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Rådmannen har ordet

I tillegg videreføres «løft i Nes-skolen» med
uforminsket styrke.

Gjennom prioriterte satsingsområder vil vi
også i kommende periode jobbe for å
opprettholde og videreutvikle gode og trygge
tjenester til dagens og morgendagens
innbyggere.

I handlingsprogramperioden er det lagt til
rette for at omstillingen innenfor helse- og
velferds-sektoren videreføres. Tjenestene
som bidrar til at den enkelte innbygger kan
bo lengst mulig i eget hjem skal styrkes og
understøttes, samtidig som kommunen i
større grad legger til rette for et variert
boligtilbud med mulighet for heldøgns
omsorg.

Sterk befolkningsvekst betyr at Nes er en
attraktiv kommune å bo i. Dette er både
positivt og utfordrende, siden utgiftene til
skole, barnehage, omsorgstjenester og viktig
infrastruktur vokser raskere enn statlige
overføringer. Samtidig må vi også skape nye
arbeidsplasser og være attraktive for
næringslivet. Dette stiller krav til at vi hele
tiden må fornye, forenkle og forbedre oss for
å sikre tjenester med god kvalitet.
Næringsliv og kultur knyttes sammen på nye
måter gjennom en bevisst satsing på
omdømmebygging.
Nes kommune rustes opp for fremtiden og
investeringer gjøres for å ta best mulig vare
på innbyggerne, næringslivet og fremtidige
nesbuer. Dette innebærer en skole full av
kunnskap, et sikkerhetsnett for de som faller
utenfor, et verdig helse og omsorgstilbud i
tillegg til et næringsliv i moderat vekst. Dette
ivaretas gjennom flere satsingsområder,
som beskrives i handlingsprogrammet.

Vi skal ha framtidsrettede og innovative
løsninger i den kommunale tjenesteytingen.
En del av det å være en fremtidsrettet
kommune handler om å utvikle de digitale
tjenestene for innbyggerne. Blant annet er
det en ambisjon å automatisere
behandlingen av søknader. Digitale
løsninger bidrar til effektivisering av
kommunens tjenester og svarer til de
forventningene innbyggerne har til en
moderne offentlig forvaltning.

Store investeringer i bygg og anlegg
kommende år vil redusere vår økonomiske
handlefrihet på sikt. Økt gjeldsgrad vil bli en
utfordring for oss gjennom at en stadig
større del av våre inntekter må brukes til å
dekke økte finansutgifter.

Kommunens største ressurs er de ansatte.
Vi skal være en trygg og seriøs arbeidsgiver
som samarbeider godt med tillitsvalgte og
som legger trepartssamarbeidet til grunn.
Kvalitet i tjenestene og gode vilkår for de
ansatte er viktig for kommunen. Bruken av
kommersielle vikarbyrå skal reduseres og
flere ansatte skal få tilbud om hele stillinger.

Vi skal gi god behandling og omsorg til de
som trenger det. Samtidig skal vi arbeide
målrettet for stadig å øke innsatsen på
forebyggende arbeid og tidlig innsats. Dette
er særlig viktig for å fremme folkehelsen i
kommunen.

Foruten fornying, forenkling og forbedring av
egen organisasjon, må kommunen
tilrettelegge for økt samarbeid med frivillige
organisasjoner og vurdere bruk av private
aktører for å bedre driften av Nes kommune
og for at vi sammen skaper

Vi ønsker å etterleve føringene i
barnekonvensjonen. Dette har vært sentralt i
arbeidet med helhetlig oppvekststrategi hvor
fokuset er å øke barn og unges medvirkning
og påvirkningskraft. Dette skal omsettes i
praksis i perioden. Strategien skal også
bidra til at flere fullfører videregående skole,
gjennom å se sammenhengen i hele
oppvekstfasen.

«Det gode liv der elvene møtes».

Det er hele Nes kommune som samfunn
som sammen skal bidra til at barn og unge
får en god oppvekst.
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Videre satsing på velferdsteknologi og
hverdagsrehabilitering vil bidra i arbeidet mot
målet om bedre og mer effektive
omsorgstjenester i fremtiden, og sikre
trygghet og mestring hos den enkelte.

Johnny Pedersen
Rådmann

Handlingsprogram
med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Organisering og kommunens plan- og
styringssystem

2

Innhold:
Om Nes kommune.…………………………….…..
Organisering – slik jobber vi………………...........
Kommunens plan- og styringssystem...…………

6

Handlingsprogram
med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Om Nes kommune
Nes kommune er en stor leverandør av
tjenester til innbyggerne. Samfunnsoppdraget
er nedfelt i de ulike lovpålagte oppgavene,
samt i kommunens egne planer for utviklingen
av Nes-samfunnet, i den forbindelse
kommuneplanen og handlingsprogrammet
med årsbudsjett og økonomiplan.
Kommuneplanens satsingsområder gir
føringer for prioriterte områder. Folkehelse er
et gjennomgående tema og innebærer at
kommunen skal legge til rette og planlegge for
god folkehelse i alt som gjøres.

Bosettingsmønsteret i Nes er preget av spredt
bebyggelse og mange små tettsteder. Flere
av disse har egen barneskole, barnehage,
idrettsanlegg og nærbutikk, og er viktige
tettsteder med kommunal infrastruktur.
Næringsstrukturen i Nes preges av
primærnæringene, offentlig virksomhet og
servicenæringer. Nesten halvparten av
arbeidsplassene i kommunen er innenfor
offentlig administrasjon, undervisning og
helse- og omsorgstjenester. Nes er en typisk
pendlerkommune, der de fleste pendler til
Oslo, og dernest til Gardermoen-området.

Hovedmålet for folkehelse er
«friske og mestrende nesbuer».
Kommuneplanens øvrige satsingsområder:
LEVE – som handler om at det skal være godt
å vokse opp, bo og leve i Nes.
LÆRE – som handler om at vi har fokus på
læring og kunnskap i Nes.
SKAPE – som handler om at det er
engasjement og nyskapning i Nes.
EN ORGANISASJON I UTVIKLING – som
handler om at Nes kommune møter dagens
og fremtidens krav som en framtidsrettet og
aktiv samfunnsutvikler med gode
tjenestetilbud i takt med tiden.

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

Nes er en middels stor kommune som har hatt
jevn vekst i folketallet de siste årene og pr
1.7.16 er det 21 075 innbyggere i kommunen.
I 2015 økte folkemengden med 1,8 % og over
de siste fem årene med omkring 9 %.

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

Med sine 637 kvadratkilometer er kommunen
den nest største i Akershus målt i areal. Over
800 gårdsbruk bidrar til at Nes er en
særpreget landbrukskommune og landets
største kornkommune.

Kommunen leverte et godt regnskapsresultat i
2015 og 2016 viser så langt god
budsjettkontroll. Samtidig er økonomien
presset og kommunen har et høyt
investeringsbehov kommende år.

Nes er sentralt plassert på Østlandet med
nærhet til Gardermoen og Oslo. Tettstedet
Årnes er kommunesenter og kjennetegnes
som en «stasjonsby» med landsbypreg langs
Kongsvingerbanen. Om lag 20 % av
befolkningen bor i kommunesenteret og 64 %
av innbyggerne bor i tettbebyggelse.

Vi har flere utfordringsområder i årene som
kommer, bl.a. psykisk helsetilstand hos barn
og unge, frafall i videregående skole, høy
andel livsstilssykdommer, en økende andel
eldre og usikkerhet knyttet til omfanget av
bosetting av flyktninger.

Dette er Nes
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Organisering - slik jobber vi
Nes kommune har et omfattende
samfunnsoppdrag; vi leverer nesten 200
tjenenester til innbyggerne og må forholde
oss til over 6000 lover, forskrifter,
retningslinjer og veiledere. Kommunen har
også en rolle som samfunnsutvikler, og er
et myndighetsorgan som på flere
forvaltningsområder fatter vedtak og fører
kontroll. Kommunen styres av politikerne
med ordføreren i spissen og
administrasjonen ledes av rådmannen.
Administrativ struktur
Nes kommune er administrativt organisert i
en tonivåmodell med to formelle
beslutningsnivåer: Rådmannen og
virksomhetslederne.

Endringer i planperioden
I løpet av planperioden foreslår rådmannen
å etablere en ny virksomhet som består av
de tre tidligere virksomhetene kommunal
teknikk, kommunal forvaltning og landbruk.
I løpet av første halvår 2017, etter at nytt
delegeringsreglement er vedtatt, vil det bli
foretatt en gjennomgang av den
administrative strukturen. I den forbindelse
vurdering en om kultur skal gjenopprettes
som eget kommunalområde eller blir egne
virksomheter under kommunalområde for
Samfunnsutvikling og kultur.
I forbindelse med at kultur opprettes som
eget kommunalområde, må det også
vurderes hvilke virksomheter som skal
legges inn i kommunalområdet.

Rådmannens ledergruppe består av
rådmannen, tre kommunalsjefer og tre
stabsledere; økonomisjef, personal- og
organisasjonssjef og strategi- og
utviklingssjef. I 2016 er 26 virksomheter i
kommunen.
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Politisk ledelse 2015-2019

Mandatfordelingen til kommunestyret

Valgdeltagelse kommunestyrevalg

Arbeiderpartiet

15

Senterpartiet

4

Sosialistisk Venstreparti

1

Fremskrittspartiet

6

Høyre

5

Venstre

2

Kristelig Folkeparti

1

Miljøparti de Grønne

1

2011

2015

Utvikling

Mål 2019

59,6 %

55,5 %



60 %

Valgdeltagelse stortingsvalg
2009

2013

Utvikling

Mål 2017

75,3 %

76,9 %



80 %

Ved Stortingsvalget i 2017 er det vedtatt at
vi skal ha en ekstra valgdag på søndag og
ha elektronisk avkrysning i manntall på
valgdagene.

Nes kommune fikk sin første kvinnelige
ordfører ved valget i 2015. Den politiske
samarbeidsplattformen består av
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk
Venstreparti.
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Aksjeselskap og kommunale foretak
Nes kommune har følgende heleide
selskaper:

Kanmer as ble stiftet 30.november 2001.
Selskapets generalforsamling er identisk
med Nes kommunes formannskap.
Selskapets formål er å drive individuell
utvikling og sysselsetting med mennesket i
sentrum. Kvalitetssikret med NAVs
kravspesifikasjon, og med tilgang til alle
virkemidler som nav har.
Der det er mulig og hensiktsmessig, skal
kommunen kjøpe tjenester av Kanmer.

Nes Kulturhus as ble stiftet 5.oktober 1999.
Selskapets generalforsamling er identisk
med Nes kommunes formannskap.
Selskapets formål er å eie og drive utleie av
kulturhus i Nes kommune.

Esval Miljøpark ble opprettet som et
kommunalt foretak (KF) fra 1. januar 2012.
Esval begynte som et avfallsdeponi i 1972.
De har i dag et moderne avfallsanlegg med
formål å drive avfallsrelatert virksomhet,
deponering og gjenvinning på en slik måte
at det gir samfunnsmessige og miljøriktige
løsninger for innbyggerne i Nes kommune,
industrien og andre avfallsbesittere.
Framtidig tilknytningsform for Esval
Miljøpark vurderes. Vurderingen skal også
omfatte alternativet rekommunalisering.

Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker er
preget av sterk vekst. Dette fordrer
samarbeid kommunene i mellom for å
utvikle og drifte tjenestene til innbyggerne.
Samarbeidsorganet for kommunene er Øvre
Romerike Utvikling (ØRU). ØRU ledes av et
politisk styre bestående av kommunenes
ordførere. I tillegg er det organisert et
rådmannsutvalg og ulike fagnettverk.
Det er utarbeidet strategier for videre
samarbeid innenfor interessepolitikk,
næringsutvikling, tjenestesamarbeid og
administrativt samarbeid, samt felles IKTstrategier. Strategiplanene har et perspektiv
fram til 2020.
Nes kommune er tilknyttet følgende
interkommunale selskaper og
samarbeidsavtaler:
Interkommunale selskaper (IKS)
• Romerike Revisjon IKS
• Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS
• Øvre Romerike Brann og redning IKS
(ØRB)
• Romerike Krisesenter IKS
Interkommunalt samarbeid
(kommuneloven § 27)
• Digitale Gardermoen IS (DGI)
• Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike
• Øvre Romerike utvikling (ØRU)
• Skåningsrud skole og ressurssenter
Interkommunalt samarbeid –
Vertskommune-modellen (vertskommune
i parentes)
• Voksenopplæring (Ullensaker)
• Barnevernsvakt (Lørenskog)
• Overgrepsmottak (Oslo)
• Miljørettet helsevern (Nannestad)
• Øvre Romerike interkommunale
innkjøpssamarbeid (ØRIK)
Den nasjonale terskelverdien for offentlige
anskaffelser heves fra 0,5 mill. til 1,1 mill. kr
med virkning fra 1.1.2017. Det er et ønske at
denne regelendringen skal komme lokale
leverandører til gode, slik at disse gis
anledning til å konkurrere om kontrakter
med kommunen i større grad enn tidligere.
lys av dette vurderes videre deltakelse i
Øvre Romerike interkommunale
innkjøpssamarbeid (ØRIK).

Interkommunale selskaper og samarbeid
Regionen på Øvre Romerike med
kommunene Nes, Eidsvoll, Hurdal,
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Kommunens plan- og
styringssystem
Kommunens plan- og styringssystem skal
sikre at alle kommunens virksomheter
arbeider mot samme mål, og at kommunen
kan etterprøve det som er utført. Samtidig
bidrar det til å synliggjøre behov for endringer.
Et godt og funksjonelt plan- og styringssystem
er høyt prioritert i Nes kommune både for
politisk og administrativ ledelse.
Plan- og bygningsloven (pbl) § 11-1 sier at
alle kommuner skal ha en kommuneplan.
Kommuneplanen er kommunens overordnede
styringsdokument. Den skal ivareta både
kommunale, regionale og nasjonale mål,
interesser og oppgaver.
Kommuneplanen består av en samfunnsdel
og en arealdel, og den skal revideres hvert
fjerde år. Pbl § 11-1 setter krav om at
samfunnsdelen skal ha en kortsiktig
handlingsdel med en tidsramme på fire år og
som revideres årlig. Økonomiplanen etter
kommuneloven § 44 kan inngå i
handlingsdelen.

Hva handlingsprogrammet inneholder
Dette er kommuneplanens kortsiktige
handlingsdel (handlingsprogram) for perioden
2017-2020. Her beskrives ambisjoner og
utviklingsmål for fireårsperioden innenfor en
realistisk økonomisk ramme.
Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
inngår i handlingsprogrammet.
Handlingsprogrammet med budsjett og
økonomiplan viser kommunens prioriteringer
og hva kommunen skal arbeide med i løpet av
de neste fire budsjettår.
Det angir ressursfordeling, konkretiserer
periodemål/strategier og tilhørende tiltak som
skal gjennomføres for å følge opp
satsingsområdene og mål i kommuneplanen.
Formålet med handlingsprogrammet er å vise:


Utviklingstrekk, status og
rammebetingelser for kommunen



Evaluering av måloppnåelse innenfor
ulike satsingsområder
Prioriteringer og ressursfordeling
(samordnet med økonomiplan)




Utfordringer de neste fire år

Modell av plan- og styringssystemet:
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Styringshjulet

Resultatene fra aktivitetene følges opp i
henhold til fastsatte mål og krav og benyttes til
å iverksette tiltak for kontinuerlig å forbedre
tjenestene og forvaltningen. Styringsmodellen
bidrar til økt fokus på måloppnåelse, læring og
fornying i organisasjonen og er i stor grad
basert på medvirkning og involvering med
brukerne i sentrum.

En kommune er en organisasjon med stor
faglig kompleksitet. Vi leverer i underkant av
200 tjenester, og forholder oss til om lag 6000
sentrale lover, forskrifter, retningslinjer og
veiledere. Dette krever god helhetlig
planlegging, og det krever god styring.
Gjennom politisk fastsatte mål, systematisk
oppfølging av resultater og rapportering,
følger vi utviklingen på de mest sentrale
områdene i kommunen. Dette er med på å
sikre politisk styring og kontroll og god
oppfølging av kommunens virksomheter.

Mål, utvalgte indikatorer med status og
ambisjoner for planperioden beskrives i
kapittel 4 Oppfølging av kommuneplanen
under hvert av satsingsområdene Leve, Lære,
Skape og En organisasjon i utvikling.

I styringsdokumentene fastsettes mål, rammer
og krav. Gjennom plan- og styringsprosesser
planlegges og gjennomføres aktiviteter som
skal sikre kvalitet i tjenestene og forvaltningen
og bidra til måloppnåelse.
Modell av styringshjulet:




Analyse
Beslutningsgrunnlag

Planlegge
Vedta styringsdokumenter
med mål, rammer og krav











Planstrategi
Kommuneplan
Handlingsprogram med
budsjett og økonomiplan
Virksomhetsplaner

Forbedre

Gjennomføre

Iverksette tiltak for
kontinuerlig å forbedre
tjenestenen og forvaltningen

Tjenesteproduksjon og
forvaltning i henhold til
styringsdokumentene

Rapportering
Lederdialog
Medarbeider dialog
Internkontroll

Følge opp/ kontrollere




Tjenesteproduksjon
Forvaltningsoppgaver

Vurdere resultater i forhold til
mål, rammer og krav

Styringssystemet gjennomgås med vekt på
forholdet mellom målstyring og
kvalitetsstyring med fokus på å styrke
trepartssamarbeidet.
For å sikre best mulig effekt av kommunens
midler, foretas en totalgjennomgang av
konsulentbruk, overtid, vikarbruk og kjøp av
tjenester sett opp mot å bruke egne ansatte.
Gjelder innenfor alle kommunalråder, og skal
også omfatte vaktmestere, håndverkere mm.
Foretas i løpet av 1.halvår 2017.
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Brukerundersøkelser
Det er et mål for kommunen å levere tjenester
med god nok kvalitet til brukerne.
Kvalitetsutvikling gjennom blant annet bruk av
brukerundersøkelser og samspill med
innbyggerne skal bidra til å avklare
forventninger og gi informasjon om
kommunens tjenestetilbud.
Vi benytter brukerundersøkelser som en
tilbakemeldingsmetodikk for hvordan brukerne
opplever den tjenesten de får.
Brukertilfredshet gir et øyeblikksbilde av
brukernes opplevelse av kvaliteten på
tjenestene. Dette måles gjennom
brukerundersøkelser. Brukernes synspunkter
er viktig for å utvikle og forbedre tjenestene.

I tillegg gjennomføres det hvert 4. år en
innbyggerundersøkelse. Den kan ses på som
en temperaturmåling på hvordan innbyggerne
vurderer og oppfatter sentrale sider ved
situasjonen i egen kommune hva gjelder
kommunale tjenester, kommunen som bosted
og holdninger og tillit til kommunen og
lokaldemokratiet (kommunens omdømme).
Forrige innbyggerundersøkelse ble
gjennomført i 2016 og den skal neste gang
gjennomføres i 2020.
Hvert 2. år gjennomføres det også en
medarbeiderundersøkelse for å måle
medarbeidertilfredshet og viktige temaer som
god ledelse, læring, utvikling og trivsel.

Oversikt over gjennomførte og planlagte brukerundersøkelser 2017-2020
Brukerundersøkelser

Hyppighet

Overordnet
Innbyggerundersøkelsen

4. hvert år

Medarbeiderundersøkelse

2. hvert år

Svarprosent
ved siste

Forrige
undersøkelse

Neste
undersøkelse

Kommentar

22 %

2016

2020

80 %

2015

2017

Gjennomføres
vår 2020
Gjennomføres
høst 2017/19

Samfunnsutvikling og kultur
Byggesak (ny)
2. hvert år

2017

Vann og avløp (ny)

2. hvert år

2017

Bibliotek (ny)

2. hvert år

2017

Kulturskole, elever 8. trinn
til voksen
Kulturskole,
foreldre/foresatte
Oppvekst og utdanning
Skole, elevundersøkelsen

2. hvert år

23 %

2016

2018

2. hvert år

38 %

2016

2018

Hvert år

93,1 %

2016

2017

Skole,
foreldreundersøkelsen
Barnevern,
foreldre/foresatte (ny)
Barnevern, spørsmål til
barn og unge (ny)
SFO (ny)

Hvert år

54,2 %

2016

2017

(planlagt høst
2016)
(planlagt høst
2016)

2018

Skolehelsetjenesten,
foreldre/foresatt
Skolehelsetjenesten,
helsestasjon for ungdom
Skolehelsetjenesten
ungdomstrinn og vgs
Helsestasjon (ny)

2.hvert år

26 %

2016

2018

2.hvert år

20 %

2016

2018

2.hvert år

46 %

2016

2018

Ungdata

3. hvert år

Barnehage,
foreldre/foresatte

2. hvert år

2. hvert år
2. hvert år
2.hvert år

2018
2017

2. hvert år

2017
85 % ungd.sk.
65 % vgs.
47 %

2014

2017

2015

2017

Gjennomføres
høst 2017/19
Gjennomføres
høst 2017/19
Gjennomføres
høst 2017/19
Gjennomføres
vår 2018/20
Gjennomføres
vår 2018/20
Gjennomføres
høst 2017-20
Gjennomføres
høst 2017/19
Gjennomføres
høst 2018/20
Gjennomføres
høst 2018/20
Gjennomføres
vår 2017/19
Gjennomføres
vår 2018/20
Gjennomføres
vår 2018/20
Gjennomføres
vår 2018/20
Gjennomføres
høst 2017/19
Gjennomføres
vår 2017/20
Gjennomføres
høst 2017/19
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Helse og velferd
PLO, Utviklingshemmede,
brukere
PLO, Utviklingshemmede,
pårørende
PLO, dagsenter (eldre),
brukere (ny)
PLO Hjemmetjenesten,
brukere
PLO, institusjon, beboer
PLO institusjon,
pårørende
Ergoterapi og fysioterapi
(ny)
Psykisk helse, brukere 18
år eller eldre

2. hvert år

100 %

2. hvert år

91 %

2013 (planlagt
høst 2016)
2013 (planlagt
høst 2016)
(planlagt høst
2016)
(planlagt høst
2016)
2016

2. hvert år

46 %

2.hvert år

27 %

2016

2. hvert år
2. hvert år

2. hvert år
2. hvert år

2018

2018

2018
2018
2018
2018

2017
31 %

2015

2017

Gjennomføres
høst 2018/20
Gjennomføres
høst 2018/20
Gjennomføres
vår 2018/20
Gjennomføres
vår 2018/20
Gjennomføres
vår 2018/20
Gjennomføres
vår 2018/20
Gjennomføres
vår 2017/19
Gjennomføres
vår 2017/19
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Planoversikt
Planoversikten viser hvilke planoppgaver
som skal prioriteres i planperioden og ble
vedtatt i kommunal planstrategi 2016-2019
den 20.09.16 i kommunestyret.
Det kan komme til flere private
reguleringsplaner under arealplaner. Disse
har krav på behandling, og vil derfor
fortløpende bli tatt inn i planoversikten.
Hvilke overordnede planer, temaplaner og
strategier kommunen prioriterer, sier noe om
hvilket fokus vi skal ha i vårt arbeid
fremover.
Overordnede planer

Status

Oppstart

Ferdig

Kommuneplanen
Handlingsprogram med budsjett og økonomiplan

Samfunnsdelen 2013
Arealdelen 2015
Rulleres årlig

Overordnet ROS-analyse

Oppdateres jevnlig

Beredskapsplan

Oppdateres jevnlig

Kommunedelplaner

Status

Oppstart

Ferdig

Kommunedelplan for Årnes

Rullering

2016

2018

Kommunedelplan for klima, energi og miljø

Under arbeid

2015

2017

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Under arbeid

2015

2017

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Rullering

2016

2017

Temaplaner

Status

Oppstart

Ferdig

Trafikksikkerhetsplan

Rullering

2017

2019

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Rullering

2015

2016

Et løft i Nes-skolen

Rullering

2016

2017

Helse og velferdsplan

Rullering

2016

2017

Vold i nære relasjoner

Ny

2016

2017

Plan for legetjenesten

Ny

2017

2017

Strategidokumenter

Status

Oppstart

Ferdig

Arbeidsgiverstrategi

Rulleres hvert 4. år

Strategiplan kultur

Tidligere vedtatt utarbeidet

2016

2017

Helhetlig oppvekststrategi

Under arbeid

2015

2016

Strategisk næringsplan

Under arbeid

2014

2016

Kommunikasjonsstrategi

Under arbeid

2016

2017

Strategi for barnehage- og skolestruktur

Ny

2016

2017

Strategi for kvalitet i barnehagen

Ny

2018

2018

Strategi for kvalitet i SFO

Ny

2017

2017

Innovasjonsstrategi

Ny

2016

2017
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Helhetlig frivillighetspolitikk

Ny

2016

2017

Boligstrategi

Ny

2016

2017

Strategi for samferdsel og trafikksikkerhet

Ny

2018

2019

Øvrig planverk

Status

Oppstart

Ferdig

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Under arbeid

2015

2016

Ravinekartlegging

Under arbeid

2016

2016

Kartlegging naturmangfold

Ny

Løpende

Løpende

Arealplaner

Antatt
Sluttbehandling

Private reguleringsplaner
Fysark

2016

Årnes Næringspark, Draka

2016

Grindermåsan, sør

2017

Glomma Boligpark - omregulering

2016

Hytteområde Sagstusjøen

2017

Neskollen B4 - omregulering

2016

Nes strandhager

2016

Auli B15

2017

Årnes Skotøimagasin

2017

Esval Miljøpark omregulering og regulering av næringsområde A2

2016

International school, Neskollen

2017

Vormsund Gartneri

2017

Drognesjordet BB1- omregulering

2016

Kommunale reguleringsplaner
Vormsund ungdomsskole og nærmiljøsenter

2017

Svarverudveien, gang – og sykkelveg

2018

Bystranda

2017

Campus Nes

2018

Andre offentlige reguleringsplaner
Gang- sykkelvei, Haga – Søndre Auli.

2016

Rundkjøring Vormsundsvegen, Hvamsvegen

2016

E 16

2017

Rånåsfoss Auli, ny stasjon.

2016

Gang- og sykkelveg Nybakk – Rød – Kulmoen

2017

Gang- og sykkelveg Heimvard – Grinder (Fenstad)

2017
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Årsmelding 2015

Rammebetingelser
Vi skal legge til rette for en
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse
og utjevner sosiale helseforskjeller.
Befolkningsutviklingen fremover, og særlig
forventet sterk vekst i de eldste
aldersgruppene, gir grunn til å forvente økt
etterspørsel etter tjenester. Med Nes
kommunes inntektsgrunnlag vil dette kreve
strenge prioriteringer. En god og forutsigbar
kommuneøkonomi er viktig for at vi skal
kunne ivareta våre oppgaver.
Statlige rammebetingelser i 2017
Regjeringens forslag til kommuneopplegg
for 2017 legger til rette for at kommunene
kan tilby flere og bedre tjenester. Opplegget
gir blant annet rom for økt velferd for
pleietrengende og et bedre tilbud til
personer med rusproblemer
Den økonomiske virksomheten i
kommunesektoren styres i første rekke ved
de inntektsrammene som Stortinget
fastsetter. Kommuner har selv ansvar for å
tilpasse sin ressursbruk og
tjenesteproduksjon til de fastsatte
inntektsrammene, gitt gjeldende lover og
regelverk. Det innebærer at kommunene
må foreta nødvendige prioriteringer mellom
ulike oppgaver og utnytte ressursene
effektivt. Samtidig har staten et overordnet
ansvar for at det er samsvar mellom de
oppgaver som kommunesektoren pålegges,
og de ressurser som gjøres tilgjengelige.
Kommunesektorens frie inntekter utgjør om
lag tre firedeler av samlede inntekter.
Regjeringens budsjettforslag for 2017
innebærer en reell vekst i
kommunesektorens samlede inntekter på
3,4 milliarder kroner. Det legges opp til en
realvekst i kommunesektorens frie inntekter
fra 2016 til 2017 på 4,1 milliarder kroner.
Veksten i frie inntekter må ses i
sammenheng med kommunesektorens
merutgifter til befolkningsutviklingen, samt
sektorens anslåtte merutgifter til pensjon.
Det anslås at den delen av disse utgiftene
som må dekkes av frie inntekter utgjør om
lag 3 milliarder kroner.

Anslaget for skatteinntektene i 2016
oppjustert med 3,8 mrd. kroner
sammenlignet med det økonomiske
opplegget i kommuneproposisjonen. Dette
gir isolert sett økt økonomisk handlingsrom i
2016, men ikke i 2017. Samtidig er en
større del av realveksten i 2017 bundet opp
i statlige satsinger. Dette gir isolert sett
lavere handlingsrom i 2017.
Særskilte satsinger / endringer i 2017:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Omlegging av refusjonsordningen til
enslige mindreårige asylsøkere med
fast tilskudd pr. barn som bosettes i
kommunen
Opptrappingsplan for rus
Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnplikt
psykisk helse og rus innføres fra 2017
Nytt folkehelseprogram – det etableres
et folkehelseprogram med en flerårig
finansering i samsvar med det som ble
varslet i Folkehelsemeldingen
Opptrappingsplan habilitering og
rehabilitering
Helsestasjons og skolehelsetjenestenen økning på 50 mill. kroner i 2017 i
rammen
Styrking av tilskuddet til rekruttering av
psykologer i kommunene
750 flere dagaktivitetsplasser til
personer med demens (øremerket
tilskudd)
Ressurskrevende tjenester innslagspunktet for statlig
toppfinansiering økes med 50.000
kroner ut over anslått lønnsvekst
Satsing på kvalitet og kompetanse i det
kommunale barnevernet
Aktivitetsplikt for unge
sosialhjelpsmottaker fra 1. januar 2017
Tidlig innsats – det varsles et lovforslag
som skal sikre barn som sliter rett til
tidlig innsats gjennom blant annet
intensivopplæring i mindre grupper over
en begrenset periode
Kvalitets- og kompetanseutvikling i
grunnopplæringen - strategien
«Kompetanse for kvalitet» videreføres
med samme ramme som i 2016
Tilskudd til frivillighetssentraler og
tilskudd til boligsosialt arbeid innlemmes
i rammetilskuddet
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Rammebetingelser for Nes i 2017
Vi har lave frie disponible inntekter
sammenlignet med landsgjennomsnittet
(skatteinngang før utjevning er om lag 82 %
av landssnittet). Uavhengig av kommunens
egen skatteinngang, er det veksten i
kommunesektorens frie inntekter samlet
som bør legges til grunn i kommunens
budsjettering av frie inntekter.

