert.  
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KOSTRA

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

I årsmeldingen har Nes kommunes tall blitt sammenlignet med Kostragruppe 7 i årene fram til og
med 2019, og med gruppe 9 fra 2020.

De foreløpige Kostratallene for 2020 som ble publisert 15. mars 2021 viser at Nes kommune i
2020 samlet sett har et lavere forbruk på sentrale tjenester enn i sammenlignbare kommuner i
Kostragruppe 9. I 2020 brukte Nes kommune 6.627 kr pr innbygger mindre enn gjennomsnittet i
kommunegruppe 9 på tjenestene som inngår i figuren under.

Netto driftsutgifter per innbygger – 2020 – Kostragruppe 9.

Telemarksforsking: Kostra- og effektivitetsanalyse – Nes kommune 2020

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

Det presiseres at et slikt beregnet utgiftsnivå generelt ikke må oppfattes som en slags fasit på et
”ri kti g” ni vå. B eregni ngene er m er en ill ustrasj on på hvordan kommunen fakti sk har ti l passet seg
et forbruksnivå på de aktuelle tjenesteområdene i sum - sammenlignet med hva utgiftsbehovet
(ifølge kriteriene i inntektssystemet) og de reelle, frie inntektene ideelt sett skulle tilsi. Dessuten
skal det nevnes at frie inntekter ikke omfatter for eksempel utbytteinntekter og annen
finansavkastning, og at kriteriene i inntektssystemet ikke inkluderer alle tjenesteområder.

Analysene er basert på foreløpige/ureviderte KOSTRA-data for 2020 og tall for tidligere årganger,
og det er tatt utgangspunkt i KOSTRA-tall for kommunen som konsern.
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Telemarksforsking beregninger viser at Nes kommune, på de sentrale tjenesteområdene som 
inngår i inntektssystemet, hadde mindreutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 176,5 mill. kr i 
2020. I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet mindreutgifter på 137,6 
mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på 
korrigerte frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 99,3 mill. kr), 
har vi beregnet et samlet mindreforbruk på 38,3 mill. kr (=137,6-99,3). 

I tabellen under fremkommer mer-/mindreforbruk ift. «normert nivå» for Nes kommune for årene 
2019-2020. (Millioner kroner) 
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Mål og resultater 
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Innledning 

I dette kapitlet beskrives hvordan vi i 2020 har prioritert, brukt ressursene og jobbet for å nå de 
langsiktige målene og følge opp strategiene i kommuneplanens samfunnsdel samt 
handlingsprogrammet med budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.  
 

Samfunnsutvikling i et folkehelseperspektiv  

Oversiktsarbeid folkehelse og kunnskapsgrunnlag for planstrategiarbeid  
Kunnskapsgrunnlag for lokal, bærekraftig samfunnsutvikling – inkludert oversikt over helsetilstand 
og påvirkningsfaktorer 2020-2023 ble vedtatt i februar 2020. Kunnskapsgrunnlaget er en del av 
prosessen med det systematiske folkehelsearbeidet, og danner grunnlaget for å prioritere retning 
og innsats i årene som kommer. Dokumentet ble videre lagt til grunn for arbeidet med kommunal 
planstrategi for Nes, som ble vedtatt i september 2020.  
  
Koronapandemien 
Koronapandemien har blitt hovedprioritet i folkehelsearbeidet i 2020. Koronapandemien truer 
folkehelsen og helsetjenestene her og nå, og det har vært nødvendig å tilpasse seg raskt og 
prioritere dette. Vi opplever at pandemien har medført godt samarbeid på tvers av 
organisasjonen, og rask omstillingsdyktighet. Dette er erfaringer som er gode å ha med seg 
videre til andre satsningsområder i folkehelsearbeidet.  
  
Barn og unge prioriteres  

Frisklivs- og mestringssenteret arbeider kontinuerlig for å få til gode, tverrfaglige og universelle 
tiltak, der fagressurser på tvers av organisasjonen benyttes. Det er et særskilt fokus på ernæring, 
jf. et av kommunens satsningsområder i folkehelsearbeidet i planperioden. Det har forekommet 
noen endringer til planlagte tiltak i forbindelse med koronapandemien.   

• Generelt har smittevern medført at gruppebaserte tilbud til barn og familie er gjennomført 
individuelt. Alle unntatt to barneskoler har imidlertid fått stedlig besøk og oppfølging i forhold 
til mat og måltider i SFO. Helsestasjonen har i stor grad gjennomført gruppetilbudet som 
inkluderer sped- og småbarnsernæring. 

• Vi samarbeider med forskningsmiljø ved OsloMet og UiO om ernæringsrelatert arbeid. De 
bidrar med evaluering og å heve kvaliteten på tiltakene, og vi bidrar med et praksisfelt. I 2020 
har vi hatt tre tverrfaglige workshops med deltakelse fra alle kommunalområder, noe som for 
partene har bidratt til nyttig bevisstgjøring og kunnskapsheving. 

  
Nes deltar i folkehelseprogram  
Nes kommune deltar i den nasjonale satsingen, Program for folkehelsearbeid i kommunene, 
sammen med flere kommuner i Gardermoregionen (Nannestad, Ullensaker og Gjerdrum). 
Prosjektet har blitt bevilget 7,5 mill. kr over en femårsperiode fra fylkeskommunen. Tematikken er 
foreldrerettet arbeid for å styrke foreldrerollen og slik fremme gode, trygge og tydelige foreldre, 
samt å bygge foreldrenettverk. Det er ansatt en interkommunal prosjektleder, og form og innhold 
planlegges vinter/vår 2021. Foreløpig planlagt pilotering er skoleåret 2021/2022. 
  
Trafikksikkerhet  
Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid, og arbeidet med revidering av 
trafikksikkerhetsplanen var i prosess i 2020. Av ressursmessige årsaker er prosessen forsinket. 
Vi arbeider med trafikksikkerhet gjennom ordningen Trafikksikker kommune, og vi har et 
Trafikksikkerhetsutvalg (TSU), som har møter tre ganger i året. Overgangen til Viken har medført 
endringer i tilskuddsordninger til kommunen, som bortfall av Aksjon skoleveg-midler. Det kan 
innebære en svekkelse av kommunens muligheter til å få tilskudd til trafikksikkerhetstiltak på det 
kommunale veinettet. 
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Nes kommune har et balansert og bærekraftig bosettingsmønster.  

Nes kommune skal legge til rette for bærekraftig utvikling og folkehelse. Nes kommune 
skal legge til rette for:  

• gode tettsteder 
• gode boligområder 
• framtidsrettet infrastruktur 
• god offentlig kommunikasjon til Årnes 
• god og helhetlig byggeskikk og arkitektur  

 

• Gang- og sykkelveiprosjekter pågår i henhold til investeringsplanen. Gang- og sykkelveg fra 
Fenstad skole til Haugsløkkevegen er i prosess for utlysning på «Doffin». Prosessen med 
minikonkurranse ble stoppet som følge av størrelsen på prosjektet. Forventet oppstart er 
våren 2021. Det er allerede tildelt Aksjon skolevegmidler til prosjektet.  

• Kommunale veger opprustes i henhold til prioriteringsliste vedtatt i Formannskapet den 
28.01.20 (PS 5/20). Arbeidet med ny Husmo bru er i sluttfasen. Det har vært noen problemer 
med forurenset grunn og Covid-19. Videre har Bane NOR satt krav som har påvirket 
prosjektet. Arbeidet ferdigstilles uke 12 i 2021. 

• Arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplanen har blitt forsinket, både på grunn av 
ressursmangel og på grunn av pandemien. Varsel om oppstart har vært annonsert. Grunnet 
begrensede ressurser vurderes det om det skal benyttes ekstern bistand til denne prosessen.  

• Arbeidet med oppfølging av dekningsundersøkelsen for internett og mobildekning pågår. For 
områdene som tidligere har fått bevilget midler (Østgård, Røa, Bodding og Togstad) blir de 
siste abonnentene på fiber tilkoblet tidlig 2021. Plassering av mobilmaster er i sluttfasen. 
Telenor er i god dialog med to grunneiere om dette. Kommunen har også fått bevilget midler 
for områdene Fallet, Greniskogen og Flakstad. Ordningen er endret slik at prosjektet nå skal 
styres av Viken fylkeskommune. Rådmannen fremmet politisk sak om dette (juni 2020). Viken 
FK har fortsatt ikke fått kontrahert entreprenør for dette prosjektet. Nes kommune har også 
fått godkjent søknad for ytterligere tre områder Seterstøa, Udnesområdet og Kjærnsmo 
(Tranby-Foss). Det sees på mulighetene for å slå sammen områdene for 2019 og 2020 og 
kjøre ny utlysning kun for Nes kommune. 

• Ny damkrone på Ellingsjøen er ferdigstilt. 

• Arbeid med kommunedelplan for ny E16 fra Ullensaker til Kongsvinger i regi av Nye veier AS, 
pågår i form at et interkommunalt plansamarbeid mellom kommunene Sør-Odal, Ullensaker, 
Kongsvinger og Nes. Plankoordinatoren startet i jobben sommer 2020. Arbeidet med 
silingsrapporten som viser aktuelle korridorer har pågått i august. Styret for det 
interkommunale plansamarbeidet behandlet og fastsatte planprogrammet 16.12.2020. 

• Reguleringsplan for Runni lå ute til offentlig ettersyn høsten 2020. Reguleringsplanen skal 
legge til rette for utvikling av et sentrumsnært boligområde med kvalitet og god utnyttelse, og 
hvor omsorgsboligene er godt integrert. Administrasjonen vurderer innkomne innspill og 
behov for endringer før reguleringsplanen kan fremmes for sluttbehandling. Arbeidet sees i 
sammenheng med prosess med utvikling av omsorgsboliger.  

• Administrasjonen jobber generelt med å forbedre reguleringsplan som styringsverktøy når det 
gjelder å sikre gode boligområder, blant annet i forhold til uteoppholdsarealer og 
trafikksikkerhet. 

 

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 av Årnes. Det arbeides med å konkretisere prinsipper for å sikre 
funksjonell vegstruktur ved videre utvikling av Årnes (oppfølging av gatebruksplanen).   

• Det ble i 2019 utarbeidet skisser som viser hvordan området ved Årnes brygge kan utvikles 
for å styrke Årnes som en attraktiv småby. Arkitektfirmaet Snøhetta har utarbeidet 
illustrasjonsplan for området fra Årnes bru til søndre del av Årnestangen (ref. FSK-vedtak sak 
22/20, den 10.03.2020). Rådmannen vil fremme sak om dette for politisk behandling i 2021.   
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• Administrasjonen har hatt dialog med Høieparkens venner i deres arbeid med utvikling av 
folkepark på Høie. 

 
Framtidig befolkningsvekst skjer hovedsakelig ved fortetting, transformasjon og utvikling i 
og rundt eksisterende tettsteder 

• Siste års boligbygging viser avvik fra målsetningen om at 70 % av boligbyggingen skal være 
på Årnes. Over 30 % av boligene bygges i andre deler av kommunen. 

 
Nye skoler skal utvikles som nærmiljøsenter  

• Vormsund ungdomsskole er bygd med flere fasiliteter som legger til rette for aktiviteter for alle 
innbyggere på både dagtid og kveldstid. 

• Skolen vil ha rom og løsninger i skolebygget som kan brukes av lag, foreninger og 
frivillighet på ettermiddagstid, kvelder og helger. 

• Flerbrukshallen vil, i tillegg til hall for idrett, ha en øvesal tilrettelagt for korps, teater og 
andre kulturuttrykk. 

• Uteområdene vil være tilrettelagt for alle innbyggere som møteplass til ulike aktiviteter 
utenom skoletid. 

 
Skolene skal utvikles og rehabiliteres i samsvar med utbyggingsstruktur 

• Det har vært utfordringer med forurensning i grunn og korona under bygging av Vormsund 
ungdomsskole, men prosjektet har hovedsakelig fulgt fastsatt utbyggingsplan og budsjett. 
Skole og flerbrukshall ble overtatt tidlig 2021 og skole startet opp som planlagt etter 
vinterferie i 2021. Prosjektet leveres innenfor kostnadsrammen på totalt 405,7 mill.kr. Inkl. 
Mva. fordelt fra 2014 til 2022. 

• Nettokostnaden uten mva. for Nes kommune vil bli i underkant av 314 millioner kroner.  

• Prosjektet består ca. 9 000 m2 fordelt på både rehabilitering og nytt skolebygg, ny 
flerbrukshall med øvesal for kultur og felles varmesentral. Det har ikke vært noen alvorlige 
personskader i forbindelse med byggearbeidene. 

• Under arbeid med politisk sak for valg av konsept ved utbygging av Auli skole, kom det nye 
føringer om å spre kostnadene over et større tidsrom og med en større andel senere i 
perioden. Med nye premisser var det nødvendig med mer tid til utredning og saken kommer 
ikke opp til behandling før tidlig våren 2021. Det har vært orientering om status og fremdrift i 
formannskapet. 

• Det er anskaffet paviljong med 4 klasserom til Neskollen skole. Denne ble tatt i bruk høsten 
2020. Kostnadene ble under budsjett. 

• Utbedring av vognhus/soveplass i Auli barnehage ble forskjøvet til etter vinteren 2021. Det er 
stort fokus på å finne løsninger for å redusere kostnadene, men samtidig gjøre det som er 
tilstrekkelig for å dekke barnehagens behov. 

 
Skoler og barnehager skal fungere som sosiale møteplasser også utenom dagtid 
• Klasserom og gymsaler i skoler og barnehager ble fram til 12. mars lånt/leid ut til lag, 

foreninger og frivillighet til ulike aktiviteter på kveldstid og i helger. Idrettslag har gradvis tatt i 
bruk gymsaler/haller til ulike aktiviteter på kveldstid.  

• Uteområdene på alle skoler og barnehager har blitt brukt av innbyggere og frivillighet til 
aktiviteter og møteplasser på kveldstid og i helger. 

 

Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag 
Nes kommune legger til rette for at befolkningen tar ansvar for egen helse og gir 
nødvendig hjelp ved behov    
• Vi har i løpet av året i liten grad fått til nye lavterskeltilbud i Dialog og mestring. Vi har 

imidlertid lykkes med å øke antall deltakere i eksisterende tilbud, og særlig da innen det 
Frisklivstilbudet som sikter mot å opprettholde funksjonsevnen primært for de som har nådd 
pensjonsalder. Dessuten er 2 årsverk knyttet til kreftsykepleie/palliativ omsorg og hjelp til 
familier med demens problematikk flyttet fra Hjemmetjenesten til Dialog og mestring.  
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Resultatet er at disse stillingene når flere brukere, og at vi med dette kommer inn tidligere i 
utviklingsløpene. Dette understøtter strategien for helse og velferdstjenesten i Nes. 

• I tråd med målene i Handlingsprogrammet er Dialog og mestring videreutviklet som den ene 
døren inn til helse- og velferdstjenesten i Nes. Dessuten kommer denne enheten, i tråd med 
handlingsprogrammet, tidligere inn i sakene enn hva som gjaldt med den gamle 
organiseringen med en bestiller enhet.  Vi har også nådd målet om et avklaringsteam som gir 
en tverrfaglig tilnærming til brukerdialog og løsninger på krevende saker. Dessuten er det nå 
en høy grad av systematikk i at brukere/pårørende blir spurt om grad av fornøydhet med hva 
man tar opp i dialogen med dem og hvordan dialogen fungerer. Mønsteret i 
tilbakemeldingene til kommunalområdet er at dette har gitt mer fornøyde brukere og 
pårørende, og mer bærekraftige løsninger for kommunen. Men fortsatt er det nødvendig å 
videreutvikle Dialog og mestring i tråd med hva som var kommunestyrets intensjon med 
etableringen av ny struktur i helse og velferd fra året 2019. 

• Hjemmesidene våre har ikke fått den utviklingen som ble planlagt når det gjelder å beskrive 
tjenestene innen helse og velferd, men teksten som forklarer hovedtrekkene i hva som tilbys 
harr blitt bedre. Tilsvarende gjelder hvordan hjemmesiden forklarer hvor man søker og 
hvordan man får kontakt med tjenestene i forhold til brukere som allerede har en tjeneste. 
Systemet for å sikre at innbyggere får svar på sine telefoniske henvendelser er bedret, men 
skjemmes av problemer med wifi og telefonsignaler i deler av bygningsmassen tjenestene 
disponerer i Årnes. 

• Handlingsprogrammets ambisjonsnivå om økt satsning på digitale løsninger er bare delvis 
innfridd. Noe av dette skyldes at planlagt innsats for å styrke digitalt tilsyn i hjemmene ikke er 
kommet lengre enn til ytterligere utredninger, og at man har måttet prioritere å etablere 
digitale kommunikasjonsløsninger som har erstattet fysiske møter som ikke kunne 
gjennomføres av smittevernhensyn.  Når også DGI har måttet prioritere utfordringene som 
pandemien har gitt, har vi i liten grad kommet videre med digital avstandsoppfølging og bruk 
av medisindispensere. Dette blir i stedet en satsning som gjelder flere kommuner på Øvre 
Romerike og som synes å komme i 2 halvår 2021.  