Fra 2016 til 2017 anslås det en nominell
vekst i kommunens frie inntekter på 3,0 %
eller 30,5 millioner kroner. Veksten er
høyere enn veksten på landsbasis, som er
2,7 %. Deflator for 2017 er 2,5 %;
realveksten for kommunen anslås dermed
til 0,5 %; litt over 5 millioner kroner.
Beregningene er i henhold til
departementets forutsetninger med hensyn
til skatteinngangen og anslag regnskap for
2016.

Befolkningsutviklingen vil ha stor betydning
for hvilke frie inntekter vi kan påregne de
nærmeste årene. Med de skisserte
befolkningsframskrivinger vil vi kunne
påregne at kommunens frie inntekter vil ha
en realvekst i årene fremover, men med
vekst i både den yngste og eldste
aldersgruppen, er det usikkert om veksten
vil være tilstrekkelig for å finansiere det økte
tjenestebehovet dette antas å ville utløse.
Rådmannen legger imidlertid SSBs
høyalternativ (HHMH) til grunn ved
beregning av anslag på skatt og
rammetilskudd i handlingsprogramperioden
med utgangspunkt i prognosemodellen til
KS (oppdatert i samsvar med regjeringens
forutsetninger i Statsbudsjettet for 2017).

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
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Økonomisk status
Vi har hatt gode resultater de siste årene,
med unntak av 2014 da vi hadde et lite
underskudd, som har gitt oss en stadig
sterkere arbeidskapital og likviditet.
2015 var et godt år for Nes kommune; vi
hadde et netto driftsresultat på 3,2 % av
driftsinntektene; innenfor fylkesmannens
anbefalinger om 3-5 %.
Status hittil i 2016 tilsier at netto driftsresultat
blir bedre en forutsatt i budsjettet.
Driftsresultat

Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
-

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

3,4

3,2

3,2

2,8

7,5

7,2

4,0

3,9
2013

Overskuddet etter at renter og avdrag er
betalt, er kommunens netto driftsresultat.
Netto driftsresultat er et mål på kommunens
økonomiske handlefrihet og er de midlene
kommunen kan benytte som egenkapital til
investeringer, fondsavsetninger og til
fremtidige driftsutgifter. En sunn
kommuneøkonomi forutsetter et netto
driftsresultat på 3 til 5 % av driftsinntektene.
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
-0,5
-1,0

Kommunen hadde da en svikt i samlede
skatteinntekter samt et merforbruk på
kommunalområdet helse og velferd.

1,9

2014

2015

Brutto driftsresultat
Korrigert brutto driftsresultat

Status hittil i 2016 tilsier et mindreforbruk på
virksomhetene og netto driftsresultat blir
bedre en forutsatt i budsjettet.
Skatteinngangen til og med september er
nesten 10 % bedre enn samme periode i
2015. Det har trolig en sammenheng med
ekstraordinært uttak av utbytter til personlige
skatteytere, som formodentlig skyldes
tilpasninger i forkant av skattereformen fra
2016.
Lånegjeld
Vi har hatt få store investeringer de siste
årene noe som gjenspeiles i at lånegjelden
er relativt beskjeden.

1,1

2013

2014

2015

-0,6
Nes

Kostra gruppe 7

I 2015 oppnådde vi et netto driftsresultat 3,2
%, og vel innenfor fylkesmannens
anbefalinger. Resultatet er en markant
forbedring sammenlignet med 2014 da
kommunen hadde et «underskudd» på 0,6
% av driftsinntektene.
Korrigert for premieavvik ville netto
driftsresultat vært 0,7 % i 2015. Det ble i
2015 utgiftsført litt over 9 millioner kroner i
2015. premieavvik.
Vi har god betalingsevne, men regnskapet
for 2014 viser at vi er sårbare for uforutsette
hendelser på både inntekts- og utgiftssiden.

Gjeldsbelastningen var i 2015 på litt over 54
%, vel innenfor målet om 70 %. Våre
prognoser viser imidlertid at den vil øke de
neste årene med investeringer i
svømmehall, ny ungdomsskole og
kommunal barnehage, og omsorgsboliger til
eldre og mennesker med rus og psykiske
lidelser og helsehus.
Ved utgangen av 2015 var lånegjelden til
investeringer 732 millioner kroner; en netto
økning på litt over 55 millioner kroner, etter
låneopptak på 103 millioner kroner. Ved
utgangen av planperioden vil lånegjelden
være om lag 1,2 milliarder kroner.
Kommunens lån til investeringsformål er
plassert i Kommunalbanken og KLP. Vi
nedbetaler lånene over 20års.
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Utvikling netto lånegjeld per innbygger

60 000

gjennomsnittlige løpetiden på kommunens
lån. Den veide levetiden på eiendelene gir
rammen for hvor lang tid lånene skal avdras
over.

30 000

Gjennomsnittlig veid levetid på våre eiendeler
er 32 år; løpetiden på lånene våre til
investeringsformål er 20 år. Ved å
refinansiere lånene våre til 30 års løpetid
skaper vi et økt økonomisk handlingsrom på
over 12 millioner i 2017.

20 000

Egenkapital

50 000
40 000

10 000
-

Nes

Kostra gruppe 7

Kapitalutgifter
Kommunens netto finans og avdragsutgifter
var i 2015 over 56 millioner kroner, 4,3 % av
brutto driftsinntekter. Økte investeringer i
planperioden, med relativ liten
egenfinansiering, tilsier at en stadig større
andel av driftsinntektene vil bli bundet opp til
tilbakebetaling av lån. Og det gjør oss
sårbare for svingninger i finansmarkedet
Netto kapitalutgifter, inkludert lånebehov til
fremtidige investeringer, beløper seg til vel
over 90 millioner kroner ved utgangen av
planperioden, nesten 7 % av brutto
driftsinntekter (under forutsetning at vi
tilbakebetaler lånene over 20 år).
Den gjennomsnittlige rentesatsen hittil i 2016
på kommunens låneporteføljer til
investeringer er 1,8 %. Denne er lagt til
grunn i budsjettforslaget for 2017 og i
planårene. Skulle renten imidlertid øke med
1 %, vil det tilsi 9 millioner kroner i
merutgifter. Renterisikoen på
selvkostområdene er eliminert i og med at
den ligger hos abonnentene gjennom
årsgebyrene. Vi har imidlertid 18 millioner
kroner i finansreguleringsfond til dekning av
svingninger i finansutgiftene.

Vi har hatt gode resultater de siste årene,
med unntak av 2014 da vi hadde et lite
underskudd, som har gitt oss en stadig
sterkere arbeidskapital og likviditet. Vårt mål
er at disposisjonsfond skal utgjøre 10 % av
brutto driftsinntekter. Inkludert avsetning av
resultatet for 2015 er disposisjonsfondet
nesten 14 % av brutto driftsinntekter; vel
innenfor målsetting.
I vurderingen av størrelsen på
disposisjonsfond, må det ses til hvilket
akkumulert premieavvik kommunen har
opparbeidet og som skal belastes regnskapet
de nærmeste årene. Har kommunen
tilstrekkelige disposisjonsfond, kan bruken av
disse inntektsføres i takt med utgiftsføring av
premieavviket. Dermed unngås det at
premieavvikene blir en reell belastning for
kommunens økonomi. Vi har opparbeidet
nesten 56 millioner kroner i
pensjonsreguleringsfond. Akkumulert
premieavvik per 31. desember 2015 var 58
millioner kroner.

Bestemmelsene i kommuneloven for
låneavdrag bygger på prinsippet om at det
skal være sammenheng mellom levetiden på
kommunens eiendeler av varig verdi og den
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KOSTRA effektivitets
analyse

Beregningene viser at på de sentrale
tjenesteområdene som inngår i
inntektssystemet, hadde vi mindreutgifter i
forhold til landsgjennomsnittet på ca. 96 mill.
kroner i 2015.

Telemarksforskning har utarbeidet KOSTRAog effektivitetsanalyse for Nes kommune for
2015. De har utviklet en metode som gjør
sammenligningene mer reelle ved at det for
gitte tjenesteområder tas høyde for
forskjeller i utgiftsbehovet mellom
kommuner. Analysene gir da et fullstendig
bilde av om kommunen ligger høyere eller
lavere på samlet ressursbruk enn hva det
reelle inntektsnivået vårt skulle tilsi.

I forhold til kommunens «normerte
utgiftsbehov» er det beregnet mindreutgifter
på om lag 58 mill. kr. Da er det tatt hensyn til
kriteriene og vektene i inntektssystemet.
Etter justering for korrigerte frie inntekter på
94 prosent av landsgjennomsnittet
(tilsvarende om lag 63,1 mill. kroner ), er det
beregnet et samlet merforbruk på omtrent
5,1 mill. kr.

Beregnet utgiftsnivå må ikke oppfattes som
fasit på et riktig nivå. De er en illustrasjon på
hvordan kommunen faktisk har tilpasset seg
et forbruksnivå på de aktuelle tjenestene i
sum sammenlignet med hva utgiftsbehovet
og de reelle frie inntektene skulle tilsi.

I forhold til sammenlignbare kommuner
(kommunegruppe 7) har vi en høyere andel
ressursbruk på pleie og omsorg,
kommunehelse og barnevern. Mens andelen
er lavere på administrasjon og styring,
barnehage, grunnskole og sosialtjeneste.

Ressursbruk/prioritering sett i sammenheng med beregnet utgiftsbehov. Nes kommune 2015. Kilde: KOSTRA
(konsern)/KMD, beregninger ved Telemarksforsking.
Beregnet

Netto driftsutgifter 2015

Mer-/mindreutgift ift.

utgifts-

Nes

Lands-

Nes

Lands-

"Normert

«Normert og

behov

kommune

gjennom-

"normert

gjennom

utgiftsnivå"

inntektsjust.

snitt

nivå"

-snitt

kr pr innb
7 855

kr pr innb
7 038

Mill. kr
-20,6

2015
kr pr innb
6 864

utgiftsnivå»
Mill. kr
-3,6

Mill. kr

Barnehage

0,8960

6,6

Administrasjon

0,9864

3 683

4 020

3 965

-7,0

-5,9

0,3

Grunnskole

1,0185

11 790

12 333

12 561

-11,3

-16,0

2,3

Pleie og omsorg

0,9454

13 967

15 903

15 034

-40,2

-22,2

-1,5

Kommunehelse

0,9996

2 151

2 348

2 347

-4,1

-4,1

-1,4

Barnevern

0,9917

2 224

1 807

1 792

8,7

9,0

11,0

Sosialtjeneste

0,8713

1 195

2 216

1 931

-21,2

-15,3

Sum

0,9629

-95,7

-58,0

-12,2
5,1

Netto driftsutgifter på sentrale tjenesteområder (kr per innb. i målgruppen) og mer-/mindreutgift 2015. Kilde:
KOSTRA/beregninger ved Telemarksforsking.
Nes
K-gr. 7
Mer-/mindreutgift
Kr per
Kr per
Kr per
Mill. kr
innb.
innb.
innb.
Barnehage (1-5 år)
116 271
122 600
-6 329
-7,8
Administrasjon
Grunnskole (6-15 år)
Pleie- og omsorg (67 år og eldre)
Kommunehelse
Barnevern (0-17 år)
Sosialhjelp (20-66 år)
Sum

3 683

4 095

-412

-8,6

98 368

96 636

1 732

4,3

102 610

97 279

5 331

15,1

2 151

2 033

118

1,5

10 282

7 674

2 608

11,7

1 927

2 515

-588

-7,6
8,7
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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 fremtidige befolkningsstørrelse og
sammensetning. Befolkningen fordeles på
kjønn, alder og bostedskommune ved å
anvende sannsynligheter for fødsler, dødsfall,
innenlandske flyttinger og inn- og utvandring.
Vi har benyttet befolkningsframskrivinger fra
Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble publisert
i juni 2016.
Anslaget i SSBs befolkingsframskrivinger for
høy vekst anses som representativ for den
fremtidige veksten i kommunen.

Befolkning i Nes 31.12 framskrevet
Faktisk utvkling
Høy nasjonal vekst
27 000
26 000

Hovedtrekkene i befolkningsutvikling frem
mot 2030 er en jevn befolkningsvekst. SSB
foreskriver en vekst for Nes på over 25 % i
perioden 2016 til 2030.
Det er imidlertid store variasjoner i anslått
endring innen de ulike aldersgruppene.Det
forventes at barne og ungdomsgruppene
vosker med vel over 30 % frem mot 2030. Vi
får en sterk vekst i antall barn i
barnehagealder de neste 6 årene, men en
moderat veskt i barne i grunnskolealder.
Dette snur seg når barnehagebarna når
skolealder. Den eldste delen av befolkningen
øker mest; drøye 60 % frem mot 2030. Vi får
mange flere av de eldste eldre. Det forventes
dobling av de over 80 år innen utgangen av
2030.

25 000
24 000
23 000
22 000
21 000
20 000
19 000
18 000
17 000

Befolkningsutvikling i Nes
I likhet med landet totalt har vi hatt en rask
utvikling i folketallet. Ved utgangen av 2015
var det 20 783 innbyggere i Nes, og ved
folketellingen i juli var det 21 072 nesbuer. De
siste fem årene har folketallet i gjennomsnitt
økt med 1,7 % årlig. Vi har generelt en noe
yngre befolkning enn landsgjennomsnittet

Utvikling i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år for Nes
kommune 2000-2030, indeksert slik at nivået i
2000=100. Kilde: SSB.
"Barne- og ungdomsgruppene"
140
130
120

Faktisk utvikling
110
21 500
100

21 000
20 500

90

20 000
19 500

80

19 000
70
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029

18 500
18 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 jul.16

0-5 år

6-15 år
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Utvikling i aldersgruppene 67-79 år, 80-89 år og over
90 år for Nes kommune 2000-2030, indeksert
slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB.

"Eldregruppene"
300

250

Den kraftige økningen i de eldste
aldersgruppene sammen med stadig flere
yngre brukere, vil gi et økt press på
behovet for omsorgstjenester av ulik art.
Det vil på sikt være et stort behov for ulike
botilbud for denne aldersgruppen. Samtidig
vil det være mange ressurssterke
innbyggere i gruppen «yngre eldre».

200

150

100

2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030

50

67-79 år

80-89 år

90 år og eldre
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Demografikostnader

Basert på SSBs befolkningsframskrivinger og
TBUs beregninger kan vi forvente å få
merutgifter på om lag 15 millioner kroner i
2017. Veksten i barn i barnehagealder 0-5 år
og de yngste eldre (67-79 år) trekker spesielt
i retning av økte demografikostnader i 2017.

Utviklingen i innbyggertallet og
alderssammensetning har stor betydning for
nivået på overføringene kommunene får fra
staten. Rammetilskuddet skal reflektere at de
ulike aldersgruppene ikke koster det samme.
Yrkesaktive mennesker klarer seg i hovedsak
selv, mens de yngste skal ha barnehage- og
skoleplass. De eldste gir utgifter til helse- og
omsorgstjenestene.

I perioden 2017-2020 anslås det at vi får økte
demografikostnader på om lag 69 mill.
kroner. Flere barn og unge i barnehage- og
skolealder trekker i retning av økte utgifter til
barnehage og grunnskole. Mens flere eldre
bidrar til økte utgifter til pleie- og
omsorgstjenestene. Samtidig viser
behovsindeksen at vi skal være om lag 4 %
billigere å drifte enn
gjennomsnittskommunen.

I prinsippet skal inntektssystemet legg til rette
for at alle kommuner skal kunne levere gode
og likeverdige velferdstjenester til
innbyggerne. Kommunene skal i
utgangspunktet få full kompensasjon for de
utgiftene de ikke kan påvirke selv, som
aldersforskjeller, strukturelle og sosiale
forhold.
I forbindelse med kommende års
statsbudsjett legger Teknisk
beregningsutvalg (TBU) fram beregninger om
hvordan den demografiske utviklingen antas
å påvirke kommunesektorens utgifter for å
opprettholde standard og dekningsgrad i det
kommunale tjenestetilbudet.

Beregnede mer-/mindreutgifter 2017-20 knyttet til den demografiske utviklingen. Nes kommune. Faste mill. 2016-kr. Kilde:
SSB/TBU/beregninger ved Telemarks Forskning

2017
0-5 år

2018

1,8

2019

2020

2017-2020

4,2

3,2

4,9

14,1

6-15 år

4,1

4,7

3,5

3,1

15,3

16-18 år

-0,2

-0,7

0,0

-0,2

-1,0

19-66 år

2,9

2,4

2,2

1,9

9,4

67-79 år

4,7

5,3

4,8

4,1

18,9

80-89 år

0,9

1,5

2,4

3,4

8,2

90 år og eldre

0,9

2,2

0,0

0,9

3,9

15,0

19,6

16,1

18,1

68,8

Sum
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SWOT-analyse

Analysen er gjort med utgangspunkt i
kommunens utfordringsbilde og status for
satsingsområdene i kommuneplanens
samfunnsdel.

SWOT er en strategisk analyse som kan
gjennomføres for å få rask oversikt over
indre og ytre styrker og svakheter i en
organisasjon.

Trusler og muligheter i omverden er forhold
som kommunen ikke har full påvirkningskraft
på. Forbedringsområder og sterke sider i
Nes kommune er forhold som kommunen i
større grad har muligheter til å påvirke eller
kontrollere.

Som en del av kartlegging av nåsituasjon og
beslutningsgrunnlag for å kunne foreta
prioriteringer for kommende fire års periode,
har vi gjennomført en overordnet SWOTanalyse med involvering fra administrativ og
politisk ledelse.

Overordnet SWOT- analyse









Omverden
Trusler
Lave frie inntekter
Lavt utdanningsnivå
Mangel på arbeidsplasser i kommunen
Begrenset næringsstruktur
Kamp om kompetent arbeidskraft
Konkurranse fra nabokommuner om
tjeneste- og fritidstilbud
Kommunikasjon; tog, buss, vei, bredbånd





















Muligheter
Utvikling av «grønn» næring ved Nes
miljøpark
Innovasjon i landbruket
Befolkningsvekst i regionen
Samfunnsutvikling i samarbeid med
næringsliv, frivillige lag og foreninger og
innbyggere for øvrig
Økt regionalt samarbeid sammen med ØRUkommuner
E 16 korridor gjennom Nes
Delta i statlige og internasjonale satsinger
eller programmer













Nes kommune
Forbedringsområder
Utvikle attraktive boområder
Etablere attraktive arealer for næring
Omdømmebygging
Framtidsrettet barnehage- og
skolestruktur
Levekår barn og unge med vekt på god
psykisk helse og rusforebyggende arbeid
Legge til rette for et differensiert
omsorgsboligtilbud
Helse, livsstil, hverdagsmestring og
hverdagsrehabilitering, /-habilitering
Innbyggerdialog
Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
Økt digitalisering av kommunale tjenester
Høyt sykefravær
Sterke sider
Geografisk beliggenhet i
hovedstadsregionen
Tilgang til natur og kulturlandskap
Variert og aktivt kulturliv med høy kvalitet
Rikt organisasjonsliv, mangfold av lag og
foreninger
Samarbeid mellom kommunen,
frivilligheten og næringslivet
Samarbeid i grensesnittet mellom
landbruk, miljø og kultur
Nes Miljøpark (i den forbindelse Esval
Miljøpark og Oslo kommune)
Framtidsrettet digitaliseringsplattform
gjennom DGI
God styring og kontroll har bedret det
økonomiske handlingsrommet
Integrering av flyktninger
Høy medarbeidertilfredshet
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Omstilling og tilpasninger
til kommunens
rammebetingelser
Det er utfordrende for Nes kommune å
skape et tilstrekkelig økonomisk
handlingsrom. Vi har lave frie disponible
inntekter sammenlignet med
landsgjennomsnittet, og skal i følge
inntektssystemets kriterier, være «billig» å
drifte.
Vi står overfor betydelige økonomiske
utfordringer i forhold til at inntektene knapt er
tilstrekkelige til å dekke utgiftsbehovet i
årene i planperioden. Veksten i kommunens
inntekter går i hovedsak med til å dekke det
som er nødvendig for å holde tritt med den
demografiske utviklingen.

Samtidig viser netto driftsutgifter at
kommunen på de fleste tjenesteområder
bruker mer enn kommunegruppe 7.
Vi må ta ut effektiviseringspotensialet, og
for å styrke kommunens økonomiske
handlingsrom, legger rådmannen opp til en
videreføring av omstillingsprosessen fra
fjorårets Handlingsprogram. I tillegg har
rådmannen satt ett effektiviseringskrav til
virksomhetene på 0,6 %.
Omstillingsbehov
2017-2020
Administrasjon og
styring
Oppvekst og
utdanning

Bud.
2017

HP
2018

HP
2019

HP
2020

1 215

1 567

1 567

1 567

8 540

11 314

11 314

11 314

Helse og velferd

6 772

10 004

10 004

10 004

Samfunnsutvikling
og kultur

1 356

1 708

1 708

1 708

17 883

24 593

24 593

24 593

Sum

Vi skal i planperioden investere i skoler,
barnehage, omsorgsboliger og helsehus,
svømmehall og infrastruktur. Økt låneopptak
medfører at en større del av inntektene våre
må brukes til å dekke finansutgiftene.
Økonomien er stram og tiltakene som er
iverksatt i tidligere år, er ikke lenger
tilstrekkelige for å etablere en forsvarlig
balanse mellom inntekter, utgifter og
fondsreserver.
Virksomhetene i kommunen må aktivt
tilpasse seg kommunens rammevilkår og
håndtere veksten innenfor de rammene som
er til disposisjon. Vi må tenke smart for å få
best mulig bruk av felleskapets ressurser. Vi
har behov for et kostnads- og
ressurseffektivt budsjett.
Tjenesteproduksjonen må effektiviseres for å
sikre at vi har tilstrekkelig buffere for å kunne
takle svingninger på både inntekts- og
utgiftssiden. Egenfinansieringsgraden til
investeringer må økes og langsiktig gjeld må
holdes på et forsvarlig nivå.

Rådmannen vil i størst mulig grad bruke
kompetansen i egen organisasjon til å
vurdere effektiviseringspotensialet, fremfor
bruk av eksterne konsulenter. Dette ligger til
grunn ved videreføring av prosjekter og
gjennomgang av egen organisasjon.
Arbeidet med omstillingsprosessen er
påbegynt; det gjenstår å etablere interne
team for å foreta en systematisk
gjennomgang av rutiner, systemer og
arbeidsprosesser. Arbeidet med LEAN
videreføres i helse og velferd og vi skal bruke
2017 til å forankre det kontinuerlige
forbedringsarbeidet i ledelsen og hele
organisasjonen. Vi har en framtidsrettet IKTplattform gjennom DGI, og dette er et godt
utgangspunkt for videre utvikling av digitale
tjenester og digitalisering av
arbeidsprosesser. Rådmannen mener dette
vil gi mer effektive løsninger, styrke
egenkontrollen samt sikre forankring hos alle
ansatte.

Regjeringen har klare forventninger til en
mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren
og at det arbeides kontinuerlig med å
forenkle, fornye og forbedre tjenestene.
Dersom kommunesektoren klarer å ta ut
effektiviseringspotensialet, vil det
kommunale tjenestetilbudet kunne styrkes
utover det som følger av inntektsveksten.
Effektivitetsanalysen til Telemarksforskning
viser at vi bruker for mye penger korrigert for
frie inntekter og i forhold til normert
utgiftsbehov.
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Oppfølging av kommuneplanen

4

Innhold:
Visjon, verdier, hovedsatsingsområder…………….……
LEVE – I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve .……
LÆRE – I Neser det fokus på læring og kunnskap…….
SKAPE – I Nes er det engasjement og nyskapning ……
EN ORGANISASJON I UTVIKLING…………………….
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Visjon, verdier og
hovedsatsingsområder
Kommunens visjon, verdier og
hovedsatsingsområder utgjør et samlende
fundament for alle ledere og medarbeider i
det daglige arbeidet for å ivareta kommunes
oppgaver.
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.

Nærhet handler om at innbyggerne i Nes
opplever å ha trygge og inkluderende
nærmiljøer med gode oppvekstvilkår, som
kjennetegnes av godt og nært naboskap.
Ansatte i kommunen er imøtekommende,
tilgjengelige og serviceorienterte.
I nærhet defineres også kommunens
geografiske nærhet til «alt»: naturen,
storbyen, flyplassen og dermed verden.
Engasjement innebærer at vi ønsker
engasjerte og aktive innbyggere med stor
samfunnsdeltakelse og som fortsetter det
gode frivillige arbeidet.
Vi har ansatte som er engasjerte, kreative og
positive i jobben sin og folkevalgte som har
et engasjement for sammen å utvikle Nes
videre til en kommune der alle innbyggere
lever «det gode liv».
Synlighet handler om å gjøre Nes mer
synlig i vid forstand. Vi ønsker at både
innbyggere, ansatte og folkevalgte med
stolthet synliggjør Nes for omgivelsene.
Verdien definerer at Nes skal være en
forutsigbar, imøtekommende og åpen
kommune.

Nes kommunes tre verdier uttrykker både en
felles grunnleggende plattform å bygge
lokalsamfunnet på inn i framtida og hvordan
kommunen skal arbeide og lede mot
visjonen.
Verdiene skal kjennetegne kommunens
organisasjon og væremåte. Innbyggerne i
Nes skal også kunne identifisere seg med
kommunens verdier.

Nærhet
Engasjement
Synlighet

Med verdien synlighet viser vi også at
kommunen tør å være «frampå» - vi forteller
de gode historiene, vi våger å tenke nytt og
vi sitter i førersetet i samfunnsutviklingen.

Ansatte og folkevalgte har
et felles ansvar for fortid,
nåtid og framtid. Vi skal
forvalte de ressurser,
tradisjoner, kvaliteter og
verdier som finnes i Nes.
Sammen skal vi legge til
rette for at det alltid skal
være godt å bo, leve og
arbeide i Nes.
Sammen med næringslivet
og innbyggerne skal
kommunen skape et
dynamisk samfunn i takt
med tiden.
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Kommuneplanens øvrige satsingsområder:
Hovedsatsingsområder
I kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030
er folkehelse et av fem hovedtemaer og skal
være gjennomgående. Det innebærer at vi
skal tenke helsefremmende og
forebyggende i alle virksomheter. I tillegg
skal vi ha økt fokus på utvalgte områder for
å imøtekomme de største utfordringene.
Derfor ble satsningsområder innenfor
folkehelsearbeidet valgt med utgangspunkt i
«Oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer i Nes 2014».
Oversiktsdokumentet er oppdatert i 2016.
Satsingsområdene for folkehelsearbeidet er
videreført og lagt til grunn for prioriteringer i
handlingsprogrammet for planperioden
2017-2020. Det er førende for utviklingen av
hele kommuneorganisasjonen. En slik
forankring er et bevisst valg for å synliggjøre
det brede ansvaret for folkehelsearbeidet.

LEVE – som handler om at det skal være
godt å vokse opp, bo og leve i Nes.
LÆRE – som handler om at vi har fokus på
læring og kunnskap i Nes.
SKAPE – som handler om at det er
engasjement og nyskapning i Nes.
EN ORGANISASJON I UTVIKLING – som
handler om at Nes kommune møter dagens
og fremtidens krav som en framtidsrettet og
aktiv samfunnsutvikler med gode
tjenestetilbud i takt med tiden.

Prioritering av overordnede mål i perioden 2017-2020
Satsingsområde:

Slik vil vi ha det:
Nes er en god kommune å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og
trygghet, samt identitet og tilhørighet til eget nærmiljø

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

Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer
Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag

LÆRE
I Nes er det fokus på
læring og kunnskap

SKAPE
I Nes er det
engasjement og
nyskapning

EN ORGANISASJON I
UTVIKLING

Nes kommune gir barn og unge utdanning for framtida i et godt
læringsmiljø for alle
Nes er en kommune preget av engasjement, åpenhet og inkludering,
med et lokaldemokrati basert på tillit og medvirkning
Kulturkommunen Nes ivaretar både det eksisterende kulturliv og
stimulerer til nyskaping og mangfold
Nes kommune spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige
samfunnsoppgaver
Nes kommune er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for
næringsetablering, næringsutvikling, turisme og friluftsliv
Nes kommune er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som
sammen med innbyggerne skaper gode tjenestetilbud i takt med tiden
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Satsingsområder for
folkehelsearbeidet
Hovedmålet for folkehelse i Nes er «friske og
mestrende nesbuer». Det handler om å rette
innsatsen der en kan få størst effekt og
gevinst av helsefremmende og
forebyggende tiltak. Derfor er det viktig å ha
utvalgte satsningsområder som kan bidra til
å konkretisere betydningen av målrettet
innsats på folkehelseområdet. Samtidig må
det arbeides for at alle virksomheter
fortløpende arbeider med utgangspunkt i
helsefremmende og forebyggende tenkning.
I Nes skal barn og unge prioriteres i
folkehelsearbeidet, selv om målgruppen er
hele befolkningen. Gode vaner dannes tidlig
og oppvekst- og levekår vil være avgjørende
for helsen senere i livet. Tidlig innsats er
mest samfunnsøkonomisk gunstig.
I statsbudsjettet presenteres en tiårig satsing
fra 2017 til 2027 på Folkehelseprogrammet.
Programmet skal bidra til å styrke
kommunenes arbeid med å fremme
innbyggernes helse og trivsel i
lokalsamfunnet. Det skal rettes inn mot
psykisk helse og rusforebyggende arbeid og
barn og unge er en prioritert målgruppe.
Satsningen på Folkehelseprogrammet er
helt i tråd med satsningsområdene i Nes og
vil komme godt med i videre arbeid. I
programmet skal kommunene selv utvikle
forslag for å styrke barn og unges psykiske
helse og livskvalitet. Programmet skal bidra
til å fremme kommunebasert forskning.
Satsningsområdene i folkehelsearbeidet
følger satsningsområdene i
kommuneplanens samfunnsdel;
LEVE, LÆRE, SKAPE.

Målgruppen er hele befolkningen, men barn
og unge prioriteres.
LEVE
Jobbe helsefremmende og forebyggende
for å begrense livsstilssykdommer
- fysisk aktivitet
- kosthold
- rusmidler
LÆRE
Bidra til at flest mulig fullfør
videregående skole (psykisk helse)
- språk- og leseferdigheter
- trivsel
- mobbing
- mestring
SKAPE
Legge til rette for og oppmuntre til
partnerskapsavtaler
- samarbeide med frivilligheten
- samarbeide med kultur- og næringslivet
- samarbeide med andre kommuner og
statlige aktører
Som en del av Nes kommunes allmenne
folkehelsearbeid, skal det i 2017 settes et
særlig fokus på helsefremmende kosthold og
ernæring. Dette fokuset er spesielt viktig i
kommunens institusjoner, men skal gjelde
alle kommunens virksomheter.
Arbeidet skal særlig rettes mot utsatte
grupper, hvor vekt og ernæring er en
utfordring, som overvekt blant barn og
vekttap og underernæring blant eldre.
Arbeidet startes første kvartal 2017 og
rapporteres i årsmelding 2017. Utvalg for
oppvekst, helse og velferd gis muntlig
rapport hvert kvartal.
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Satsingsområdet LEVE
I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve
Å bo og leve handler om grunnleggende
levekår, trivsel og trygghet for mennesker i
hverdagen. Det handler om bolig- og
nærmiljøer som fremmer kontakt og
fellesskap og at daglige gjøremål og
hverdagsaktiviteter kan foretas mest mulig i
nærheten.

God planlegging av arealbruk og utforming
av fysiske omgivelser som skaper tilhørighet
og identitet er derfor vesentlige faktorer for
levekår, livskvalitet og folkehelse. Universell
utforming og tilgjengelighet er sentralt i
denne sammenheng. Medvirkning og dialog
er viktig for å styrke fellesskapsfølelsen og
stimulere til aktiv og inkluderende utvikling
av lokalsamfunnet.

Slik vil vi ha det:
Nes er en god kommune å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og trygghet, samt
identitet og tilhørighet til eget nærmiljø
Status og prioriteringer i perioden 2017-2020
Kommunen skal legge til rette for en
samfunnsutvikling som fremme folkehelse
og utjevner sosiale helseforskjeller.
Innsatsen må derfor rettes slik at den
imøtekommer de største
folkehelseutfordringene. I Nes preges
befolkningens helsetilstand av høy grad av
livsstilsrelaterte sykdommer. Innenfor
satsningsområdet LEVE er det derfor vedtatt
at Nes kommune skal ha spesielt fokus på
helsefremmende og forebyggende arbeid for
å begrense livsstilssykdommer blant
innbyggerne. Dette gjennom å legge til rette
for økt fysisk aktivitet, sunt kosthold og
redusert bruk av rusmidler.
Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
Nes er en bo- og oppvekstkommune i vekst.
Bosettingsmønsteret er preget av flere små
tettsteder og spredt bosetting. Det er i
kommuneplanens arealdel avsatt tilstrekkelig
arealer til ulike formål for planperioden.
Målet er et utbyggingsmønster som støtter
opp under bærekraftig utvikling og god
folkehelse slik det er beskrevet i
kommuneplanens samfunnsdel. Det er et
mål å planlegge for å redusere
transportbehovet og arealforbruket. Det
stilles høye krav til kommunens kvaliteter,
med hensyn til arbeidsplasser,
kommunikasjon, kultur- og fritidsaktiviteter
og gode bomiljøer. Å sikre tilstrekkelig
kapasitet på barnehageplasser er et viktig
bidrag i kommunens samfunnsoppdrag med
å gi barn og unge gode oppvekstmiljøer. I
perioden prioriteres bygging av ny
kommunal barnehage på Årnes. Det er

vedtatt å gjennomføre en områderegulering
for Kjuushagen/Årnes stadion.
Kommunen vil bidra til å fremme
miljømessige gode løsninger, trygge
lokalsamfunn og bomiljø, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling i
vår plansaksbehandling. Universell utforming
legges til grunn i all planlegging for å bidra til
et tilgjengelig Nes-samfunn for alle, og for å
hindre diskriminering.
Nes har rikelig med attraktive natur- og
friområder. Det er viktig å påse at det
reguleres brukervennlige grønt-, leke- og
aktivitetsområder tilpasset alle
brukergrupper som bidrar til å skape gode
bomiljø i kommunen. Kommunedelplan for
idrett og fysisk aktivitet vil ved rullering
utvides til også å ta for seg friluftsliv. Målet
med planarbeidet er å evaluere gjeldende
kommunedelplan og sikre en grundig
gjennomgang av nåværende status for
anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv i kommunen. Planarbeidet vil også
legge grunnlag for en god strategi og helhet i
innenfor områdene, samt se på potensialet
for det videre samarbeidet med frivilligheten.
Vegnettet i kommunen består av E16,
fylkesveger, kommunale- og private veger. I
Nes er det et naturlig fokus på videre
utbygging av gang- og sykkelveinettet.
Kommunene legger de viktigste premissene
for transportbehovet med lokalisering av
arbeidsplasser, boliger, skoler med mer.
Regional plan for areal og transport er det
viktigeste verktøyet for samordning mellom
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kommunenes arealplanlegging og
fylkeskommunens samferdselsprioriteringer.
I tillegg er det løpende dialog med
fylkeskommunen gjennom deres
planuttalelser, samarbeid om
transportløsninger, kontaktmøter og innspill
til fylkeskommunens handlingsprogram for
samferdsel. Nes kommune må legge til rette
for og påvirke regionale myndigheter til å
prioritere og bevilge midler til tiltak i
kommunen til europa- og fylkesvegnettet. I
planperioden skal det utarbeides en strategi
for samferdsel og trafikksikkerhet.
Langsiktig og helhetlig boligstrategi
Innbyggernes tilgang på trygge og egnede
boliger er en medvirkende faktor for gode
levekår. Det er nødvendig å utvikle tettere
tverrsektoriell samhandling på boligområdet,
for å sikre at alle innbyggere uavhengig av
økonomiske og sosiale ressurser kan bo
trygt i kommunen. Et helhetlig strategisk
boligarbeid vil i tillegg være et godt verktøy
for å utvikle hensiktsmessig samhandling
mellom kommunen og private aktører.
Som én av 20 kommuner i Akershus,
Østfold, Hedmark og Oppland er Nes
kommune tatt opp i Husbankens
kommuneprogram (by- og tettstedsprogram)
2016-2020. I programarbeidet prioriteres
tverrsektoriell samhandling og
brukermedvirkning. Det skal utarbeides en
langsiktig og helhetlig boligstrategi som
ivaretar alle målgrupper og der boligbehov
for eldre, mennesker med
utviklingshemming, andre bistandsbehov,
flyktninger og mennesker med rus- og
psykiske lidelser spesielt fremgår. Strategien
erstatter tidligere boligsosial handlingsplan.

Et attraktivt kommunesenter i vekst
Årnes er i kontinuerlig utvikling og har
status som prioritert lokalt tettsted i regional
plan for areal og transport (ATP). I tråd med
regional ATP og kommuneplanens arealdel
skal Årnes ta hovedtyngden av framtidig
boligvekst og videreutvikles som et attraktivt
kommunesenter med servicefunksjoner,
forretninger, næringsvirksomhet, og kulturog aktivitetstilbud.
Vi skal bygge videre på særpreget ved
«stasjonsbyen Årnes», og trekke frem
stedsspesifikke egenskaper og arkitektur i
utviklingsarbeidet. Potensialet i vårt
kommunesenter er med andre ord stort.
Kommunesenterets plassering ved
Glomma, moderne gatebruksplan og park
og vakker eldre bebyggelse er faktorer vi
skal utnytte for å øke Årnes sin attraktivitet.
Årnes skal bli et enda triveligere sentrum
med flere solide kvalitetsforretninger – og
dermed være en kontrast til handelssteder
med kjøpesentre. Ved i tillegg å legge til
rette for møteplasser og utvikle et enda
bedre kulturtilbud, får Årnes en
flerfunksjonalitet som sikrer aktivitet og byliv
gjennom hele dagen og kvelden.
Viktige tiltak i perioden vil være åpning av
svømmehall, flytting av Familiens hus til
sentrum, å arbeide for opprettelse av et
gründersenter og bygging av ny kinosal i
Nes kulturhus. I planperioden er det
vesentlig og nødvendig å bruke tid og
ressurser på å revidere kommunedelplan
for Årnes slik at kommunesenteret har et
planmessig oppdatert grunnlag for å være
et attraktivt bosted med god balanse
mellom boliger, servicefunksjoner,
forretninger, næringsvirksomhet, kultur- og
aktivitetstilbud.

Periodemål/strategier og handling/tiltak i perioden 2017-2020
Periodemål/strategi

Handling/tiltak

Tidspunkt

Ansvarlig

Nes kommune har et
balansert og bærekraftig
bosettingsmønster

Gang- og sykkelveiprosjekt
igangsettes i henhold til
investeringsplan
Utarbeide strategi for samferdsel
og trafikksikkerhet

Planperioden

Bygge kommunal barnehage på
Årnes. Ferdigstilles 1. kvartal 2018
Utarbeide helhetlig boligstrategi

2017-2018

Kommunalteknikk,
forvaltning og
landbruk
Kommunalteknikk,
forvaltning og
landbruk
Prosjektkontoret

Planperioden

Samfunnsutvikling
og kultur

Områderegulering av Kjuushagen /

2018

Plan og næring

2018-2019
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Årnes stadion. Prioriteres ikke i
2017.
Oppfølging av
dekningsundersøkelse internett og
mobildekning

Planperioden

Plan og næring

Periodemål/strategi

Handling/tiltak

Tidspunkt

Ansvarlig

Årnes er et attraktivt
kommunesenter i vekst

Rullere kommunedelplan for Årnes.
Ferdig senest 2018. Prioriteres og
sluttføres i løpet av 2017.
Åpne Nes Svømmehall til skolestart

20178

Plan og næring

2017

Rådmannen

Familiens hus flytter til sentrum

2017

Familiens hus

Arbeide for å etablere gründer
senter i samarbeid med nærings
livet

2017

Plan og næring

Periodemål/strategi

Handling/tiltak

Tidspunkt

Ansvarlig

Nes har aktive innbyggere

Påse at det avsettes gode og
brukervennlige grønt-, leke- og
aktivitetsområder tilpasset alle
brukergrupper i
reguleringsprosesser.
Rullere kommunedelplan for idrett,
fysisk aktivitet og friluftsliv

Planperioden

Plan og næring

2016-2017

Kultur

Slik vil vi ha det:

Måleindikator

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

Innbyggerundersøkelse
(temaskår «kommunen
som bosted»)

Status for indikatoren fra
innbyggerundersøkelsen er fra 2016.
Gjennomsnittsskår på 4,6 er 0,1 lavere enn
sammenlignet med samme undersøkelse
gjennomført i 2012. Sammenlignet med

Status

Ambisjon
2017

Ambisjon
2018

Ambisjon
2019-20

4,6

-

-

4,8

Landet skårer Nes også 0,1 lavere i 2016.
Neste innbyggerundersøkelse gjennomføres
i 2020 og ambisjonen er satt til
gjennomsnittsskår på 4,8.

34

Handlingsprogram
med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Slik vil vi ha det:
Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer
Status og prioriteringer i perioden 2017-2020
Den gode oppvekst der elvene møtes
I 2016 er det utarbeidet en helhetlig
oppvekststrategi med visjon om «den gode
oppvekst der elvene møtes». Strategien
retter seg mot barn og unge i alderen 0-23
år. Den skal etter planen vedtas i
kommunestyret i desember og vil gjelde for
tiårs perioden 2017-2027.
God oppvekst der elvene møtes inkluderer
alle i oppvekstfeltet i deres daglige virke. Det
handler om å utgjøre en forskjell. Det er ikke
«enda en ting til», men å gjøre det vi gjør i et
helhetlig perspektiv på tvers av tjenestene.
Et poeng med strategien er at det er hele
Nes kommune som samfunn som sammen
skal bidra til at barn og unge i Nes får en god
oppvekst. Vi må finne de gode grepene i den
praktiske hverdagen på alle nivå. Vi har stor
tro på at helhetlig samarbeid på tvers av
virksomheter og fagområder vil gi barn og
unge i Nes en solid og god plattform inn i det
livslange læringsløpet. Helhetlig
oppvekststrategi skal bidra til at flere fullfører
videregående skole, og får utnyttet sine
ressurser, og sitt potensiale i voksenlivet.
Arbeidet bygger på FNs barnekonvensjon

«Barnekonvensjonen i praksis», som
handler om tidlig innsats, samordning av
tjenester, samarbeid på tvers av fagområder
og ikke minst, om barn og unges
medbestemmelse. Å tilrettelegge for et godt
oppvekstmiljø forutsetter kunnskap om hva
barn og unge selv ønsker og har behov for.
Noe av det viktigste vi kan gjøre da er å lytte
til barn og ungdom og sørge for arenaer hvor
de selv kan ha en reell brukerinnflytelse på
hva de ønsker for sin oppvekst. Barn og
unges egne ønsker og uttalelser for hvordan
de ønsker at oppveksten i Nes skal være, er
sterkt vektlagt i oppvekststrategien.
Barnehage- og skolestruktur for framtida
Nes kommune har gjennom mange år hatt
en desentralisert skolestruktur. I framtida vil
kommunen trenge robuste skoler som tåler
vekst, og som er tilgjengelig for alle
brukergrupper. Vi har startet et arbeid med å
endre skolestrukturen til større skoleenheter
og dette arbeidet vil fortsette i perioden
2017-2020. Det skal utarbeides en strategi
for barnehage- og skolestruktur i 2017. Det
er vedtatt å bygge ny ungdomsskole med
nærmiljøsenter i Vormsund i perioden.

Helhetlig oppvekststrategi bygger på hele
FNs barnekonvensjon som gjelder som
norsk lov. Nes kommune deltar i prosjektet
Periodemål/strategier og handling/tiltak i perioden 2017-2020
Periodemål/strategi

Handling/tiltak

Tidspunkt

Ansvarlig

Nye skolebygg skal fungere
som nærmiljøsenter etter
skoletid

Bygge ny ungdomsskole med
nærmiljøsenter i Vormsund

Planperioden

Prosjektkontoret

Utarbeide strategi for barnehageog skolestruktur

2017

Oppvekst og
utdanning

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

Oppfølging av helhetlig
oppvekststrategi, i den forbindelse:

Alle saksbehandlere får
opplæring/innføring i
barnekonvensjonen og hva
den betyr for praksis i
hverdagen

Utvikle felles rutiner og maler
for saksbehandling som
ivaretar barnekonvensjonens
artikkel 3 og 12

Planperioden

Oppvekst og
utdanning
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Slik vil vi ha det:

Måleindikator

Nes har attraktive og
utviklende
oppvekstmiljøer

Innbyggerundersøkelse
(temaskår «bomiljø, og
sentrumsfunksjoner»)

Status for indikatoren fra
innbyggerundersøkelsen er fra 2016.
Gjennomsnittsskår på 4,2 er 0,1 bedre enn
sammenlignet med samme undersøkelse
gjennomført i 2012. Sammenlignet med

Status

Ambisjon
2017

Ambisjon
2018

Ambisjon
2019-20

4,2

-

-

4,5

Landet skårer Nes også 0,1 bedre i 2016.
Neste innbyggerundersøkelse gjennomføres
i 2020 og ambisjonen er satt til
gjennomsnittsskår på 4,5.
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Slik vil vi ha det:
Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag
Status og prioriteringer i perioden 2017-2020
Økt fokus på helsefremmende og
forebyggende arbeid og tidlig innsats
Fokuset på helsefremmende og
forebyggende arbeid og tidlig innsats skal
økes, uavhengig av alder. Det er viktig for å
fremme innbyggernes helse- og
mestringsevne. Arbeidet skal bidra til å
forhindre, utsette og redusere sykdom og
sykdomskomplikasjoner. Det legges opp til å
utvide frisklivssentralens tilbud for å nå ennå
flere grupper i befolkningen, samt etablere
frisklivstilbud også for barn og unge. Tilbudet
om hverdagsrehabilitering og -habilitering
skal utvikles videre. Det samme gjelder
dagtilbudet for eldre, hvor det i perioden
også vurderes kveldstilbud. Det er stor
etterspørsel etter fysioterapitilbud og tilbudet
styrkes ved å opprette 1,25 årsverk til nye
privatpraktiserende fysioterapihjemler.
Oversikt over helsetilstanden viser at det er
flere unge i Nes som sliter med psykiske
symptomer og lidelser, sammenlignet med
landsgjennomsnittet. Psykisk helse blant
barn og unge er derfor et prioritert område.
Trivsel og mestring er to av de viktigste
beskyttelsesfaktorene for psykisk helse.
Trivsel er viktig for barn og unges motivasjon
for å leve og lære, og deres evne til å mestre
de utfordringene hverdagen bringer.
Godt forebyggende arbeid handler først og
fremst om samfunnets evne til å fremme
sunne barn og unge som håndterer
framtidige utfordringer og risikoer. Målet er
at tiltakene i Helhetlig oppvekststrategi over
tid skal flytte hele Nes kommune som
samfunn i positiv retning i forhold til
folkehelseprofilen. Hovedinnsatsen rettes
mot å styrke foreldrerollen så tidlig som
mulig og sørge for en god oppvekst allerede
fra svangerskapet. I denne forbindelse
satses det på hjemmebesøk for nyfødte og
helsestasjon som forebyggende tiltak. I
tillegg skal det arbeides målrettet med bedre
samkjøring og koordinering av tverrfaglige
tjenester og vi skal ta i bruk «uro-metodikk»
som handler om systematisk å ta opp uro/
bekymring på et så tidlig stadium som mulig.
Omsorgstjenesten utvikles videre slik at den
gir brukerne gode muligheter for livskvalitet
og mestring. Tjenestene skal i større grad

oppfylle ambisjonene om forebygging og
tidlig innsats, og hindre at behov for tjenester
øker mer enn ressursene.
Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid
Feltarbeidertjenesten ble styrket med et
årsverk i 2016 og utgjør et viktig tiltak for å
forebygge og bremse en uheldig utvikling i
ungdomsmiljøet. I perioden skal rus- og
kriminalitetsforebyggende arbeid prioriteres.
SLT-arbeidet reorganiseres og videreutvikles
(SLT står for Samordningsmodell for lokale
rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). I
den forbindelse har Nes kommune søkt og
mottatt 250 000 kroner i stimuleringsmidler
fra KoRus-Øst (Kompetansesenter rus,
region Øst) til kompetansehevende tiltak i
2016 og 2017. Tiltakene prioriteres i tråd
med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Det anslås at mellom 75 000 og 150 000
mennesker årlig utsettes for vold i nære
relasjon i Norge (St.meld.15, 2012 – 2013).
Dette utgjør både et kriminalitets- og
folkehelseproblem. Regjeringens mål er at
alle hjem skal være en arena for trygghet og
omsorg, frie for vold. Det er tidligere vurdert
om kommunene på Øvre Romerike skulle
utarbeide en felles plan mot vold i nære
relasjoner, men det ble valgt å håndtere
problemstillingen lokalt i den enkelte
kommune. Det bør derfor vurderes å
utarbeide en egen plan i Nes med målsetting
om å avdekke, forebygge og hindre
helseskade i forbindelse med voldsutøvelse i
nære relasjoner.
Gjennomføring av omsorgsplanen
Det er vedtatt en offensiv og ambisiøs
satsing der tjenestene dreies fra
institusjonsomsorg til hjemmebaserte
tjenester med fokus på egenmestring.
Satsingen på hverdagsrehabilitering og aktiv
omsorg skal utvikles videre i perioden. Det
er et mål at innbyggere i Nes gis mulighet til
et langt liv i eget hjem. For å understøtte
strategiene er institusjonstjenesten
omstrukturert og all institusjonsdrift er samlet
på Nes sykehjem. Tjenestens hovedfunksjon
dreies fra botilbud til behandlings- og
opptreningstilbud tilpasset fremtidens behov
for spesialplasser og korttidsplasser. Antall
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korttidsplasser er økt, men det er
utfordringer knyttet til
gjennomstrømningshastighet fordi flere
korttidsplasser er belagt med pasienter med
vedtak om langtidsopphold. For å
imøtekomme disse utfordringene gjenåpnes
14 langtidsplasser i 2017. Dette skal bidra til
økt kapasitet og gjennomstrømning på
korttidsplassene.
Analysen av dekningsgrader og framskrevet
behov for heldøgns botilbud viser at
kommunen vil få en stor økning i antall
innbyggere over 80 år fra 2025. For å
imøtekomme behovet i planperioden legges
det opp til å ta i bruk de siste 16 rommene
ved Leirvegen bosenter i 2018. Utbygging av
omsorgsboliger må ses i sammenheng med
videre innretning av helse- og
omsorgstjenestene. Det må planlegges for
kostnadseffektive stordriftsløsninger og
robuste fagmiljøer. Samlokalisering av ulike
tjenesteområder, funksjoner og servicetilbud
med heldøgns bemannede boligtilbud er
strategiske grep for å kunne møte de
fremtidige utfordringene helse- og
omsorgstjenestene står overfor.
Omsorgsplanen beskriver en løsning med et
nytt «helsehus» sentralt beliggende i Årnes.
Et helsehus vil kunne romme mange
funksjoner og må ses som et strukturelt
omstillingstiltak for å understøtte strategiene
i omsorgsplanen og møte intensjonene i
samhandlingsreformen. Samlokalisering av
boenheter, ulike aktivitetstilbud og øvrige
service og velferdsfunksjoner for brukere vil
kunne stimulere til fortetting og
sentralisering. Ulike kompetansemiljøer vil
kunne samles under samme tak for bedre
koordinering og disponering av tilgjengelige
ressurser. Dette vil effektivisere betjening av
behov og åpner i større grad for samarbeid
med kommersielle aktører og frivillig sektor. I
investeringsplanen er det tatt høyde for
oppstart av første byggetrinn for nye
omsorgsboliger og helsehus i slutten av
perioden. Det legges også opp til å etablere
heldøgns bemannede boliger for mennesker
med rusproblemer i slutten av planperioden.
Tilsvarende boliger må utredes for gruppen
med psykisk helsevansker.
Behov for helse- og velferdsplan
Samtidig som strategiene i omsorgsplanen
videreføres er det behov for å se på helse og
velferd i et mer helhetlig og større perspektiv
og utarbeide en helse- og velferdsplan som
erstatter omsorgsplanen. Dette omfattende

planarbeidet vil pågå i 2017. Nes kommune
har søkt og fått tildelt 500 000 kroner fra
Helsedirektoratet for å utrede mulighetene
for samlokalisering av kommunale helse- og
omsorgstjenester og allmennlegetjenester.
Denne utredningen sees i sammenheng
med rulleringen av helse og velferdsplanen.
Samhandlingsreformen innebærer flere
oppgaver til fastlegene og tettere samarbeid
mellom fastlegene og kommunen. Dette
utløser et behov for en plan for samarbeid
og ansvarsfordeling. Det skal derfor
utarbeides en plan for legetjenesten som
integreres i helse- og velferdsplanen.
Helhetlige pasientforløp
Sentrale føringer i samhandlingsreformen er
å bedre pasientforløp og gi tjenester
nærmere der pasienten bor. Kommunen skal
sørge for at helhetlige pasientforløp kan
ivaretas i kjeden av forebygging, tidlig
innsats, tidlig diagnostikk, habilitering og
rehabilitering, behandling og oppfølging.
Regjeringen sier i primærhelsemeldingen
(St.meld. 26 (2014-2015)) at de vil skape
pasientenes helsetjeneste. Det betyr at
kommunene må legge til rette for bedre
koordinerte tjenester, der helsepersonell
arbeider i flerfaglige team for å gi pasientene
gode helhetlige pasientforløp. Tjenestene
skal bidra til mestring gjennom god
opplæring og systematisk oppfølging, i
samråd med brukere og pårørende.
Meldingen oppfordrer til samlokalisering av
helse- og omsorgstjenester i kommunene,
inkludert fastlegekontorene.
Samhandlingsreformen medfører overføring
av oppgave fra spesialisthelsetjenesten til
kommunene. En rekke av disse oppgavene
er ansvar kommunene tidligere ikke har hatt,
og hvor det er behov for ytterligere utvikling,
differensiering og utbygging av tilbud for å
kunne følge opp ansvaret og intensjonene i
reformen. Fra 2017 skal Nes drifte
kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold
(KØH) i egen regi (tidligere omtalt som KADtilbud). gjennom å omdisponere to senger
ved Nes sykehjem. Det blir viktig å utvikle
tilbudet med effektiv drift og i samhandling
med legevakta og observasjonssengen som
etableres her. I denne forbindelse er det
behov for økt legeressurs på Nes sykehjem.
Vi tar i bruk velferdsteknologi
Velferdsteknologi er et viktig satsingsområde
i årene fremover. Det avsettes
investeringsmidler til å ta ny teknologi i bruk.
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Vi vil allerede i starten av perioden innføre
nye digitale trygghetsalarmer og elektroniske
dørlåser til hjemmeboende eldre med
tjenester fra kommunen. Dette gir økt
trygghet for den enkelte, og mer effektive
tjenester for kommunen. Tilsvarende
teknologi vil også tas i bruk på sykehjemmet
og Leirvegen bosenter.
Universell utforming
En viktig forutsetning for at mennesker skal
mestre egen hverdag er et universelt
utformet samfunn.

Nes kommune har satt fokus på dette med
egen temadag der ulike virksomheter i Nes
kommune er invitert til å delta sammen med
Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne og politikere.
For fortsatt å øke bevisstheten rundt dette
temaet vil denne dagen også arrangeres i
2017. Eksisterende kommunale bygg har
vært gjennomgått av et arbeidsutvalg som
har kartlagt mindre behov for utbedring. Det
vil i 2017 bli gjort en ny gjennomgang av
bygningsmassen der også større tiltak og
behov vil bli synliggjort og kostnadsestimert.

Periodemål/strategier og handling/tiltak i perioden 2017-2020
Periodemål/strategi

Handling/tiltak

Tidspunkt

Ansvarlig

Helsefremmende og
forebyggende arbeid og
tidlig innsats for
kommunens befolking
uavhengig av alder

Oppfølging av helhetlig
oppvekststrategi, i den forbindelse:

Styrke helsestasjons- og
skolehelsetjenesten

Ta i bruk «uro-metodikk»
Videreutvikle og utvide
frisklivstilbudet til alle aldersgrupper
med prioritering av barn og unge i
henhold til utøking av ressurser i
frisklivssentralen
Reorganisere og videreutvikle SLTarbeidet

Planperioden

Oppvekst og
utdanning

2017

Ergo- og fysioterapi
tjenesten

Planperioden

Strategi og utvikling

Videreutvikle
hverdagsrehabiliterings- og
habiliteringstilbudet, samt
dagtilbudet til eldre og vurdere
kveldstilbud
1,25 årsverk nye private
fysioterapihjemler

Planperioden

Helse og velferd

2017

Ergo- og fysioterapi
tjenesten

Som en del av Nes kommunes
allmenne folkehelsearbeid, skal det
i 2017 settes et særlig fokus på
helsefremmende kosthold og
ernæring. Dette fokuset er spesielt
viktig i kommunens institusjoner,
men skal gjelde alle kommunens
virksomheter.

2017

Strategi og utvikling
/ alle virksomheter

Periodemål/strategi

Handling/tiltak

Tidspunkt

Ansvarlig

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

Ta i bruk velferdsteknologi som i
større grad setter innbyggerne i
stand til å mestre eget liv lenger i
egen bolig
Etablere «helsehus» integrert med
omsorgsboliger sentralt på Årnes,
planlegges med oppstart av
1. byggetrinn i 2020
Sørge for effektiv utnyttelse av
lokalt kommunalt øyeblikkelig hjelp
døgnopphold (KØH) i sammenheng
med legevakt

Planperioden

Helse og velferd

Planperioden

Helse og velferd

Planperioden

Helse og velferd

Spesielt fokus på helse og
trivsel hos barn og unge
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Videreutvikle institusjonstjenesten
for en moderne og fremtidsrettet
institusjonsdrift, i den forbindelse:
gjenåpne 14 langtidsplasser i 2017
Ta i bruk 16 rom i Leirvegen
bosenter (m/heldøgns omsorg)

Planperioden

Institusjonstjenesten

2018

Hjemmetjenesten

Etablere bemannet bolig for
rusavhengige med 6 faste plasser
og 2 rulleringsplasser, planlegges
med oppstart drift i 2020
Utarbeide Helse- og velferdsplan
(erstatter omsorgsplan)

2018-2020

Helse og velferd

2017

Helse og velferd

Utarbeide plan for legetjenesten
(som del av Helse- og velferdsplan)

2017

Helse og velferd

Ved flytting til Nes Sykehjem mistet
de demente beboerne muligheten
for å komme seg ut. Mulighet for
uteplass på henholdsvis
takterrasse i 2.etasje eller uteplass
via heis på bakkenivå utredes. Sak
fremmes til politisk behandling i
mars 2017.