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

• 2020 ga ikke den utvikling av mestringsteam og mestringstilnærming på bl. a «eldrefeltet» 
som handlingsprogrammet la opp til. Noe av dette skyldes problemer med rekruttering til 
teamet. En annen viktig faktor var at det ble mer nødvendig å satse på ivaretakelse av 
smittevernsutfordringer framfor utviklingsarbeid, samt at mange potensielle brukere av 
mestringsteam o.l. ikke ønsket bistand på grunn av frykt for Covid-19 smitte. Vi lyktes 
imidlertid med å utvikle samarbeidet mellom sykehjemmets korttidstilbud og 
hjemmetjenesten, samt kvaliteten i hvordan hjemmetjeneste og sykehjem sammen kan 
understøtte mestring.  I dette ligger det vesentlige erfaringer i hvordan man bedre kan styrke 
brukeres og pårørendes mulighet til at de eldre kan leve mest mulig av livet hjemme.  Dette er 
viktige erfaringer når man i 2021 skal gå videre med å gi et mer differensiert støtte- og 
avlastningstilbud for pårørende. Jf. ikke minst behovet for supplement til tilbudet om 
korttidsopphold i institusjon.    

• Ved hjelp av Agenda Kaupang, utviklet Miljøarbeidertjenesten en analyse av egen 
virksomhet, med vekt på hva som bør forbedres kommende år. Her har man blant annet 
prioritert overgang til økt grad av ambulerende tjenester som skal bidra til at flere kan bo 
relativt selvstendig.  Implementeringen av en slik strategi vil først komme i gang i 201.  

• Nes kommune har gått inn i et prøveprosjekt med det man kaller et fact-team. Teamet vil 
være operasjonelt noe ut i 2021, og betyr tidligere og bedre innsats fra 
spesialisthelsetjenesten og kommunen i felleskap, for brukere med stort behov for tjenester 
fra begge disse tjenesteområdene. Erfaringsmessig vil det virke økonomisk besparende for 
stat og kommune, samtidig som det vil øke livskvaliteten og mestringen hos målgruppen for 
teamet. 
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Nes kommune legger til rette for at innbyggerne lever aktive liv  

• I handlingsprogrammet heter det at kommunen skal planlegge og implementere et økt og 
forbedret dag- og aktivitetstilbud for flere målgrupper, slik at flere kan delta på gode 
aktiviserende arenaer. Primært forsøkes dette utviklet overfor brukere med 
funksjonsnedsettelser og personer som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. 
Samarbeid på tvers av kommunalområdene, og samarbeid med næringslivet og frivilligheten, 
er viktige elementer i dette. Det man har fått til på dette området i 2020, er noen avklaringer 
om muligheten for å bruke kommunale enheter til et større dag- og arbeidstilbud. Dessuten 
har man kommet langt i planleggingen av det som i 2021 skal gjøres for å motvirke at unge 
som dropper ut av videregående skole, ikke får et relevant arbeids- og treningstilbud som kan 
hjelpe dem inn i arbeidslivet og vekk fra et mulig løp mot uførepensjon. 2020 ga dessuten 
gode resultater med hensyn til at man i 2021 vil ha ressurser og tilnærminger som gir et økt 
dag- og arbeidstilbud til innbyggere med utfordringer innen rus og psykisk helse.  

• Helsestasjonstjeneste har implementert endringene av gruppekonsultasjonene som ble 
utprøvd ved hjelp av særskilte prosjektmidler i 2019. Gruppekonsultasjonene bidrar til å gi 
foreldrene økt kunnskap om forebygging av ulik negativ utvikling, blant annet: Vold i nære 
relasjoner, asymmetri, motorisk utvikling, grunnlag for et sunt kosthold og matglede, trygge og 
tydelige voksne. Det er også en gruppekonsultasjon med fokus på overgang fra hjem til 
barnehage, etter plan for god barnehagestart. Dette i samarbeid med åpen barnehage.  

• Ved hjelp av prosjektmidler har Barsel og Svangerskapsomsorgen tilbudt tidlig livsstilsamtaler 
(i uke 6-8 av svangerskapet) til kvinner med nyoppdaget graviditet. Erfaringer fra prosjektet 
viser at om lag halvparten av de gravide har benyttet seg av å tilbudet i prosjektperioden. 
Svangerskapet er en god mulighet til å kartlegge og endre livstilsvaner i en positiv retning. I et 
folkehelseperspektiv kan endring av levevaner fremme helse og forebygge sykdom. 

• Åpen barnehage er et lavterskeltilbud for småbarnsfamilier i Nes. Under Covid-19 har 
barnehagen vært i drift, men med nødvendige smittevernstiltak. Fra å være et drop-in tilbud, 
er det nå påmelding i ukentlige kohorter.  

• URO-opplæringen er forankret i Helhetlig Oppvekststrategi 2017-2027, mål 5: «Vi handler 
ved bekymring for barns utvikling». Vi skal bli trygge nok, faglig og personlig, til å handle ved 
uro for et barn eller ungdom. Alle som arbeider med barn og unge skal få 12 timers kurs i «Å 
ta opp Uro». Det ble gjennomført kurs før mars 2020. Kursaktivitet blir tatt opp igjen så snart 
smittesituasjonen tillater det.  

• Barneverntjenesten jobber aktivt med brukermedvirkning gjennom økt fokus på 
nettverksarbeid, lokale løsninger og plasseringer i familie/ nettverk når det er nødvendig.  

• Nes kommune har inngått avtale med tre leverandører av aktiviteter på gård i tråd med 
satsingen «Inn på tunet». Tre ulike aktører tilbyr aktiviteter tilknyttet drift og dagligliv på egne 
gårder, og er et supplement til kommunale tjenester, for økt mestring, utvikling og trivsel hos 
brukerne. Det er lagt til rette for at ulike kommunale tjenester kan benytte tilbudet ved at det 
er avsatt 105.000 kr formålet som avdelingene kan søke på. Midlene forvaltes av 
landbrukskontoret på samme måte som tilskuddsmidler. 

Nes kommune sørger for enkel og allmenn tilgjengelighet til aktivitets- og 
rekreasjonsområder i nærmiljøet  

• Kommunen har hatt særskilt fokus på uteområder med et behov for økt tilgjengelighet, 
fremkommelighet og orienterbarhet. For dette arbeidet har kommunen mottatt 190.000 kr i 
støtte fra Bufdir. Midlene er brukt til å kartlegge uteområdene ved seks av skolene våre. 
Rapportene blir benyttet som grunnlag for prioritering av videre arbeid med universell 
utforming i Nes kommune. 
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Innbyggere i Nes gis mulighet til et trygt og verdig liv i eget hjem 

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

• Utvikling av velferdsteknologi i Nes følger et forpliktende samarbeid med de øvrige 
kommunene på Øvre Romerike og i regi av DGI. Det er avsatt noen investeringsmidler til 
videreutvikling av digitale løsninger som underbygger innbyggernes egenmestring og flere 
gode år i eget hjem. En del av disse løsningene kan kun leases, og det blir således et 
spørsmål om hvorvidt det er snakk om investeringer, eller om det er anskaffelser innunder 
drift. Nye satsninger i Nes vil bli vurdert i henhold til behov og vedtatt strategi for området, jf. 
PS 56/19 Strategi digitalisering og velferdsteknologi innen Helse og velferd. 

• Løsninger for digitalt tilsyn innen hjemmetjenestene og tjenester for personer med ulike 
funksjonsnedsettelser er et prioritert område, og det jobbes videre med å finne gode 
løsninger for målgruppen.  

• Gjennom Covid-19 håndteringen er det i stor grad tatt i bruk digitale løsninger for dialog med 
brukere, både innen Helse og velferd og i noen grad i Oppvekst. DGI etablerer ventelig 
høsten 2021 et pilotprosjekt som gjelder mer digitalt tilsyn for noen brukergrupper i helse og 
velferd, og Nes og Eidsvoll blir ventelig de to deltakende kommunene. 

Nes kommune skal ha en fremtidig boligutbygging/boligfremskaffelse tilpasset 
befolkningens behov 

• Helhetlig boligstrategi 2020- 2032 ble vedtatt av kommunestyret, sak 64/20 den 16. juni 2020 
(PS 20/64). Det er jobbet med oppfølging av prioriterte tiltak for perioden, herunder utvikling 
av Runni og metode for kartlegging av boligbehov for vanskeligstilte. En tiltaksplan rulleres 
hvert 4. år. 

• Forarbeidet med anskaffelsen av inntil 8 boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
ble ikke gjennomført som vedtatt i 2020. Forsinkelsen kan delvis forklares med at prosessen 
rundt kartlegging og dialog med potensielle brukere har tatt lengere tid enn forutsatt, men 
også fordi at administrasjonen har måttet omprioritere ressurser som følge av Covid-19.  

• Kommunens eiendom ved sykehjemmet skal nyttes til boligsosiale formål. Arbeidet med å 
følge opp vedtaket er utsatt som følge av begrensede ressurser.  Ressursbehov for 
iverksetting av egnet planarbeid jf. Husbankens krav er belyst i budsjett for 2021 og 
økonomiplanarbeidet for 2021- 2024. 

• Kommunestyret vedtok i desember møte (sak 20/15), at Runnivegen 15 skal selges med en 
klausul som vil gi kommunen disposisjonsrett til inntil 70 omsorgsboliger/ tilrettelagte boliger. 
Nes kommune skal selv kjøpe tilbake 30 av disse til en forhåndsdefinert fastpris. De øvrige 
boligene fremskaffes uten bruk av kommunale investeringsmidler. Salg gjennomføres I 
etterkant av utarbeidelsen av finansieringsmodell for infrastruktur og etterfølgende 
sluttbehandling av områdereguleringsplanen for Runni. 

• Bygging av omsorgsboliger for brukere med rusrelaterte utfordringer, ble igangsatt av 
byggherre Noona AS medio august. Antatt dato for ferdigstillelse er i april 2021.  
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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 2018-
2022 følges systematisk opp av administrativ barnehage- og skoleeier for å sikre god 
implementering av vedtatte tiltak. Virksomhetsleder har månedlige møter med skoler og 
barnehager for å sikre god oppfølging. Tiltakene har i perioden etter 12. mars hatt en begrenset 
aktivitet grunnet Covid-19.  
   
Tiltak og mål innenfor områdene: Lesing, regning og digital kompetanse  

• Digital veileder og regneveileder i PT har gjennomført veilederperioder i skolene.  
• Nettverksøkter i regning er gjennomført 3 ganger. Nettverksøktene gjennomføres i 

samarbeid med Høgskolen Innlandet.  

• Samarbeid med Vitenparken v/Campus Ås om programmering i skolen. Både for lærere 
på 6. trinn og et 40 timers kurs for 2-3 ressurspersoner på hver skole. Gjennom Udir kan 
vi søke om tilskudd til utstyr for programmering. Tilskuddsordningen er for skoleeiere som 
prioriterer videreutdanning og kompetanseheving for lærere i programmering. Som 
kompetansehevingstiltak regnes blant annet 40- timers kurset som inngår i samarbeidet 
med Vitenparken.  

• Nettverk for IKT- ansvarlige er gjennomført 2 ganger. Læringsplattformen Teams ble 
innført høsten 2019. Det er gjennomført flere samlinger for ressurspersoner og 
skoleledere for å sikre god bruk av Teams. 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.  

• I perioden skolene var stengt grunnet Covid-19 utarbeidet skoleeier rammer for digital 
hjemmeundervisning i samarbeid med elever, foresatte, tillitsvalgte og rektorer.  

• Ordning med lærerspesialister er i drift. Lærerspesialistene arbeider med styrking av 
lesing som grunnleggende ferdighet i eget kollegiet. Skoleåret 2020/2021 er det kun 
Runni som er med i ordningen.  

• Barnehagene jobber med områdene vennskap og fellesskap og det å fremme læring, 
som er beskrevet i Strategiplan for kvalitet i barnehagene.  

• I barnehagene er det gjennomført samlinger for ressurspersoner i  digitale ferdigheter. 
Digital veileder i PT leder disse nettverkene. Noe digitalt utstyr er kjøpt inn til 
barnehagene. I tillegg er det gjennomført en planleggingsdag med fokus på digitale 
ferdigheter i barnehagene.  

• Dialogkonferanse med politikere, rektorer, tillitsvalgte, elevrådsledere og FAU-ledere ble 
gjennomført 09.01.20. Tema: Regning om grunnleggende ferdighet og fagfornyelsen. 
 

Tiltak og mål innenfor områdene: Sosial kompetanse og livsmestring  
• Oppstart av statlig kompetansetiltak, Læringsmiljøprosjektet, august 2020. Nes kommune 

deltar med Neskollen og Fenstad skole og utviklingsarbeidet skal spres til hele Nes-
skolen i løpet av de to årene prosjektet varer. Vi har inngått avtale med 
Læringsmiljøsentret om kompetanseheving for alle skolene innenfor en 3-års periode.  

• Sosialpedagogiskressurs jobber aktivt ved alle barneskolene. Skolene rapporterer om 
god bruk og stor nytte av disse stillingene.  

• Skolemiljøutvalgene har utarbeidet fokusområder for arbeid med læringsmiljø/mobbing.   

• Plan for sosial læring og livsmestring implementeres på skolene, og skolene 
gjennomfører kompetanseøkter.  
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• Resultatdialogene som virksomhetsleder Utdanning har gjennomført i barnehagene har 
hatt fokus på sosial kompetanse og arbeid med å forhindre utenforskap.  

• Det er gjennomført kompetanseheving med tema pedagogisk analyse tilknyttet arbeid 
med sosial læring og livsmestring. Dette ble gjort i samarbeid med HINN (høyskolen i 
Innlandet). På grunn av Covid-19 ble det kun gjennomført en økt.  

• Ved hjelp av interne ressurser på Familiens hus har vi gjennomført opplæring og 
oppfrisking i psykologisk førstehjelp for de med sosialpedagogikk ressurs og skoleledere.   

• Resultatoppfølging elevundersøkelsen. Skoleeier har gjennomført resultatdialoger med 
alle rektorer og rektorer har hatt dialoger med lærerne på egen skole.  

• Tre kompetanseøkter med skoleledere gjennomført med bistand fra utviklingsveileder i 
Viken. Fokus her var vært skolenes arbeid med utvikling av profesjonsfelleskap og bruk 
av resultatdata.   
 

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 

• Full nedstenging av alle fysiske møteplasser, aktiviteter i gymsaler, idrettshaller, 
fritidsklubber, Nes kulturhus/kino, Nes bibliotek, Årnes gamle skole/ Nes eldresenter og Nes 
svømmehall fra og med 12. mars. 

• Digital undervisning for elever i kulturskolen ut semestret. Digital sommerfestival gjennomført 
i juni. Fysisk undervisning fra og med 20. august. 

• Digitale fritidsklubber og telefonisk kontakt med brukere ved Nes eldresenter og Oasen frem 
til sommerferie. 

• Språkjobb og ferietilbud for ungdom ble gjennomført i august. 

• Gjenåpning av aktivitet for barn og ungdom under 19 år ved alle gymsaler og idrettshaller fra 
juni måned til medio desember inne idrett og kultur. 

• Digitalt utlån/fysisk henting av bokpakker ved Nes bibliotek april måned frem til gjenåpning 
mai måned, normal åpningstid fra og med sommer. Digital formidling via sosiale medier. 

• Gjenåpning av Nes svømmehall medio juli, booking av billetter med begrensning av tid og 
antall publikum. Skolesvømming startet august måned, samt innføring av frikort for alle 
tredjeklassinger jfr. politisk vedtak. 

• Gjenåpning av kinotilbud 11. mai. Nes kulturhus har vært stengt hele perioden frem til 20. 
august. Gjenåpnet nå og aktiviteter ut året. 

• Begrenset gjennomføring av 17. mai arrangementer i hele kommunen, digitale sendinger 
både 8. og 17. mai markering ved Bautaplassen. 

• Ny avtale med Museene i Akershus jfr. politisk vedtak. Begrensede åpningstider ved Stein 
skole og Funnefoss industriarbeidermuseum gjennom sesongen. 

• Aktiv bruk av Svanfoss Sluse gjennom sommeren. Rundt 100 småbåtslusinger denne 
sesongen. 

• Vegalangs-arrangementer har vært gjennomført gjennom sommeren med god oppslutning til 
tross for publikumsrestriksjoner.  

• Årets Kultur- og Idrettsgalla, Motordilla og matfestivalen Brød og Circus ble avlyst grunnet 
Covid-19. 
 

Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen søkes bevart for 
framtidige generasjoner 
• Oppfølging av vedtatt handlingsplan for kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer pågår 

kontinuerlig. Ny handlingsplan ble vedtatt i desember 2020.     

• Det ble utarbeidet tilstandsrapport for kommunens 7 kirker. Arbeidet ble ledet av kirkevergen 
med støtte fra Samfunn og miljø.   