2017

Helse og velferd

Slik vil vi ha det:

Måleindikator

Befolkningen i Nes har god
helse og mestrer egen
hverdag

Utvalgte indikatorer fra
folkehelsebarometeret
med utgangspunkt i
satsingsområdene:

Status

Ambisjon
2017

Ambisjon
2018

Ambisjon
2019-20

Måles
første
gang i
2016

Tilsvarende

Tilsvarende

Tilsvarende

eller bedre
resultat
enn i 2015

eller bedre
resultat enn
i 2015

eller bedre
resultat enn i
2015

Folkehelsebarometer, Nes kommune
Indikator
Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år

2015
8,6

2016
9,1

Muskel og skjelett, primærh.tj., 0-74 år

284

286

per 1000**

Psykiske sympt./lid, primærh.tj., 0-74 år

139

141

per 1000**

Psykiske sympt./lid, primærh.tj., 15-29 år

147

153

per 1000**

Psykiske lidelser, legemiddelbrukere, 074 år
Hjerte- og karsykdom, primærh.tj., 0-74
år
Type 2-diabetes, legemiddelbrukere, 3074 år

140

140

per 1000**

115

114

per 1000**

40

41

per 1000**

Statistikk må tolkes med forsiktighet, det er
komplekst og mange faktorer spiller inn.
Statistikken i folkehelsebarometeret er av
ulik karakter. Noe er presentert med 3-5 års
glidende gjennomsnitt, mens noe er for et
enkelt år. Statistikken er en del av et større
kunnskapsgrunnlag, som utgjør grunnlagt for
prioriteringer.
Helsefremmende og forebyggende arbeid er
vanskelig å måle, og resultatene kommer
først på lang sikt. Ved å se på statistikk fra et
år til et annet kan det være tilfeldigheter som
gir utslag i statistikken. Det er derfor mange
ganger mest relevant å følge med på egen

2017

2018

2019

2020

Enhet
prosent

utvikling, over tid, for å kunne si noe om
resultatene. Oversiktsarbeidet etter
folkehelseloven vil være en viktig del i
arbeidet med å følge med på utvikling over
tid. Det er også flere planer i kommunen,
som tar for seg enkelte områder hvor
resultater følges opp kontinuerlig og
evalueres, i tråd med den enkelte plan. Det
er valgt ut sju måleindikatorer fra
folkehelsebarometeret som vi ønsker å følge
over tid. Måleindikatorene er valgt ut med
utgangspunkt i satsningsområdene for
folkehelsearbeidet.
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Satsingsområdet LÆRE
I Nes er det fokus på læring og kunnskap
Læring og kunnskap handler om
barnehager, skoler og utdanning, men også
om informasjon, kunnskapsformidling og
dialog med hele befolkningen.

Læring og kunnskap er grunnleggende for å
skape engasjement og for å ta vare på
dagens samfunn og å utvikle det videre i den
retning vi ønsker. Fullført skole og utdanning
for alle er vesentlig for muligheter til arbeid
og for helse og livskvalitet. Alle elever har
rett til kunnskap. Om alle skal være med til
slutt, må alle være med fra begynnelsen.

Slik vil vi ha det:
Nes kommune gir barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø for alle
Status og prioriteringer i perioden 2017-2020
Gode oppvekst- og utdanningsvilkår er
viktig for å redusere sosiale forskjeller i
folkehelse
Folkehelseprofilen 2016 viser at kommunen
skårer lavere enn landsgjennomsnittet når
det gjelder det generelle utdanningsnivået
og psykiske symptomer og lidelser blant
ungdom og unge voksne. Psykiske vansker
er en vanlig årsak til at unge faller utenfor
utdanning og arbeid.. Gjennom forskning er
sammenhenger mellom utdanningsnivå,
materielle levekår og helse godt
dokumentert, men sammenhengene er
komplekse. Noe enkelt formulert kan det
uttrykkes slik; læring gir mestring, og
mestring gir helse (Elstad 2008,
Helsedirektoratet 2015).
For å imøtekomme de største utfordringene
er det innenfor satsningsområdet LÆRE
vedtatt at Nes kommune skal rette spesiell
innsats for å øke andelen elever som
fullfører videregående skole. Viktige områder
som skal prioriteres er språk- og
leseferdigheter, trivsel, mobbing og
mestring.
Helhetlig oppvekststrategi skal bidra til at
flere fullfører videregående skole
Utdanningsnivået i Nes er relativt lavt
sammenlignet med andre kommuner. Nes
har et større frafall fra videregående skole
og svakere læringsresultater enn både
landsgjennomsnitt og gjennomsnitt i
Akershus. Gjennom handlingsplanen «Løft i
Nes-skolen» har kommunen siden høsten
2013 arbeidet systematisk og målrettet med
mange tiltak for å bedre læringsresultatene
for skolen. Dette arbeidet vil fortsette med
uforminsket styrke i 4-årsperioden.

I hovedtrekk baserer handlingsplanen seg
på tiltak som skal forbedre praksis hos
lærere og skoleledere på områder som
klasseledelse og læringsmiljø, samarbeid
hjem/skole, grunnleggende ferdigheter og
skoleledelse. Tiltak som skal bidra til å
styrke elevenes læringsmiljø og
læringsutbytte i grunnleggende ferdigheter
og fag. Arbeid med revisjon av
handlingsplanen har startet opp, og det
antas at en revidert versjon vil komme til
politisk behandling senest september 2017.
Revisjonen vil i hovedsak basere seg på å
samle og systematisere erfaringer, samt å
gjøre nødvendige justeringer ut fra
erfaringsbasert og oppdatert
forskningsbasert kunnskap.
Arbeidet med helhetlig oppvekststrategi skal
bidra til at flere enn i dag fullfører
videregående skole, gjennom å se
sammenhenger i hele oppvekstfasen. Det
skal i 4 års perioden gjennomføres tiltak
rettet mot alle aldersgrupper, men
hovedfokus vil bli rettet mot de yngste barna
og deres familier. Det skal gjennomføres
tiltak som gir riktig hjelp til riktig tid, og hvor
koordinering av kommunens tjenester skal
bli mer kraftfull enn i dag.
Kommunen ble i 2015 realfagskommune.
Det er utarbeidet en realfagsstrategi med
tilhørende tiltak som skal implementeres i
4-års perioden. Denne satsingen skal bidra
til å øke interesse, motivasjon og
kunnskapsnivå hos barn i barnehager og
barneskolen.
I Nes er det tilnærmet full barnehagedekning
med kompetente ansatte. Framtidige
barnehager må ha kompetanse som ivaretar
kvalitet i tilbudet, og kapasitet til alle som
søker plass. Det skal utarbeides en strategi
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for kvalitet i barnehagen. Det skal også
utarbeides en overordnet strategi for
skolefritidsordningen (SFO) som skal gi
føringer for den enkelte SFOs mål, innhold
og oppgaver. Målet med strategien er å
videreutvikle kompetansen og bedre
kvaliteten på SFO

Vi antar at større muligheter for
lærlingeplass kan være med og motivere
flere til å fullføre videregående skole.
Samtidig jobbes det for å videreføre et
prosjekt på videregående skoler for å
forhindre frafall fra videregående opplæring i
samarbeid med fylkeskommunen og staten.

I perioden satses det videre på å utvide
antall lærlingeplasser i takt med
befolkningsutviklingen. Nes har nå 22
lærlinger i ulike fag og det er litt over målet
om 1 lærling pr 1000 innbyggere.
Periodemål/strategier og handling/tiltak i perioden 2017-2020
Periodemål/strategi

Handling/tiltak

Tidspunkt

Ansvarlig

Heve elevenes faglige
resultater i basisfagene til
over Akershusnivå

Jobbe for godt læringsmiljø og god
klasseledelse iht. Løft i Nes-skolen:

Delta i statlig satsing ungdomstrinn i
utvikling for u-skolene (UIU)

Etterutdanning i bruk av læringsbrett
som styrker den gode klasseledelse

Kollegaveiledning
Gjennomføre tiltak for å styrke ledelse i
skolen iht. Løft i Nes-skolen:

Videreutdanning skoleledere
(rektorskolen)

Økt ledelsesressurs

Skolevandring

Resultatoppfølging
Gjennomføre tiltak for å styrke
grunnleggende ferdigheter iht. Løft i Nesskolen:

Tidlig innsats - ekstra tiltak/
oppfølging elever 1. – 4. trinn

Ressursgrupper lesing/regning på
skole og i nettverk kommunalt

Etterutdanning i bruk av læringsbrett
som styrker grunnleggende
ferdigheter

Resultatoppfølging
Økt lærertetthet ungdomsskolene; 5
lærerstillinger skoleåret 2017-2018

Planperioden

Oppvekst og
utdanning

Planperioden

Oppvekst og
utdanning

Planperioden

Oppvekst og
utdanning

2017-2018

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

Foreldreforum

Digital meldingsbok
Gjennomføre tiltak for å styrke
samarbeidet hjem – barnehage som del
av helhetlig oppvekststrategi
Implementere strategi for å øke elevenes
realfagskompetanse fra barnehage til
videregående skole
Legge til rette for flere lærlingeplasser i
takt med målet om 1 lærlingeplass pr
1000 innbygger
Rullere «Et løft i Nes-skolen»

2017

Runni og
Vormsund
ungdomsskole
Oppvekst og
utdanning

Utarbeide strategi for kvalitet i SFO

Godt samarbeid hjem skole / hjem - barnehage

Nes er realfagskommune
Redusere frafall i
videregående skole

Planperioden

Oppvekst og
utdanning

Planperioden

Oppvekst og
utdanning

Planperioden

Personal og
organisasjon

2016-2017

Oppvekst og
utdanning

2017

Oppvekst og
utdanning
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Utarbeide strategi for kvalitet i
barnehagen

Slik vil vi ha det:

Måleindikator

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

Nasjonale prøver (NP)
og eksamensresultat
(Heve læringsresultat
i basisfagene):
NP, lesing 5. trinn

2018

Oppvekst og
utdanning

Status

Ambisjon
2017

Ambisjon
2018

Ambisjon
2019-20

Nes/Akershus

Basisfagene
> Akershus

Basisfagene
> Akershus

Basisfagene
> Akershus

48/51

50

51

52

NP, lesing 8. trinn

49/51

50

51

52

NP, regning 5. trinn

49/51

50

51

52

NP, regning 8. trinn

48/50

50

51

52

Eksamen matematikk

3,1/3,4

3,2

3,3

3,4

Eksamen hovedmål

3,2/3,6

3,3

3,4

3,5

Trivsel 7. trinn,
elevundersøkelse
Læringskultur 7. trinn,
elevundersøkelse
Felles regler 7. trinn,
elevundersøkelse
Støtte fra lærer
7. trinn,
elevundersøkelse
Frafall videregående
opplæring*

4,3/4,4

4,5

4,5

4,5

4,1/4,1

4,2

4,2

4,2

4,3/4,3

4,4

4,4

4,4

4,4/4,4

4,5

4,5

4,5

31 % / 20 %

< 30 %

< 28 %

< 28 %

Resultater læringsutbytte skårer vi under
gjennomsnitt i Akershus på alle utvalgte
indikatorer. Resultater læringsmiljø fra
elevundersøkelsen skårer vi likt med
gjennomsnitt Akershus med unntak av en
utvalgt indikator, trivsel. Frafall fra

videregående opplæring er høyere i Nes
sammenlignet med lands- og
fylkesgjennomsnittet
*Fra folkehelsebarometret.
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Slik vil vi ha det:
Nes er en kommune preget av engasjement, åpenhet og inkludering, med et
lokaldemokrati basert på tillit og medvirkning
Status og prioriteringer i perioden 2017-2020
Deltakelse og engasjement gjennom aktiv
innbyggermedvirkning
Kommunen er en viktig demokratisk arena i
Norge. Det er her innbyggerne kan påvirke
utviklingen gjennom lokal styring. Nes
kommune ligger generelt lavt når det gjelder
valgdeltakelse og det er et mål å øke
deltakelsen både ved Stortingsvalget i 2017
og neste kommunevalg i 2019.
Demokratiet handler også om tillit til
kommunen og de folkevalgte, dialog mellom
folkevalgte og innbyggere, samt innflytelse
på tilbudene innbyggerne benytter og deres
mulighet for å bidra i lokalsamfunnet.
I innbyggerundersøkelsen som ble
gjennomført i 2016 er gjennomsnittsskår på
temaet «tillit» litt redusert siden 2012. Det
må arbeides videre med å styrke tilliten til
lokaldemokratiet og å øke deltakelse og
engasjement blant innbyggerne. Dette kan
gjøres gjennom å utvikle innbyggerdialogen.
Vi ønsker i større grad å ta hele samfunnets
ressurser i bruk og involvere innbyggere og
brukere i utformingen av tilbud og tjenester.
Aktiv innbyggermedvirkning i planarbeid og
utviklingsarbeid, og utvikling av løsninger for
digital dialog og høringer skal prioriteres. Det
skal utarbeides en kommunikasjonsstrategi
for både ekstern og intern kommunikasjon.

Barn og unge skal medvirke og høres
Kommunens deltakelse i prosjektet
«barnekonvensjonen i praksis – samarbeid
og medvirkning til barn og unges beste» har
vært førende for arbeidet med helhetlig
oppvekststrategi og vårt fokus på å øke barn
og unges medvirkning og reelle
påvirkningskraft.
Vi skal være bevisste på å ha barnets beste
som et grunnleggende hensyn i alle
handlinger som angår barn.
Vi skal også legge til rette slik at barn og
unge får en reell mulighet til påvirkning i
saker som angår dem som individ og/eller
gruppe.
I denne forbindelse er etablering og utvikling
av barn og unges kommunestyre og barn og
unges talsperson viktige tiltak. Arbeidet med
å innarbeide barnekonvensjonen i både
overordnede plandokumenter og vedtak og å
omsette den i praksis i alle våre tjenester, vil
pågå i perioden.

Periodemål/strategier og handling/tiltak i perioden 2017-2020
Periodemål/strategi

Handling/tiltak

Tidspunkt

Ansvarlig

Engasjerte og deltagende
innbyggere

Utvikle innbyggerdialogen

Planperioden

Strategi og utvikling

Etablere kanal(er) for
innbyggerinitiativ

Planperioden

Personal og
organisasjon

Utarbeide kommunikasjonsstrategi

2017

Personal og
organisasjon

Utvikle tiltak som sikrer systematisk
medbestemmelse og medvirkning
fra barn og unge, i den forbindelse:

Planperioden

Strategi og utvikling

Skape gode arenaer for
barn og unges medvirkning




barn og unges talsperson
barn og unges kommunestyre
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Slik vil vi ha det:

Måleindikator

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

Innbyggerundersøkelse
(temaskår «tillit»)
Valgdeltakelse

Status

Ambisjon
2017

Ambisjon
2018

Ambisjon
2019-20

3,4

-

-

3,8

Stortingsvalg
76,9 %

Stortingsvalg
80 %

-

Kommunevalg
60 %

Kommunevalg
55,5 %

Status for indikatoren fra
innbyggerundersøkelsen er fra 2016.
Gjennomsnittsskår på 3,4 er 0,1 lavere enn
sammenlignet med samme undersøkelse
gjennomført i 2012. Sammenlignet med
Landet skårer Nes 0,4 lavere i 2016, noe
som kan sies å være en betydelig forskjell.
Neste innbyggerundersøkelse gjennomføres
i 2020 og ambisjonen er satt til

gjennomsnittsskår på 3,8, som er årets
landssnitt. Valgdeltakelsen i Nes er generelt
lav og ved siste kommunevalg i 2015 gikk
den ned til 55,5 %. Ved Stortingsvalget i
2013 var deltakelsen i Nes 76,9 %.
Ambisjonen for Stortingsvalget i 2017 er økt
deltakelse til 80 % og 60 % ved neste
kommunevalg i 2019.
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Satsingsområdet SKAPE
I Nes er det engasjement og nyskapning
Et hvert samfunn trenger rom og stimulans
for utvikling og kreativitet. I en motivert og
engasjert befolkning ligger mye energi og
ressurser. Et aktivt og kreativt kulturliv gir
glede, overskudd og god helse. Deltakelse i
frivillig arbeid og i frivillige organisasjoner gir
mening for den enkelte og viktige bidrag til
fellesskapet. Næringslivet vokser og utvikles
gjennom innovasjon og nytenkning.

Slik vil vi ha det:
Kulturkommunen Nes ivaretar både det eksisterende kulturliv og stimulerer til nyskaping
og mangfold
Status og prioriteringer i perioden 2017-2020
Innsatser for å bedre folkehelsen krever
samarbeid på tvers av sektorer i kommunen.
I tillegg er det også nødvendig for
kommunen å inngå samarbeid med
frivilligheten og kultur- og næringslivet for å
løse samfunnsutfordringer. Innenfor
satsningsområdet SKAPE er det derfor
vedtatt at kommunen skal tilrettelegge for
samarbeid, på tvers av samfunnssektorer,
gjennom å inngå partnerskapsavtaler.
Kulturformidling og kulturtilbud
I Nes er det et variert og aktivt kulturliv med
en fin blanding av nyskaping, tradisjoner og
ikke minst dugnadsånd. De kommunale
kulturtjenester i Nes holder et høyt nivå og
bredden er stor. Det er ønskelig at
kulturtilbudet i kommunen skal holde et
fortsatt høyt faglig nivå og at kultur brukes
aktivt til omdømme- og identitetsskaping.
Gode kultur- og fritidstilbud er med på å
bidra til gode levekår og livskvalitet for
innbyggerne.
Gjennom 2016 har Nes kommune revidert
samarbeidsavtaler med Nes idrettsråd og
Nes kulturråd, i tillegg er Nes friluftsråd
etablert. Innen kulturformidling har
kulturtjenestene levert forestillinger og
konserter i samarbeid med næringsliv og
frivillighet. Arrangementer som kan nevnes
er Snaxville Revue, Trend, MotorDilla,
Matfestivalen Brød & Cirkus, Vikingmarked,
Kulturdagene i Nes, banebrytende bidrag til
Litteraturfestivalen i Akershus som Kriminelt
godt selskap og Litterær festaften. Av nye

møteplasser har vi i tillegg til Nes
Eldresenter åpnet tilsvarende møtested på
Auli og Neskollen. Avdeling Forebyggende
og Fritid har opprettet ny og kontinuerlig
møteplass for ungdom gjennom «Åpen
scene» og UKM (Ung Kultur Møtes)
Det er et mål for kommunen at
kulturformidling og kulturtilbud skal
gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det
skal derfor utarbeides en strategiplan for
hele kulturområdet med 10 års perspektiv.
Kulturminner og kulturmiljøer
Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap
i Nes er med på å bygge oppunder bygdas
identitet og gjenspeiler i stor grad det
ressursgrunnlaget man har hatt som
utgangspunkt for livet som leves i
kommunen i dag. Kulturminnene er av lokal,
regional og nasjonal verdi, og variasjonen og
mangfoldet i bygninger, fornminner og
landskap viser kontinuitet og utvikling av
kommunen. Registreringsarbeidet er
gjennomført og planprogrammet er vedtatt.
Planforslaget vil etter intern og ekstern
medvirkning legges fram til politisk
behandling og offentlig ettersyn våren 2017,
og vedtas innen årets utgang.
Det er fokus på at planen skal fungere som
et saksbehandlingsverktøy slik at
kulturminnevernet i større grad blir sett i
sammenheng med en helhetlig
arealforvaltning i kommunen. Kulturminner,
kulturmiljøer og kulturlandskap knyttet til
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landbruket har stort potensial for å bli brukt
som grunnlag for næringsutvikling,
besøksmål og annen verdiskaping. Den skal
også bli en brukervennlig plan for
kommunens innbyggere, og bidra til å øke

lokal kunnskap om kulturminner, og dermed
skape bevissthet og engasjement i
kommunens befolkning. Viktige temaer vil
derfor bli forvaltning og formidling.

Periodemål/strategier og handling/tiltak i perioden 2017-2020
Periodemål/strategi

Handling/tiltak

Tidspunkt

Ansvarlig

Kulturformidling og
kulturtilbud skal gjenspeile
mangfoldet i befolkningen

Videreutvikle etablerte og
planlegge nye kulturarenaer, i den
forbindelse:

Planperioden

Kultur

2017

Kultur

2017

Plan og næring

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


Åpning svømmehall

Ny kinosal

Møteplasser Auli og Neskollen

«Åpen scene» og UKM

Café Stein skole
Utarbeide kulturstrategi
Kommunedelplan for kulturminner
og kulturmiljøer vedtas

Slik vil vi ha det:

Måleindikator

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

KOSTRA; Driftstilskudd
til lag og foreninger pr
lag som mottar tilskudd,
i kroner
KOSTRA; Besøk pr
kinoforestilling

Status er fra 2015. Driftstilskudd til lag og
foreninger pr lag som mottar tilskudd, i
kroner er over dobbelt så høyt i Nes enn i
Kostragruppe 7. Indikatoren gir en pekepinn
på gode tilskuddsordninger i Nes
sammenlignet med snittet i

Status

Ambisjon
2017

Ambisjon
2018

Ambisjon
2019-20

>=
kommune
gruppe 7

>=
kommune
gruppe 7

>=
kommune
gruppe 7

>=
kommune
gruppe 7

>=
kommune
gruppe 7

>=
kommune
gruppe 7

105 697
(k.gruppe 7
44 805)
23,4 
(k.gruppe 7
29,4)

kommunegruppen. Besøk pr kinoforestilling
er derimot 6,0 lavere i snitt i Nes enn i
Kommunegruppe 7. Ambisjonene for begge
indikatorene er nivå som kommunegruppen
eller høyere.
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Slik vil vi ha det:
Nes kommune spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige samfunnsoppgaver
Status og prioriteringer i perioden 2017-2020
Frivillighetens egen- og merverdi
Nes har et aktivt lag- og foreningsliv og det
er viktig å verdsette hva frivillige bidrar med i
lokalsamfunnet. Vi har et utstrakt samarbeid
med frivilligheten i alle sektorer og antall
partnerskapsavtaler økte i 2015 og trenden
fortsetter i 2016. Dette er et område vi skal
satse videre på og det blir viktig å øke
samordning og koordinering av både
tilskuddsordninger og partnerskapsavtaler.
Virksomheten kultur har ansvaret for tildeling
av spillemidler, tilskudd til lag og foreninger,
tilskudd til livssyns- og trossamfunn, utleie
av idrettsanlegg med mer.
Nes frivilligsentral har en viktig rolle i
samhandlingen med frivillige lag og
foreninger

Frivilligsentralen driver hjelpetiltak i egen
regi og kontaktformidling mellom
hjelpetrengende og frivillige. Rollen til
frivilligsentralen som en koordinerende og
samordnende enhet skal utvikles videre.
Arbeidet med å utvikle en lokal plattform for
samspill og samarbeid mellom frivilligheten
og kommunen basert på sentral avtale
mellom KS og Frivillighet Norge, er igangsatt
i 2016. Målet er å sikre forutsigbarhet, trygge
rammer og god rolleforståelse mellom
partene. Virkemidler er blant annet
tilskuddsordninger til lag og foreninger og
partnerskapsavtaler. Plattformen skal vedtas
politisk og implementeres fra 2017. Det
vurderes hvordan nye samarbeidsformer kan
utvikles i samarbeidet med frivillige og
ideelle organisasjoner.

Periodemål/strategier og handling/tiltak i perioden 2017-2020
Periodemål/strategi

Handling/tiltak

Tidspunkt

Ansvarlig

Nes kommune skal utvikle
en helhetlig
frivillighetspolitikk

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

2017

Alle kommunalområder
Strategi og utvikling

Utvikle nye frivillighetsformer der
brukerne selv spiller en sterkere
rolle

Planperioden

Alle kommunalområder

Sikre gode vilkår for frivilligheten, i
den forbindelse å øke samordning
og koordinering av
tilskuddsordninger og
partnerskapsavtaler

Planperioden

Samfunnsutvikling
og kultur

Det skal foretas en helhetlig
gjennomgang av alle driftstilskudd
til lag og foreninger og vurdere
behov for endringer på kort og lang
sikt. Resultatet av vurderingen
innarbeides i budsjett 2018 og
økonomiplan 2018-2021.

2017

Kultur

Med bakgrunn i ny
samarbeidsavtale mellom
kommunen og Nes Idrettsråd,
utredes alternativer for kommunalt
bidrag til framtidige investeringer i
og driftstilskudd til haller og anlegg.

2017

Kultur
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Slik vil vi ha det:

Måleindikator

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

Antall inngåtte
partnerskapsavtaler
mellom Nes kommune
og frivillige lag og
foreninger/
ressurspersoner

Status antall inngåtte partnerskapsavtaler er
fra 2015. Målet er å øke antall avtaler hvert
år, med 5 eller flere. Samtidig er det et viktig

Status

Ambisjon
2017

Ambisjon
2018

Ambisjon
2019-20

22

Øke med 5
avtaler
eller flere

Øke med 5
avtaler
eller flere

Øke med 5
avtaler
eller flere

fokus å øke samordning og koordinering av
tilskuddsordninger og partnerskapsavtaler.

Slik vil vi ha det:
Nes kommune er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetablering,
næringsutvikling, turisme og friluftsliv
Status og prioriteringer i perioden 2017-2020
Bevisst omdømmebygging og fokus på
strategisk næringsutvikling
Å skape et omdømme for kommunen skjer
daglig. Det er derfor viktig at vi gjennom
nytenkning og innovasjon skaper et
«produkt» med utgangspunkt i vår identitet
og våre fortrinn. Videreutvikling av
kommunens profil basert på identitet, visjon
og verdier som beskrevet i kommuneplanens
samfunnsdel, skal prioriteres i perioden, i
tillegg til utarbeidelse av strategier for
omdømmebygging. Fokusområdet for
omdømme i denne forbindelse er landbruk,
kultur og miljø, samt kommunesentret Årnes.
For planperioden vil iverksetting og
implementering av strategisk næringsplan
være en hovedprioritet. Planen skal vedtas i
begynnelsen av 2017. Nes kommune har
gjennom næringsplanen en sentral rolle i å
markedsføre Nes som et attraktivt sted å
drive næring, stimulere til gründervirksomhet
og fremme grønt næringsliv, i tråd med det
overordnede målet om å være en attraktiv
og aktiv tilrettelegger for næringsetablering
og næringsutvikling. Prioriteringer for
perioden er hovedsakelig etablering av
gründersenter, områderegulering av
Herbergåsen industriområde, samt utvikling
av Esval Miljøpark KF / Nes Miljøpark.
Innovativt landbruk og utviklingen rundt
Esval Miljøpark KF / Nes Miljøpark
Vi arbeider for å legge til rette for et
innovativt landbruk og landbruksbaserte
næringer. Nes kommune skal være aktiv i
det grønne skiftet, arbeide for økt bærekraft
og bedre klima og miljø.
Landbrukskontoret skal legge til rette for økt

matproduksjon og samtidig arbeide for å nå
viktige klima- og miljømål. De skal bidra til
bærekraftig vilt- og skogforvaltning, og legge
til rette for et aktivt skogbruk.
Landbrukskontoret bistår også i etablering
av gründerskap og tilleggsnæringer i
samarbeid med nærings- og
utviklingspersonell i kommunen.
Nes kommune skal bidra i å skape arenaer
for økt samarbeid, kunnskapsdeling og
nytenking.
I tråd med kommuneplanens samfunnsdel er
det et mål at Nes er et regionalt og nasjonalt
knutepunkt i utviklingen av næring innenfor
kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar
energi. I nylig vedtatt kommuneplan er det
lagt inn to nye områder for henholdsvis
deponi- og næringsvirksomhet ved Esval
Miljøpark KF. Det skal utarbeides
reguleringsplaner for detaljert utnyttelse av
områdene. Reguleringsarbeidet igangsettes
så snart kartlegging og verdisetting av
ravinelandskapet i Nes er gjennomført.
Vi skal legge til rette for etablering av
næringer med synergier til
energigjenvinningsanlegget på Esval. I
hovedsak vil dette gjelde kretsløpsbaserte
og bærekraftige næringer.
Sammen med Esval miljøpark KF bør Esval
gård forvaltes og videreutvikles i
forskningsøyemed. Det bør etableres et
samarbeid med Grønt Fagsenter og Hvam
videregående skole. Gjennom å samle
grønne næringer og deres kompetanse vil
Esval utvikles til en aktør innen de nasjonale
grønne fagmiljøene.
49

Handlingsprogram
med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Grønt preg og biologisk mangfold
Kommunen ønsker å ta vare på og
videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-,
kultur og miljøkvaliteter. Raviner, slåttemark,
beitemark og gammelskog er viktige biotoper
som må ha et særskilt fokus. Kartlegging og
av raviner gjennomføres innen utgangen av
2016. På sikt bør behovet for videre
kartlegging av biomangfold vurderes. Dette
krever imidlertid finansiering og er ikke
prioritert i planperioden. En plan for
naturmangfold skal utarbeides i løpet av
planperioden. Ivaretagelse av matjord,
kulturlandskap og biologisk mangfold er
viktig i omdømmebyggingen av Nes som en
grønn bo-, nærings- og vekstkommune.
Bruk av naturen og nærområdene
I Nes kommune finnes det rikelig med
attraktive natur- og friluftsområder. Det å
oppholde seg i naturen har positiv
innvirkning på både psykisk og fysisk
velbefinnende. Kommunen ønsker derfor å
legge til rette for økt bruk av natur og
nærområder.
Det skjer mye viktig arbeid med
tilrettelegging av friluftsområder i regi av
frivilligheten. Kommunen samarbeider tett
med frivillig sektor, men ser et potensial til å
utvikle dette samarbeidet ytterligere.

I 2016 har det blitt opprettet et friluftsråd som
skal samordne arbeidet med-, og styrke
vilkårene for friluftslivet i Nes. Nes friluftsråd
er et felles organ for lag og foreninger med
friluftsinteresser i Nes. Kommunen har
bidratt i opprettelsen og tilbyr sekretær det
første året.
Innen utgangen av 2016 avsluttes arbeidet
med kartlegging og verdsetting av
friluftsområder i Nes. Kartleggingen skal
brukes som et verktøy i arealplanlegging og
byggesaksbehandling,
konsekvensutredninger og utviklingsarbeid
innen friluftsliv, og eventuelt ved sikring av
aktuelle områder.
Nes har tre statlig sikrede områder for
friluftsliv, ved Veslesjøen, Bjørknes og i
Vormsund. I perioden vil kommunen, i
samarbeid med frivilligheten, oppdatere
forvaltningsplanene, for å legge til rette for
videreutvikling av disse områdene.
Turkart er et viktig virkemiddel for bruk av
natur og nærområder. Eksisterende turkart
er noe utdatert og kommunen ønsker i
perioden å oppdatere kartet. I den
forbindelse er det aktuelt å vurdere
mulighetene for også å utvikle en elektronisk
kartversjon i form av f. eks. en mobil
applikasjon.

Periodemål/strategier og handling/tiltak i perioden 2017-2020
Periodemål/strategi

Handling/tiltak

Tidspunkt

Ansvarlig

Nes er et regionalt og
nasjonalt knutepunkt i
utviklingen av næring
innenfor kretsløpsbaserte
avfallssystemer og fornybar
energi
Nes kommune skal tilby
attraktive næringsområder
med etablert infrastruktur

Videreutvikle fag- og forskningsmiljøet i Esval Miljøpark KF

Planperioden

Rådmannen og
Esval Miljøpark KF

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

Planperioden

Rådmannen og
Esval Miljøpark KF

Implementere tiltak i strategisk
næringsplan i henhold til
bevilgninger i budsjettet relatert til
dette

Planperioden

Plan og næring

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

Videreutvikle samarbeidet mellom
landbruk, miljø og kultur

Planperioden

Samfunnsutvikling
og kultur

Bistå i etablering av gründerskap
og tilleggsnæringer

Planperioden

Plan og næring

Videreutvikle samarbeidet mellom
landbruk og næringsutvikling for
øvrig

Planperioden

Samfunnsutvikling
og kultur

Vurdere å ta i bruk «grønn
omsorg» i samarbeid med
landbruksnæringen

Planperioden

Alle kommunal
områdene
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Periodemål/strategi

Handling/tiltak

Tidspunkt

Ansvarlig

Legge til rette for økt bruk
av naturen og
nærområdene

Videreføre og utvide samarbeidet
med frivilligheten

Planperioden

Alle kommunalområder

Oppdatere eksisterende turkart og
utvikle elektronisk versjon/app og
forvaltningsplaner for statlig sikrede
friluftsområder

2017-2018

Samfunnsutvikling
og kultur
Strategi og utvikling

Være medarrangør av Stolpejakt

Planperioden

Samfunnsutvikling
og kultur
Strategi og utvikling

Sikre verneverdig og truet natur
gjennom arealplanleggingen. Sikre
reguleringsformål og bestemmelser
som ivaretar naturverdiene. Stille
krav om registreringer og
skjøtselsplaner. På sikt utarbeides
en plan for av naturmangfold i Nes
kommune.

Planperioden

Plan og næring

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

Slik vil vi ha det:

Måleindikator

Nes er en attraktiv
tilrettelegger for
næringsetableringer,
næringsutvikling,
turisme og friluftsliv

Nes kommunes
plassering i Nærings
NM for kommuner
Innbyggerundersøkelse
temaskår «utbygging
og utvikling»

Status plassering i Nærings NM for
kommuner (NHO’s KommuneNM) er fra
kåringen i 2016 (2015-tall). Plasseringen er
2 plasser bedre enn i 2015. Ambisjonen for
planperioden er å øke med 10 plasser eller
mer hvert år. Status for indikatoren fra
innbyggerundersøkelsen er fra 2016.

Status

Ambisjon
2017

Ambisjon
2018

Ambisjon
2019-20

139. plass

Øke med
10 pl. eller
mer
-

Øke med
10 pl. eller
mer
-

Øke med
10 pl. eller
mer
4,0

3,7

Gjennomsnittsskår på 3,7 er samme som
forrige gang undersøkelsen ble gjennomført i
2012. Sammenlignet med Landet skårer Nes
0,1 lavere i 2016. Neste
innbyggerundersøkelse gjennomføres i 2020
og ambisjonen er satt til gjennomsnittsskår
på 4,0.

1

NHO gjennomfører årlig en rangering av kommunene for å kartlegge deres attraktivitet og vekstkraft.
Rangeringen baseres på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og
kommuneøkonomi
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Satsingsområdet
EN ORGANISASJON I
UTVIKLING
Kommuneorganisasjonen må være robust
og kunne håndtere utfordringer på både kort
og lang sikt. En organisasjon i utvikling
handler om at Nes kommune må ha en
organisasjon og en kompetanse som møter
både dagens og fremtidens krav.

Slik vil vi ha det:
Nes kommune er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som sammen med
innbyggerne skaper gode tjenestetilbud i takt med tiden
Status og prioriteringer i perioden 2017-2020
Arbeidsgiverstrategi 2016-2019 ble
utarbeidet etter en prosess som omfattet
ledergruppa, lederforum, avdelingsledere,
tillitsvalgte, verneombud og
administrasjonsutvalget. Endelig vedtak i
kommunestyret ble utsatt i påvente av
arbeidet med delegeringsreglementet.
Strategien tar utgangspunkt i
handlingsprogrammets overordnede må og
tilnærmer seg de hovedutfordringene Nes
kommune står overfor i forhold til styring,
ledelse, kompetanse, rekruttering,
sykefravær og arbeidsmiljø. Av konkrete
tiltak kan nevnes utarbeidelse av
kommunikasjonsstrategi, etablering av et
kvalitetssystem og en rekrutteringsstrategi.
Kravene til fagkompetanse og spesialisering
vil øke framover og kampen om kompetent
arbeidskraft vil tilta. Det gjennomføres
systematisk opplæring av ansatte og satses
videre på langsiktig, strategisk jobbing innen
kompetanseutvikling. Kommunale og statlige
tilskudd gir mulighet til å styrke ansattes
kompetanse gjennom relevante etter- og
videreutdanninger.
Vi har en framtidsrettet IKT-plattform
gjennom DGI. Dette er et godt utgangspunkt
for videre utvikling av digitale tjenester og
digitalisering av arbeidsprosesser. I perioden
skal det satses betydelig på å fornye,
forenkle og forbedre tjenester og
effektivisere arbeidsprosessene våre. Det
etableres felles forvaltning av ØRUsystemene. Prosjektet «digital innbygger»,
inneholder flere delprosjekter som skal
effektivisere IKT-hverdagen for innbyggeren

i kontakten med kommunen, og samtidig
effektiviser kommunens arbeidsprosesser
internt, i den forbindelse etablering av
herunder nye hjemmesider.
Brukere og innbyggere settes i sentrum
gjennom økt innbyggerdialog og
medvirkning. Systematisk gjennomføring og
oppfølging av brukerundersøkelser innenfor
alle tjenesteområder, skal bidra til at
kommunen skaper gode tjenestetilbud
sammen med innbyggerne. De skal oppleve
at de har reell dialog med kommunen, og at
det er lett å engasjere seg og gi innspill.
Hvert år etablerer virksomhetene en HMShandlingsplan som følges opp av lokalt
HMS-utvalg (leder, tillitsvalgt, verneombud).
Som følge av høye sykefraværstall for 2015,
ble det etablert flere tiltak. Vi har ansatt en
dedikert sykefraværsrådgiver med fokus på
dybdesamtaler med kronisk syke,
influensavaksine. Vi har redusert
lederspennet i flere virksomheter. Det
arbeides med samlokalisering/stedlig ledelse
og heltidskultur. Vi har økt HMS-midlene til
forebyggende aktivitet i virksomhetene.
Det er utfordrende for oss å skape et
tilstrekkelig økonomisk handlingsrom. Vi har
lave frie disponible inntekter sammenlignet
med landsgjennomsnittet; inntektene knapt
er tilstrekkelige til å dekke utgiftsbehovet i
årene som kommer. Veksten i kommunens
inntekter går i hovedsak med til å dekke det
som er nødvendig for å holde tritt med den
demografiske utviklingen.
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Brukere
Slik vil vi ha det

Handling/tiltak

God
tjenestekvalitet

Brukertilfredshet
med
tjenestetilbudet
Opplevd god
brukermedvirkning
Opplevd presis og
tilrettelagt
informasjon
Utvikle styringsdialogen, evaluere
kommunens plan- og styringssystem 1.
halvår 2017
Innføre elektronisk styringssystem

God
brukermedvirkning
Presis informasjon
om hva brukerne
kan forvente
God dialog og
samhandling
mellom
administrasjon,
tjenesteytere og
folkevalgte

Måleindikator

Status
2015

Ambisjon
2017

Ambisjon
2018

Ambisjon
2019-20

4,3

4,5

4,5

4,5

4,2

4,4

4,4

4,5

3,9

4,4

4,5

4,6

Status
2015

Ambisjon
2017

Ambisjon
2018

Ambisjon
2019-20

3,2%

3,0 %

3,0 %

3,0 %

11,2%

10 %

10 %

10 %

54,1%

70 %

70 %

70 %

8,7 

>=
kommune
gruppe 7

>=
kommune
gruppe 7

>=
kommune
gruppe 7

Økonomi
Slik vil vi ha det

Handling/tiltak

Økonomisk
handlingsrom

Netto
driftsresultat
(i % av brutto
driftsinntekter)
Tilstrekkelig
disposisjonsfond
(i % av brutto
driftsinntekter)
Grad av
gjeldsbelastning
(i % av brutto
driftsinntekter)
Netto driftsutgifter
tjenesteområder
som inngår i
kostnadsnøkkelen
i inntektssystemet
(mill.kr)
Effektiv ressursbruk - omstilling og
tilpassing til kommunens
rammebetingelser
For å sikre best mulig effekt av
kommunens midler, foretas en
totalgjennomgang av konsulentbruk,
overtid, vikarbruk og kjøp av tjenester
sett opp mot å bruke egne ansatte.
Gjelder innenfor alle kommunalråder,
og skal også omfatte vaktmestere,
håndverkere mm. Foretas 1.halvår
2017.
Gjennomføre prosjektet «digital
innbygger» og implementere digital
kommunikasjon med innbyggerne

Fornye, forenkle
og forbedre
kommunale
tjenester gjennom
digitale
arbeidsprosesser

Måleindikator
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Medarbeider
Slik vil vi ha det

Handling/tiltak

Godt arbeidsmiljø
med høyt nærvær

Medarbeidertilfredshet
Sykefraværsprosent
Opplevd tydelig
ledelse
Styrket sykefraværssatsing. Det totale
sykefraværet i kommunen er for høyt,
det må derfor settes inn ekstra tiltak på
området. Mye ansvar ligger på ledere
på alle nivåer. Det iverksettes derfor et
prosjekt med kompetanseheving på
området, med innføring av verdibasert
ledelse.
Fornøydhet med
muligheten for
læring og
utvikling

God ledelse

Kompetente
medarbeidere og
kultur for læring
og fornying
God organisering
av arbeidet

Godt samarbeid
og god
kommunikasjon

Måleindikator

Fornøydhet med
tilrettelegging av
egen jobb
Implementering av helhetlig system for
styring, kvalitet og internkontroll
Utarbeide innovasjons-strategi
Styringssystemet gjennomgås med
vekt på forholdet mellom målstyring og
kvalitetsstyring med fokus på å styrke
trepartssamarbeidet.
I forbindelse med at kultur opprettes
som eget kommunalområde, må det
også vurderes hvilke virksomheter som
skal legges inn i kommunalområdet.
Når svømmehallen er i ordinær drift,
overføres driftsansvaret til kultur.
Der det er mulig og hensiktsmessig,
skal kommunen kjøpe tjenester av
Kanmer
Framtidig tilknytningsform for Esval
Miljøpark vurderes. Vurderingen skal
også omfatte alternativet
rekommunalisering.
Vurdere videre deltakelse i Øvre
Romerike interkommunale
innkjøpssamarbeid (ØRIK).
Gjennomgang av administrative
organisering i den forbindelse
gjennomgang av alle merkantile
ressurser.
Fornøydhet med
samarbeidet med
kolleger
Implementering av
kommunikasjonsstrategi med mål om
en strategisk og åpen tilnærming til
kommunikasjon eksternt og internt

Status
2015

Ambisjo
n 2017

Ambisjo
n 2018

4,5

4,6

4,6

Ambisjo
n 201920
4,6

11,1%

8,3

8,3

8,3

4,6

4,6

4,6

4,5

4,6

4,6

4,6

4,5

4,6

4,6

4,6

5,0

5,0

5,0

5,0


4,6
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5

Driftsbudsjettet

Innhold:

Innhold:

Budsjettskjema 1A

Miljøarbeidertjenesten

Budsjettskjema 1B

Psykisk helse og avhengighet

Samfunnsutvikling og kultur

Ergo- og fysioterapitjenesten

Kultur

Nes Legevakt

Plan og næring

NAV Nes

Kommunalteknikk, forvaltning og
landbruk
Bygg og eiendom

Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

Pedagogisk tjeneste

Tildelingsenheten

Barnehager

Institusjonstjenesten

Familienshus

Hjemmetjenesten

Administrasjon og styring

Grunnskoler
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Budsjettskjema 1A
Regnskap

Vedtatt
Budsjett

Budsjett

HP

HP

HP

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Frie disponible inntekter
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte/indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd

Sum frie disponible inntekter

-443 864
-499 832
-18 762
-3 793
-32 032

-472 787
-511 007
-27 608
-3 800
-31 787

-502 307
-533 839
-28 132
-2 800
-49 539

-503 474
-544 117
-28 526
-2 800
-48 139

-507 340
-554 816
-28 929
-2 800
-45 051

-510 740
-564 460
-29 321
-2 800
-45 113

-998 283

-1 046 989

-1 116 617

-1 127 056

-1 138 936

-1 152 434

-7 188
16 094
47 422

-11 000
18 679
56 638

-11 000
21 275
48 126

-11 000
23 441
51 743

-11 000
24 415
58 144

-11 000
26 396
64 534

56 328

64 317

58 401

64 184

71 559

79 930

15 183
-14 408

37 383
-1 799

35 338
-

21 600
-

39 236
-

14 588
-

775

35 584

35 338

21 600

39 236

14 588

-941 180

-947 088

-1 022 878

-1 041 272

-1 028 141

-1 057 916

Netto finansinntekter/-utgifter
Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Avdrag på lån

Sum netto finansinntekter/-utgifter
Netto avsetninger
Til ubundne avsetninger
Bruk av ubundne avsetninger

Sum netto avsetninger
Til fordeling drift
Netto driftsresultat

3,2 %

Noter til budsjettskjema 1A
Skatt på inntekt og formue
Grunnlaget for skatteanslaget er et
gjennomsnittlig skattenivå på 82,6 % av
landsgjennomsnittet (siste tre år), anslått til
kr 23 787 per innbygger. Anslått beløp for
inntektsutjevningen er stipulert til 72,3 mill.
kroner.
Andre generelle statstilskudd
Integreringstilskuddet forutsetter bosetting
av 30 flyktninger. Det inkluderer nytt fast
tilskudd for enslig mindreårige flyktninger.
Samlet forskriver rådmannen at vi vil motta
42 mill. kroner i 2017. Det reduseres
imidlertid med omtrent 5 millioner kroner i
2019 når de flyktningene (45) som vi
bosetter i 2016 er ute av
integreringsordningen.
Rentekompensasjonstilskuddet for
investeringer i skolebygg, svømmeanlegg,
sykehjem og omsorgsboliger er beregnet på
grunnlag av et serielån med 20 års løpetid
basert på Husbankens flytende rente.
Tilskuddet foreskrives til om lag 6 mill.
kroner i 2017.

2,4 %

2,2 %

1,2 %

2,5 %

0,7 %

Andre indirekte skatter
Inntektene fra konsesjonsavgiften er samlet
stipulert til 0,2 mill. kroner og vil i sin helhet
bli avsatt til bundet næringsfond.
Naturressursskatten foreskrives til 2,6 mill.
kroner.
Overføring fra kommunale foretak
Overføringene fra Esval Miljøpark KF er
stipulert til 6 mill. kroner en økning på 1 mill.
kroner fra 2016.
Driftsbalanse
I dette ligger å synliggjøre de inntekter og
utgifter kommunen genererer i løpet av
perioden, og ut i fra disse vise at kommunen
har økonomiske muligheter til å gjennomføre
planlagte oppgaver.
I budsjettforslaget er det lagt opp til et
resultat etter avsetninger på 2,7 % i 2017,
1,7 % i 2018, 2,4 % i 2019 og 0,7 % i 2020. I
dette er det tatt høyde for at vi refinansierer
lån til investeringsformål til 30 års løpetid.
Gjennomsnittlig veid levetid på våre
eiendeler er 32 år, og vi vil være innenfor
kommunelovens bestemmelse om
minimumsavdrag.
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Budsjettskjema 1B
Regnskap
2015
Til fordeling drift fra budsjettskjema
1A.

Vedtatt
Budsjett
2016

-941 180

-947 088

9 358

10 730

Budsjett

HP

HP

HP

2017

2018

2019

2020

-1 022 878 -1 041 272 -1 028 141 -1 057 916

Virksomhet tekst
Administrasjon og styring
Nes Svømmehall

10 366

10 317

10 317

10 317

-

-

1 929

1 929

1 929

1 929

Fellesposter Skole

20 769

26 211

28 523

28 096

28 096

28 096

Fellesposter Helse

1 945

2 459

627

625

625

625

Strategi og utvikling

4 772

3 915

4 197

4 206

4 206

4 206

Plan og næring

3 442

5 115

8 685

6 371

6 371

6 371

Politisk styring

6 990

7 135

8 854

8 115

8 854

8 115

43 817

44 176

46 429

46 228

45 575

45 575

8 418

5 597

8 964

8 994

8 994

8 994

Personal og organisasjon
Økonomiavdelingen
Fellesposter

-3 848

3 816

8 783

33 802

23 224

45 769

Auli barneskole

14 952

15 993

14 928

14 820

14 820

14 820

Østgård skole

8 058

8 821

8 448

8 388

8 388

8 388

Fjellfoten skole

10 434

10 665

10 442

10 320

10 320

10 320

Framtun skole

9 272

9 028

8 393

8 331

8 331

8 331

Fenstad skole

11 913

12 188

12 402

12 319

12 319

12 319

Neskollen skole

31 229

32 365

33 926

33 707

33 707

33 707

Årnes skole

18 190

17 620

17 493

17 373

17 373

17 373

Skogbygda skole

14 025

14 396

13 903

13 805

13 805

13 805

Pedagogisk tjeneste

11 204

11 957

12 081

12 230

12 230

12 230

Runni ungdomsskole

38 059

35 689

35 810

35 904

34 716

34 716

Vormsund ungdomsskole

22 805

22 194

24 001

24 075

23 283

23 283

Barnehage

138 625

134 521

149 329

148 776

148 776

148 776

Familiens Hus

53 044

57 866

60 992

59 823

59 573

59 573

Kommuneoverlegen

11 992

12 194

13 567

13 684

13 800

13 800

Psykisk helse og avhengighet

8 495

8 647

8 797

8 715

8 715

17 572

16 345

18 395

19 385

19 211

19 211

19 211

7 156

7 906

8 838

8 940

8 940

8 940

Tildelingsenheten

22 846

22 844

24 392

22 801

22 801

21 913

Institusjonstjenesten

92 193

90 984

99 992

99 130

99 130

99 130

Miljøarbeidertjenesten

56 846

68 463

77 310

76 664

76 664

76 664

NAV - Nes

24 315

25 889

26 891

26 646

26 646

26 646

Hjemmetjenesten

90 754

98 310

92 976

99 232

99 303

99 303

Areal og miljø

30 738

29 155

29 571

29 458

29 458

29 458

-297

253

253

253

253

253

79 409

87 988

107 656

104 558

103 962

103 962

Fysio- og ergoterapi
Legevakta

Areal og miljø - selvkost
Bygg- og eiendom
Kultur

34 902

32 540

31 402

31 083

31 083

31 083

Skatt og Rammetilskudd

-51 575

-43 937

-47 657

-47 657

-47 657

-47 657

-124

-

-

-

-

-

901 466

952 088

1 022 878

1 041 272

1 028 141

1 057 916

Finansinntekter og finans.transaksjoner

SUM fordelt til drift
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Samfunnsutvikling og Kultur
Kommunalområdet består av stabsfunksjonene plan- og næring og prosjektkontor samt
virksomhetsområdene kultur, kommunal teknikk, forvaltning og landbruk, samt bygg- og
eiendom, inkludert flyktningetjenesten og eiendomsforvalter. Brann, redning og feiertjenester er
utskilt i interkommunalt foretak; Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB).
Bevilgning
årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020
Kultur
Bygg og eiendom
Kommunal teknikk,
forvaltning og landbruk
Plan og næring
Samfunnsutvikling og
Kultur

Regnskap
2015

Budsjett
2017

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

29 860
78 587
30 441

Vedtatt
budsjett
2016
32 235
86 973
29 408

31 402
106 641
29 824

31 083
103 543
29 711

31 083
102 947
29 711

31 083
102 947
29 711

2 576
141 464

4 390
153 006

8 685
176 552

6 371
170 708

6 371
170 112

6 371
170 112

budskap.
Fokusområder
Vi skal arbeide kontinuerlig for utnytte
områdets ressurser til det beste for Nes
kommune innenfor gitte rammer.
Vi skal legge til rette for å yte gode tjenester
til innbyggere, utbyggere og landbruksnæringen.
Vi skal arbeide videre med satsingen på
kultur i samarbeid med frivilligheten, Nes
kulturråd og Nes idrettsråd
Vi holder fokus på revidering av
kommunedelplan Årnes og
områderegulering av Kjuushagen/Årnes
stadion.
Vi skal arbeide med å videreutvikle og
vedlikeholde kommunens infrastruktur og
bygningsmasse
Vi skal ha fokus på å utvikle et innovativt og
bærekraftig landbruk nær hovedstaden.
Vi skal utvikle områdene i og rundt Esval
Miljøpark til å bli et fag- og forskningsmiljø i
det «grønne skiftet»

Vi skal arbeide med å påvirke og
gjennomføre planarbeid som kan bidra til å
øke persontoghyppigheten og kapasiteten
på Kongsvingerbanen for å tilrettelegge for
økt overgang fra bil til tog for pendlere mot
Oslo.
Viktige tiltak og endringer
Vi har slått sammen virksomhetene
Kommunal teknikk, Kommunalforvaltning og
Landbruk til en virksomhet som foreløpig
benevnes som Kommunal teknikk,
forvaltning og landbruk.
Vi skal revidere kommunedelplan Årnes slik
at vi får et tidsriktig styringsverktøy for å
utvikle kommunesenteret.
Vi skal vedta Strategisk næringsplan med
handlingsdel som et styringsverktøy for
næringsutvikling.
Vi etablerer nytt kinotilbud med ny sal og vi
åpner nye svømmehall.

Vi skal arbeide med å påvirke regionale
myndigheter til å prioritere tiltak i
kommunen og bevilge midler til europa- og
fylkesvegnettet. Dette inkluderer også
midler til gang- og sykkelveier på
fylkesveger.
Vi skal arbeide med å opparbeide gode
næringsarealer på Herbergåsen, samt
målrettet omdømmearbeid med tydelig
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Muligheter

Utfordringer

Oppfølging av kommuneplanens areal- og
samfunnsdel gir grunnlag for gode
levevilkår, bolig og nærområder

Tre eksisterende virksomheter skal fungere
som en virksomhet

Styrke fokuset på landbrukskommunen Nes
med våre fortrinn- herunder å dra nytte av
synergier mellom landbruk-, miljø og kultur
Gjennomføre tiltak i strategisk næringsplan
for å bli en attraktiv nærings kommune.
Ny teknologi gir mulighet for effektivisering
innen flere områder.
Medarbeidere

Administrative kapasitetsutfordringer i
forhold til omfanget av plan – og
byggesaksbehandling.
Påvirke regionale myndigheter til å
prioritere tiltak i kommune og bevilge midler
til europaveger og fylkesveger. Dette
inkluderer også gang- og sykkelveger
Den økende andel av husstander med høy
gjeldsgrad som medfører at flere privateide
boliger blir tvangssolgt

De ansatte er den viktigste ressurs og det
arbeides kontinuerlig med både
kompetanseheving og arbeidsmiljørettede
tiltak.

Behovet for egnede lokaler og arealer til
kommunens virksomheter

Med unntak av en avdeling har vi et lavt
sykefravær og tilsvarende høyt nærvær.

Gjennomføre akseptabelt vedlikehold innen
gitt rammer.

Opprettholde dagens høye nivå innen kultur
og fritid

Sykefravær
Kultur
Bygg og eiendom
Kommunal teknikk, forvaltning
og landbruk (1)
Plan og næring (2)

2014
3,3
5,8

2015
3,8
13,3

2016 aug.
3,3
8,4

Mål
5,0
10,0
8,0

Medarbeidertilfredshet
Kultur

2013
4,8

2015
4,6

Mål 2015
4,5

Mål 2017
4,5

Bygg og eiendom

4,7

4,7

4,5

4,7

Utvikling




5,0
Utvikling




Kommunal teknikk, forvaltning
og landbruk (1)
Plan og næring (3)
Samfunnsutvikling og
Kultur

(1) Ikke aktuelt nyopprettet virksomhet
(2) Ikke aktuelt nyopprettet avdeling
(3) Ikke aktuelt
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Kultur

•

Bibliotek
• 7 450 registrerte lånere
• Besøk per år ca. 70.000
• Uformell møteplass for mange nye
innbyggere

Virksomheten består av kulturtjenestene;
idrett og friluft, forebygging og fritid
herunder frivilligsentral, fritidsklubber,
eldresenter, dagsenter mfl, bibliotek,
kulturskole, kulturhus og kino.

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

Vi legger til rette for kulturelle aktiviteter og
tjenester til befolkningen i kommunen, samt
forestår administrering av drift og
oppfølging av Nes-samlinger.

Forebygging og fritid
• Tilbudene er basert på frivillig deltagelse
og er lavterskeltilbud uten henvisninger.
Anslagsvis mellom 700 og 900 brukere
per uke.
• Utekontaktene jobber inn mot tre skoler
med 21 elever.
• 12 registrerte årsverk med frivillighet
knyttet til frivilligsentralen
• Seniorkabareen ca. 2 900 besøkende

Vi har blant annet ansvar for tildeling av
spillemidler, tilskudd til lag og foreninger,
tilskudd til livs- og trossamfunn, utleie av
idrettsanlegg med mer.
Forebygging og fritid tilbyr ulike fritids- og
lavterskeltilbud som Nes eldresenter og
Oasen dagtilbud for innbyggere med
psykiske problemer. Vi jobber for å
forebygge rusmisbruk gjennom FRAM
(fremtid, aktivitet, mestring). Vi har ansvaret
for oppfølgings- og losfunksjonen for
ungdom mellom 14 og 23 år og Nes
Frivillighetssentral.

Nes Kulturhus
• Lag og foreninger, kommunens egne
virksomheter.
• Utleie til næringsliv og profesjonelle
kulturaktører.
• Ca. 75 000 besøkende årlig
• Ca. 35 000 kino besøk

Brukere
•

•

Akershusmuseene

Idrettsrådet, kulturrådet og friluftsrådet
17. maikomiteene ved skolene

Bevilging årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020
Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Drift svømmehallen
Bortfall ekstern finansiering LOS
Red.inv.tilskudd idrettsanlegg
Tilskudd frivillighetssentralen
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensjonsregulering
Inntekter kulturcafeen
Digitale turkart
Tilskudd til Elvekongen
Bevilgning

Regnsk
ap 2015

Vedtatt
budsjett
2016

29 860

32 235

32 235

32 322

32 322

32 322

-500
530
-300
310
-830
51
-600

-500
530
-300
310
-830
51
-600

-500
530
-300
310
-830
51
-600

32 235

-500
177
-300
310
-621
51
-350
300
100
31 402

100
31 083

100
31 083

100
31 083

29 860

Økonomi
• Svømmehallen rapporterer i
oppstartsfasen direkte til rådmannen
• LOS videreføres med en økning i
rammen fra medio 2017
• Ekstern finansieringer (2,4 millioner
kroner) overføres i stor grad til sluttføring
og rapportering i 2017

Budsjett
2017

•
•
•

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

Tilskudd frivillighetssentralen innlemmes
i kommunens rammetilskudd fra 2017
Tilskudds utbetalinger til lag og
foreninger er vel over snittet i kommune
gruppe 7 (kr 105 697 mot kr 44 805)
Revitalisere kulturcafeen
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Medarbeidere
Kultursjef og idrettsrådgiver samt merkantil
ressurs.
Bibliotek
5 stillinger som utgjør 4.6 årsverk med
kompetansen som er i samsvar med krav.
Kulturskole
9,2 årsverk med 24 medarbeidere. Alle
medarbeidere har høyskoleutdanning.
Forebygging og fritid
12,6 faste årsverk i tillegg 2,2 årsverk som
jobber med prosjekt: Møteplass senior og
Retretten.
Nes Kulturhus inklusive kino

7,2 årsverk med 6 faste stillinger 19
engasjement/ringevikar.
Høy aktivitet og arbeidsbelastning i perioder
for alle avdelingene, men vi har stor
medarbeidertilfredshet og lite sykefravær.
Sykefravær (%)(samlet for hele VL)
2014

2015

2016
aug.

Mål

Utvikling

3,3

3,8

3,3

5,0



Medarbeidertilfredshet
2013

2015

Mål
2015

Mål
2017

Utvikling

4,8

4,6

4,5

4,5



Utfordringer
Kulturskole
Dagens lokaler på Årnes gamle skole er
ikke egnet til alle typer undervisning grunnet
manglende lydisolasjon, ventilasjon,
temperaturregulering, og delvis størrelse. Vi
ser imidlertid frem til nye lokaler som i ny
ungdomsskole.
Forebygging og fritid
Årnes gamle skole er full, vi gjennomfører
mesteparten av aktivitetene der. Vi skulle
gjerne frigjort flere rom til avdelingens
arbeid. Vi har mange aktiviteter som foregår
parallelt og vi har også behov for
arbeidsplasser til de ansatte.
Nes Kulturhus

Kulturhuset er 15 år gammelt og vi har
behov for nytt teknisk utstyr på flere
områder. Storsalen har i perioder sprengt
kapasitet, ved å få anlagt en blackbox
behøver øvinger ikke være i storsalen.

Muligheter
Godt samarbeid med frivilligheten.
Kultursjef har møterett i Nes kulturråd og
idrettsrådgiver har møterett i Nes idrettsråd.
God fagkompetanse innen hele kulturområdet.
Gode nettverk mellom kultur, helse og skole
innad i avdelingene i møte med brukere og
generelt godt samarbeid mellom kultur,
frivillighet og næring.
Bibliotek
Meråpent bibliotek er et satsingsområde
utenfor rammen med mulighet for å søke
midler fra tilskuddsordningen noe som vil i
sin tur øke utlån og besøkstall vesentlig
Opprettholde og utvikle forlagskontaktene
for å få aktuelle forfattere til Nes
Kulturskole
Vi gir tilbud i et prosjekt med en hel,
ukentlig musikkskoledag i samarbeid med
Korsdalen barnehage, og ønsker å tilby
dette til flere barnehager.
Forebygging og fritid
Vi har kapasitet til å ta i mot flere brukere
på alle våre arenaer.
Nes Kulturhus inklusive kino

Med ny kinosal vil kinotilbudet bli enda
bedre, og vi vil få en godt egnet
konferansesal. Seilduk over kirkeruinene
(som på Hvidsten) ville vi gitt oss en enda
bedre egnet konsert- og teaterarena ved
vårt fantastiske tusenårssted.
Det skal foretas en helhetlig gjennomgang
av alle driftstilskudd til lag og foreninger og
vurdere behov for endringer på kort og lang
sikt. Resultatet av vurderingen innarbeides i
budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.
Med bakgrunn i ny samarbeidsavtale
mellom kommunen og Nes Idrettsråd,
utredes alternativer for kommunalt bidrag til
framtidige investeringer i og driftstilskudd til
haller og anlegg.
Når svømmehallen er i ordinær drift,
overføres driftsansvaret til kultur.
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Plan og næring

Omdømmebygger kultur og næring skal
fremme samhandlingen mellom kultur og
næringsliv, spesielt på områder som
gjennom nytenkning fremmer omdømme og
renommé for Nes kommune som besøks-,
næringslivs- og bokommune.