• Det ble gjennomført vedlikehold på kommunens egne verneverdige bygninger i 2020. En gavl 
på kirkeruinene er renset for mose og tilgroing. Det ble skiftet tak på Leirvegen 4. Taket er 
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tilbakeført til opprinnelig materialbruk med teglstein og takrenner og beslag i sink. Midlene til 
taket kom fra tiltakspakke Covid-19.  

• Vegalangs i Vormadalen ble gjennomført med åpning av skiltprosjekt støttet av 
Riksantikvaren, Viken fylkeskommune og Sparebankstiftelsen.  

 

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 

• Frivilligsentralen har bistått innbyggere med en-til-en tiltak gjennom pandemien. 
• Partnerskapsavtaler for Nes kirkeruiner og Furuseth ble inngått med henholdsvis Raumnes 

historielag og Opaker vel.  

• Administrasjonen gjennomførte månedlige teams-møter med Nes kulturråd og Nes idrettsråd 
før og etter sommerferien. 

• Tilskuddsordninger til idrett og kultur ble lyst ut med frist 01.04. Tilskuddene ble tildelt i 
samarbeid med Nes kulturråd og Nes Idrettsråd. 

• Særmøter med Runnirinken med ønske om kommunal overtakelse av ishallen. Egen politisk 
sak med vedtak at Nes kommune ikke går inn som eier og drifter av anlegget. Nes kommune 
følger klubben i møte med forbundet våren 2020, møtet ble gjennomført jfr. vedtak. 
Kommunal garanti for innkjøp av nytt vandt er behandlet i kommunestyret og innvilget. 
Klubben har nå satt i gang aktiviteter med nytt vandt august måned.  

• Det ble bevilget 18 mill. kr i engangstilskudd til Haga IF for bygging av flerbrukshall på Auli. 
Det er også bevilget 1,2 mill. kr pr år for at skolen skal leie hallen I skoletid for undervisning. 
Planlagt bygging 2021 og oppstart høsten 2022. 

• Familiens Hus drifter Home Start Familiekontakten. Home-Start Familiekontakten (HSF) er et 
frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et 
familiestøtteprogram hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier med minst ett barn 
under skolealder, ukentlig 2 til 4 timer i ca. 6 måneder. Målet er å forebygge utvikling av 
belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. 
Covid-19 har påvirket driften i 2020. Våren 2020 ble det gjennomført et kurs for nye frivillige, 
et nytt er planlagt for høsten.   

 
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. Det pågår arbeid med etablering av et aksjeselskap med arbeidstittelen GreenLab Nes 
jf. KST-vedtak 04.02.2020 (sak 10/20). Daglig leder er tilsatt, og begynte i stillingen i 
november.    

• Esval KF har utarbeidet forslag til reguleringsplan for Esval. Planen lå ute til offentlig ettersyn 
til september 2020.  

• Det jobbes med å få etablert et biogass-tankanlegg i tilknytning til Esval området. Dette 
inngår også i forslag til reguleringsplan for Esval.  

• Jordleieavtale på Esval gikk ut 31.12.2020. Det pågår arbeid med å få på plass nye 
leietagere. 

 
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, gründervirksomhet  

• Områdereguleringsplan for Herbergåsen legger til rette for næringsvirksomhet i kommunen. 
Det pågår arbeid med oppfølging av sak om salg av kommunens eiendom på Herbergåsen 
(jfr. vedtak i KST-sak 6/20, den 04.02.2020). Tilgrensende virksomheter fikk tilbud om kjøp av 
tilleggsareal, med frist om tilbakemelding innen 1. september. Interessentene er fulgt utover 
høsten. Videre arbeid må avvente konklusjon vedr E16, dette ettersom tomtene kan bli berørt 
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av traseen. Rådmannen vil fremme ny sak om videre arbeid med oppfølging når E16-traseen 
er avklart.  

• Vi bistår i utviklingen av gründerskap og etablering av tilleggsnæringer. Vår satsning er i 
hovedsak knyttet opp til driften av Nes Gründersenter på Årnes. Senterets drift har blitt 
evaluert i 2020 og det ble vedtatt å utvide kapasiteten fra 3 til 5 kontorplasser samt et økt 
mentortilbud og generelt veiledningsarbeid. Tilknyttet Nes gründersenter legges det til rette 
for opplæring- og kurstilbudene i etablerertjenesten (etablerer-akershus.no).  Fra 2021 heter 
Etablerertjenesten StartUp Viken.  

• Sak om Næringsfondene ble fremmet i september. Oppfølgende sak med reviderte vedtekter 
for ubundet fond (Næringsfond) og bundet fond (heretter kalt Kraftfond) fremmes til politisk 
behandling i mars 2021.  Det vil legges fram forslag om mulighet for å gi ut lån til gründere fra 
næringsfondet i samsvar med vedtak i nevnte KST-sak. Det er i tillegg jobbet med å fordele 
nasjonale midler til krisefond (Covid-19 pandemi-fond). De første midlene, som ble tildelt via 
Viken fylkeskommune ble lyst ut og fordelt i 4. kvartal 2020. Nye utlysninger kommer i 2021 
(statlige midler).  

Kommunen bevarer og videreutvikler sine natur-, kultur- og miljøkvaliteter 
• Vi har deltatt løpende i prosjekt Hurdal/Vormasvassdraget og Glomma/Øyerenvassdraget for 

renere vann og vassdrag. Dette inkluderte bl.a. følgende aktiviteter:  
• Miljørådgivning: Miljøråd for brukere med arealer som drenerer til Rømua i Nes er 

gjennomført.  
• Kommunen fikk tildelt midler til prosjekt innen klima- og miljøprogrammet knyttet til 

informasjonsmøter om miljøkrav og regionale miljøtiltak. Prosjektet ble forsinket bl.a. 
grunnet koronapandemien og igangsatt høsten 2020. Prosjektet har fått utsatt frist og 
vil fortsette i 2021.  

• Forskrift om miljøkrav: Kommunen behandlet høring av forskrift om miljøkrav i 2019. 
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 på ny høring i 2021 og etter planen bli gjeldende fra 2023.  

• Oppfølging av Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2016-2025: Det iverksettes 
investeringsprosjekter i samsvar med planen.   

• Oppfølging av oppryddingsplan (spredt avløp): Arbeidet pågår som forutsatt i planen. 
• Nes kommune har sammen med VO Øyeren gjennomført utvidet prøvetaking og 

problemkartlegging av Drogga mellom Glomma og Dragsjøen. Sluttnotat vil foreligge i 
2021. 

• Kommunen fikk innvilget prosjektmidler i 2019 til konfliktdempende tiltak knyttet til ulverevir i 
kommunen, med planlagt gjennomføring i 2020. Prosjektet ble forsinket pga. 
koronaepidemien. Gjennomføring av prosjektarbeidet forutsetter engasjering av en ekstra 
ressurs for å avlaste ordinære driftsoppgaver. Gjenstående midler overføres til 2021.  

• Det er gjennomført prosjekt jobb for ungdom, JOB:U, i samarbeid med Skogselskapet i Oslo 
og Akershus. Prosjektet innebærer at ungdommer får prøve seg innen skogsarbeid.  
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Nes kommune er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som skaper gode 
tjenestetilbud 

Nes kommune jobber systematisk og målrettet med samfunnssikkerhet og beredskap  

• Det pågår for tiden mye arbeid, både i Nes kommune og i Gardermoen-regionen, knyttet til 
beredskapsarbeid, herunder kontinuitetsplanlegging. Arbeidet har vært, og er, særlig knyttet 
opp mot pandemien.  

• Det er gjennomført arbeid med flomberedskap i forbindelse med årets vårflom. Det ble også 
kjøpt inn mobil flomvoll og pumper i forbindelse med utlysning av ekstraordinære 
skjønnsmidler fra Fylkesmannen.  

• Det er avholdt møte med Sivilforsvaret om tilfluktsrom i september 2020. Det er behov for å 
kartlegge tilstand for kommunens egne tilfluktsrom. 

Nes kommune har økonomisk handlingsrom gjennom effektiv ressursbruk, innovasjon og 
digitalisering 
• Pandemien endret våre digitaliseringsplaner i 2020. Nye arbeidsmetoder krever nye verktøy, 

dermed ble prioriteringene raskt endret under første nedstengning på våren. 

• Arbeidet med kvalitet og internkontroll ble gjenopptatt med full styrke i 2020. Nytt sak/arkiv 
system ble satt i drift 4 kvartal. Det er en krevende oppgave å bytte ut et så sentralt system, 
men vi ser allerede at dette kommer til å gi oss enklere og raskere saksbehandling, men også 
bedre kvalitet. 

• Som alle andre har Nes kommune hatt utstrakt bruk av hjemmekontor dette året. Dette 
utfordret oss til å finne nye måter og samhandle på. Vi har i stor grad har tatt i bruk 
videomøter via Skype/Teams for administrative møter internt og med våre 
samarbeidspartnere. I Helse og velferd er det implementert en løsning for e-konsultasjon, 
som setter oss i stand til å gjøre videokonsultasjoner med innbyggeren på en enkel og sikker 
måte. Det er også tatt i bruk sikre virtuelle møterom for samarbeidsmøter med både interne 
og eksterne, innenfor helse og velferd samt oppvekst og utdanning. 

• Teams med streaming på kommune-TV har blitt brukt til politiske møter når det ikke har vært 
mulighet til å avholde fysiske møter. Dette har etter forholdene fungert godt, men vi ser et 
behov for å oppgradere den tekniske løsningen for å sikre bedre stabilitet og god nok kvalitet. 
Dette gjelder spesielt på lyd når det er møter med blanding av fysisk oppmøte og Teams 
deltakere. 

• Vi har innført en løsning for digital smittesporing. Denne effektiviserer håndteringen av 
smittede og nærkontakter, generere rapporter til myndighetene. Vi har også benyttet 
løsningen til å tilby digital bestilling av Koronatesting for innbyggerne. Denne innføringen gikk 
i rekordfart og var helt essensiell for å sikre effektivt arbeid med smittesporing og 
rapportering. 

• Et konkret eksempel på at pandemien har endret hvordan vi jobber, ser vi på utgående post. 
Fra februar har antallet fysiske brev send ut fra kommunen gått ned med godt over 50% mot 
tilsvarende periode i 2019. Tilsvarende har utsending av digitale brev økt. Dette gir 
økonomiske innsparinger, men også en effektivisering i tid ved å jobbe digitalt i hele 
prosessen. 

 
Nes kommune har godt arbeidsmiljø med høyt nærvær og god ledelse 

• Pandemien har vært utfordrende på flere områder. Det har særlig vært krevende for lederne 
som ikke har fått vært like mye til stede og fulgt opp i like stor grad som før pandemien. Vi ser 
også at situasjonen har vært krevende for ansatte som ikke har sett sin nærmeste leder like 
mye som tidligere. Situasjonen har nå begynt å normalisere seg og vi har blitt mer vant til å 
benytte oss av digitale hjelpemidler, som teams, for å gjennomføre møter og dermed får vi 
opprettholdt samhandlingen både internt og eksternt. 

• Sykefraværet i Nes kommune er i 2020 er fortsatt høyt, men det har vært en liten nedgang i 
forhold til 2019. 2020 har vært preget av Covid-19 situasjonen og har skapt en nødvendighet 
av å tenke annerledes. Fokuset på sykefraværet og innsatsen for å redusere sykefraværet 
har pågått i virksomhetene og avdelingene i lang tid. Dette arbeidet har ikke stoppet opp selv 
om det er en pandemi, men man har vært nødt til å tenke nye tanker for oppfølging. Det har 
vært nødvendig at ansatte har måtte være hjemme fra jobb selv om de bare har hatt lette 
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symptomer på forkjølelse. Dette har resultert i et høyt antall av egenmeldinger som har vært 
Covid-19 relatert. Samtidig ser vi at det totale sykefraværet har gått noe ned fra 10,67 % i 
2019 til 9,82 % i 2020. 

• 19 november 2020 var det planlagt med sykefraværskonferanse. Grunnet pandemien ble det 
besluttet å utsette denne. Vi håper konferansen kan gjennomføres høsten 2021.  

• Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i mars 2020, med hovedtema mestringsorientert 
ledelse, medarbeiderskap og mestringsklima. Grunnet koronasituasjonen kom 
oppfølgingsarbeidet litt sent i gang, men i oktober og november ble det satt nytt fokus på 
oppfølgingsarbeidet av undersøkelsen. Virksomhetene og avdelingene utarbeidet 
handlingsplaner og tiltaksplaner med bakgrunn i resultatene for den enkelte enhet. Arbeidet 
vil videreføres i 2021 med eventuelle justeringer og oppgraderinger av handlingsplanene.   

Nes kommune er en attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for gode rekrutterings- 
prosesser, kompetanseutvikling og på å beholde ansatte  

• I september 2020 kom vi i gang med systematisk lederopplæring innenfor ulike temaer. Frem 
til jul ble det gjennomført opplæring annen hver uke. Temaene har variert og har basert seg 
på hva HR avdelingen har erfart at det er et behov for, men også temaer som virksomhetene 
har meldt inn behov for.  For å sikre størst mulig deltakelse, har vi i all hovedsak lagt opp til 
korte opplærings økter. Dette vil imidlertid kunne variere ut ifra tema. Grunnet pandemien er 
vi inntil videre nødt til å gjennomføre opplæringen på teams. 

• Vi vil innen kort tid begynne mer inngående planlegging med tanke på å utvikle et 
lederutviklingsprogram. Målet er at vi skal komme i gang med en pilot gjennomføring i januar 
2022. 

 

 

Verbalvedtak – Handlingsprogram med budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023  

 

1. Når det gjelder kapasitetsutfordringer på Neskollen skole vurderes paviljonger på kort 
sikt. Dersom en vil ha behov og det vil være realiserbart allerede til skolestart 2020 vil 
en ta de budsjettmessige korrigeringene i første tertial rapport. Finansieres av redusert 
ramme VUS på 8 mill.  
Paviljonger med fire klasserom var klar for innflytting i september 2020. 

 
2. Tomt Svarverud barnehage reguleres til boligformål i løpet av 2020 og selges i første 

del 2021. Penger avsettes disposisjonsfond.  
Det ble fremmet avklarende sak om dette til politisk behandling jf. vedtak i KST-sak 17/20 den 
21.4.2020. Arbeidet er noe forsinket, arbeidet med innhenting megler pågikk høsten 2020.  
Kontrakt for gjennomføring av salget ble inngått desember 2020. Se utdypende forklaring 
under rapportering for kommunalområdet Samfunn og miljø senere i dokumentet.  
 

3. Arbeidet med salg av tomter på Herbergåsen intensiveres og avsettes 
disposisjonsfond. 
Det pågår arbeid med oppfølging av sak om salg av kommunens eiendom på Herbergåsen 
(KST-sak 6/20, den 04.02.2020). Se rapportering tidligere i dokumentet. 
 

4. Finansiering av hall på Auli 2021 tas av disposisjonsfond 14 000 000. 
Endret til 18 mill. kr av kommunstyret i mai 2020. Lagt inn i budsjettet for 2021. 
 

5. Verdien på eiendommen ved Runnivegen synliggjøres i forbindelse med sak om 
omsorgsboliger i februar. Der skal også modeller som kan redusere kommunale 
investeringer vises.  
Det er fremmet sak om dette til politisk behandling jfr. vedtak i KST-sak 17/20 den 21.4.2020. 
Administrasjonen har igangsatt arbeidet med å følge opp vedtaket. Se også rapportering 
tidligere i dokumentet. Arbeidet fortsetter inn i 2021. 
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6. Det er forventet resultater knyttet til arbeidet med å få ned sykefraværet med blant 
annet konkretisert handlingsplan med basis i medarbeiderundersøkelsen som skal bli 
gjennomført i løpet av 2020. Dette er ikke synliggjort tallmessig i budsjettet men 
redusert sykefravær ansees som en betydelig sikkerhet og buffer for budsjettets 
resultatmål.  
Sykefraværet i Nes kommune er i 2020 er fortsatt høyt, men det har vært en liten nedgang i 
forhold til 2019. 2020 har vært preget av Covid-19 situasjonen og har skapt en nødvendighet 
av å tenke annerledes. Fokuset på sykefraværet og innsatsen for å redusere sykefraværet 
har pågått i virksomhetene og avdelingene i lang tid. Dette arbeidet har ikke stoppet opp selv 
om det er en pandemi, men man har vært nødt til å tenke nye tanker for oppfølging. Det har 
vært nødvendig at ansatte har måtte være hjemme fra jobb selv om de bare har hatt lette 
symptomer på forkjølelse. Dette har resultert i et høyt antall av egenmeldinger som har vært 
Covid-19 relatert. Samtidig ser vi at det totale sykefraværet har gått noe ned. 