Avdelingen består av tre planrådgivere, en
næringssjef og en omdømmebygger.
Vi ivaretar overordnet kommuneplanlegging
og planprosesser. Herunder også
behandling av private forslag til
reguleringsplaner. Vi deltar i regionale
planprosesser og avgir uttalelser til
regionale og nasjonale planer og endringer i
tilhørende lovverk og forskrifter.

Bevilging årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020

Regnsk
ap 2015

Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Næringsutvikler
Kartlegging av biologisk
mangfold PS 15/157
Tilskudd til Brød og sirkus +
Elvekongen PS 15/157
Omstilling (HP 2016)
Lønns-og pensj.regulering
Kommunedelplan Årnes
Reg.Kjushagan/Årnes Stadion
Annonsering KDP klima og
energi + kulturminner
Grundersenter
Oslo Brand Alliance
Matfestivalen Brød & Circus
Planrådgiver
Kommunedelplan Årnes
Reg.Kjushagan/Årnes Stadion
Kartlegging biologisk mangfold
og raviner
Oppfølging
dekningsundersøkelse og
mobildekning
Bevilgning

2 576

2 576

Næringssjefen skal være bindeleddet
mellom kommunen og næringslivet, samt
være et redskap for hele næringslivet i
kommunen. Næringssjefen skal bidra til å
utvikle kommunens fortrinn, kvaliteter og
muligheter i regionen, og drive aktiv
markedsføring av kommunen.

Vedtatt
budsjett
2016
4 390

4 390

Budsjett
2017

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

4 390

4 390

4 390

4 390

725
-300

725
-300

725
-300

725
-300

-450

-450

-450

-450

-87
-33
1 500
1 000
100

-117
-37
100

-117
-37
100

-117
-37
100

150
50
350
690
1 000
- 1 000
300

150
50
350
910
300

150
50
350
910
300

150
50
350
910
300

300

300

300

300

8 685

6 371

6 371

6 371
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Økonomi

Medarbeidere

Omfanget av påstartede kommunedel
planprosesser i tillegg til løpende arbeid
med behandling av private regulerings
planer og øvrige oppgaver utfordrer
kapasiteten på plansiden. Det er behov for
styrking av avdelingen med en stilling.

Avdelingen er underlag kommunalsjef for
Samfunnsutvikling og kultur og inngår i et
større utvalg i medarbeiderundersøkelsen
og i nærværsstatistikk. Det finnes derfor
ikke resultat på medarbeidertilfredshet og
nærvær for avdelingen isolert sett.
Avdelingen har for øvrig lavt sykefravær.

Arbeidet med Kommunedelplan for Årnes
koordineres av plan- og næringsavdelingen,
men det er behov for å hente inn
konsulentbistand for å sikre kapasitet,
kompetanse og ønsket framdrift.
Kommunedelplan Årnes – prioriteres og
sluttføres i løpet av 2017.
Det avsettes ikke midler til
områderegulering for området Årnes
stadion/Kjushagan i 2017. Prioriteres ikke i
2017.
Kommunestyrevedtak i sak 15/ 84 oppstart
av områderegulering for området Årnes
stadion/Kjuushagan. Det er behov for midler
til gjennomføring av planarbeidet med bruk
av regulerings arkitekt.
Forslag om midler til gjennomføring av
matfestivalen Brød og Cirkus 2017 er lagt
inn i rammen.
Midler til gjennomføring av tiltak i handlingsdelen til Strategisk næringsplan er
innarbeidet. Dette gjelder gründersenter,
samt medlemskontingent Oslo Brand
Alliance. Hvor medlemskap ble vedtatt i
kommunestyret 10.05 16, sak 16/61.
Utfordringer
Administrative kapasitetsutfordringer i
forhold til omfanget av plansaksbehandling.
Det er en viktig oppgave for kommunen å
påvirke regionale myndigheter til å prioritere
tiltak i kommunen og bevilge midler til
europa- og fylkesvegnettet. Dette inkluderer
også midler til gang- og sykkelveier på
fylkesveger.
Påvirknings- og planarbeid som kan bidra til
å øke persontoghyppigheten og kapasiteten
på Kongsvingerbanen for å tilrettelegge for
økt overgang fra bil til tog for pendlere mot
Oslo.

Muligheter
God og systematisk oppfølging av
kommuneplanens areal- og samfunnsdel gir
grunnlag for gode levekår, bolig og
nærområder for innbyggerne i Nes.
Et godt kunnskapsgrunnlag med hensyn til
biologisk mangfold er viktig for å forvalte
arealer på en bærekraftig måte.
Å bidra til at kulturminnevern i større grad
blir sett i sammenheng med helhetlig
arealforvaltning i kommunen, at
kulturminneplanen blir et saksbehandlings
verktøy og blir en brukervennlig plan for
kommunens innbyggere.
Fornye, konkretisere og forbedre innholdet i
gjeldene energi- og klimaplan gjennom
rullering av kommunedelplan for klima,
energi og miljø med hovedvekt på
tiltaksdelen.
Gjennomføring av tiltak i strategisk
næringsplan med utgangspunkt i de syv
satsingsområdene for å bli en attraktiv
næringskommune.
Styrke fokuset på landbrukskommunen Nes
med våre fortrinn, i den forbindelse å dra
nytte av synergier mellom landbruk, miljø
og kultur.
Internett og mobildekning
Behovet for internett og mobildekning har
økt betydelig de senere årene. Dette gjelder
også i Nes. Det ble derfor igangsatt et
arbeid med å kartlegge dekningsgraden i
kommunen i 2016. Resultatet av
kartleggingen viser at store deler av
kommunen har dårlig dekning. Den
gjennomførte kartleggingen vil bli fulgt opp
med konkrete tiltak i 2017 og resten av
planperioden.

Regulere og opparbeide gode
næringsarealer på Herbergåsen, samt
målrettet omdømmearbeid med tydelig
budskap.
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Kommunal teknikk,
forvaltning og landbruk

Brukere

Vi er en nyetablert virksomhet som består
av de tre tidligere virksomhetene kommunal
teknikk, kommunal forvaltning og landbruk.
Ansvars- og arbeidsområdene for
virksomheten er prosjektering, v a n n ,
avløp, veg og grønt, septik, eiendoms skatt,
byggesak, landmåling, geodata samt
landbruk og skogbruk.
Bevilging årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020

Regnska
p 2015

Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov

30 441

Vedtatt
budsjett
2016
29 408

Konsumprisjustering
Nytt utstyr - samferdsel
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Helårsvirkning rådgiver
landbruk
ØRB
Bevilgning

30 441

29 408

Virksomheten retter seg mot brukere av
kommunens infrastruktur, utbyggere og
landbruksnæringen.
Informasjon til kommunens innbyggere,
utbyggere og landbruksnæringen er også
betydelig.

Budsjett
2017

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

29 408

29 408

29 408

29 408

1 769
-50
-239
177
330

1 769
-50
-352
177
330

1 769
-50
-352
177
330

1 769
-50
-352
177
330

- 1 500
29 824

- 1 500
29 711

- 1 500
29 711

- 1 500
29 711

Økonomi
Medarbeidere
Vi jobber kontinuerlig med å utnytte tildelte
ressurs til det beste for kommunens
innbyggere, utbyggere og landbruksnæringen.

Den nye virksomheten har 38,0 årsverk
fordelt med 5,0 på landbruk, 9,0 på
forvaltning og 24,0 på teknikk.

Rammen er en videreføring av tidligere gitte
rammer men justert i forhold til politiske
vedtak og rådmannens framlagte budsjett.

Vi har arbeidet systematisk med
nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging
slik at sykefraværet på de tidligere
virksomhetene har vært akseptabel.

Utfordringer

Tilsvarende arbeides det med medarbeider
tilfredshet. Dette arbeidet vil vi videreføres
inn i den nye virksomheten.

Å få tre tidligere virksomheter til å fungere
optimalt som en virksomhet.

Sykefravær (%)

Holde saksbehandlingstider i henhold til
loven i en ekspansiv kommune.

2014

2015

Til en hver tid ha sikkerhet og kontroll på
kommunens infrastruktur.

-

-

Muligheter
Effektivisering ved å utnytte felles ressurser
i den nye virksomheten

2016
aug.

Mål

Utvikling

5,0

-

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

-

-

Mål
2015
-

Mål
2017
4,5

Utvikling

-

Effektivisere ved felles planlegging i den
nye virksomheten.
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Bygg og eiendom

Brukere

Virksomheten består av vedlikehold/
vaktmester, renhold og vaskeri, boligkontor
og flyktningeavdeling.

Tjenester som gis etter prinsippet om hjelp
til selvhjelp.
Godt renhold og vedlikehold av formålsbygg
og boliger som fremmer trivsel og miljø.

Vårt arbeid er å sørge for optimal
forvaltning av kommunens eiendommer
innenfor tilgjengelig ressursramme. Vi
jobber med at alle innbyggerne skal kunne
bo trygt og godt, og mestre egen hverdag.
Bosetting av flyktninger i henhold til
kommunestyrets vedtak og avtale med
Imdi. Vi arbeider med kvalifisering av
flyktninger til deltakelse i yrkes- og
samfunnsliv, samt sikre deres økonomiske
selvstendighet.

Bevilgning årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020
Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov

Tjenester og tilnærming ytes etter
kommunens verdigrunnlag,
satsingsområder og etiske retningslinjer.

Regnsk
ap 2015

Vedtatt
budsjett
2016

78 587

86 981

Konsumprisjustering
Helårsvirkn.Gjerd.v.10 drift
Nye beman.oms.b eirvegen
Bosetting av flere flyktninger
Bortfall inntekter
Statsbudsj.fasttilskudd EMA
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Vaktmestertjen.Runnitunet
Utvid. Svarverud barnehage
Samlok. hjemmetjenesten
Ut-øking rehabilitering
kommunale 1
Vedlikehold Vormsund
ungdomsskole 2
Bevilgning

Budsjett
2017

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

86 981

86 981

86 981

86 981

594
63
1 389
350
9 323
-338
303
130
300
546
5 000

594
63
-848
1 389
350
9 323
-338
303
130
50
546
5 000

594
63
-848
1 389
350
9 323
-338
303
130
5 000

594
63
-848
1 389
350
9 323
-338
303
130
5 000

103 543

102 947

102 947

2 000
78 587

86 981

106 641

1. Kommunale formålsbygg inkludert Lillerommen, Årnes gamle skole, rådhuset
2. Maling, nye gardiner, toalettforhold mm.
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Økonomi

Medarbeidere

Vi jobber kontinuerlig for optimal utnyttelse av
virksomhetens ressurser. Målet med
virksomhetens prioriteringer er å legge til
rette for og yte gode tjenester til kommunens
innbyggere.

Sykefraværsoppfølging gjennomføres i
henhold til rutiner og tiltak med fokus på
nærvær iverksettes i avdelinger med høyt
fravær.

Renholdstjenester skal være konkurranse
dyktige på pris. Drift og vedlikehold skal gi
brukerne effektive bygg til lavest mulig
kostnad.
Endring i ramme er økte utgifter til leie av
lokaler/arealer Familiens Hus, Paviljong
Svarverud barnehage og Neskollen skole.
Merinntekt husleie utleieboliger gir
tilsvarende økning i ramme til vedlikehold.

Virksomhetens HMS-utvalg følger opp tiltak.
Sykefravær (%)
2014

2015

5,8

13,3

Vi holder fokus på at vedlikeholdsetterslepet
blir minst mulig. Eldre bygninger krever
betydelige oppgraderinger i forhold til dagens
byggetekniske krav.
Vi opplever et lite variert tilbud av boliger for
vanskeligstilte.
Endringer i arbeidsmarkedet med økt bruk av
vikarer og midlertidig tilsetting er også en
utfordring. Økende andel av husstander med
for høy gjeldsgrad, medfører at flere
privateide boliger blir tvangssolgt.

Mål

Utvikling

10,0



Mål
2017
4,7

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

4,7

4,7

Utfordringer
Tilstrekkelig med egnede lokaler og arealer til
kommunens virksomhet er en del av vårt
arbeid.

2016
aug.
8,45

Mål
2015
4,5



Muligheter
Fokus på tverrfaglig samarbeid og helhetlig
bruk av virkemidler gir effektiv ressursbruk.
Nes kommunes deltagelse i Husbankens
kommuneprogram 2016-2020 er en unik
mulighet til å gjennomføre en helhetlig
innsats på boligområdet. Vi vil få drahjelp til
å tenke nytt omkring boligløsninger og
arbeidet med å fornye, forbedre og forenkle
tjenestene våre til innbyggerne.
Ny teknologi tatt i bruk i 2016 gjør
kommunikasjon og rapportering mellom
renholder og renholdsleder/team
koordinator enklere.

Større areal som skal driftes.

66

Handlingsprogram
med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Helse og Velferd
Helse og velferd består av tildelingsenheten, institusjonstjenesten, hjemmetjenesten,
miljøarbeidertjenesten, psykisk helse og avhengighet, ergo- og fysioterapitjenesten, legevakten
og NAV.
Bevilgning
årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020
Tildelingsenheten
Institusjonstjenesten
Hjemmetjenesten
Miljøarbeidertjenesten
Psykisk helse og
avhengighet
Ergo- og
fysioterapitjenesten
Nes legevakt
Nav Nes
Helse og velferd
Fellesposter helse

Regnskap
2015

Budsjett
2017

22 846
92 193
90 754
56 846
8 495

Vedtatt
budsjett
2016
22 844
90 984
98 310
68 463
8 647

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

24 392
99 992
92 976
77 310
8 797

22 801
99 130
99 232
76 664
8 715

22 801
99 130
99 303
76 664
8 715

21 913
99 130
99 303
76 664
17 572

16 345

18 395

19 385

19 211

19 211

19 211

7 156
24 316
318 951
1 945

7 906
25 889
341 438
2 459

8 838
26 891
358 581
627

8 940
26 646
361 339
625

8 940
26 646
361 410
625

8 940
26 646
369 379
625

Fokusområder i 2017

Viktige tiltak og endringer

Helse- og velferdssektoren skal bidra til at
kommunens innbyggere opplever trygghet,
mestring og verdighet. En gjennomgående
strategi skal være å styrke det friske og
mestrende hos innbyggerne, og gjennom
forebyggende arbeid og tidlig innsats, bidra
til å utsette, eller redusere risiko for dårlig
helse.

Nes sykehjem åpner 14 langtidsplasser.
Dette vil bedre kapasiteten vesentlig, særlig
ved korttidsavdelingen, som har hatt mange
pasienter med vedtak om langtidsopphold.

Vi skal i større grad legge til rette for et
variert botilbud med mulighet for heldøgns
omsorg. Likevel vil det i planperioden og i
årene fremover være helt avgjørende å
styrke og understøtte tjenester og frivillig
innsats som bidrar til at den enkelte
innbygger kan bo hjemme lengst mulig.
Sektoren skal ta i bruk velferdsteknologiske
løsninger som øker trygghet og mestring
hos den enkelte, og som skaper effektive
tjenester og god kommunikasjon mellom de
ulike aktørene.
Sektoren skal fortsette å «jakte» på
tidstyver gjennom kvalitetsutvikling og ved
bruk av Lean-metoden. Det blir viktig å
opprettholde og utvikle dagens kompetanse
i sektoren for bedre å kunne tilpasse seg
morgendagens løsninger.
Helse- og velferdsplanen (erstatter
omsorgsplanen) skal rulleres for å sikre
helhet og utvikling i tilbudet til innbyggerne i
Nes kommune.
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Kommunen tar hjem den - Kommunale
øyeblikkelig hjelp funksjonen (KØH) – fra
Kongsvinger, gjennom å omdisponere to
senger ved Nes sykehjem. Dette vil bedre
kontrollen og bruken av tilbudet.
Det innføres en ny velferdsteknologisk
plattform i alle kommunene på Øvre
Romerike. Første fase vil omhandle nye
digitale trygghetsalarmer og elektroniske
dørlåser for hjemmeboende eldre. I Nes vil
dette gjelde inntil 300 innbyggere. Lenger ut
i perioden vil innbyggerne kunne nyttiggjøre
seg nye teknologiske løsninger i den samme
plattformen. Vi vil også ta i bruk nye
teknologiske løsninger på sykehjemmet som
bedrer sikkerheten og tryggheten for
pasientene.
Frisklivstilbudet styrkes med ett årsverk og
det opprettes 1,25 årsverk nye private
fysioterapihjemler.
Tilbudet til Brukerstyrt personlig assistent
(BPA) styrkes og flyttes fra hjemmetjenesten
og legges til Miljøarbeidertjenesten.

Handlingsprogram
med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Muligheter

Medarbeidere

Nye velferdsteknologiske løsninger kan gi
store gevinster ved å effektivisere
arbeidsprosesser, samt bedre tryggheten
og sikkerheten for innbyggerne.

De ansatte er sektorens viktigste ressurs.
Det arbeides systematisk med
kompetansehevende og arbeidsmiljørettede
tiltak for å sikre best mulig kvalitet på
tjenestenivået ut til hver enkelt klient, bruker
og pasient. Helse og velferdssektoren i
Norge har høyere sykefravær enn snittet
generelt. I Nes var sykefraværet i sektoren i
2015 på 15 %. Sykefraværet er i 2016
redusert til 11 %, men en må enda lavere
for å kunne sikre god kvalitet i alle ledd i
sektoren.

Økningen i eldrebefolkningen kan gi
muligheter for sentrumsutvikling gjennom
nye boligløsninger på Årnes.
Utfordringer
Skaffe nok arbeidskraft med tilstrekkelig
kompetanse.
Kompetansehevende tiltak i tilstrekkelig
grad for at de ansatte skal kunne
opprettholde og utvikle egen kompetanse,
og kunne ta i bruk nye løsninger.
Innbyggernes generelle forventninger til
tjenestetilbudet kan bli større enn det
kommunen rent økonomisk kan bære.

Sykefravær
Tildelingsenheten
Institusjonstjenesten
Hjemmetjenesten
Miljøarbeidertjenesten
Psykisk helse og avhengighet
Ergo- og fysioterapitjenesten
Nes legevakt
Nav Nes
Helse og velferd

2014
7,7
12,7
12,7
15,7
5,4
5,8
6,4
6,8

2015
20,4
13,7
13,7
19,2
2,0
7,7
6,5
18,3

2016 aug.
11,0
11,8
10,8
11,5
2,4
8,4
7,1
10,9

Mål
8,0
10,0
11,0
11,0
4,5
< 8,0
< 8,0
6,5

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
Tildelingsenheten
Institusjonstjenesten
Hjemmetjenesten
Miljøarbeidertjenesten
Psykisk helse og avhengighet
Ergo- og fysioterapitjenesten
Nes legevakt
Nav Nes
Helse og velferd

2013
4,6
4,3
4,2
4,4
4,8
4,3
4,7
4,5

2015
4,6
4,1
4,5
4,5
4,5
4,5
5,0
4,7

Mål 2015
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

Mål 2017
4,7
4,5
4,5
4,5
5,0
4,5
5,0
5,0

Utvikling



















68

Handlingsprogram
med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Tildelingsenheten

Brukere

Vi er kommunes koordinerende enhet for
re-/habilitering og har ansvaret for
brukerrettet saksbehandling for helse- og
omsorgstjenester.

Vårt brukerfokus er:
 Trygghet for at en får saksbehandlet
henvendelser/søknader når en mener
behov for tjenester har oppstått

Vi skal sørge for rettssikkerhet, kvalitet og
likebehandling i vurdering av behov og
tildeling av tjenester.




Bevilgning årsbudsjett
2017
økonomiplan 2017-2020
Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Konsumprisjustering
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Overligger døgn sykehus
Redusert kjøp av plass
Kjøp av 2 plasser rus
Økt vedtak av plass
Tiltak hjemmeboende barn
Bevilgning

Regnskap
2015
22 846

Vedtatt
budsjett
2016
22 844

22 846

22 844

Økonomi
Overligger døgn sykehus – beregnet 10
døgn i snitt pr. måned.
Redusert en kjøpsplass psykisk helse med
9 mnd. Effekt.
Kjøp av 2 plasser innen rusomsorg med
helårseffekt.
Økning av tjenestevedtak hos bruker som vi
kjøper tjenester til.
Tiltak hos hjemmeboende barn, forventes
avsluttet innen 1/9-17.
Utfordringer
Fortsette å understøtte strategien med å
dreie tjenestene fra institusjon til
helsetjenester i hjemmet.
Botilbud til brukergrupper med liten boevne
utover dagens etablerte tilbud.

Klart språk i vedtak
Lett tilgjengelig informasjon om
tildelingskriterier og rettigheter

Budsjett
2017

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

22 844

22 844

22 844

22 844

242
-459
29
300
-840
888
301
1 087
24 392

242
-675
29
300
-1 128
888
301

242
-675
29
300
-1 128
888
301

242
-675
29
300
-1 128

22 801

22 801

21 913

301

Medarbeidere
Aktivt medarbeiderskap hvor alle har ansvar
for å skape delaktighet, trygghet og
engasjement.
Sykefravær (%)
2014

2015

7,7

20,4

2016
aug.
11,0

Mål

Utvikling

8,0



Mål
2017
4,7

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

4,6

4,6

Mål
2015
4,5



Muligheter
Bruke Lean som arbeidsmetode slik at vi får
smartere arbeidsprosesser.

Aktivitetstilbud/arbeid til brukere som faller
utenfor arbeidsmarkedstiltak.
Kjøp av tjenester som erstatter
egenproduksjon. Dette gjelder spesielt
innenfor tjenestene psykisk helse og rus.
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Institusjonstjenesten

Brukere

Institusjonstjenesten skal bidra til at de som
trenger opphold i sykehjem skal få et faglig
forsvarlig og verdig tjenestetilbud. Den skal
preges av en moderne og framtidsrettet
institusjonsdrift.

Sykehjemmet har tilbud om:
 Korttids- og rehabiliteringsopphold
 Langtidsopphold i skjerma enhet for
personer med demens
 Langtidsopphold i somatisk avdeling
 Ansvar for kommunens KØH-plasser fra
1.janaur 2017

Institusjonstjenesten inneholder kommunes
sykehjemsdrift, hovedkjøkken og tre
kantiner.
Brukertilfredshet pårørende:
2011

2016

3,4

4,3

Mål
2016
4,5

Bevilgning årsbudsjett
2017
økonomiplan 2017-2020
Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov

Brukertilfredshet brukere (beboere):

Mål
2018
4,5

Utvikling

2011

2016



3,5

5,3

Regnskap
2015
92 193

Vedtatt
budsjett
2016
90 984

Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering

Kjøkkenassistenter korttid
Prisstigning
14 plasser sykehjemmet
Legeoppfølging KØH
Bevilgning

92 193

90 984

Økonomi
For å dekke omstillingsbehovet har vi
redusert utgiftene for ferievikarer samt økt
inntektene for egenbetaling.
Kjøkkenassistenter på korttidsavdelingen er
videreført. Vi ser god effekt av prosjektet
hittil. Det ble bevilget 1 mill. kroner i 2016.
Kommunestyret vedtok i sak PS 16/116 å
gjenåpne 14 somatiske sykehjemsplasser.
I forbindelse med overføring av KØHplasser er det behov for ut-økt
legebemanning.
Utfordringer
Høyt sykefravær skaper utfordringer i
forhold til kontinuitet, kompetanse og
kvalitet på tjenesten.
Noe overbelegg som til tider fører til at
pasienter må del rom.
Korttidsplasser belagt av langtidspasienter,
hindrer gjennomstrømmingen på
korttidsplassene.

Budsjett
2017

Mål
2016
4,5

Mål
2018
5,0

Utvikling



Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

90 984

90 984

90 984

90 984

-1 842
565
233
184
9 358
510
99 992

-2 704
565
233
184
9 358
510
99 130

-2 704
565
233
184
9 358
510
99 130

-2 704
565
233
184
9 358
510
99 130

Muligheter
Oppgraderte/ nye lokaler som er godt
utstyrt gjør at driften fungerer godt og
funksjonelt samtidig som de også ivaretar
funksjoner som laboratoria, KØH og andre
medisinsk faglige gjøremål på
sykehjemmet.
Godt bemanningsgrunnlag/pleiefaktor
muliggjør forsvarlig og verdige tilbud til
pasientene våre.
Øke samarbeidet med frivilligheten.
Øke brukermedvirkning og pårørende
samarbeid.
Videreføre LEAN-arbeidet inkludert
systematisk opplæring av ansatte.
Uteområde Nes sykehjem
Ved flytting til Nes Sykehjem mistet de
demente beboerne muligheten for å komme
seg ut. Mulighet for uteplass på henholdsvis
takterrasse i 2.etasje eller uteplass via heis
på bakkenivå utredes. Sak fremmes til
politisk behandling i mars 2017.
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Medarbeidere
Vi har satset på kompetanseheving de siste
årene og har mange ansatte med høy
formell kompetanse og med lang
arbeidserfaring. Institusjonstjenesten
oppleves som en attraktiv arbeidsplass.
Vi har i fellesskap utarbeidet tiltaksplan for
å redusere sykefraværet. Det er fortsatt
høyt, men har gått ned hver periode i 2016.
Prosjektet med kjøkkenassistenter på
korttidsavdelingen har vist seg vellykket og
fraværet på avdelingen er betydelig
redusert.
Sykefravær (%)
2014

2015

12,7

13,7

2016
aug.
11,8

Mål

Utvikling

11,0



Mål
2017
4,5

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

4,3

4,1

Mål
2015
4,5
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Hjemmetjenesten

Brukere

Hjemmetjenesten gir helsehjelp i hjemmet
når sykdom, svekket helse, alderdom eller
livssituasjon, gjør at noen trenger hjelp i
kortere eller lengre tid. Det kan være stor
variasjon i pasientenes problemstillinger. Vi
yter bistand til alle aldersgrupper, der
hovedtyngden er multisyke eldre.

Antall pasienter er noenlunde stabilt, med en
svak nedgang i 2016. Mottakere av
hjemmesykepleie er 360 og praktisk bistand
240. Dagtilbudene har til sammen ca 75
brukere.
Vi ser at tjenesteomfanget til den enkelte
øker, og at stadig flere pasienter har behov
for sammensatte tjenester. Dette fordrer
fortsatt økt fokus på tverrfaglig tilnærming,
tidlig innsats, egenmestring og bruker- og
pårørende involvering.

Hjemmetjensten administrerer og yter flere
tjenester;
•
•
•
•
•
•
•

Helsetjenester i hjemmet
(hjemmesykepleie)
Praktisk bistand (hjemmehjelp og
personlig assistanse)
Dagtilbud Leirveien, Dragsjøhytta og
kantine-tilbud Runnitunet
Botilbud med stedlig bemanning
(Leirveien Bo-senter)
Demensteam
Kreftkoordinator
Uttrykning trygghetsalarmer

HjemmesykepleieOk, men si gjerne ca antall
Brukertilfredshet hjemmesykepleie-/hjelp:
brukere. Plasser i dagtilbudet er i politisk
fokus.
2011
2016
Mål
Mål
Utvikling
3,6

Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Leirvegen bosenter
Kreftkoordinator
Nye bemannede
omsorgsboliger Leirvegen
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Leasingbil dagavdelingen
BPA til miljøarbeidertjen.
Bevilgning

Regnskap
2015
90 754

2018
4,5

Brukertilfredshet dagtilbud:
2011

2016

Ikke
utført

Bevilgning årsbudsjett
2017
økonomiplan 2017-2020

2016
4,5

Dagtilbud….

Vedtatt
budsjett
2016
98 310

90 754

Økonomi
Ny bemanningsplan fra tre til fire avdelinger
implementeres i budsjett 2017. Ressurser
og kompetanse er mer hensiktsmessig
fordelt iht. aktivitetsnivå og samlokalisering.
Det er fortsatt utfordrende å få fordelt nok
kompetanse og ressurser til helgene
innenfor dagens økonomiske ramme.

98 310

Budsjett
2017

Mål
2016
4,5

Mål
2018
4,5

Utvikling

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

98 310

98 310

98 310

98 310

1 283
73
-

1 283
144
7 118

1 283
215
7 118

1 283
215
7 118

-1 888
219
195
-5 216

-2 821
219
195
-5 216

-2 821
219
195
-5 216

-2 821
219
195
-5 216

92 976

99 232

99 303

99 303

Kreftkoordinator, redusert ekstern
finansiering.
Ut-øke med ytterligere 16 nye heldøgns
bemannede omsorgsboliger i Leirvegen fra
2018.
Forslag til omstilling: Redusert bemanning/
alternativ løsninger vikarer, 50 pst merkantil
ressurs.

Styrking av bemanningen ved Leirveien
bosenter; sykepleier 100 pst. samt
helårsvirkning.
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Utfordringer

Sykefravær (%)
2014

2015

12,7

13,7

2016
aug.
10,9

Utnytte mulighetene som samlokalisering
og deling gir, for videreutvikling av tjenester
til kommunens innbyggere i tråd med
framtidas krav, utfordringen er fortsatt å få
fordelt kompetanse og ressurser til helgene
innenfor økonomisk ramme. Vi har mål om
å ha 45 pst. andel sykepleiere i turnus, har i
dag 32 pst.

Medarbeidertilfredshet

God nok Ivaretakelse og involvering av
ansatte prosessen med å dele i fire
avdelinger og inn i felles lokaler.