Vi vet at fokuset på tiltak for å bedre arbeidsmiljøet og forebygge sykefravær over tid, vil gi en 
positiv effekt uavhengig hvor vi befinner oss i organisasjonen. Det å være tett på den som er 
sykmeldt og gjennomføre samtaler vet vi at har en positiv effekt på de fleste. Det samme 
gjelder samtaler med de som i flere år har hatt et hyppig sykefravær. Ved å gjennomføre 
samtaler med disse så kan vi forebygge nye sykefravær og forkorte de fraværene som 
eventuelt kommer. Det kan være utfordrende for leder å holde et kontinuerlig fokus på 
arbeidsmiljøet og sykefraværsarbeidet, så det er viktig med god lederstøtte både fra 
nærmeste overordnet og HR avdelingen.  

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført våren 2020. I løpet av høsten begynte 
oppfølgingsarbeidet med at virksomhetene utarbeidet sine handlingsplaner. Den enkelte leder 
har ansvaret for å følge opp handlingsplanene og gjennomføring av de tiltak som der er 
beskrevet. 

 
7. Nes kommune søker om å delta som pilotkommune i forbindelse med innføring av 

fritidskort.  
Nes kommune fikk avslag i søknad om deltakelse som pilotkommune med innføring av 
fritidskort. Nes kommune fremmer ny søknad neste år hvis støtteordningen fortsetter. 
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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 tatt i bruk et helhetlig elektronisk kvalitets- 
og avvikshåndteringssystem (TQM) i 2020. I første omgang er det dokumentmodulen der alle 
styringsdokumenter, prosedyrer, sjekklister og andre nødvendige dokumenter for god kvalitet og 
internkontroll skal lagres og vedlikeholdes som er i drift. Arbeidet med å implementere systemet i 
hele kommunen fortsetter for fullt i 2021 og da skal vi ta i bruk modulen for å melde hendelser 
(avvik og forbedringsforslag). Målet er å utvikle en kvalitetskultur som fremmer forbedring og 
læring i hele organisasjonen. 

Det er gjort tilpasninger i delegeringsreglementet som følge av ikrafttredelse av nye 
bestemmelser i kommuneloven. Videredelegering fra rådmannen er under arbeid og vil bli 
ferdigstilt i 2021. 

Forum for personvernombudene i Gardermoregionen (PVO-forum) har i samråd med 
rådmannsutvalget i de seks kommunene gjort en evaluering av status for arbeid med personvern 
i kommunene. Formålet var å evaluere erfaringer, og se på eventuelle alternative måter å 
organisere personvernombudsrollen på, slik at denne blir mest mulig profesjonalisert og styrker 
kommunenes arbeid med personvern. Dette resulterte i at kommunene Nes, Ullensaker, 
Gjerdrum og Nannestad går sammen om å ansette et felles personvernombud, organisert 
gjennom en tjenestekjøpsavtale der Nes kommune er vertskommune og de øvrige er 
samarbeidskommuner. Ansettelsen vil skje i 2021. 

HMS 

Medarbeiderundersøkelsen 2020 ble gjennomført i perioden 2. mars til 29. mars. Da 
svarprosenten i enkelte avdelinger og virksomheter var noe lav ved planlagt slutt 22. mars, 
besluttet rådmannens ledergruppe å forlenge undersøkelsen med én uke, til 29. mars. 
Pandemiens inntog med tilhørende endringer i organisasjonen antas å være hovedårsaken til at 
svarprosenten ble litt lavere enn tidligere år. I tillegg til å ha påvirket selve gjennomføringen av 
undersøkelsen, har også pandemien satt sitt preg på oppfølgingen av undersøkelsen i de enkelte 
virksomhetene og avdelingene.  

Samlet for hele Nes kommune endte vi opp med en svarprosent på 75,2 % (979 ansatte besvarte 
undersøkelsen av 1302 planlagte svar). Målsetningen som ble satt før vi startet, var en 
svarprosent på 80 % eller mer (2018: 85,2 %, 2017: 84,3 %, 2015: 80,3 %). 

Det å gjennomføre selve medarbeiderundersøkelsen må ses på som starten på en prosess i alle 
organisasjonsledd i kommunen. Det vil fra både ledere og ansatte skapes forventninger om at 
undersøkelsen skal følges opp med handling og konkrete tiltak. Det er når resultatene foreligger 
at det viktigste arbeidet begynner for lederne; Analyse og tolkning av resultatene og hvordan de 
skal brukes i det videre utviklingsarbeidet. Forankring og involvering er en vesentlig faktor for å 
lykkes i oppfølgingsarbeidet. 
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Grunnet pandemien ble oppfølgingsarbeidet forsinket, men samtlige virksomheter har i løpet av 
høsten 2020 begynt arbeidet. Arbeidet videreføres i 2021 med eventuelle justeringer og 
oppgraderinger av handlingsplanene. 

Alle virksomhetene og enkelte avdelinger i Nes kommune rapporter i dag kvartalsvis på 
sykefravær og HMS til hhv AMU, Administrasjonsutvalget og Kommunestyret (bare sykefravær). 
Rapporteringen legges inn i en fastlagt mal, HMS-planen.  

Malen er bygd opp for å tilfredsstille tidligere tre delmål i IA-avtalen, sykefravær og HMS-avvik, 
samt planlagte/gjennomførte tiltak i gjeldende rapporteringsperiode. Når det gjelder tiltak i HMS-
planen, gjelder det både sentralt initierte tiltak og tiltak planlagt/initiert av den enkelte 
virksomhet/avdeling. 

Koronasituasjonen har satt sitt preg på HMS-aktivitetene i 2020.  Aktivitetsnivået på de 
«ordinære» HMS-aktivitetene har hatt en liten nedgang, men desto høyere aktivitet på Covid-19 
med nedstengninger, omorganiseringer og smittevern. Noen virksomheter har vært sterkt preget 
av koronasituasjonen. Tross koronasituasjonen, har sykefraværet i Nes kommune gått ned fra 
2019 til 2020. I 2019 var det samlede sykefraværet i Nes kommune 10,67 %, mens det i 2020 var 
på 9,82 %.  

I 2020 har avvik vært utelatt i HMS-rapporteringen. Dette med bakgrunn i at Nes kommune skulle 
ta i bruk kvalitetssystemet TQM på nyåret 2020. Implementeringen av avviksmodulen har av ulike 
årsaker blitt noe forsinket. Den «gamle» avvikshåndteringen funger inntil til nytt system er i 
funksjon. Mange ledere er bevisste i bruken av avvik og potensialet for læring gjennom avvikene. 

I 2020 ble det registrert 1 varslingssak, men det har vært flere bekymringsmeldinger og klager. 
Dette er situasjoner som har løst seg gjennom dialog da mye skyldes dårlig kommunikasjon. 

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 2020 
gjennomført følgende: 

• Gjennomført 7 møter i ressursgruppa for universell utforming for å følge opp handlingsplan. 

• Deltatt med to representanter på KS sine 2 nettverkssamlinger om temaet. 

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

o Prosjektperiode ble 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 Samfunn og Utvikling: gjennomført stedlig 11.9.2020 med 11 deltakere. Begrenset 
deltakelse pga. covid-19.  

o Helse og velferd planlagt stedlig 26.5.20 – gjennomført digitalt 17.11.2020 med 30-40 
deltakere. 

o Kultur & Mangfold 16.3.2020 flyttet – gjennomføres stedlig i 2021 når covid-19 
restriksjoner tillater det. 
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• Bufdir har innvilget kr. 190 000 i tilskuddsmidler for å kartlegge uteområder på skolen. 
Følgende skoler ble kartlagt høsten 2020: Fenstad, Neskollen, Fjellfoten, Skogbygda, Årnes 
og Østgård.  
 

Etikk 

Kommunen vedtok etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i 2015.  

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

IA-utvalget har en sentral rolle i etikk-arbeidet. Ulike etiske utfordringer i virksomhetene kan 
fremsettes IA-utvalget for avklaring ved behov. 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. Virksomhetene skal også jevnlig diskutere ulike etiske dilemmaer som de kan stå 
ovenfor. 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

I 2020 har koronapandemien preget samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet. Smittevern har 
måttet bli førsteprioritet fordi det truer befolkningens liv og helse, og helsetjenestene her og nå. 
Det har krevd stor omstillingsevne i organisasjonen til å raskt tilpasse seg endret smittesituasjon, 
nye krav, lovverk og retningslinjer. Nye enheter og tiltak har måttet bli etablert og iverksatt raskt 
og effektivt, og det har medført en mer operativ organisasjon og et svært godt samarbeid på tvers 
av kommunalområder. 
  
I tillegg til pandemien har værforholdene påvirket hendelser som flom, overvann og tørke.  
  
Det psykososiale kriseteamet har vært involvert i flere hendelser i 2020. Kriseteamet gir 
profesjonell oppfølging etter alvorlige hendelser som suicid og plutselige, uventede dødsfall. Vi 
har registrert en dødsulykke på veiene våre.  
  
Ellers har Nes kommune 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, og 
har vært særskilt viktig for trygghet og bærekraft i helsetjenestene i pandemien vi står i. 
 
På slutten av året var det en katastrofehendelse med et stort kvikkleireskred i Gjerdrum, som 
kommunen har bidratt med ressurser til. Når store hendelser som dette inntreffer er det helt 
nødvendig med gode samarbeid på tvers av kommunegrenser, instanser og etater.  
  
Beredskapsforum Øvre Romerike  
Nes kommune deltar i Beredskapsforum for Øvre Romerike, der arbeidet i 2020 har dreid seg om 
håndtering av koronapandemien. Beredskapsforumet søkte i 2019 om midler fra 
Fylkesmannen/Statsforvalteren, for å felles gjennomføre en større Risiko- og Sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) i Gardemoregionen. Fylkesmannen/Statsforvalteren bevilget midler, og det var 
planlagt igangsetting av arbeidet med ROS-analysen i 2020. Det er imidlertid blitt forsinket/utsatt, 
som en følge av pandemien. 
  
Beredskapsøvelser  
I 2020 har den største øvelsen vært å stå i håndteringen av koronapandemien. Erfaringene med 
å håndtere en pågående krise gir organisasjonen nyttig kunnskap og kompetanse i det videre 
beredskapsarbeidet. 
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Innledning  

Resultatene for 2020 viser at vi, midt oppe i en pandemi, har bidratt til samfunnsutvikling og levert 
gode tjenester, noe som indikerer at vi evner å løse vårt samfunnsoppdrag. På den annen side 
må vi fortsette arbeidet med å legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og 
utjevner sosiale helseforskjeller. 

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

 

Tjenesteutvikling – digitalisering og innovasjon 

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

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

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

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

Pandemien ga oss et tydeligere bilde på den digitale modenheten i hele organisasjonen, da flere 
ble tvunget til å i større grad bruk digitale løsninger. Det vi umiddelbart dro ut av det var at den 
digitale modenheten i Nes kommune nok var under det nivået vi både håpet og ønsket. Det vi har 
sett ettersom året er gått, er at organisasjonen har hatt en veldig positiv kurve og viser en klar 
økning i modenhet og kompetanse. Dette er et moment vi må sørge for at vi klarer å opprettholde 
når pandemien avtar. Pandemien har også avdekket at det er mulig å implementere nye 
løsninger på vesentlig mindre tid enn vi er vant til. To eksempler på dette er system for 
smittesporing og e-konsultasjon. Disse ble begge satt i drift på under 8 uker etter behovet ble 
meldt inn via styringsmodellen i Gardermoregionen. 
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Økonomisk handlingsrom  

Det er utfordrende for Nes å skape et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom. Kommunen har lave 
frie disponible inntekter sammenlignet med landsgjennomsnittet og vi skal i økonomiplanperioden 
investere ca. 800 mill. 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. På grunn av et godt driftsresultat har vi 
88 mill. kr mer på disposisjonsfond i per 31.12.2020 enn vi hadde på samme tidspunkt året før. 
Dette er en god buffer for oss. Likevel kan vi ikke forvente samme utvikling de nærmeste årene. 

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

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

  

Befolkningsutvikling 

Etterspørselen etter kommunale tjenester varierer fra kommune til kommune, men kommunal 
tjenesteproduksjon er mye rettet mot bestemte aldersgrupper. Slik gir utvikling i befolkningen 
informasjon om forventet behov. Barn og unge i alderen 0-18 år og innbyggere over 67 år er store 
målgrupper for kommunale tjenester, eksempelvis barnehager, skoler, institusjons- og 
hjemmetjenester. 

Befolkningsframskriving er en beregning av fremtidig befolkningsstørrelse og sammensetning. 
Befolkningen fordeles på kjønn, alder og bostedskommune ved å anvende sannsynligheter for 
fødsler, dødsfall, innenlandske flyttinger og inn- og utvandring. De sists oppdaterte 
befolkningsframskrivingene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er fra august 2020. Årets 
framskrivinger gir en lavere befolkningsvekst enn tidligere år, og er kombinert med en sterk 
aldring i befolkningen.   

Hovedalternativet viser hvordan utviklingen blir når vi legger til grunn middels utvikling i både 
fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring. Dette innebærer at: 

• Fruktbarheten vil ligge på dagens nivå med 1,5 barn per kvinne fram til 2025 før den 
stabiliserer seg på rundt 1,7 barn per kvinne 

• Levealderen øker med 8 år for menn til 89 år og med seks år til 91 for kvinner 2060. 
• Antallet som er 80 eller eldre vil tredobles innen 2060. 
• Nettoinnvandringen vil gå noe ned og på sikt blir liggende mellom 10 000 og 12 000 
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Befolkningsutvikling i Nes 
Ved utgangen av 2020 var det 23 422 innbyggere i kommunen. Dette er 330 flere enn per 1.1.  
Folkemengden har det siste året økt med om lag 1,4 %. Veksten er dermed noe lavere enn den 
har vært de siste årene. Befolkningen i Norge økte i samme periode med 0,4 % så veksten er 
fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet. 

Per 01.01.2030 viser prognosene at antallet nesbuer vil øke til nær 25.800 innbyggere. I 
aldersgruppen 0-5 år vil det i 10-års perioden være en liten nedgang, mens aldersgruppen 6-15 
år vil ha en vekst på 10 %. Sterkest vekst vil vi ha blant de over 80 år. Aldersgruppen 80-89 år vil 
ha en vekst på hele 70 %, mens 67-79 år vil øke med 30 % og 90+ vil vokse med 38 %. Dette gir 
forholdsvis store utslag på demografikostnadene.  

Tabellen under viser anslått endring i demografikostnader i årene framover. 

Anslag endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kr) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer 
(endringer fra 1.1.2020). (Kilde KS/SSB) 

Endring i 
utgiftsbehov 
per 1.1 

Pleie- og 
omsorg 

Grunnskole Barnehage Sosial Kommunehelse Barnevern Sum Nes 

2021 12 904 8 360 -2 133 1 639 1 314 495 22 578 
2022 10 129 8 360 1 773 1 355 1 399 494 23 509 
2023 15 361 8 947 -3 077 1 190 1 545 455 24 420 
2024 12 663 7 187 -4 541 853 1 620 388 18 170 
2025 18 768 880 999 707 1 699 286 23 339 
2026 21 613 6 307 -3 866 747 1 460 359 26 620 
2027 25 482 147 32 754 1 642 163 28 220 
2028 18 668 1 320 999 824 1 455 311 23 577 
2029 22 509 -1 907 1 555 729 1 541 151 24 578 
2030 19 796 293 1 409 627 1 527 223 23 875 
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Helse og velferd 

 
Lavere kostnadsnivå, men bedre kvalitetsskåre i Kommunebarometeret    
Handlingsprogrammet for 2020 fokuserte på at helse og velferd i Nes kommune i 2018 hadde en 
høyere kostnadsnivå pr behovskorrigert bruker er gjennomsnittet for kommunene i Kostra gruppe 
7, og pekte på nødvendigheten av å komme ned på et lavere kostnadsnivå i pakt med hva 
kommunen har av inntekter. I dette regnestykket er NAV Nes holdt utenfor, blant annet fordi NAV 
Nes drives svært rimelig i forhold kostnad pr behovsjustert bruker, og fordi relevante 
sammenligningsdata i Kostra i hovedsak på helse og velferd utenom NAV. I likhet med 
handlingsprogrammet for 2019 la handlingsprogrammet for 2020 opp til et lavere kostnadsnivå, 
men slik at Helse og velferd fikk midler til nødvendige merkostnader ved at Nes kommune fikk 
innlemmet Rånåsfoss området med den innbyggervekst det ga. 
 
Da man i mars 2020 fikk Kostra dataene for 2019, viste det at kostnadsnivået pr behovskorrigert 
bruker i Nes lå vesentlig under gjennomsnittet både i Kostra gruppe 7 som Nes tidligere inngikk i, 
og også i forhold til Kostra gruppe 13 som Nes ble sammenlignet med i 2019. Nes kommune kom 
over i gruppe 13 fordi kommunen har fått et høyere antall innbyggere.  Kostra gruppe 13 og 7 er 
de to kommunegruppene som driver rimeligst pr behovsjustert innbygger. Men fortsatt er det 
mulig å finne referansegrunnlag for indikerer muligheter for lavere kostnader kombinert med 
fortsatt gode tjenester. Slikt referansegrunnlag er blant annet presentert i Agenda Kaupang 
rapporten fra mai 2020. Dette er også presentert i den etterfølgende kommunestyresaken om 
Helhetlig plan for Helse og velferd. De politiske utvalgenes tydelige signaler i denne saken var 
blant annet av Nes kommune må utnytte dette potensialet.  
 