Muligheter

For å sikre en helhetlig innføring av HPH
(Helhetlig pasientforløp i hjemmet), må det
jobbes kontinuerlig og strategisk med
implementering og kompetanseutvikling.
Tilegne og tilknytte oss kompetanse for å
være i stand til å implementere/vedlikeholde
velferdsteknologi, og gi opplæring til
medarbeidere og pasienter/pårørende.
Rekruttering av fag- og høyskoleutdannede, samt å beholde personale med
opparbeidet gjennom praksis eller
utdanning.
Få tilrettelagte tilbud for hjemmeboende
med demenssykdom (dagsenter,
støttekontakt).
.
Medarbeidere

2013

2015

4,2

4,5

Mål
2015
4,5

Mål

Utviklin
g

11,0



Mål
2017
4,5

Utvikling



Samlokalisering av Hjemmetjenesten i 2017;
Ny bemanningsplan; fordeling av
kompetanse, samarbeid og styrking av
grunnbemanning.
Fortsatt implementering og videreutvikling av
HPH; tverrfaglig samarbeid, fokus på
pasientens ressurser for å sikre «rett hjelp til
rett tid». Dette gis spesielt fokus i forhold til
relevant opplæring og kompetanseheving av
de ansatte.
Utnytte potensialet i velferdsteknologi på en
fordelaktig måte; økt kvalitet på tjenestene
gjennom frigjøring av personalet til
pasientnære oppgaver.
Implementering av Demensvennlig samfunn
(egen avtale). Videreutvikling av samarbeid
med frivillige og kultur, noe som vil gi nye
muligheter spesielt ift. dag- og bo-tilbud.

Vi jobber videre med nærværsarbeid og
overordnet strategi for ytterligere å redusere
sykefravær.
I ny bemanningsplan økes
grunnbemanningen. Dette er en bevisst
strategi for videreutvikling av heltidskultur
og redusering av sykefravær.
Lederspennet til den enkelte avdelingsleder
reduseres ved deling, fra tre til fire
avdelinger. Dette legger til rette for høyere
grad av nærledelse og tettere oppfølging av
den enkelte ansatte.
Vi utarbeider en felles strategi for opplæring
og kompetanseutvikling i tråd med
kommunens overordnede planer.
Målsetningen med dette er å ivareta den
enkelte medarbeiders behov for opplæring
og kompetanseutvikling, knyttet opp mot
virksomhetens ansvarsområde og
kompetansekrav.
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Miljøarbeidertjenesten

Brukere

Miljøarbeidertjenesten yter et mangfold av
tjenester gjennom hele livsløpet og
tilrettelegger for at den enkelte skal få hjelp
til å mestre hverdagen i sitt eget hjem. Vi
samarbeider med mange både interne og
eksterne instanser.

Yter tjenester til 79 brukere.
140 enkeltvedtak på støttekontakt
33 enkeltvedtak på avlastere med
oppdragsavtaler tilknyttet tjenesten
3 enkeltvedtak på BPA for barn.

Tjenester gis etter helse- og
omsorgstjenesteloven § 3.2 a-d via
enkeltvedtak fattet av Tildelingsenheten.







Brukertilfredshet brukere:
2013

Helsetjenester i hjemmet
Praktisk bistand og opplæring
Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Støttekontakt til fritids- og sosiale
aktiviteter
Avlastning
BPA (ordningen for voksne overføres
fra hjemmetjenesten fra 1.janaur 2017).

Bevilgning årsbudsjett
2017
økonomiplan 2017-2020

Regnskap
2015

Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Helårsvirkning
Gjerderudveien, 10
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
BPA overføring fra
hjemmetjenesten.
Nye vedtak

56 846

Bevilgning

56 846

2016

4,5

Mål
2016
4,5

Mål
2018
4,7

Utvikling

Brukertilfredshet pårørende:
2013

2016

4,1

Vedtatt
budsjett
2016
68 463

68 463

Budsjett
2017

Mål
2016
4,3

Mål
2018
4,5

Utvikling

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

68 463

68 463

68 463

68 463

965

965

965

965

-1 437
53
5 216

-2 083
53
5 216

-2 083
53
5 216

-2 083
53
5 216

4 050

4 050

4 050

4 050

77 310

76 664

76 664

76 664

Økonomi

Muligheter

Flere brukere med nye og utøkede
enkeltvedtak

Dagsenteret samlokaliserer
personalressurser for brukere som ellers
ville kreve større ressurser i avdelingene.

Nye og utøkende enkeltvedtak BPA
(brukerstyrt personlig assistanse) til barn.
Forslag til omstilling: Redusert bemanning
på helligdager, alternativ løsninger for
vikarer ved sykefravær, ferie og
permisjoner.

Aktivitetstilbud på dagsenteret bidrar til
forebygging av ensomhet, inaktivitet og
fremmer psykisk helse. Øker livskvalitet og
trivsel for brukere av tjenesten.
Nærværsarbeid for å redusere sykefravær.
Styrker kompetansen innenfor psykisk
utviklingshemning og aldring, psykiske
lidelser, rus og avhengighet. Helse og
omsorgstjenesteloven, kap. 9, alternativ til
tvang og makt. Opplæring i forhold til vold
og trussel samt målrettet miljøarbeid og
brukermedvirkning.
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Utfordringer

Medarbeidere

Mange brukere som bor i egne eller leide
boliger.

Flere ansatte som har startet opp med
grunn- og videreutdanning, både på
høgskole og videregående skole nivå.

Flere yngre brukere som vil ha behov for
bolig i nærmeste framtid. Det er behov for
flere bofellesskap.
Økt alder utgjør økt behov for bistand
Sammensatte og komplekse diagnoser,
samt utfordrende adferd gir behov for økte
ressurser.
Enkelte avdelinger har fortsatt høyt
sykefravær og økt antall kronisk syke.
Samarbeid på tvers av virksomheter.
Flere brukere med behov
dagsenterplass/aktivisering grunnet avslag
på varig tilrettelagt arbeid ved Kanmer A/S.
Liten tilgang til vikarer og høgskoleutdannet
personell. Gir utfordringer i forhold til
rekruttering av kompetent personell.

Startet intern opplæring på målrettet
miljøarbeid, opplæring i forhold til Helse og
omsorgstjenesteloven Kap.9, samt
vergetrening.
Fagutvikling og økt/riktig kompetanse gir
mulighet for færre vedtakstimer og økt
kvalitet i tjenesten.
Sykefravær er redusert som ett resultat av økt
innsats på nærværsarbeid. Videre arbeid med
nærværsoppfølging følges opp i 2017 med
mål om ytterligere reduksjon i sykefravær.

Sykefravær (%)
2014

2015

15,7

19,2

2016
aug.
11,5

Mål

Utvikling

11,0



Mål
2017
4,5

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

4,4

4,5

Mål
2015
4,5
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Psykisk helse og
avhengighet

Brukere
Vi har tilbud om annet følgende tjenester:
 Individuelle behandlingssamtaler
 Gruppe behandling
 Forebyggende rusarbeid barn og unge
 Boveiledning
 Lavterskel tilbud for de i aktiv rus

Vi skal bidra til at personer med psykiske
lidelser og avhengighet mestrer livet med
den lidelsen de har. Tjenester gis i
hovedsak til personer over 18 år.

Bevilgning årsbudsjett
2017
økonomiplan 2017-2020
Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Kriseteam PS 16/65
Bemannet rusbolig
Bevilgning

Regnskap
2015
8 495

Vedtatt
budsjett
2016
8 647

8 495

Økonomi
Kriseteam: ny organisering og økonomiske
forutsetninger ble vedtatt i sak PS 16/65
Heldøgn bemannet rusbolig fra og med
2020.
Forslag til omstilling: reduserte transport
utgifter.
Utfordringer
Mange brukere med sammensatte behov
og utfordringer.
Mange yngre brukere med alvorlig psykisk
sykdom/ruslidelse.
Mange enkeltvedtak og stor pågang til
tjenesten.
Akutt døgntilbud (KAD) for rus og psykisk
helse fra 2017.

8 647

Budsjett
2017

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

8 647

8 647

8 647

8 647

-175
25
300
-

-257
25
300
-

-257
25
300
-

-257
-125
300
9 007

8 797

8 715

8 715

17 572

Mål
2017
4,5

Utvikling

Brukertilfredshet
2014

2015

3,8

3,5

Mål
2015
4,5



Medarbeidere
Nærværet er høyt og vi har ingen vakanser.
Det er et høyt faglig nivå i virksomheten og
alle ansatte har minst en spesialutdanning.
Sykefravær (%)
2014

2015

5,4

2,0

2016
aug.
2,4

Mål

Utvikling

4,5



Mål
2017
5,0

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

4,8

4,5

Mål
2015
4,5



Muligheter
Utvide gruppetilbudet.
Kurs i depresjonsmestring.
Lavterskel tilbud til personer i aktiv rus.
Heldøgns bemannet rusbolig
Innføring av KOR som målverktøy høsten
2016 vår 2017.
Pårørende som ressurs.
Videreføre LEAN-arbeidet.
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Ergo- og
fysioterapitjenesten

Brukere

Våre sentrale oppgaver er re-/habilitering,
hverdagsrehabilitering, frisklivsarbeid og
forebygging.

Det skal for første gang gjennomføres
brukerundersøkelse i virksomheten i 2017.

Brukerne er i alle aldersgrupper og har ulike
funksjonsutfordringer.

Koordineringsansvaret for 12,25
avtalehjemler med privatpraktiserende
fysioterapeuter ligger hos virksomhetsleder.
Bevilgning årsbudsjett
2017
økonomiplan 2017-2020
Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov

Regnskap
2015
16 345

Vedtatt
budsjett
2016
18 382

Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering

Driftstilskudd privat
praksis
Økte satser driftstilskudd
fysioterapi
1 stilling friskliv 100 %
Bevilgning

16 345

Økonomi

18 382

Budsjett
2017

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

18 395

18 395

18 395

18 395

-436
157
526

-610
157
526

-610
157
526

-610
157
526

285

285

285

285

458
19 385

458
19 211

458
19 211

458
19 211

Sykefravær (%)

Utvider frisklivstilbudet med 1 stilling.

2014

2015

Utvider med 1,25 driftstilskudd til
privatpraktiserende fysioterapeuter.

5,8

7,7

Økte satser til privatpraktiserende
fysioterapeuter.
Forslag til omstilling: reduserte transport
utgifter.

2016
aug.
8,4

Mål

Utvikling

8,0



Mål
2017
4,5

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

4,3

4,5

Mål
2015
4,5

Utfordringer

Muligheter

Vi har stor etterspørsel etter tjenester.

Videreutvikle frisklivstilbudet.

Medarbeidere
Vi har 24,3 årsverk fordelt på 25 fast
ansatte i virksomheten.



Videreutvikle tverrfaglig HPH rutine
(Helhetlig pasientforløp i hjemmet), og
hverdagsrehabilitering i samarbeid med
hjemmetjenesten.
Videreutvikle rehabiliteringstilbudet i
samarbeid med rehab-/korttidsavdelingen
på sykehjemmet.
Bidra til å implementere velferdsteknologi.
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Nes Legevakt

Brukere

Legevaktens hovedoppgave er å gi
befolkningen i Nes og andre som oppholder
seg i kommunen, hjelp med helseproblemer
som ikke kan vente til neste virkedag.

Antall henvendelser ca. 11 500 pr år
Gjennomsnittlig svartid: 1,30 min (2015)

Legevakten er også rådgivende instans for
medisinske problemstillinger fra ansatte i
helsetjenesten i kommunen på kveld, natt
og helg.
Bevilgning årsbudsjett
2017
økonomiplan 2017-2020
Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Helårsvirkning akutt/KØH
Prisvekst
Ut-øking 20 % leder
Legeoppfølging KAD
Bevilgning

Regnskap
2015
7 156

Vedtatt
budsjett
2016
7 906

7 156

Økonomi
Helårsvirkning av døgnbetjent vaktsentral.
Økte utgifter til serviceavtale med
Helsetjenestens driftsorganisasjon, Nødnett
(HDO) samt økte leieutgifter for legevaktens
lokaler etter ut-økning av arealet.
Ut-øking virksomhetsleders stilling fra 80 %
til 100 %.
Ut-økt legebemanning KØH-plasser.
Forslag til omstilling: økte inntekter fra
Helfo, reduksjon utgifter forbruksmateriell.

7 906

Budsjett
2017

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

7 906

7 906

7 906

7 906

-149
-27
378
240
490

-223
-27
378
240
176
490

-223
-27
378
240
176
490

-223
-27
378
240
176
490

8 838

8 940

8 940

8 940

Medarbeidere
Legevakten har 14 fast ansatte som til
sammen utgjør 6,8 årsverk.
Sykefravær (%)
2014

2015

6,4

6,5

2016
aug.
7,1

Mål

Utvikling

8,0



Mål
2017
5,0

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

4,7

5,0

Mål
2015
4,5



Utfordringer
Vi har et behov for tydelig avklaring rundt
daglegevaktansvar for skoleelever, turister
og andre som oppholder seg i Nes og som
mangler fastlegetilhørighet i kommunen.
Avgjørende for samarbeid og
kvalitetssikring rundt KØH-pasientene at
kommunen får på plass god legedekning på
Nes sykehjem og vaktturnus for KØH.
Ihht kompetansekrav i akuttmedisinforskriften skal legevaktens personell
gjennomgå nye, obligatoriske kurs i løpet av
2017. Vi søker midler fra Helsedirektoratet
til disse kursene.

Muligheter
Fra 1.septemver 2016 er legevaktsentralen
døgnbemannet med sykepleier; dette sikrer
tett samarbeid med Nes sykehjem i forhold
til laboratoriefunksjonen, og legger til rette
for bruk av observasjonsseng og gode
KØH-forløp fra 1.janaur 2017.
På dagtid vil vi i tillegg ha kapasitet til å
ivareta andre oppgaver som for eksempel
vaksinering av ansatte og eventuelt
overvåking av velferdsteknologi.
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NAV Nes

Brukere

Vi yter kommunale tjenester innenfor
økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning,
forvaltning, akutt bostedsløshet og
Kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Antall KVP deltakere 20
Antall tjenestemottakere økonomisk
sosialhjelp 386
Antall tjenestemottakere forvaltning 54

Lov om sosiale tjenester i NAV regulerer
både individuelle tjenester og generelle
oppgaver som skal bedre levekårene for
vanskeligstilte og bidra til sosial og
økonomisk trygghet.

Bevilgning årsbudsjett
2017
økonomiplan 2017-2020
Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Ombygging NAV kontor
Utøkning flytninger
Norm økning til statens
satser
Bevilgning

Regnskap
2015
24 316

24 316

Vedtatt
budsjett
2016
25 889

25 889

Budsjett
2017

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

25 889

25 889

25 889

25 889

-386
51
187
1 000
150

-631
51
187
1 000
150

-631
51
187
1 000
150

-631
51
187
1 000
150

26 891

26 646

26 646

26 646

Økonomi

Medarbeidere

Økt husleie i forbindelsen med ombygging
NAV kontor samt prisvekst på gjeldende
avtaler.

NAV Nes kommunale tjenester har 9,3
årsverk og 10 ansatte.

Bosetting av økt antall flyktninger tilsier en
økning i sosialhjelp.
Justering av sosialhjelpssatser i tråd med
statens satser.
Forslag til omstilling: reduserte utgifter til
Kvalifiseringsprogrammet, og bidrag til
livsopphold.

Sykefravær (%)
2014

2015

6,8

18,3

2016
aug.
10,9

Mål

Utvikling

6,5



Mål
2017
5,0

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
Utfordringer

2013

2015

Nes kommune har hatt en økning i antall
flyktninger siden nyttår. Konsekvensen er
flere henvendelser og en økning i
økonomiske utbetalinger.

4,5

4,7

Mål
2015
4,5



Muligheter
Økte tiltak i arbeidet med å få flere av
tjenestemottakerne ut i arbeid/aktivitet.
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Oppvekst og utdanning
Oppvekst og utdanning består av barne- og ungdomsskolene, Skåningsrud skole og
ressurssenter, administrasjon av voksenopplæring, pedagogisk tjeneste, barnehager inkludert
tilskudd til ikke-kommunale barnehager og Familiens hus.
Bevilgning årsbudsjett
2017
økonomiplan 2017-2020

Regnskap
2015

Vedtatt
budsjett
2016

Budsjett
2017

Auli skole
Fjellfoten skole
Framtun skole
Fenstad skole
Neskollen skole
Skogbygda skole
Østgård skole
Årnes skole
Runni ungdomsskole
Vormsund ungdomsskole
Pedagogisk tjeneste
Barnehager
Familiens hus
Oppvekst og utdanning

14 952
10 434
9 272
11 913
31 229
14 025
8 058
18 190
38 059
22 805
11 114
138 625
53 044
381 720
20 769

15 993
10 665
9 028
12 188
32 365
14 396
8 821
17 620
35 689
22 194
11 957
134 521
57 866
383 303
28 310

14 928
10 442
8 393
12 402
33 926
13 903
8 448
17 493
35 431
24 001
12 081
149 329
60 992
401 769
28 523

Fellesposter skole

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

14.820
10.320
8.331
12.319
33.707
13.805
8.388
17.373
35.525
24.075
12.230
148.776
59.823
399.492
28 096

14.820
10.320
8.331
12.319
33.707
13.805
8.388
17.373
34.337
23.283
12.230
148.776
59.573
397.262
28 096

14.820
10.320
8.331
12.319
33.707
13.805
8.388
17.373
34.337
23.283
12.230
148.776
59.573
397.262
28 096

Fokusområder i 2017

Viktige tiltak og endringer











Økt læringsutbytte. Vi skal revidere og
gjennomføre strategier og tiltak i
handlingsplanen «Et LØFT i Nesskolen»
Øke interesse og læringsutbytte innen
realfag. Nes er realfags-kommune ut
2017. Gjennomføre tiltak i barnehager
og skoler i henhold til Nes kommunes
realfagsstrategi.
Gjennomføre tiltak helhetlig
oppvekststrategi. Viktige momenter vil
være tidlig innsats mot foreldre, familier
og barn/unge med utfordringer, samt
styrke tverrfaglig innsats gjennom bedre
koordinering og samkjøring av tjenester.
Digitalisering av oppvekstsektoren. Nye
digitale verktøy og fagsystemer vil på
sikt gi bedre og mer effektive tjenester.
Viktige momenter:
- Læringsbrett i kommunale barnehager
og i grunnskolen
- Kommunikasjon og informasjon til
brukere digitaliseres
- Nye fagsystemer for barnehage og
skole. Eks. Visma flyt og Office 365
- Nettbrett som verktøy for
saksbehandlere i barnevern forenkler
saksbehandling ved hjemmebesøk






Anskaffelse av digitalt utstyr, ref.
læringsbrett i skolen, ligger på
driftsbudsjettet. Har tidligere ligget på
investeringsbudsjett.
Økning av tilskudd til private
barnehager grunnet stor vekst
Videreføre omstilling av barnevern.
Økning av to stillinger barnevern. For å
vareta økt vekst av saker, samt for å
sikre god oppfølging i krevende saker
og minimalisere behov for
omsorgsovertakelser
Økning ½ stilling til hjemmebesøk for
nyfødte og helsestasjon som
forebyggende tiltak
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Muligheter

Utfordringer

For oppvekst og utdanning ligger de største
mulighetene på følgende områder:
•
Styrke tverrfaglig arbeid på tvers av
tjenester som retter seg mot barn og
unge. Vi kan bli bedre på å koordinere,
samkjøre og samhandle slik at tiltak for
barn og familier får ønsket effekt. Det
handler om å kartlegge behov tidlig og å
gi riktig hjelp til riktig tid slik at barn og
familier får god veiledning og støtte
•
Forebygge i stedet for å reparere. Gjøre
de riktige tingene i forkant, slik at barn
og familier får nødvendig hjelp og støtte
til å håndtere egne utfordringer
•
Revidere LØFT i Nes-skolen. Vi ønsker
en oppdatert handlingsplan som
gjennom tydelige mål og strategier gir
en god retning for innholdet i skolen.
Handlingsplanen må bygge på
erfaringsbasert kunnskap gjennom
grundige evalueringer, samt oppdatert
forskningsbasert kunnskap. For å skape
best mulig forankring er det viktig at alle
sentrale aktører bidrar aktivt i dette
arbeidet. Sentrale aktører vil være
lærere, skoleledere, foresatte, elever og
politikere.
•
Effektivisere og omstille ved å ta i bruk
digitale verktøy som forenkler og
forbedrer tjenestene. Nye digitale
verktøy og fagsystemer vil på sikt gi
gevinster som frigjør mer tid for lærere
og skoleledere til å utvikle en
pedagogisk praksis som gir et optimalt
læringsutbytte og læringsmiljø for
elevene.

For oppvekst og utdanning vil de største
utfordringene i perioden 2017- 2020 være:

•









Læringsresultater i Nes-skolen under
Akershussnittet. Målet fra
handlingsplanen «LØFT i Nes-skolen»
er ikke nådd
Folkehelseprofil. Folkehelseprofilen
2016 viser at kommunen skårer lavere
enn landsgjennomsnittet når det gjelder
det generelle utdanningsnivået og
psykiske symptomer og lidelser blant
ungdom og unge voksne
Ressurskrevende barneverns-tjeneste
sammenlignet med andre kommuner
(Kostra 2016). Behov for å effektivisere
og omstille barnevernstjenesten for å gi
barns beste vurderinger innenfor
gjeldende økonomiske rammer.
Krevende å få store kortsiktige effekter
av omstilling, da kommunen har overtatt
omsorgen for mange barn de siste
årene
Opprettholde læringstrykk, samt
effektivisere og omstille. Stor vekst hos
barn og unge, samt behov for omstilling
og effektivisering, vil medføre lavere
voksentetthet hos kommunale
barnehager og skoler

Medarbeidere
Oppvekst og utdanning har generelt en god
skår når det gjelder arbeidsmiljø og
sykefravær. Det arbeides kontinuerlig med
arbeidsmiljø og sykefravær. Kommunalsjef
og virksomhetsledere følger opp oppdaterte
sykefraværstall og resultater
medarbeiderundersøkelse. Det
gjennomføres tiltak i samråd med
personalavdeling og konsulent sykefravær

Grunnskolen vil i 2017 fordele midler
etter ny ressursfordelingsmodell, vedtatt
i utvalg for oppvekst, helse og velferd
07.06.16. Alle aktører er omforent om
dette behovet. Ny modell sikrer en
bedre likeverdig, pålitelig og rettferdig
fordeling av midlene til skolene.
Administrasjonen vil i samarbeid med
rektorene og Utdanningsforbundet
evaluere modellen i 2017.
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Sykefravær
Auli skole
Fjellfoten skole
Framtun skole
Fenstad skole
Neskollen skole
Skogbygda skole
Østgårdskole
Årnes skole
Runni ungdomsskole
Vormsund ungdomsskole
Pedagogisk tjeneste
Barnehager
Familiens hus
Oppvekst og utdanning

Medarbeidertilfredshet
Auli skole
Fjellfoten skole
Framtun skole
Fenstad skole
Neskollen skole
Skogbygda skole
Østgårdskole
Årnes skole
Runni ungdomsskole
Vormsund ungdomsskole
Pedagogisk tjeneste
Barnehager
Familiens hus
Oppvekst og utdanning

2014

2015

2016 aug.

Mål

Utvikling

4,8
2,6
4,3
2,7
2,7
6,3
4,3
6,3
4,5
4,5
7,4

6,5
5,6
6,3
4,8
4,8
7,5
6,3
7,5
5,6
5,6
8,1

6,5
4,0
6,5
5,5
6,0
7,0
3,0
5,0
5,0
5,0
5,0

9,7
5,8

16,7
13,3

8,5
1,9
7,3
5,6
7,4
10,5
4,5
4,7
6,1
8.3
12,2
13,1
10,7

9,0
7,0















2013

2015

Mål 2015

Mål 2017

Utvikling

4,7
4,4
4,9
4,7
4,7
4,2
7,0
4,2
4,3
4,4
5,0

4,7
4,8
4,6
4,7
4,7
4,5
6,5
4,5
4,4
4,2
5,2

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
7,0
4,5
4,5
4,5
4,5

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,6
7,0
4,6
4,5
4,5
5,0

5,0
4,3

4,7
4,1

5,0
4,5

5,0
4,5
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Auli skole

Muligheter

Vi jobber for Nes-skolens visjon: Kunnskap
gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet
til verdensborger.

Sammen med foreldrene jobber skolen for
at Auli elevene skal få gode grunnleggende
ferdigheter, ha god sosial kompetanse, ta
ansvar for egne handlinger, være
selvstendige og motiverte, og lære å ta vare
på sin egen helse.

Auli Skole har et aktivt og inkluderende
miljø, der alle elever skal gis mulighet til å
oppleve samhørighet og læring.

Alle elever har kroppsøving daglig.
Bevilging årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020

Regnskap
2015

Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Omfordeling elevendring
Redusert foreldrebetaling /
søskenmoderasjon
Bevilgningov

14 952

Vedtatt
budsjett
2016
15 993

14 952

15 993

Budsjett
2017

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

15 993

15 993

15 993

15 993

-423
323
-1 038
73

-531
323
-1 038
73

-531
323
-1 038
73

-531
323
-1 038
73

14 928

14 820

14 820

14 820

Økonomi
Skolens utviklingsområder er i samsvar med
skoleeiers prioriteringer i LØFT. Vi arbeider
for en tidlig innsats og å utvikle skolen som
organisasjon for å øke læringsutbytte og få et
godt læringsmiljø.

Brukere

Målet med skolens økonomiske prioriteringer
er økt lærertetthet i form av redusert elevantall
pr. kontaktlærer der det er mulig.

2014/15

50

46

52

2015/16

45

48

46

Skolen jobber kontinuerlig for optimal
utnyttelse av ressurser for å møte
utfordringer i elevgruppa.

Elevundersøkelsen, 7. trinn:

Nasjonale prøver:
(Landssnitt: 50p, Snitt Akershus: 51p)
Lesing

Regning

Engelsk

Lærings
kultur

Trivsel

Støtte
fra
lærer

Felles
regler

2016

4,0

4,5

4,7

4,5

Akershus

4,1

4,4

4,4

4,3

Utfordringer
Skolen er pilot for innføring av læringsbrett
(Ipad) for alle elever. Implementering i
undervisningen krever digital
kompetanseheving hos både lærere og
elever.
For øvrig har skolen fokus på å:
- Utvikle og ta i bruk ny plan for
begynneropplæring i lesing, som sikrer god
utvikling av begrepsforståelsen.
- Å tilpasse opplæringen gjennom tiltak som
bygger på kartleggingsresultater.
- Utvikle lærende møter i personalgruppen.

Medarbeidere
Sykefraværsoppfølging gjennomføres ihht
rutiner. Vi har fokus på arbeidsnærvær.
Tiltak etter medarbeiderundersøkelser
drøftes i lokalt HMS utvalg og iverksettes.
Sykefravær (%)
2014

2015

4,8

6,5

2016
aug.
9,0

Mål

Utvikling

6,5



Mål
2017
4,5

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

4,7

4,7

Mål
2015
4,5
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Fjellfoten skole

Muligheter

Vi jobber for Nes-skolens visjon: Kunnskap
gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet
til verdensborger.

Skolens utviklingsområder er i samsvar
med skoleeiers prioriteringer i LØFT. Vi
arbeider for å få til tidlig innsats, og med
skolen som organisasjon for å øke elevenes
læringsutbytte. Våren 2017 starter vi et
pilotprosjekt i fht skolehage, en arena for å
nytte et av de mest verdifulle pedagogiske
virkemidlene vi rår over, nemlig å lære ved
å gjøre. I tillegg er skolehage en ypperlig
arena for tilrettelagt undervisning.

Fjellfoten skoles visjon: Skolen vår skal ha
et trygt og godt miljø som bidrar til å gi alle
elevene optimale utviklingsmuligheter.

Bevilging årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020

Regnskap
2015

Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Omfordeling elevendring
Redusert foreldrebetaling /
søskenmoderasjon
Prosjekt skolehage
Bevilgning

10 434

Vedtatt
budsjett
2016
10 665

10 434

10 665

Budsjett
2017

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

10 665

10 655

10 655

10 655

-280
254
-294
47

-352
254
-294
47

-352
254
-294
47

-352
254
-294
47

50
10 442

10 320

10 320

10 320

Økonomi

Brukere

Skolen jobber kontinuerlig med tidlig
innsats, tilpasset opplæring og bedring av
læringsresultater. For å lykkes med dette,
kreves ressurser slik «Et løft i Nes-skolen»
la opp til.

Nasjonale prøver:
(Landssnitt: 50p, Snitt Akershus: 51p)
Lesing

Regning

Engelsk

2014/15

45

47

46

2015/16

47

50

49

Elevundersøkelsen, 7. trinn:
Lærings
kultur

Trivsel

Støtte
fra
lærer

Felles
regler

Utfordringer

2016

3,7

4,1

4,3

4,1

Omstilling og effektivisering betyr lavere
lærertetthet, noe som reduserer
mulighetene for tidlig innsats. Det gjør det
mer krevende å drive tilpasset opplæring,
noe som kan føre til mer
spesialundervisning. For å bedre
læringsresultatene på skolen trenger
lærerne mer tid til hver elev. Rektor trenger
mer tid til pedagogisk arbeid, ikke flere
administrative oppgaver.

Akershus

4,1

4,4

4,4

4,3

Medarbeidere
Det arbeides daglig med å fremme et godt
arbeidsmiljø der alle blir verdsatt, sett og
hørt.
Sykefravær (%)
2014

2015

2,6

5,6

2016
aug.
1,88

Mål

Utvikling

4,0



Mål
2017
4,5

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

4,4

4,8

Mål
2015
4,5
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Framtun skole

Muligheter

Vi jobber for Nes-skolens visjon: Kunnskap
gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet
til verdensborger.

Skolens utviklingsområder er i samsvar
med skoleeiers prioriteringer i LØFT. Vi har
gode friluftsmuligheter og er som eneste
skole i Nes med i Natursekken.
Skolen er også med i Den Syngende Skole
med skolekor, forestillinger og har sangambassadører i alle klasser. Dette er med
på å gi elevene mestring, utvikling og sosial
kompetanse.

Skolen jobber med temaet «læringsmiljø»
fra UDIR og har et SMART – prosjekt som
omhandler omsorg, trivsel, ansvar for alle
elever og ansatte på skolen.