Holder man utenom inntekst tap og nødvendige merkostnader pga. pandemien, har Helse og 
velferd om lag holdt sin budsjettramme for 2020. 
 
At man i hovedsak har nådd Handlingsprogrammets mål for økonomien og fått relativt lavere 
kostnader sammenlignet med andre kommuner, henger mye sammen med følgende: 

• At man, om enn noe forsinket, har greidd å gjennomføre vesentlige deler av de 
budsjetterte tiltakene som ble vedtatt i handlingsprogrammet for 2019.  Dette gjelder blant 
annet «full utnyttelse» av bygningsmassen på NBSS, og at dyre kjøpsplasser er blitt 
erstattet med bedre og rimeligere løsninger i kommunen. 

• At man i større grad enn før har fått til en tildelingspraksis i tråd med vanlig standard i 
andre kommuner, kombinert med at man i samarbeid med brukere og pårørende har fått 
til overgang til løsninger som i større grad gir egenmestring.  Det siste omfatter også økt 
bruk av gode tilbud innen Kultur og mangfold og tjenester som leveres av frivillighetene i 
Nes 

• Samarbeidet med Familiens hus og barnevernet har blitt bedre. Samarbeidet er mer enn 
før forankret i en mestrings tenkning og en forståelse av tidlig nok å håndtere saker i 
fellesskap. 

 
Kommunebarometeret sammenligner kommunene med hensyn til kvalitet og behovsdekning 
overfor brukerne.  På dette barometeret skårer Nes kommune helse og velferd som nevnt langt 
bedre for 2020 og 2019 enn tidligere år.  Det er gledelig at mer nøktern pengebruk har blitt 
kombinert med slik kvalitets forbedring. 
 
 
Tjenestetilpasning framfor sparing                           
Når kommunestyret i 2018 vedtok en strategi for helse og velferdstjenesten i Nes kommune, 
valgte styret å satse på tjenesteutvikling framfor sparing. Strategien er basert på å holde seg til 
kostnadsnivå i sammenlignbare kommuner. Strategien er også å få til at tjenestene i større grad 
understøtter brukers egenmestring. Egenmestring er en kvalitet de fleste ønsker og koster 
generelt mindre enn tradisjonelle pleie- og omsorgstjenester. Handlingsprogrammet for 2020 la 
opp til nye skritt i retning av økt leveranse i tråd med mestrings strategien.  
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I siste halvår 2020 økte kommunalområdet sin evne til å fungere som lærende organisasjon. I 
dette ligger det at man skal bli flinkere til å utnytte brukeres og ansattes evne og vilje til å finne 
fram til bedre løsninger som i større grad underbygger egenmestring og livskvalitet. Økt og bedre 
bruk av det faglige fundamentet til ansatte er en viktig del av dette og vil bli forsterket i 2021. 
Dette er også i tråd med tydelige signaler når kommunalsjefen møtte en stor del av 
kommunalområdets ansatte i allmøter høsten 2020.   
  
Resultat i forhold til sentrale økonomigrep i handlingsprogrammet 
Nedenfor er det listet opp hovedmålene i handlingsprogrammet 2020, avgrenset til de som klart 
gjaldt for de enkelte virksomhetsområde og som innebar store krav til tjenesten. Under hvert av 
disse hovedmålene er det kommentert mht. måloppnåelse.   
 
Lavere kostnad og mer mestringsorientert praksis i hjemmetjenesten 
Når hjemmetjenesten 20220 har greidd tilpasning til noe lavere rammer, så henger det sammen 
med videreutvikling av organisering, ledelse og faglig praksis. Herunder at hensyntagen til 
egenmestringspotensialet har fått økt betydning for hva som settes inn av tjeneste og hvordan 
denne tjenesten utføres.,  
 
Endringer i korttidsforløpene etc., slik at de mer understøtter pårørende og egenmestring. 
Bedre økonomi og bedre resultat for brukerne når det gjelder korttidsopphold i sykehjem, har i 
stor grad kommet ved at hjemmetjenesten og sykehjemmet sammen systematisk har utviklet en 
høyere kvalitet i tjenesten. Mer enn før skjer korttids løpene med et innhold som gjør at bruker får 
realisert sitt ønske om å bo hjemme. 
 
Strukturelle omlegginger i Miljøarbeidertjenesten 
Deler av den strukturelle endringen som var ment å skje i 2019, ble fullført i 2020. I dette har man 
mer enn før spesialisert tjenesten slik at den bedre passer til ulike målgruppers behov, samtidig 
som man har fått hentet ut noen stordriftsfordeler. Tjenesten kom sent i 2020 i havn med det økte 
grad av struktur og faglighet som skulle etableres i avdelingen og som var og er viktig for det 
økonomiske resultatet. Men i de første månedene av 2021 synes man å ha lykkes betydelig 
bedre på dette området enn tidligere. 
 
Transportordningen for reiser til dagsenter og arbeidstilbud er lagt om, slik at hver tur koster 
mindre enn før. 
 
Videreføring/helårseffekt av lavere bemanningsnivå på sykehjemmet.  
Sykehjemmet/Nes institusjonstjenesten har greidd sin økonomi. En viktig del av forklarklaringen 
på dette er at man i 2020 fikk helårseffekt av tiltak som bare virket deler av 2019.  
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Økonomi 

Drift 

 
Virksomhet  
(tall i 1000 kr) 

Regnskap 
2020 

Regulert 
budsjett 2020 

Avvik Regnskap 
2019 

Helse og velferd stab 23 631 21 346 -2 285 18 789 

Dialog og mestring 67 408 65 765 -1 643 72 997 

Institusjonstjenesten 111 828 111 538 -290 106 291 

Miljøarbeidertjenesten 104 658 101 385 -3 273 105 144 

NAV - Nes 31 144 32 886 1 742 31 525 

Hjemmetjenesten 107 310 110 413 3 103 105 676 

Helse og velferd 445 979 443 333 -2 646 440 423 

 
 
Helse og velferd stab 
Overforbruket skyldes merkostnader ved CV19, ikke minst med hensyn til utstyr til smittevern.  
Dette på tross av at staten tok mye av smittevern kostnadene på «sin kappe». Kostnadene 
knyttet til IKT ble også høyere enn budsjettert.  
 
Dialog og mestring 
Underskuddet er knyttet til at løsningen med fordeling av statlig tilskudd til dekning av ekstra CV 
19 kostnader var mindre gunstig for Dialog og mestring enn enkelte andre enheter i Helse og 
velferd. Jf. at Dialog og mestring har hatt høye pandemi relaterte kostnader knyttet til Legevakt, 
testing, og smittesporing. 
 
Nes institusjonstjenesten 
Nes institusjonstjenesten (sykehjemmet) gikk i balanse. Det skyldes i noen grad at kommunens 
løsning mht. til fordeling av statlig bidrag til å dekke CV19 kostnaden slo gunstig ut for 
sykehjemmet. 
 
Miljøarbeidertjenesten 
Overforbruket avspeiler sterkt press på tjenesten i form av økte krav og forventninger. Helt 
konkret har både nattevakts løsningen og brukerstyrt personlig assistent (BPA) blitt drevet over 
budsjettert ramme. Overforbruket er der på tross av man i 2020 fikk bragt transportkostnader, 
støttekontakt og i noen grad omsorgslønn i tråd med budsjettet.  
  
NAV  
NAV sitt underforbruk skyldes mindre bruk av sosialhjelp, mye knyttet til særskilt tiltak fra statens 
side for å holde sosialhjelpen nede. Dessuten at man ikke fullt ut har leid inn ved sykefravær som 
kan dekkes av statens refusjon av sykepenger. Overskuddet går også på at staten har refundert 
deler av kostnad ved høyere bemanning pga. CV-19 utfordringen. 
 
Hjemmetjenesten 
Hjemmetjenestens overskudd skyldes at tjenesten har blitt vesentlig dyktigere i økonomistyring, 
og at dette har vært nyttet til å kjøre relativt stramt. Det har også slått inn at behovet for vikar 
innleie ble lavere enn forventet.  
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Investeringer 

Prosjekt 
(tall i 1000 kr) 

Regnskap 
2020 

Vedtatt 
budsjett 2020 

Revidert 
budsjett 2020 

Regnskap 
2019 

Nye omsorgsboliger på Gorolund 284 0 0 378 
Tilpassing og etablering av 
omsorgsboliger  

196 5 000 5 000 2 248 

 Utskiftning av senger Nes sykehjem  758 750 750 685 

 SmartVakt Institusjon (velferdsteknologi)  0 400 400 3 870 

 Tilpasninger lokaler Leirvegen  0 0 0 29 

 Inventar og medisinsk utstyr  384 600 600 0 

 Aggregat sykehjem  416 400 400 0 
 Helse og velferd 2 037 7 150 7 150 7 210 

Budsjettposten for tilpasning og etablering av omsorgsboliger var satt opp ut fra et øvre anslag for 
behov for endringer i bygningsmassen på NBSS og ved noen boliger som benyttes av 
Miljøarbeidertjenesten. Her ble behovene mindre enn først forutsatt, også ut fra perspektivene om 
hva man etter hvert vil oppnå gjennom prosjektet om borettslagsleiligheter for unge med 
funksjonsnedsettelse, og hva som etter hvert kan bli bede løsninger når det bygges 
omsorgsboliger på Runni 15. 

Investeringene i inventar og medisinsk utstyr ble redusert, men tanke på heller å integrere noe av 
investeringer i mer helhetlige løsninger for slik forbedring ved sykehjemmet. Dette blir 
gjennomført i 2021. 

Kommunalområdene belastes for kostnader knyttet til prosjekter på sitt område. Dette er 
forklaringen på kr 284 000 ført som investering i nye boliger lokalisert til Gorolund. 
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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 
• Nes Samlinger (driftsavtale med Museene i Akershus/lokale partnerskapsavtaler) 
• Tilskuddsordninger idrett, sang og musikk, lag og foreninger 
• Tilskuddsordning Nes kirkelig fellesråd/Elvekongen/Høieparkens venner 

Måloppnåelse tjenesteproduksjon 

Kultur og mangfold stab 

• Tilskuddsordninger er utbetalt jfr. vedtak 

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

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

• Samhandling Ny hall Auli/utvidelse Auli skole, bevilget 18 mill. kr. i kommunalt tilskudd, 
kst mai 2020 
 

Integrering, fritid og frivillighet 

• Alternative digitale tjenestetilbud for barn, unge og eldre i perioder det har vært nedstengt 
(Covid-19) 

• Forebyggende team samhandler aktivt med tjenesteutvikling i samarbeid med Oppvekst og 
utdanning/Helse og velferd 

• Lavterskeltilbud utvikles i samhandling med Helse og velferd jfr. mestrende nesbuer 

• Mottak av flyktninger jfr. Kst vedtak 
 

Kulturtjenestene: 

• Digital undervisning for elever i kulturskolen ved nedstenging, redusert tilbud for 
gruppeundervisning. Ordinær undervisning hele høstsemestret. 

• Redusert aktivitet ved Nes kulturhus grunnet nedstenging/smittevernsreduksjoner. Digital 
streaming av konserter/forestilling samt ordinære forestillinger. Åpent med restriksjoner 
både ved kino og kulturhus høsten frem til nyttår 

• Nes svømmehall har gjennom høsten holdt åpent både for skolesvømming og tilbud til 
innbyggerne. Digital påmelding for grupper av 50 for hver åpningsøkt. Godt besøk.  

• Nes bibliotek har hatt kortvarig nedstenging med digitale utlånsordninger. Ordinær drifte 
resten av året, nedgang i besøk og utlån som en naturlig konsekvens av covid-19 

• Vegalangs ble gjennomført som planlagt, men med noen færre deltakere 
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I de perioder det har vært nedstenging eller redusert aktivitet har kommunalområdet omdisponert 
personell til Helse og velferd og Oppvekst og utdanning. Kommunalområdet har i tillegg prioritert 
vedlikehold og oppgradering av Nes kulturhus, Årnes gamle skole mfl.  

 

Økonomi 

Drift 

Virksomhet  
(tall i 1000 kr) 

Regnskap 
2020 

Regulert 
budsjett 2020 

Avvik Regnskap 
2019 

Kultur og mangfold stab 19 718 20 296 578 19 621 

Integrering, fritid og frivillighet 15 929 18 317 2 388 19 959 

Kulturtjenestene 24 384 24 644 260 17 747 

Kultur og mangfold 60 031 63 257 3 226 57 328 

 
Generell kommentar 

Hovedårsak til kommunalområdet sitt gode resultat skyldes primært at kommunalområdet ble 
tilført 5 mill. Kr. 2. tertial. Utvidelse av rammen var for å dekke tapte inntekter grunnen Covid-19. 
Tjenestene som fikk tildelt nye rammer var primært: 

• Nes svømmehall 

• Nes kulturhus/kino 

• Nes eldresenter 

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

Nes kulturhus og kino har i tillegg fått statlig støtte i form av stimuleringsmidler (covid-19) 

 
Kultur og mangfold stab: 

Mindreforbruk skyldes ubrukte covid-19 midler tilført rammen etter 2 tertial. 

 
Integrering, fritid og frivillighet: 

Mindreforbruk skyldes merinntekter på tilskuddsordninger til flyktningetjenesten 

 

Investeringer 

Prosjekt 
(tall i 1000 kr) 

Regnskap 
2020 

Vedtatt 
budsjett 2020 

Revidert 
budsjett 2020 

Regnskap 
2019 

 Maskiner og utstyr kirken  200 200 200 200 

 Kirkebygg/driftsbygg  0 0 0 300 

 ENØK/tiltak kirken  0 0 0 200 

 Kirkestue Udnes  0 0 0 600 

 Restaurering kirkeorgel fra 1840  600 600 600 0 

 Årnes kino - filmfremvisere  1 220 1 250 1 250 0 

 Kultur og mangfold  2 020 2 050 2 050 1 300 

 
Nes kirkelig fellesråd: 
Investeringsbudsjettet er overført fellesrådet. 
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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 2020 arbeidet med mål og tiltak fra flere politisk vedtatte 
plandokumenter, men arbeidet har vært preget av pandemi og avkortning/utsettelser av flere 
tiltak. De viktigste fokusområder og tiltak for 2020 har vært: 

• Strategiplan kvalitet i barnehage 2018-2022  
• Felles plan for god barnehagestart er iverksatt i 2020 
• Etterspørres på alle felles styrermøter med kommunale og private barnehager 

• "Løft i Nes-skolen" 2018-2022  
• 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) 

• 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 

• Alle tjeneste i Familiens hus har oppretthold tilnærmet normal drift i covid-19 
perioden og har vært lite omdisponert til andre tjenester. Noe gruppevirksomhets 
har måtte bli satt på vent av smittevernhensyn.    

• Antall brukere i åpen barnehage tidligere år har i gjennomsnitt vært 200 barn per 
måned. Under covid-19 har dette antallet blitt halvert.  

• Barneverntjenesten har mottatt 362 bekymringsmeldinger, 70 meldinger er 
henlagte, fristbrudd i sakene er 0.47 %. 81 barn har hjelpetiltak og 45 barn er 
under omsorg (49 barn i 2019).  

• Det er ikke kommet inn færre meldinger grunnet covid-19, men det er en markant 
økning i meldinger i allerede pågående undersøkelser og tiltakssaker høsten 
2020. 

• Barneverntjenesten har økt fokus på «barnets stemme» og vektlegging av denne i 
beslutninger. 
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Viktige hendelser 
• Familiens hus fikk videreført prosjektmidler tildelt fra Helsedirektoratet til styrking av både 

helsestasjon-, barnehagehelse- og skolehelsetjenesten.  Prosjektmidlene har gitt muligheten til å 
se på effektivisering av tjenesten og bedre tilbudet i tjenesten. 

• Skolehelsetjenesten har planlagt for gjennomføring av skolestartundersøkelser ute på skolene. 
Dette vil gi et bedre grunnlag for nært samarbeid mellom foreldre, skole og skolehelsetjenesten. 
Covid-19 har foreløpig satt en stopper for gjennomføringen. 

• Barneverntjenesten deltar i et prosjekt med de andre kommunene på Øvre Romerike for utvikling 
av et samarbeid om veiledning til fosterhjem på tvers av kommunene. Dette som en forberedelse 
til barnevernreformen som iverksettes fra 2022. 

• Skoler og barnehager stengte 12. mars grunnet Covid-19. Skolene gikk over til digital 
fjernundervisning over flere uker.  

 

Økonomi 

Drift 

Virksomhet  
(tall i 1000 kr) 

Regnskap 2020 Regulert budsjett 
2020 

Avvik Regnskap 
2019 

Oppvekst og utdanning stab 31 754 38 706 6 952 33 134 

Utdanning 265 088 259 623 -5 465 245 675 

Barnehagemyndighet 183 994 177 929 -6 065 159 101 

Familiens Hus 61 476 62 543 1 067 60 228 

 542 312 538 801 -3 511 498 137 

Opaker VUS - midl skole 3 703 4 700 997 16 159 

Oppvekst og utdanning 546 015 543 501 -2 514 514 297 
 

Kommunalområdet har et mindre merforbruk som i hovedsak skyldes covid-19 relaterte 
merkostnader. Avvik fra revidert budsjett i ulike områder/virksomheter skyldes i hovedsak: 

Oppvekst og utdanning stab. 

o Tomt Auli hall. Midler overført fra bundet driftsfond i 1. tertial er ikke effektuert. 

o Spesialundervisning i andre kommuner. Færre gjesteelever enn budsjettert. 

Virksomhet utdanning. 

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

o Store merkostnader til å dekke vikarkostnader relatert til Covid-19. Mange skoler har hatt 
mye fravær under pandemien grunnet anbefalinger om å være hjemme ved symptomer 
av forkjølelse/feber og i perioder med karantene. Skolene er ikke kompensert med egne 
Covid-19 midler for denne kostnaden. 

Barnehagemyndighet  

o Barnehagemyndighet ikke er kompensert for ekstraordinære Covid-19 kostnader relatert 
til manglende foreldrebetaling til private barnehager våren 2020. Totalt har 
barnehagemyndighet utbetalt 4,5 mill. til private barnehager og disse er ikke kompensert 
gjennom regnskapsåret.  

o Hjelpebehov utover budsjettert. Brukere med stort hjelpebehov har krevd ekstra 
assistentressurs i barnehagen og skysskostnader 

Familiens hus 

o Alle avdelingene har et mindreforbruk i 2020.   
o Familiens hus har gjennom hele 2020 jobbet systematisk for å bidra til å klare 

budsjettnedtrekket på 3 millioner kroner som var kravet til barneverntjenesten i 2020. 
Flere stillinger har vært vakante i perioder i alle tjenestene, noe som har bidratt til lavere 
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lønnsutgifter. Barneverntjenesten har også selv hatt vakante stillinger i perioder. Det har 
også vært mindre aktivitet og oppgaver å løse i barneverntjenesten i 2020, noe som har 
bidratt til færre økonomiske utgifter. Lavere aktivitet i barneverntjenesten grunnet Covid-
19, er et kjent fenomen på landsbasis. 
 

Investeringer 
Prosjekt 
(tall i 1000 kr) 

Regnskap 
2020 

Vedtatt budsjett 
2020 

Revidert 
budsjett 2020 

Regnskap 
2019 

 Ny ungdomsskole  212 655 220 000 214 000 97 217 

 Utvidelse Neskollen skole  7 489 1 000 9 000 48 

 Ny kommunal barnehage Årnes  571 0 700 1 445 

 Auli skole  1 311 200 1 500 150 

 Fenstad skole - utvidelse med et klasserom  3 901 2 400 2 400 0 

 Hall Auli - opparbeidelse av tomt  0 4 000 0 0 

 Auli barnehage - vognhus  0 0 650 0 

 Oppvekst og utdanning  225 927 227 600 228 250 98 860 

 

• Utbyggingsprosjektet Vormsund Utbyggingsprosjektet Vormsund ungdomsskole fulgte 
tilnærmet oppsatt gjennomføringsplan. Oppstart av ny skole med flerbrukshall 01.03.21. 

• Arbeid med konseptvalg for utvidelse av Auli skole er igangsatt. Det arbeides for en sak til 
politisk behandling tidlig vår 2021. 

• Det ble anskaffet paviljong med 4 klasserom til Neskollen skole. Disse ble tatt i bruk høsten 
2020. 

• Utbedring av vognhus i Auli barnehage flyttes til vår/sommer 2021. 
• Fenstad skole er utvidet med et klasserom i paviljong. Økning i forhold til rammen skyldes 

etablering av ekstra grupperom, toaletter til begge kjønn samt ny inngang. Toalettene og 
inngang er universelt utformet iht. kravene i Tek 17. I tillegg påløpte det merkostnader i 
forhold til grunnarbeidet. 

• Det er utbetalt investeringsmidler til ettarbeid/reklamasjon Årnes barnehage. 

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. 
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Samfunn og miljø 

Fakta 

Kommunalområdet bestod i 2020 av: 

• virksomheten Bygg- og eiendom  

• avdelingene Landbruk, Kommunalteknikk, Plan, byggesak og oppmåling (tidligere samlet 
i virksomheten Areal- og miljø). Avdelingen Plan, byggesak og oppmåling ble splittet opp 
høsten 2020, bredden i fagansvar og lederspenn viste seg å bli for stort. Det har i 
etterkant av dette pågått en mindre omorganiseringsprosess som følge av dette. 

• kommunalsjefens stab (prosjektkontor, næring mv).  

Måloppnåelse tjenesteproduksjon 

Tjenesteproduksjonen innenfor kommunalområdet er sammensatt. Det gjenspeiles i vurderingen 
av måloppnåelse. 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.  

Kommunalområdet har vært i en omstillingsprosess, og utgiftsnivået har i store deler av 2020 
vært holdt på et minimum med begrensede ressurser. Dette har påvirket tjenestetilbudet til 
innbyggerne og næringslivet innenfor deler av kommunalområdet. Det har også påløpt ekstra 
oppgaver i forbindelse med pågående pandemi innenfor flere ansvarsområder. Til tross for aktivt 
rekrutteringsarbeid har det gjennom store deler av året vært vakante stillinger i flere avdelinger, 
og i den forbindelse rapporteres det også om slitasje/belastning på gjenværende personale. Dette 
har fått konsekvenser for framdriften i framdrift i drifts- og investeringsprosjekter, og enkelte andre 
prosesser. Som beskrevet tidligere i kapitelet pågår det en mindre omorganiseringsprosess for å 
finne robuste løsninger. 

Mot slutten av 2020 er det flere lyspunkt i form av signaler og budsjettbevilgning av noe mer 
ressurser. Vi har også lykkes å få tilsatt nye medarbeidere, det er blant annet tilsatt ingeniører i 
alle vakante stillinger ved årets slutt. 
 
Vannforsyning og slambehandling 
Arbeidet med langsiktig løsning for fremtidig vannforsyning for kommunen startet opp i 2020. Det 
har vært en god dialog med Årnes vannverk om alternative løsninger for framtidig vannforsyning i 
samsvar med Kommunestyrets vedtak i september (sak 91/20). Arbeidet med fremtidig 
slambehandling er under arbeid, politisk sak om dette fremmes for behandling våren 2021. 
  
Bredbånd 
Arbeidet med bredbånd fortsetter. De fleste har fått bredbånd via fiber i de områdene som inngår 
i kommunens dialog med Telenor. Arbeidet med mobilmaster har vært utfordrende grunnet 
vanskeligheter med plassering av disse. Dette arbeidet skal være i sluttfasen nå, slik at dette vil 
være på plass i løpet av høst 2021. Det har vært store utfordringer med Viken fylkeskommunes 
gjennomføring av prosjektene (ref. investeringsmidler for 2019 og 2020). Primo 2021 er det 
fortsatt ikke kontrahert entreprenører for gjennomføring. 
  
Planarbeid 
Kommunal planstrategi 2020- 2023 ble vedtatt høsten 2020. FNs bærekrafts mål ligger til grunn 
for det videre arbeid med planverket. Rullering av kommuneplanen ble igangsatt før nyttår og 
arbeidet videreføres i 2021. Planprogram for arbeidet er noe forsinket (pga. ACOS og E16), men 
skal legges på høring i våren 2021.  

Reguleringsplanarbeid for skole på Opaker er noe utsatt ettersom det er behov for å vurdere ny 
tomt. Det er avklart at dette skal sees i sammenheng med kommuneplanprosessen jf. vedtak i 
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Formannskapet 10.3.2020 (sak 17/20). Det er gjort en vurdering av alternative tomter i samsvar 
med vedtak. Det pågår også dialog med grunneier i den forbindelse. 

Områdereguleringsplaner for Auli skole og Runni har vært til offentlig ettersyn i 2020. Arbeidet 
samkjøres med øvrige prosesser i kommunen og ferdigstilles i 2021. Planavdelingen har videre 
brukt mye ressurser i arbeidet med kommunedelplan for E 16 og reguleringsplan for nytt 
krysningsspor ved Bodding. Videre har innføring av ACOS krevd vesentlige ressurser. 
 
Byggesak 
Saksbehandlingstiden for byggesaker har vært for lang også i 2020, 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. Det har vært jobbet med rekrutering i 2020. 
Dette er nødvendig for å bedre ressurssituasjonen og kompetansen, og dermed øke kvaliteten i 
saksbehandlingen.   
  
Oppmåling 
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. Det ble på slutten av året igangsatt rekrutering av fagansvarlig for 
oppmåling. I 2020 har vi videreført arbeid med å se på forbedringer i tverrfaglig samarbeid og 
helhetlig bruk av virkemidler, dette vil på sikt gi mer effektiv ressursbruk og bedre kvalitet. Dette 
har vært krevende samtidig som det er lav bemanning, men forventes å gi effekt på sikt.   
  
Landbruk 

Kommunene fikk som følge av regionreformen overført flere oppgaver innen landbruksområdet 
fra Staten året før. Nes kommune inngikk en avtale med Ullensaker om å behandle enkelte 
tilskuddssaker innen landbruk for Ullensaker og Gjerdrum. Avdelingen har også i 2020 hatt flere 
prosjekter pågående: Vannforvaltning Drogga 2020, Konflikdempende tiltak ulv 2019/2020, 
JOB:U og Inn på tunet. For å overholde forsvarlig behandlingstid har avdelingen måtte benytte 
ekstrahjelp store deler av året, finansiert med prosjektmidler, gebyrinntekter og betaling for 
tjenestene vi utfører for Ullensaker.   

Saksbehandlingsfrister for de statlige ordningene har i hovedsak blitt overholdt, og 
saksbehandlingstiden er stabil innen lovforvaltningen. Avdelingen har fortsatt for lang 
saksbehandlingstid innen enkelte typer saker, f.eks. nydyrking. Det har vært økt saksmengde 
innen flere tilskuddsordninger som følge av økte overføringer til miljøtiltak og drenering, samt 
ekstrabevilgninger (Covid-19 tiltak) til skogbruket. 

Det ble behandlet ca. 960 landbrukssaker og utbetalt ca. 76 mill. kr i tilskudd til jordbruket.  
  
Nærmere om Covid-19 – tjenester og kontinuitetsplanlegging  
Helt fra «nedstenging» av Norge og frem til sommeren ble det i kommunalområdet jobbet med 
kontinuitetsplanlegging. Det ble også tidlig innført nye rutiner for renhold med daglig renhold bl.a. 
av alle kontaktflater. Videre har området ytet praktisk bistand for å få på plass tiltak som 
eksempelvis teststasjon, luftveisklinikk, vaksinasjonsklinikk, karanteneboliger etc. Medarbeiderne 
har gjennom året påtatt seg ekstra arbeid og utvist stor «dugnadsinnsats» til beste for 
innbyggerne i Nes. I avdelinger med ansvar for kritiske samfunnsoppgaver ble ansatte delt inn i 
kohorter.     
  
Vedlikeholdsprosjekter og ekstraordinære statlige tilskudd (covid-19) 
Alle planlagte større vedlikeholdsprosjekter innenfor bevilget ramme er gjennomført for 
formålsbygg. I tillegg er det gjennomført eller påbegynt flere større ekstraordinære 
vedlikeholdsprosjekter som følge av tildeling av ekstraordinære statlige tilskuddsmidler (covid-19 
midler). Deler av midlene er overført til 2021 for å avslutte påstartede prosjekter.  
 
Ekstraordinære fylkeskommunale tilskuddsmidler næringsfond (covid-19) og skjønnsmidler 
For øvrig har vi mottatt ekstraordinære fylkeskommunale midler til næringsfond (tiltak for å 
motvirke effekt av Covid-19 på næringslivet). Fordelingen av midlene ble avklart i ekstraordinært 

møte i Utvalg for teknikk, næring og kultur den 8.12.2021. Videre har vi mottatt ekstraordinære 
skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak, disse er gått til innkjøp av mobil flomvoll og pumper. 
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Status for andre saker med særskilt politisk interesse (vedtak/ bevilgninger) 
• Kjølende tiltak ved Nes sykehjem er gjennomført (ref. KST-sak 19/156 den 17.12.2019). I tråd 

med vedtaket er det montert utvendig solavskjerming. I tillegg er det gitt opplæring og 
informasjon for riktig bruk. Det er også kjøpt inn nytt arbeidstøy.  

• Kameraovervåkning ved Nes kirkeruiner er gjennomført (ref. KST-sak 165/19. Det har vært 
en utfordring å etablere god løsning for datooverføring fra kirkeruinene til rådhuset. 

• Vedtak om innføring av system med differensiert husleie i omsorgsboliger er iverksatt i 
samsvar med vedtak K-sak 19/158 17.12.2019. Alle med husleiekontrakter eldre enn tre år 
per 1.7.2020 har nå fått justert sin leie. Videre er alle nye leieavtaler i 2020 inngått med den 
nye fastsatte husleien. 

• Foreløpige tall viser at kommunens formålsbygg har hatt en energireduksjon på 10,8 % i 
2020, korrigert for sted og temperatur. Faktisk energireduksjon (kjøpt energi) ser ut til å være 
redusert med 17,1 %.  

• Husbankens retningslinjer følges ved tildeling av startlån. Gode oppvekstsvilkår for 
barnefamilier er særlig prioritert, og 72 % av den totale utlånsrammen i 2020 på 40 mill. kr. er 
tildelt husstander med barn. I løpet av året fikk 5 leietakere i kommunal bolig innvilget lån til 
kjøp av egen bolig.  

• Salg av kommunens eiendommer på Svarverud og Runni. Vi inviterte 5 meglerfirma til 
konkurranse i forbindelse med kjøp av meglertjenester for salg av kommunal eiendom. Vi fikk 
ingen tilbud ved utløp av fristen. I etterkant fikk vi to tilbud. Oppdragsavtale for salg av 
kommunens eiendom på Svarverud ble signert ved årsskifte. Det er aktuelt å benytte samme 
meglerfirma ved salg av kommunens eiendom på Runni.  

   
Helhetlig boligstrategi 2020- 2032, oppfølging 
Helhetlig boligstrategi for 2020-2032 ble vedtatt i Kommunestyret den 16. juni (KST-sak 64/20). 
Strategien erstatter Boligsosial handlingsplan 2010-2014. Det er definert strategier for hver 
målsetning, og strategiene er konkretisert ytterligere igjennom en prioritert tiltaksliste for de fire 
første årene. Tiltaksdelen må vurderes årlig i sammenheng med kommunens handlingsprogram 
og økonomiplan. 

Kommunens deltagelse i Husbankens 4-årige kommuneprogram 2016-2020 er avsluttet. Partene 
er enige om å fortsette det tette og gode samarbeidet også fremover. Vi beholder 
kommunekontakt i Husbanken.    

For kommunens eiendom på Runni, er det vedtatt at Runnivegen 15 skal selges og utvikles først 
(ref. vedtak i KST-sak 38/20 den 21.4.2020). Kommunens behov for tilrettelagte boliger skulle 
ivaretas gjennom en klausul som medfører at kommunen vil få disposisjonsrett på inntil 70 
boliger, k-sak 20/15 15.12.2020. Av disse boligene skal kommunen kjøpe tilbake 30 til en 
forhåndsdefinert fastpris, mens de øvrige skal fremskaffes fortrinnsvis uten bruk av kommunale 
investeringsmidler. Eiendommen legges ut for salg etter sluttbehandling av 
områdereguleringsplan. I forkant av dette må det foreligger nødvendige avklaringer mht. fordeling 
av kostnader for infrastruktur i området. 

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. 
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Økonomi 

Drift 

Virksomhet  
(tall i 1000 kr) 

Regnskap 2020 
Regulert 

budsjett 2020 
Avvik Regnskap 2019 

Samfunn og miljø stab 4 751 6 504 1 753 5 394 

Samferdsel m.m drift 11 816 13 982 2 166 29 384 

Planavd. og Geodata drift 4 786 5 975 1 189 5 701 

Landbruk og Naturforvaltning 4 222 5 022 800 4 199 

Bygg- og eiendom 63 937 74 404 10 467 52 110 

 89 513 105 887 16 374 96 788 

Selvkost - Kommunalteknikk -19 046 -17 641 1 405 -12 938 

Selvkost - Byggesak og Oppmåling 1 108 15 -1 093 -1 499 

Samfunn og miljø 71 575 88 261 16 686 82 351 

 

Korona/Covid-19  

• Belastet prosjekt 12010000 per 31.12.20: Merkostnader drift 623 244 kr.  
• Inntektstap per 31.12.2020: Karanteneboliger – To omsorgsboliger ved Runnitunet samt en 

kommunal bolig i Knattenlia er holdt i beredskap. Mindreinntekt fra mars og ut året utgjør kr 
264 980,-. 

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

Bygg og eiendom hadde et mindreforbruk på 8,6 mill. kr i 2020.  Årsak til resultatet er i 
hovedsak knyttet til følgende forhold:  
• Vakanse og mindreforbruk lønn for vikarer og annen variabellønn på til sammen 3,96 mill. kr. 
• Kjølstad grustak hadde mottak av masser som ga Nes kommune inntekter på 1,36 mill. kr i 

2020. Dette er merinntekter på knappe 1 mill. kr sett i forhold til opprinnelig budsjett. 
• Mindreutgifter til strøm/fjernvarme på 4,6 mill. kr sett i forhold til opprinnelig budsjett.  
  
Samfunn og miljø stab har et mindreforbruk (utsatt planarbeid av reguleringsplanarbeid for 
skole på Opaker mv. Ekstraordinære statlige midler til flomforebygging ligger også innenfor 
rammen).     

Plan og Geodata hadde samlet et mindreforbruk på 1,2 mill. kr på ordinær ramme. Det skyldes i 
hovedsak lavere lønnskostnader (vakanser og ikke ansatt fagleder).  

Selvkost - Byggesak og Oppmåling Oppmåling har et merforbruk på 0,9 mill. kr i 2020. Dette er 
i hovedsak økte lønnskostnader etter at det er gjort en rettelse i hvilke stillinger som belaster 
selvkost og en lavere gebyrinngang enn forventet.  For Byggesak er det et begrenset merforbruk 
som skyldes mindre gebyrinntekter enn forventet. 

Kommunalteknikk 

• Samferdsel har et mindreforbruk på 0,734 mill. kr i forhold til budsjett. En mild og 
nedbørsfattig vinter samt mindreforbruk på lønn (vakant stilling) og stram økonomistyring gjør 
at ansvarsområdet ender innenfor budsjett. Større utgifter i forbindelse med drift av kjøretøyer 
trekker mindreforbruket noe ned. 

• Grønt hadde et merforbruk på 0,05 mill. kr. Skyldes innleie av sommerhjelp og høyere 
driftsutgifter  
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Selvkost:  

• Avløp hadde et mindreforbruk på 0,862 mill. kr. Det var et mål å redusere fondet ved å bruke 
deler av dette til oppgradering av pumpestasjoner. Dette arbeidet videreføres inn i 2021. Det 
var samtidig betydelige inntekter på tilknytningsavgifter og avgifter. Ved årets slutt er 
størrelsen på fondet 1,386 mill. kr.  

• Septikk: Tømming hadde et mindreforbruk på 0,409 mill. kr som går til styrking av fond. Pr. 
31.12 utgjør fondet -0,78 mill. kr («framførbart underskudd»). Spredt avløp/forvaltning hadde 
et mindreforbruk på kr 0,016 mill. kr, som avsettes fond. Per 31.12 er fondet på 2,766 mill. kr.   

• Vann hadde et mindreforbruk på 1,636 mill.kr. Dette skyldes større inntekter på 
tilknytningsavgifter, samt mindre bruk av entreprenører ved lekkasjer. Dette avsettes til fond, 
som fra tidligere har negativ saldo. Ved årets slutt er fondet på kr 1,527 mill. kr. 

Investeringer 
Prosjekt 
(tall i 1000 kr) 

Regnskap 
2020 

Vedtatt budsjett 
2020 

Revidert 
budsjett 2020 

Regnskap 
2019 

 Kommunale veier  15 526 20 500 20 500 10 533 

 Gang og sykkelveger  507 8 000 8 000 4 311 

 Gang-/sykkelvei - Hvamsmoen  0 0 0 548 

 Universell utforming kommunale bygg  3 102 4 000 4 000 0 

 Kjøp av utleieboliger  2 665 6 000 6 000 7 459 

 Utbedring og sanering av avløpsnett  13 848 26 650 26 650 21 486 

 Utbedring og sanering av vannforsyningsnett  28 838 24 800 24 800 32 969 

 Utvidelse rådhuset  0 0 0 320 

 Bredbånd   6 073 6 300 8 000 2 661 

 Ny damkrone Ellingssjøen  3 611 3 500 4 703 0 

 Innløsning av boliger - Herbergåsen næringsområde 6 413 7 000 6 413 2 289 

 Utstyr areal og miljø - graver vann  0 0 0 1 100 

 Utbedring avløp Esval gård  218 300 300 0 

 Neskollen skole  916 0 2 216 0 

 Nes Rådhus - oppgradering teknisk infrastruktur  1 029 1 000 1 000 0 

 Nes Rådhus - Nes brannstasjon  715 900 900 0 

 Maskinvesteringer vei  0 0 0 362 

 Salg av eiendom  0 0 0 155 

 Utvidelse Nes Vaskeri  0 500 250 0 

 Ombygging av utleieboliger  1 603 2 000 1 634 0 

 Kjøp av eiendom Eidsvollvegen 488  8 025 0 8 025 0 

 Utstyr areal og miljø - klippeaggregat Unimog  603 450 450 0 

 Utstyr areal og miljø - nye klippere  231 250 250 0 

 Utstyr areal og miljø - maskininvestering traktor  500 500 500 0 

 Utstyr areal og miljø - driftsbil  395 400 400 0 

 Utstyr areal og miljø- sveisemaskin vann, selvkost  0 100 100 0 

 Kommunale veier - Rånåsfoss  0 1 000 1 000 0 

 Utbedring og sanering av avløpsnett - Rånåsfoss  0 2 300 2 300 0 

 Utbedring og sanering av vannforsyningsnett - 
Rånåsfoss  

0 9 000 9 000 0 

 Oppfølging av kommunedelplan for klima, energi og 
miljø  

2 018 2 000 2 000 0 

 Samfunn og miljø  96 836 127 450 139 391 84 193 
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Kommunale veier 
• Arbeidet på Husmo bru ferdigstilles i mars 2021. Tillegg for forurensede midler samt 

oppgradering av Hennisandvegen fra Ynsvegen til brua, gjør at det har blitt noen forsinkelser. 
• Pausvegen på Rånåsfoss er oppgradert. Arbeidet er gjort i samarbeid med Akershus energi. 
• Videre er deler av Fjellfotvegen oppgradert. Gjenstående midler overføres 2021. 

Gang og sykkelveger   
Fortau langs Fjellfotvegen er ferdigstilt. Videre er det brukt investeringsmidler på veglys langs 
Hovlandvegen og oppgradering av lysanlegg på Bjertnestunet. 

Universell utforming kommunale bygg 
Begge heisene på Runnitunet er byttet. Heis ved Nes sykehjem og i Nes-hallen gjenstår. 
Bevilgningen ga ikke rom for å bytte alle heisene i 2020. Vi har opsjon på bytte gjenværende 
heiser i 2021. 

Kjøp av utleieboliger  
Det er anskaffet en ny kommunal utleiebolig i forbindelse med en konkret bosetting i 2021. 
Tilskuddsmidler, kr 518 500,-, fra Husbanken er mottatt. Boligen er kjøpt på det åpne markedet. 

Utbedring og sanering av avløpsnettet 
Arbeidet har vært samkjørt med vannprosjekter. Det er et mindreforbruk som følge av forsinket 
framdrift i oppstart av prosjektene Brårud OV og Skogbygda OV. Forsinkelsen skyldes sen 
leveranse fra ekstern konsulent. 

Utbedring/sanering av vannforsyningsnett 
Arbeidet samkjøres med avløpsprosjekter. Det er et merforbruk som i hovedsak er knyttet til 
Kingelåsen og vannledning til Nes strandhager. Det gjenstår pr årsskiftet innbetaling av 
anleggsbidrag fra Nes strandhager på ca. 1 mill. kr. 

Nes Rådhus - oppgradering teknisk infrastruktur   
Rådhusets hovedtavle fra byggeår ble skiftet ut med en moderne og sikrere el. tavle. Arbeidet ble 
utført i løpet av sommerferien. Det ble oppdaget asbest i takplatene rundt tavla som førte til en 
uforutsett saneringskostnad. 

Nes Rådhus - Nes brannstasjon  
Forprosjekt med grovkalkyle er ferdigstilt. Forprosjektet omfattet nødvendig ombygging av Nes 
brannstasjon for å ivareta Arbeidstilsynet krav knyttet til dagens situasjon. Videre er arbeid med 
detaljprosjektering påbegynt.  

Bredbånd 
Oppkobling på Togstad er ferdig. På Bodding gjenstår noe. Telenor har ikke fått på plass 
grunneieravtaler for mobilmaster. Etter at det er inngått grunneieravtale, tar oppføring av mast 
mellom 6 og 8 mnd. Utgifter forskyves til 2021.  

For investeringsmidlene for 2019 og 2020 har ikke Viken fylkeskommune kontrahert entreprenør 
for de aktuelle prosjektene. Se også rapportering i kapitel “Mål”. 

Damkrone Ellingsjøen 
Prosjektet er ferdigstilt. Det gjenstår noe ryddearbeid og oppretting. 

Innløsning av boliger - Herbergåsen næringsområde 
Gjenværende to eiendommer innenfor næringsområdet ble innløst i 2020. Alle de tre innløste 
boligeiendommene er leid ut på det private markedet til gjengs leie fastsatt ved takst. 

 

Utbedring avløp Esval gård 
Naboer i Esval området har samarbeidet om felles avløpsløsning som nå er ferdigstilt og 
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påkoblet offentlig ledning. Arbeid med tinglysning av felles ansvar for vedlikehold/eierskap til 
ledningen sluttføres i 2021. 

Utvidelse Nes Vaskeri   
Forprosjekt med grovkalkyle for oppgradering av vaskeriet ble ferdigstilt. Bakgrunnen for 
prosjektet er behovet for oppgradering av vaskeriet med bl.a. ren/skitten sone, kjølelager og økt 
kapasitet. Arbeid med detaljprosjektering gjenstår.  

Ombygging av utleieboliger   
Arbeid med ombygging av en to-roms til en tre-roms leilighet, samt ombygging av fellesarealet i 
Leirvegen 2 til en to-roms leilighet, er ferdigstilt.  
 
Oppfølging av kommunedelplan for klima, energi og miljø    
Det ble montert ny automatikk for alle varme- og ventilasjonsanlegg i Nes sykehjem og Runni 
ungdomsskole. Oppgraderingen gir bedre oversikt og kontroll over de tekniske anleggene som 
står for det største energiforbruket i byggene.   

Lampene i storsalen i Nes kulturhus ble oppgradert til LED-lamper med vesentlig lavere 
energiforbruk. 
  
Startlån 
Ramme for startlån var 40 mill. kr. i 2020. Det ble utbetalt 38 mill. kr., resterende av rammen er 
bundet opp i forhåndsgodkjenning av startlån gjennom finansieringsbevis. 72 % av midlene er 
tildelt barnefamilier, i henhold til Husbankens føringer til prioriteringer innenfor låneordningen 
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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 gjennom rådmannens ledergruppe. Rådmannens ledergruppe 
består av rådmann, fem kommunalsjefer, kommuneoverlege og kommunikasjonssjef. 
Kommunalsjefene har resultatansvar for samlet tjenesteproduksjon i kommunalområdene. 

Kommunalområdet har gjennom de siste par årene vært i gjennom en stor omstilling. En av 
årsakene er tilpasningen til nye og reduserte økonomiske rammer, men den viktigste årsaken er 
behovet for å skape en mer robust organisasjon. Gjennom fokus på kvalitetsledelse (inkl. bl.a. 
arbeid med rutiner, oppgave- og ansvarsfordeling mellom linje og stab, rolleforståelse, 
medarbeiderskap) og bevisst rekruttering har det vært et mål at vi skal bli mindre sårbare og mer 
effektive. På denne måten vil vi sikre at vi fungerer som et sterkt og sentralt «nav» i kommunen. 

Fra 1. januar 2020 består kommunalområdet av tre avdelinger: HR, Økonomi og Fellestjenester. 
Disse avdelingene har hver sin avdelingsleder som sammen med kommunalsjef vil sørge for 
samordning og samhandling på tvers i organisasjonen. Vi skal ikke bare være pådrivere for 
endrings- og utviklingsarbeidet internt i staben, men også ut mot hele organisasjonen. Fra august 
har den nye organisasjonsmodellen vært fullt operativ. 

HR ivaretar kommunens sentrale HR og personalfunksjoner. Hovedverneombud, 
hovedtillitsvalgte og lærlingene avlønnes på dette området.  

Økonomiavdelingen består av funksjonene lønn og regnskap der hvert av områdene har en 
fagleder. I tillegg har avdelingen ansvaret for økonomi, budsjett og rapportering (Controllere). Den 
sentrale innkjøpsfunksjonen ligger også her. Fra og med 1. januar 2021 ble 
eiendomsskattekontoret flyttet fra økonomiavdelingen til kommunalområde Samfunn og miljø. 

Fellestjenesten består blant annet av funksjonene digitalisering/IKT, servicetorg, 
dokumentsenter, eierstyring og politisk sekretariat. I tillegg er folkehelse- og 
beredskapskoordinator, kvalitetssjef, og juridisk rådgiver plassert her. Avdelingen utfører også 
sentrale forvaltnings- og saksbehandleroppgaver. 

Alle avdelingene ivaretar analyse-/statistikk-, utviklings- og utredningsoppgaver i tillegg til enkelte 
forvaltnings- og saksbehandleroppgaver. 

Måloppnåelse tjenesteproduksjon 

• 2020 har fortsatt stått i omstillingens tegn. Ny organisasjonsstruktur har medført tilsetting av 
tre nye avdelingsledere. Målet er å øke samhandling og koordinering på tvers av 
kommunalområdet. Videre skal samhandlingen med kommunens øvrige tjenester og 
virksomheter styrkes. 

• Kommunen har deltatt i flere ulike digitaliseringsprosjekt i samarbeid med DGI og de øvrige 
kommunene på Romerike. I 2020 vises det spesielt til arbeidet med ACOS Websak, TQM 
(kvalitet og internkontroll) og EvryOne hvorav sistnevnte kom på lufta i januar 2021. Innenfor 
digitalisering må vi også nevne pandemien og alle ansatte som sitter på hjemmekontor. 
Teams er tatt i bruk som møteplattform både politisk og administrativt.  

• Pandemien har bragt med seg nye måter å jobbe på, og gitt de fleste av oss en bratt digital 
læringskurve. Det er viktig å evaluere dette arbeidet i ettertid slik at vi kan ta med oss de 
positive erfaringene videre i arbeidshverdagen vår. 

• Et lederopplæringsprogram er igangsatt. Pandemien har medført at vi måtte tenke nytt. I 
stedet for kurs og opplæring i fysisk form, har opplæringsøktene på 1-2 timer hver blitt 
gjennomført digitalt. Opplæringen er obligatorisk for alle kommunens ledere. Fordelene med 
denne måten å drive opplæring på er at vi når mange. Opplæringsøktene har hatt svært god 
deltakelse, og vi har fått positive tilbakemeldinger. 
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• Gjennom fokus på kvalitetsledelse (arbeid med rutiner, oppgavefordeling stab/linje, 
rolleforståelse, medarbeiderskap) og bevisst rekruttering er det et mål at organisasjonen skal 
bli mindre sårbar og mer effektiv. Det er helt sentralt å kunne tilpasse kapasitet og oppgaver i 
administrasjonen kontra ansvar og oppgaver i linjen. Dette arbeidet har blitt noe vanskeligere 
i en hverdag der vi i stor grad bare møter hverandre digitalt. Vi har derfor ikke kommet så 
langt som vi skulle ønske.  

Viktige hendelser 

• Kommunestyret vedtok i november 2019 at Nes kommune skulle slutte seg til 
digitaliseringsprogrammet Digitale Akershus, dette har etter 1.1.2020 blitt utvidet og heter nå 
DigiViken.  

• Kommunens kvalitetssystem TQM ble satt på lufta i 2020. Mot slutten av året ble også TQM 
flyttet opp i skyen – noe som gjør at systemet også er tilgjengelig på trådløse enheter som 
mobil og nettbrett.  

• ACOS Websak ble innført som kommunens nye saks- og arkivsystem. Dette har også gitt 
politikerne en ny plattform (møteportal) å jobbe på.  

• Ny samarbeidsavtale med NAV ble undertegnet i september. Avtalen innebærer et tettere 
samarbeid med det lokale NAV kontoret og enklere tilgang til NAV sine virkemidler. Nes 
kommune har en egen kontaktperson på NAV som er med i møter både med enkeltpersoner 
og med arbeidsgiver.  

• Kemnerkontorene ble statliggjort, og vertskommunesamarbeidet med Ullensaker kommune 
opphørte per november 2020. Fra samme tidspunkt ble det inngått en vertskommuneavtale 
med Eidsvoll om særnamsfunksjonen i forbindelse med innfordring av kommunale avgifter og 
eiendomsskatt. 

• Det ble høsten 2020 ansatt parksjef for Green Lab. Green Lab vil etableres som eget selskap 
i 2021. 

 

Økonomi 

Drift 

 

Virksomhet  
(Tall i 1000 kroner) 

Regnskap 2020 
Regulert budsjett 

2020 
Avvik Regnskap 2019 

Rådmannens stab 2 327 2 080 -247 5 433 

Fellestjenester 14 689 15 449 760 43 470 

Politisk styring 5 609 6 850 1 241 8 814 

HR-avdelingen 14 404 14 679 275 13 330 

Økonomiavdelingen 15 233 16 189 956 14 481 

 52 263 55 247 2 984 85 529 

Fellesposter 20 216 25 734 5 518 -7 135 

Administrasjon og styring 72 478 80 981 8 503 78 394 
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Rådmannens stab 

Avdelingen har et merforbruk på 0,25 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak to forhold. For det første 
ble det tilsatt parksjef på GreenLab i 2020 hvor lønn er belastet dette ansvaret. 50 % av utgiftene 
er dekket av prosjektinntekter. Videre skyldes det betaling for beredskapsvakt. 

Fellestjenesten 

Fellestjenesten har et mindreforbruk i 2020 på 0,8 mill. kr. Hovedårsaken til dette er at 
portoutgiftene har blitt 0,6 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette igjen skyldes økt bruk av digital 
postforsendelse (SvarUt).  

Politisk styring 

Politisk styring har et mindreforbruk i 2020 på 1,2 mill. kr. Delvis skyldes dette at budsjetterte 
kontingenter på 0,6 mill. kr er kostnadsført på HR-avdelingen. Utbetalt godtgjørelse til politikere 
ligger over budsjett grunnet mange ekstra møter i 2020. For øvrig er det et mindreforbruk på 
øvrige utgifter (varer og tjenester) ettersom de fleste møter er gjennomført digitalt. 
Formannskapets post på 100.000 kr er ikke benyttet i 2020. 

HR-avdelingen 

Avdelingen har et mindreforbruk på 0,3 mill. kr. Det er flere poster som til sammen utgjør dette 
mindreforbruket i 2020. 

Økonomiavdelingen 

Avdelingen har et mindreforbruk på 0,96 mill. kr. Dette skyldes dels lønnsutgiftene som ble lavere 
enn budsjettert grunnet ledige stillinger. Videre har vi fått tilbakebetalt noen midler grunnet 
nedleggelsen av arbeidsgiverkontrollen på Øvre Romerike. Avslutningsvis har vi hatt en 
besparelse på generelle utgifter grunnet pandemien. 

Fellesposter 

Fellespostene har et positivt avvik på 5,5 mill. kr. Avviket på fellespostene er blant annet knyttet til 
pensjon og det såkalte premieavviket som ble lavere enn budsjettert. Kostnadene knyttet i 
IKS’ene ble 1,4 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette veies opp av den såkalte lønnsreserven 
hvor det gjenstår nær 13 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 2021. Ved rekruttering til 
ledige stillinger vil det nøye vurderes hvilken kompetanse kommunen har behov for å rekruttere 
inn, og på hvilke områder kommunen har behov for å styrke både kompetanse og kapasitet. 

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. Det vil videre være avgjørende at vi 
klarer å ha fokus på arbeidet med utvikling av nye prosedyrer og arbeidsprosesser. 
 

Digitalisering/IKT: 

Arbeidet med digitalisering og IKT har vært et viktig satsningsområde i 2020 og vil fortsatt ha høy 
prioritet.  

Fokusområder framover: 

• Økonomi - tilpasse driftsnivået vårt i forhold til forventede inntekter -
periodisering/oppfølging/rapportering. Tilpasse oppgavene til tilgjengelige ressurser. 

• Ledelse, organisasjonsutvikling og rolleavklaringer (linje/stab) 
• Styring, støtte og kontroll - implementere et helhetlig kvalitetssystem (TQM) 
• Nye systemer og rutiner - gevinstrealisering 
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§ 5-6 Økonomisk oversikt drift. Konsolidert 

  

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Regnskap konsolidert

Tall i 1000 kroner

Konsolidert 
regnskap 2020

Driftsinntekter
Rammetilskudd -676 883

Inntekts- og formuesskatt -597 628

Eiendomsskatt -33 586

Andre skatteinntekter -3 114

Andre overføringer og tilskudd fra staten -29 055

Overføringer og tilskudd fra andre -177 553

Brukerbetalinger -42 530

Salgs- og leieinntekter -167 649

Sum driftsinntekter -1 727 999

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 750 076

Sosiale utgifter 182 440

Kjøp av varer og tjenester 558 921

Overføringer og tilskudd til andre 84 657

Avskrivninger 64 812

Sum driftsutgifter 1 640 906

Brutto driftsresultat -87 093

Finansinntekter/Finansutgiter
Renteinntekter -8 658

Utbytter -2 552

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -1 524

Renteutgifter 23 847

Avdrag på lån 54 166

Netto finansutgifter 65 280

Motpost avskrivninger -64 812

Netto driftsresultat -86 626

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering 7 389

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 2 521

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 90 209
Mindreforbruk 2019 -12 076

Dekning av tidligere års merforbruk 0

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 88 043

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 1 418
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§ 5-6 Økonomisk oversikt drift. Nes kommune 
 
 

  

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Regnskap
Tall i 1000 kroner Regnskap 2020

Regulert 
budsjett 2020

Opprinnelig 
budsjett 2020 Regnskap 2019

Driftsinntekter
Rammetilskudd -676 883 -653 404 -625 522 -583 295
Inntekts- og formuesskatt -597 628 -609 765 -617 765 -586 749
Eiendomsskatt -33 586 -36 500 -36 500 -31 544
Andre skatteinntekter -3 114 -200 -200 -3 214
Andre overføringer og tilskudd fra staten -29 055 -40 205 -26 505 -39 291
Overføringer og tilskudd fra andre -178 097 -133 841 -90 264 -162 410
Brukerbetalinger -42 530 -47 701 -50 621 -47 168
Salgs- og leieinntekter -121 643 -123 514 -128 184 -131 729
Sum driftsinntekter -1 682 537 -1 645 129 -1 575 561 -1 585 399

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 739 528 762 089 716 205 736 224
Sosiale utgifter 179 663 179 142 185 499 195 141
Kjøp av varer og tjenester 520 610 518 924 493 798 500 836
Overføringer og tilskudd til andre 86 951 64 028 62 770 79 807
Avskrivninger 61 299 44 750 44 750 59 027
Sum driftsutgifter 1 588 050 1 568 933 1 503 023 1 571 035

Brutto driftsresultat -94 487 -76 196 -72 538 -14 364

Finansinntekter/Finansutgiter
Renteinntekter -8 613 -5 630 -7 330 -9 428
Utbytter -129 -105 -105 -109
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -1 524 0 0 -2 132
Renteutgifter 23 843 23 850 32 545 26 223
Avdrag på lån 54 166 53 570 53 570 49 360
Netto finansutgifter 67 743 71 685 78 680 63 914

Motpost avskrivninger -61 299 -44 750 -44 750 -59 027

Netto driftsresultat -88 043 -49 261 -38 608 -9 477

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering 7 389 8 025 0 0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 2 521 -5 652 -4 019 -1 988
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 90 209 58 964 42 627 -611
Mindreforbruk 2019 -12 076 -12 076 0 0
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 88 043 49 261 38 608 -2 599

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 -12 076
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§ 5-5 Bevilgningsoversikter – investering. Konsolidert 
 

 
   

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering

Regnskap konsolidert

Tall i 1000 kroner

Konsolidert 
regnskap 2020

Investeringsutgifter
Investeringer i varige driftsmidler 328 259

Tilskudd til andres investeringer 1 139

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 3 006

Utlån av egne midler 0

Avdrag på lån 0

Sum investeringsutgifter 332 405

Investeringsinntekter
Kompensasjon for merverdiavgift -51 080

Tilskudd fra andre -10 759

Salg av varige driftsmidler -3 994

Salg av finansielle anleggsmidler -3 511

Utdeling fra selskaper 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0

Bruk av lån -261 487

Sum investeringsinntekter -330 831

Videreutlån
Videreutlån 41 641

Bruk av lån til videreutlån -41 641

Avdrag på lån til videreutlån 13 134

Mottatte avdrag på videreutlån -15 869

Netto utgifter videreutlån -2 736

Overføring fra drift og netto avsetninger
Overføring fra drift -7 389

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 6 301

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 0

Dekning av tidligere års udekket beløp 2 250

Sum overføring fra drift og netto avsetninger 1 162

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0
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§ 5-8 Balanseregnskapet. Konsolidert 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

§ 5-8. Balanseregnskapet  konsolidert

Tall i 1000 kroner Note
Konsolidert 

regnskap 2020
EIENDELER

A. Anleggsmidler 3 732 727
I. Varige driftsmidler 1 912 070

1. Faste eiendommer og anlegg 1 843 551

2. Utstyr, maskiner og transportmidler 68 518

II. Finansielle anleggsmidler 322 732

1. Aksjer og andeler 73 947

2. Obligasjoner 0

3. Utlån 248 785

III. Immaterielle eiendeler 0

IV. Pensjonsmidler 1 497 926

B. Omløpsmidler 660 234
I. Bankinnskudd og kontanter 379 532

II. Finansielle omløpsmidler 94 511

1. Aksjer og andeler 94 511

2. Obligasjoner 0

3. Sertifikater 0

4. Derivater 0

III. Kortsiktige fordringer 186 190

1. Kundefordringer 19 265

2. Andre kortsiktige fordringer 95 603

3. Premieavvik 71 323

Sum eiendeler 4 392 961
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EGENKAPITAL OG GJELD   

   

C. Egenkapital  -1 003 505 
I. Egenkapital drift  -314 955 
1. Disposisjonsfond  -255 781 

2. Bundne driftsfond  -64 582 

3. Merforbruk i driftsregnskapet  5 409 

   

II. Egenkapital investering  -36 612 

1. Ubundet investeringsfond  -10 570 

2. Bundne investeringsfond  -26 055 

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet  13 

   

III. Annen egenkapital  -651 938 

1. Kapitalkonto  -661 095 

2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift  9 157 

3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering  0 

   

D. Langsiktig gjeld  -3 192 297 
   

I. Lån  -1 655 443 

1. Gjeld til kredittinstitusjoner  -1 655 443 

2. Obligasjonslån  0 

3. Sertifikatlån  0 

   

II. Pensjonsforpliktelse  -1 536 854 

   

E. Kortsiktig gjeld  -197 159 
I. Kortsiktig gjeld  -197 159 

1. Leverandørgjeld  -59 964 

2. Likviditetslån  0 

3. Derivater  0 

4. Annen kortsiktig gjeld  -134 072 

5. Premieavvik  -3 123 

   

Sum egenkapital og gjeld  -4 392 961 

   

F. Memoriakonti  0 
I. Ubrukte lånemidler  120 664 

II. Andre memoriakonti  37 616 

III. Motkonto for memoriakontiene  -158 280 
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VEDLEGG 1: Nes kommune, Årsregnskap Note nr. 20 Investeringsoversikt 

 

Tall i 1.000 kr

Prosjekt
nr Prosjektnavn Buds.år

Total-
ramme

 Bevilgning 
2020 

Benyttet 
pr.31.12.19

Regnskap 
2020

Sum 
regnskaps-

ført

019200 Ny ungdomsskole 2018 405 700 214 000      118 233     212 655    330 888      

019201 Utvidelse Neskollen skole 2018 11 000   9 000          370            7 489        7 858          

019204 Ny kommunal barnehage Årnes 67 000   700             60 337       571           60 908        

019205 Auli skole 2019 75 500   1 500          150            1 311        150             

019206 Fenstad skole - utvidelse med et klasserom 2020 2 400     2 400          -             3 901        3 901          

019208 Auli barnehage - vognhus 2020 650        650             -             -           -              

Oppvekst og utdanning 559 200 228 250      118 603     225 927    338 746      

019300 Bemannet bolig rusavhening 2020 22 000   -              422            284           706             

019301 Tilpassing og etabl. av omsorgsboliger 2018 131 000 5 000          2 783         196           2 979          

019302 Utskiftning av senger Nes sykehjem 2018 2 100     750             1 437         758           2 195          

019303 SmartVakt Institusjon (velferdstekn.) 2018 8 850     400             3 870         -           3 870          

019305 Inventar og medisinsk utstyr 600             -             384           384             

019306 Aggregat sykehejm 400             -             416           416             

Helse og velferd 163 950 7 150          8 512         2 037        10 550        

0194xx Kirken: Maskiner, utstyr, tiltak m.m 2020 800        800             -             800           800             

 - Maskiner og utstyr kirken 200        200             200           

- Restaurering kirkeorgel fra 1840 600        600             600           

019406 Årnes kino - filmfremvisere 2020 1 250     1 250          -             1 220        1 220          

Kultur og mangfold 2 050     2 050          -             2 020        2 020          

019600 Kommunale veier 2020 20 500   20 500        -             15 526      15 526        

 - Husmo bru 14 396      14 396        

- Fjellfoten (samarbeidsprosjekt med VA) 763           763             

- Melkevegen -38           -38              

- Søstersletta -81           -81              

- Pausvegen 486           486             

019601 Gang og sykkelveger 2020 8 000     8 000          -             507           507             

- Gang og sykkelveg Haugsløkkevegen 507           507             

019605 Utbedring og sanering av avløpsnett 2020 26 650   26 650        -             13 848      13 848        

- Uvesund - Hunstadvegen, sanering 269           269             

- Auli del 2 - rehabilitering 762           762             

- Årnes vest for Glomma - utvidelse komm. nett 1 368        1 368          

- Kampåa - overvann 457           

- Funnefoss pumpestasjon 503           457             

- Brårud overvann 7 514        7 514          

- Skogrand overvann 2 734        2 734          

- Hillestad - Nyhus 241           241             

019606 Utbedr. og sanering av vannforsyn.nett 2019 24 800   24 800        -             28 838      28 838        

- Vormsund - Roterud 15 616      15 616        

- Fenstad Auto - Frilset 4 724        4 724          

- Vormsund - Finstadteiet del 2 382           382             

- Herbergåsen - Industrivegen 7 690        7 690          

- Nes Strandhager 426           426             

019603 Universell utforming kommunale bygg 2020 4 000     4 000          -             3 102        3 102          

019604 Kjøp av utleieboliger 2020 6 000     6 000          -             2 665        2 665          

019608 Bredbånd 2018 2018 11 000   6 500          3 055         4 573        7 628          

019610 Ny damkrone Ellingssjøen 2019 4 703     4 703          -             3 611        3 611          

019611 Innl. av boliger - Herbergåsen n.omr. 2019 10 000   6 413          2 289         6 413        8 703          

019613 Utbedring avløp Esval gård 2019 300        300             -             218           218             

019618 Neskollen skole 2020 2 216     2 216          -             916           916             

019620 Nes Rådhus - oppgradering teknisk infrastruktur 2020 1 000     1 000          -             1 029        

019621 Nes Rådhus - Nes brannstasjon 2020 900        900             -             715           

019622 Utvidelse Nes Vaskeri 2020 250        250             -             -           

019623 Ombygging av utleieboliger 2020 1 634     1 634          -             1 603        

019624 Kjøp av eiendom Eidsvollvegen 488 2020 8 025     8 025          -             8 025        

019630 Utstyr areal og miljø - klippeaggregat Unimog 2020 450        450             -             603           

019631 Utstyr areal og miljø - nye klippere 2020 250        250             -             231           

019632 Utstyr areal og miljø - maskininvestering traktor 2020 500        500             -             500           

019633 Utstyr areal og miljø - driftsbil 2020 400        400             -             395           

019634 Utstyr areal og miljø - sveisemaskin vann - selvkost 2020 100        100             -             -           

019650 Kommunale veier - Rånåsfoss 2020 1 000     1 000          -             -           

019651 Utbedring og sanering av avløpsnett - Rånåsfoss 2020 2 300     2 300          -             -           

019652 Utbedr.og sanering av vannfors.nett - Rånåsfoss 2020 9 000     9 000          -             -           

019660 Oppfølg av komm.delplan for klima, energi og miljø 2020 2 000     2 000          -             2 018        

Samfunn og miljø 145 978 137 891      5 344         95 336      85 058        

019900 Egenkapitaltilskudd KLP 2020 3 100          -             2 956        2 956          

Lån til Esval miljøpark Nes KF 2 000        

Sum investering i anleggsmidler 378 441      132 459     330 276    439 330      

Finansiering:

Kompensasjon for merverdiavgift -56 314       -51 080    

Tilskudd fra andre -1 000         -8 509      

Salg av varige driftsmidler -              -3 932      

Salg av finansielle anleggsmidler -              -3 511      

Bruk av lån -307 202     -259 449  

Netto utgifter viderelån -              -2 736      

Overført fra drift -8 025         -             -8 025      
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -4 300         6 301        
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond -3 100         636           

Sum finansiering -379 941     -             -330 304  -              