Bevilging årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020

Regnskap
2015

Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Omfordeling elevendring
Redusert foreldrebetaling /
søskenmoderasjon
Bevilgning

9 272

Vedtatt
budsjett
2016
9 028

9 272

Budsjett
2017

9 028

Plan
2018
9 028

9 028

9 028

-233
157
-595
36

-295
157
-595
36

-295
157
-595
36

-295
157
-595
36

8 393

8 331

8 331

8 331

Brukere

Virksomheten har høsten 2016
nedbemannet med en stilling grunnet
synkende elevtall for kommende skoleår.

Nasjonale prøver:
(Landssnitt: 50p, Snitt Akershus: 51p)
Lesing

Regning

47

44

47

2015/16

-

43

48

Elevundersøkelsen, 7. trinn:

Mye av ekstraressurser må brukes til
kursing ift kommunale satsingsområder og
korttidsfravær.

Utvikle lærende møter i personalgruppen i
forbindelse med arbeidet med
«læringsmiljøet» som er hovedfokus 20162017.
Skolen opplever i større grad behov for
tettere tverrfaglig innsats i kommunen, og
ser frem til mot en helhetlig
oppvekststrategi.

Engelsk

2014/15

Virksomheten jobber kontinuerlig for optimal
utnyttelse av ressurser for å møte
utfordringer i elevgruppa.

Utfordringer
Skolen skal ha innføring av læringsbrett
(Ipad) for alle elever ved nyttårsskiftet.

Plan
2020

9 028

Økonomi

Sfo har færre barn ift bemanning og et
merforbruk på en halv stilling jf. inntekter og
minimums-krav.

Plan
2019

Lærings
kultur

Trivsel

Støtte
fra
lærer

Felles
regler

2016

3,7

4,1

4,3

3,8

Akershus

4,1

4,4

4,4

4,3

Medarbeidere
Virksomheten har 17 medarbeidere i
variable stillingsstørrelser. Vi har 3
foreldrepermisjoner og to langtidssykemeld.
Sykefravær (%)
2014

2015

4,3

6,3

2016
aug.
7,3

Mål

Utvikling

6,5



Mål
2017
4,5

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

4,9

4,6

Mål
2015
4,5
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Handlingsprogram
med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Fenstad skole

Muligheter

Vi jobber for Nes-skolens visjon: Kunnskap
gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet
til verdensborger.

Fenstad skole er opptatt av aktive elever. I
den forbindelse har alle elever på 1. og 2.
trinn arbeidsøkt ute hver dag.

Fenstad skole har fokus på sosial
kompetanse, læringsmiljø, klasseledelse og
læringsledelse. Vi vil på den måten ha
fokus på læring og kunnskap, med mål om
å øke elevenes resultater i basisfagene.

Vi ser muligheter med en engasjert
foreldregruppe som sammen med skolen
jobber for et godt klassemiljø, og gode
grunnleggende ferdigheter.

Bevilging årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020

Regnskap
2015

Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Omfordeling elevendring
Redusert foreldrebetaling /
søskenmoderasjon
Bevilgning

11 913

Vedtatt
budsjett
2016
12 188

11 913

12 188

Budsjett
2017

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

12 188

12 188

12 188

12 188

-324
201
278
59

-407
201
278
59

-407
201
278
59

-407
201
278
59

12 402

12 319

12 319

12 319

Økonomi

Brukere

Skolen jobber kontinuerlig med tiltakene i
«Et løft i Nes-skolen».

Nasjonale prøver:

Omstilling og effektivisering vil resultere i
lavere lærertetthet, og dette kan få
konsekvenser for gjennomføring av bl.a.
elevsamtalen.

Lesing
2014/15

45

48

47

2015/16

45

45

47

Skolen bestreber en optimal utnyttelse av
ressurser for å møte stadig større
utfordringer i elevgruppa.

Elevundersøkelsen, 7. trinn:

Utfordringer
Fenstad skole er i vekst, og vi møter
utfordringer ifht klassestørrelser både når
det gjelder plass og voksentetthet.
Stadig flere administrative lederoppgaver
resulterer i mindre tid til pedagogisk arbeid.
En helhetlig oppvekststrategi ønskes
velkommen og er viktig. Skolen opplever i
større og større grad behov for tettere
tverrfaglig innsats.
Læringsresultatene er et
forbedringsområde.

(Landssnitt: 50p, Snitt Akershus: 51p)
Regning

Engelsk

Lærings
kultur

Trivsel

Støtte
fra
lærer

Felles
regler

2016

3,9

4,1

4,6

4,3

Akershus

4,1

4,4

4,4

4,3

Medarbeidere
Sykefraværsoppfølging gjennomføres ihht
rutiner.
De ansatte viser stor velvilje i en krevende
arbeidssituasjon og de stiller opp for
hverandre.
Sykefravær (%)
2014

2015

2,7

4,8

2016
aug.

Mål

Utvikling

5,5



Mål
2017
4,5

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

4,7

4,7

Mål
2015
4,5
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Handlingsprogram
med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Neskollen skole

Muligheter

Vi jobber for Nes-skolens visjon: Kunnskap
gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet
til verdensborger.

Bevilgning årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020
Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Omfordeling elevendring
Redusert foreldrebetaling /
søskenmoderasjon
Bevilgning

Regnskap
2015
31 229

Et stabilt og dyktig personale.
God kompetanse i personalet.
Funksjonelt skolebygg.
Fine omgivelser.
Gode samarbeidspartnere mht uteanlegg
(Hvam IL og Neskollen velforening).
Fin idrettshall.
Svømmebasseng.
Vedtatt
budsjett
2016
32 365

31 229

Budsjett
2017

32 365

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

32 365

32 365

32 365

32 365

-865
652
1 591
183

-1 084
652
1 591
183

-1 084
652
1 591
183

-1 084
652
1 591
183

33 926

33 707

33 707

33 707

Økonomi

Brukere

Den nye ressursfordelingsmodellen har
vært mer rettferdig for Neskollen skole.
Økte ressurser gir oss mulighet til å gi
elevene våre et bedre undervisningstilbud.

Nasjonale prøver:

Den store tilflyttingen til vår skolekrets kan
føre til «klassesprekk» på flere trinn, noe
som vil medføre store kostnader igjen vil
utfordre budsjettet.

2014/15

48

49

50

2015/16

49

50

49

En annen økonomisk utfordring er de
elevene som kommer i løpet av skoleåret
med store assistentbehov/hjelpebehov.
Dette medfører uforutsette utgifter.

(Landssnitt: 50p, Snitt Akershus: 51p)
Lesing

Regning

Engelsk

(Landssnitt: 50p, Snitt Akershus: 51p)

Elevundersøkelsen, 7. trinn:
Lærings
kultur

Trivsel

Støtte
fra
lærer

Felles
regler

2016

3,8

4,3

4,1

4,1

Akershus

4,1

4,4

4,4

4,3

Utfordringer

Medarbeidere

Skolekretsen har hatt stor tilflytting og
skolen er nå helt full. Vi må bruke rom som i
utgangspunktet ikke er klasserom for å få til
dette. Arbeidsrommene til lærerne er fylt
opp.

Sykefraværsoppfølging gjennomføres ihht
rutiner i kommunen. Skolen har et godt
arbeidsmiljø.

Hvis denne veksten fortsetter, må man ta
stilling til om skolen skal utvides, om
skolegrenser skal flyttes, eller om det skal
bygges ny skole som kan ta noe av
elevmassen herfra.

Sykefravær (%)
2014

2015

2,7

4,8

2016
aug.

Mål

Utvikling

6,0



Mål
2017
4,5

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

4,7

4,7

Mål
2015
4,5
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Handlingsprogram
med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Skogbygda skole

Muligheter
Skogbygda skole er på god vei til å utvikle
kollektiv praksis. Vi jobber spesielt med å få
grunnleggende ferdigheter og sosial
kompetanse inn i all vår virksomhet.
Vi implementerer nå en plan for
resultatoppfølging. Målet er å heve våre
resultater.

Vi jobber for Nes-skolens visjon: Kunnskap
gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet
til verdensborger.
«Et løft i Nes-skolen» er et godt redskap for
å nå våre mål.

Bevilgning årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020

Regnskap
2015

Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Omfordeling elevendring
Redusert foreldrebetaling /
søskenmoderasjon
Bevilgning

14 025

Vedtatt
budsjett
2016
14 396

14 025

Økonomi
Økt lærertetthet for de laveste trinnene
Ledelse: Tverrfaglig samarbeid rundt elever
og familier (Oppvekststrategi)
En jevnlig utskiftning av inventar og
læremidler.
Økt fokus på trivselstiltak; orden,
elevdeltagelse mm
Utfordringer

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

14 396

14 396

14 396

14 396

-382
332
-510
67

-480
332
-510
67

-480
332
-510
67

-480
332
-510
67

13 903

13 805

13 805

13 805

Elevene har en opplevelse av at skolen er
en god plass og lære og en god plass å
være. Vi etablerer nå gode rutiner for
resultatoppfølging. Dette har vi tro på at
skal heve resultatene.
Medarbeidere:
Medarbeiderundersøkelse og
medarbeidersamtaler viser at Skogbygda
skole er en arbeidsplass der de ansatte
trives, de blir hørt og de får utvikle seg.
Sykefraværet er på vei ned. Tiltak er
igangsatt.

Læringsresultatene bør forbedres.
Sykefraværet bør reduseres.

Brukere
Nasjonale prøver:

Sykefravær (%)

(Landssnitt: 50p, Snitt Akershus: 51p)
Lesing

14 396

Budsjett
2017

Regning

Engelsk

2014/15

45

48

45

2015/16

44

47

49

Elevundersøkelsen, 7. trinn:
Lærings
kultur

Trivsel

Støtte
fra
lærer

Felles
regler

2016

4,3

4,5

4,6

4,5

Akershus

4,1

4,4

4,4

4,3

2014

2015

6,3

7,5

2016
aug.
10,5

Mål

Utvikling

7,0



Mål
2017
4,6

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

4,2

4,5

Mål
2015
4,5
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Handlingsprogram
med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Østgård skole

Muligheter

Vi jobber for Nes-skolens visjon: Kunnskap
gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet
til verdensborger.

Skolens utviklingsområder er i samsvar
med skoleeiers prioriteringer i LØFT. Vi
arbeider for en tidlig innsats og å utvikle
skolen som organisasjon for å øke
læringsutbyttet og få et godt læringsmiljø. Vi
har i tillegg innført uteskole for alle trinn fire
timer i uka. Skolen er også med i
pilotprosjektet med læringsbrett til alle
elever.

Østgård skole sin visjon: «Glade barn i lek
og læring som ser naturen og verden med
hjertet». Vi satser på daglig fysisk aktivitet,
og aktiv læringsbruk av naturen og skolens
uteområder.

Bevilgning årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020

Regnskap
2015

Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Omfordeling elevendring
Redusert foreldrebetaling /
søskenmoderasjon
Bevilgningsbehov

8 058

Vedtatt
budsjett
2016
8 821

8 058

Økonomi
Omstilling og effektivisering har gitt en
reduksjon av rammene på kr. 349.000
kroner. Dette blir utfordring for skolen å
opprettholde voksentetthet med en
reduksjon av rammene.

Budsjett
2017

8 821

Plan
2018

Plan 2019

Plan
2020

8 821

8 821

8 821

8 821

-233
145
-321
36

-293
145
-321
36

-293
145
-321
36

-293
145
-321
36

8 448

8 388

8 388

8 388

Vi er svært fornøyd med læringsresultatene
på alle de nasjonale prøvene og
elevundersøkelsen. Utfordringen blir å
opprettholde og bevare de gode resultatene
over tid.
Medarbeidere

En budsjettnedgang på 349.000 kroner
utgjør en halv lærerstilling. Det betyr at det
blir lavere lærertetthet på enkelte trinn i
denne budsjettperioden. Konkretisering av
hvordan dette blir løst vil bli beskrevet i
resultatrapporter gjennom året 2017

Østgård skole arbeider daglig med å
fremme et godt arbeidsmiljø der personalet
trives og opplever at de blir verdsatt, sett og
hørt. Viktig å sørge for at personalet får
tilstrekkelig informasjon og opplæring, slik
at alle kan ta ansvar for god HMS. Vi har
som mål å ha et nærvær på 97 % og høy
medarbeidertilfredshet.

Brukere

Sykefravær (%)

Utfordringer

Nasjonale prøver:
(Landssnitt: 50p, Snitt Akershus: 51p)
Lesing

Regning

2014

2015

4,3

6,3

2016
aug.
0,0

Mål

Utvikling

3,0



Mål
2017
7,0

Utvikling

Engelsk

2014/15

53

52

58

2015/16

57

57

58

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

7,0

6,5

Mål
2015
7,0



Elevundersøkelsen, 7. trinn:
Lærings
kultur

Trivsel

Støtte
fra
lærer

Felles
regler

2016

4,6

4,8

4,8

4,7

Akershus

4,1

4,4

4,4

4,3
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Handlingsprogram
med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Årnes skole

Muligheter

Vi jobber for Nes-skolens visjon: Kunnskap
gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet
til verdensborger.

Medarbeiderundersøkelsen og
elevundersøkelsen viser at Årnes skole har
fornøyde medarbeidere og elever. Vi
ønsker å utvikle oss videre sammen, og vi
vet hva som skal til. Ståstedanalysen viser
at også et samlet personale. Vi har et aktivt
FAU som er interessert og bidrar til å utvikle
skolen videre.

Årnes skoles visjon bygger på disse
fyndordene: VARM-TYDELIGNYSGJERRIG. Utfra dette springer vårt
arbeid med læring, relasjoner og struktur.

Bevilgning årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020
Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Omfordeling elevendring
Redusert foreldrebetaling /
søskenmoderasjon
Bevilgningsbehov

Regnskap
2015
18 190

Vedtatt
budsjett
2016
17 620

18 190

Budsjett
2017

17 620

Plan
2018
17 620

17 620

17 620

-446
318
-66
67

-566
318
-66
67

-566
318
-66
67

-566
318
-66
67

17 493

17 373

17 373

17 373

Brukere

Det økonomiske løftet som fulgte med «Et
løft i Nes skolen» har medført at vi har hatt
anledning til å ha ressurslærere som kan
undervisning direkte rettet mot grupper av
elever som ikke har den utviklingen vi
ønsker. Skolen jobber kontinuerlig med
tidlig innsats, tilpasset opplæring og bedring
av læringsresultater. Krav til omstilling og
effektivisering utfordrer ressurstilgangen og
lærertettheten. Skolen jobber kontinuerlig
for optimal utnyttelse av ressurser for å
møte behov i elevgruppa.

Nasjonale prøver:

Samkjøre/implementere IKT-satsingen i den
pedagogiske utviklingsplanen «Et løft i Nes
skolen». Løftet har mange områder og er
omfattende.
Utfra prognosetallene ser det ut til at Årnes
skoles elevtall vil komme opp i over 300
elever innen 2022/2023. Da
innføringstilbudet for nyankomne
tospråklige minoritetselever i Nes er
lokalisert på Årnes skole, kan dette medføre
utfordringer knyttet til fortsatt to-parallell
drift.(To klasser på hvert trinn.)

Plan
2020

17 620

Økonomi

Utfordringer

Plan
2019

(Landssnitt: 50p, Snitt Akershus: 51p)
Lesing

Regning

Engelsk

2014/15

46

44

49

2015/16

50

56

53

Elevundersøkelsen, 7. trinn:
Lærings
kultur

Trivsel

Støtte
fra
lærer

Felles
regler

2016

4,3

4,4

4,6

4,5

Akershus

4,1

4,4

4,4

4,3

Medarbeidere
Vi har hatt et for høyt sykefravær i året som
gikk. Dette har ikke vært
arbeidsplassrelatert. Nærværet har økt
betraktelig og vi nærmer oss målet.
Sykefravær (%)
2014

2015

6,3

7,5

2016
aug.
5,2

Mål

Utvikling

5,0



Mål
2017
4,6

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

4,2

4,5

Mål
2015
4,5
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Handlingsprogram
med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Runni ungdomsskole

Muligheter

Vi jobber for Nes-skolens visjon: Kunnskap
gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet
til verdensborger.

Bevilgning årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020
Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Omfordeling elevendring
Økt lærertetthet
Bevilgningsbehov

Regnskap
2015
38 059

Tiltakene i «Et løft for Nes-skolen» og
skolens deltakelse i det nasjonale
utviklingsprosjektet «Ungdomstrinn i
utvikling» er tiltak som utvikler skolens
virksomhet positivt.

Vedtatt
budsjett
2016
35 689

38 059

Budsjett
2017

35 689

Plan
2018
35 689

35 689

35 689

-933
751
-928
852
35 431

-1 175
751
-928
1 188
35 525

-1 175
751
-928

-1 175
751
-928

34 337

343 37

Brukere

Grunnet nedgang i antall elever er budsjettet
redusert. Prognosen for 2016 er til tross for
det et budsjett i balanse. I 2017 minker
ressursene ytterligere pga. avslutting av
prosjektet med økt lærertetthet med 5 ekstra
lærerstillinger under fire skoleår (Skolen får
halvårsinntekt for 2017 og ikke noen inntekt
for 2018). Grunnet omstilling og effektivisering
får skolen ca. 1 million ekstra i mindre
ressurser. Dette medfører behov for
ytterligere nedbemanning.

Nasjonale prøver:

Stillingene fordeles mellom Runni og
Vormsund ungdomsskole etter en faglig
vurdering.

(Landssnitt: 50p, Snitt Akershus: 51p)
Lesing

Engelsk

49

48

48

2015/16

48

48

50

Elevundersøkelsen, 8-10. trinn:
Lærings
kultur

Trivsel

Støtte
fra
lærer

Felles
regler

2016

3,8

4,2

4,0

3,9

Akershus

3,7

4,2

3,9

3,8

Medarbeidere
Sykefraværet har vært høyere fra høst 2015
til vår 2016, men har en positiv utvikling. Når
det gjelder medarbeidertilfredsheten så har
vi hatt en positiv utvikling. Satsing på
helsefremmende tiltak og skolens
utviklingsarbeid, både på systemnivå og
pedagogisk, er årsaker til det.
Sykefravær (%)
2014

2015




4,5

5,6




Regning

2014/15

Utfordringer
Økonomien er en stor utfordring.
Elevmedvirkning er et utviklingsområde
ut fra resultat i Elevundersøkelsen.
Forbedre elevresultatene
Satsingen på læringsbrett til hver
elev vil øke motivasjonen hos elevene
og utvikle undervisningen.

Plan
2020

35 689

Økonomi

Den rødgrønne regjeringen startet et
prøveprosjekt med økt lærertetthet på
utvalgte skoler. Blant disse var Runni
ungdomsskole. Prosjektet var i
utgangspunktet fireårig. Den nåværende
regjeringen har imidlertid ikke bevilget
penger til det fjerde og siste året. For få
evaluert ordningen etter fullført prosjekt,
settes det av midler til 5 lærerstillinger i
skoleåret 2017-2018.

Plan
2019

2016
aug.
6,09

Mål

Utvikling

5,0



Mål
2017
4,5

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

4,3

4,4

Mål
2015
4,5



91

Handlingsprogram
med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Vormsund ungdomsskole

Muligheter

Vi jobber for Nes-skolens visjon: Kunnskap
gir mestring og glede, fra trygg i nærmiljøet
til verdensborger.

Bevilgning årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020

Regnskap
2015

Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Omfordeling elevendring
Økt lærertetthet
Bevilgningsbehov

22 805

Skolens utviklingsområder er i samsvar
med skoleeiers prioriteringer i LØFT. Dette
gjelder for eksempel å sette inn tidlig
innsats til elever som sliter med
grunnleggende ferdigheter, samt
forbedringer av resultater på de nasjonale
prøvene.
Vedtatt
budsjett
2016
22 194

22 805

Økonomi
Økningen i rammen vil for eksempel gjøre
det mulig å ivareta spesialundervisningen og
tidlig innsats på en bedre måte enn det vi
har mulighet til i dag.
Den rødgrønne regjeringen startet et
prøveprosjekt med økt lærertetthet på
utvalgte skoler. Blant disse var Runni
ungdomsskole. Prosjektet var i
utgangspunktet fireårig. Den nåværende
regjeringen har imidlertid ikke bevilget
penger til det fjerde og siste året. For få
evaluert ordningen etter fullført prosjekt,
settes det av midler til 5 lærerstillinger i
skoleåret 2017-2018.
Stillingene fordeles mellom Runni og
Vormsund ungdomsskole etter en faglig
vurdering.
Utfordringer

Budsjett
2017

22 194

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

22 194

22 194

22 194

22 194

-569
450
1 358
568
24 001

-719
450
1 358
792
24 075

-719
450
1 358

-719
450
1 358

23 283

23 283

Elevundersøkelsen, 8.-10. trinn:
Lærings
kultur

Trivsel

Støtte
fra
lærer

Felles
regler

2016

3,6

4,2

4,0

3,8

Akershus

3,7

4,2

3,9

3,8

Deltakelse i «Ungdomstrinn i utvikling» vil
forhåpentligvis bidra til bedre score i
elevundersøkelsens «Læringskultur».
Medarbeidere
Sykefravær (%)
2014

2015

4,5

5,6

2016
aug.
8.33

Mål

Utvikling

5,0



Mål
2017
4,5

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

4,4

4,2

Mål
2015
4,5

Innføring av læringsbrett vil også gi oss nye
muligheter når det gjelder for eksempel
«Vurdering for læring». Samtidig vil det bli
en utfordring å få dette til å bli så optimalt
som mulig.

Tallet for medarbeidertilfredshet henger
sammen med skolens fysiske befatning.

Brukere

Sykefraværstallet må ned. Dette jobber vi
med kontinuerlig.



Nasjonale prøver:
(Landssnitt: 50p, Snitt Akershus: 51p)
Lesing

Regning

Engelsk

2014/15

49

47

48

2015/16

50

50

51

92

Handlingsprogram
med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Pedagogisk tjeneste

Brukere
•

Vi skal støtte skoler og barnehager i
arbeidet med kompetanse- og
organisasjonsutvikling slik at opplæring blir
best mulig for alle.

•
•

Tjenesten skal bidra til at barn, unge og
voksne med spesielle behov for hjelp slik at
det sikres gode utviklingsmuligheter.

Bevilgning årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020
Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Erstatning pensjonistlønn
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Spesialpedagog 60 %
økning
Bevilgning

Regnskap
2015
11 114

11 114

Økonomi
•

Behov for styrking av stillinger for
utøvende spesialpedagoger i
barnehagene – fokus på tidlig innsats.

•

Vedtatt
budsjett
2016

Alle skoler og barnehager i Nes, +
Skåningsrud og noen private
6,0 % av elevene på trinn 1-7 har
spesialundervisning.
8,0 % av elevene på trinn 8-10 har
spesialundervisning
3,0 % av barn i barnehage har
spesialundervisning

Budsjett
2017

11 957

11 957

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

11 957

11 957

11 957

11 957

270
-429
92
191

270
-510
88
425

270
-510
88
425

270
-510
88
425

12 081

12 230

12 230

12 230

Medarbeidere
•
•
•
•
•
•

To i avgang AFP/ pensjonister
Stor søkning til ledige stillinger
Høy kompetanse i personalgruppa
Høy grad av medarbeidertilfredshet
Utviklingsorienterte medarbeidere
For høyt sykefravær

Sykefravær (%)
2014

2015

7,4

8,1

2016
aug.

Mål

Utvikling

5,0



Mål
2017
5,0

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
Utfordringer

2013

2015

•
•

5,0

5,2

•
•

Klare å prioritere tidlig innsats
Klare å prioritere arbeid rettet mot det
helhetlige læringsmiljøet i skoler og
barnehager
For høy andel elever med
spesialundervisning i ungdomsskolen.
Få endringer implementert i praksis- Fra
ord til handling.

Mål
2015
4,5



Muligheter
•
•
•
•
•
•
•

Et løft i Nes-skolen
Godt samarbeid skoler og barnehager
Ingen ventelister i PPT
Mye kompetanse
Helhetlig oppvekststrategi
Realfagskommune
Mange tiltak knyttet til
foreldresamarbeid
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Barnehager

Brukere
•
•

Barnehagen er starten på barnas
utdanningsløp – barnehagene skal gi alle
barn et godt utviklingsmiljø.

•

Det er både kommunale og private
barnehager i Nes.
Barnehageadministrasjonen ivaretar rollen
som barnehagemyndighet og kommunens
rolle som eier.
Bevilgning årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020
Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Utvidelse Svarverud bhg
Antall barn private bhg
Bevilgning

Regnskap
2015
138 625

138 625

Økonomi
•
•
•
•
•

Paviljong Svarverud helårseffekt fra
2017.
Ny barnehage Årnes februar 2018
Omstilling: 1,4 årsverk, Skogbygda
grunnet færre barnel samt reduksjon i
vikarbudsjettet ved Auli og Svarverud
Økt antall barn i private barnehager
Merinntekt flere gjestebarn

Utfordringer
•

•
•
•
•
•

Stor tilflytting av familier med barn i
barnehage alder samt mange 1 åringer
uten kontantstøtte gir økt behov for
barnehageplasser.
Ledig kapasitet i kommunale
barnehageplasser
Behov for å utøke stillinger ved nye
søkere, utover bemanningsnorm.
Økt fokus på tilsyn med barnehagene i
Nes.
Uforutsigbarhet i antall barn i både
kommunale og private barnehager og
gjestebarn
Redusert foreldrebetaling og gratis
kjernetid for 3- 4 og 5 åringer
(inntektsbasert)

•
•

Vedtatt
budsjett
2016

18 barnehager med 8 ulike eiere
1146 barn hadde barnehageplass ved
oppstart høsten 2016
Forventet vekst på 82 flere barn i
barnehagealder i perioden 2017-2020
85 % av barna går i private barnehager
15 % av barna går i kommunale
barnehage

Budsjett
2017

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

134 521

134 521

134 521

134 521

134 521

134 521

-1 257
217
2 348
13 500
149 329

-2 167
211
2 348
13 500
148 776

-2 167
211
2 348
13 500
148 776

-2 167
211
2 348
13 500
148 776

Medarbeidere
Det gjøres et aktivt nærværsarbeid i
kommunale barnehagene. Fraværet er i
hovedsak ikke arbeidsrelatert, barnehagene
har høy gjennomsnittsalder i personalet.
Sykefravær (%)
2014

2015

9,7

16,7

2016
aug.

Mål

Utvikling

9,0



Mål
2017
5,0

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

5,0

4,7

Mål
2015
5,0



Muligheter
•
•
•
•
•

Omorganisering kommunens rolle som
barnehageeier og -myndighet.
Videreutvikle kvalitet i barnehagene
Implementere helhetlig oppvekststrategi
Videreføre realfagsprosjektet
Flere barnehageplasser
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Familiens hus

Brukere
•

Vår hovedoppgave er å fremme god
utvikling og helse for barn, unge og foreldre
ut fra en helhetlig livssituasjon.
Barne- og familietjenester er organisert i
Familiens hus og består av helsestasjon- og
skolehelsetjeneste, åpen barnehage og
nettverksarbeid og barneverntjeneste.

•
•

De som mottar svangerskap- og
barselomsorg / helsestasjon og
skolehelsetjeneste skal får spørsmål om
vold i nære relasjoner, rus og
kartlegging av sårbarhetsfaktorer hos
foreldrene.
200 brukere i Åpen barnehage hver
måned
20 % økning i tiltakssaker i
barneverntjenesten for å forebygge
omsorgsovertakelse.

•
Bevilgning årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020
Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Effekt omstilling barnevern
Omstilling (HP 2016)
Lønns- og pensj.regulering
Fosterhjem satsendringer
50 % økn. svangerskap,
barsel og helsestasjon
Undersøkelsesteam
Saksbeh.tiltaksteam
2 nye leasingbiler
12 Nye fosterhjem og
effektivisering BV
Nye lokaler 2017 FH
Bevilgning

Regnskap
2015
53 044

53 044

Vedtatt
budsjett
2016

Budsjett
2017

57 866

57 866

57 866

57 866

57 866

-250
-1 189
796
399
342

-500
-1 589
769
399
342

-750
-1 589
769
399
342

-750
-1 589
769
399
342

681
685
100
1 212

681
685
100
1 212

681
685
100
1 212

681
685
100
1 212

350
60 992

-150
59 823

-150
59 573

-150
59 573

57 866

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

Økonomi
•
•

•
•
•

•

Flytting til nye lokaler, medfører
kostnader til flytting og inventar.
Videre satsing på tidlig innsats gjennom
svangerskap/ barselomsorg
/helsestasjon og nettverksmetodikken
Homestart familiekontakt.
Effekt omstilling barnevern, ble lagt inn i
2016. Det videreføres og økes
ytterligere.
Fosterhjem prisstigning, egenandel og
satser.
Det er anslått et behov for 12 nye
fosterhjem i 2017 ut fra opplysninger
barneverntjenesten har per september
2016.
Endring av arbeidsoppgaver for
saksbehandler i undersøkelsesteamet
for å ivareta lovkrav som en del av
lukking av tilsyn hos Fylkesmannen
(halvårsvirkning).

•

•

Ut-økning av saksbehandlerstilling i
tiltaksteamet vil gi reduksjon i antall
saker per saksbehandler. Medfører
bedre faglig oppfølging i sakene og
reduserer risikoen for akutte situasjoner i
hjemmene, samt at det gir rett hjelp for å
unngå omsorgovertakelser
Leasingbilene skal disponeres av tre
ansatte i ressursteamet. Hver ansatt har
i snitt tre hjemmebesøk hver dag, dvs.
45 besøk gjennomføres i uken.
For å sikre en forsvarlig faglig
behandling av barnas beste, vurderes
det å styrke saksbehandlerressursen i
barnevernet. Før beslutning tas,
oversendes kommunestyret en skriftlig
rapport med funnene fra gjennomgangen
av tjenesten som var pålagt i 2016.
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Utfordringer

Muligheter

Helsestasjon/skolehelsetjeneste



Vi flytter til nye og større lokaler i 2017.
Det gir innbyggerne en bedre
tilgjengelighet til tjenestene for barn,
unge og familier, og vi får muligheten til
å videreutvikle virksomheten til et
ressurssenter for barn og unge.



Helhetlig oppvekststrategi vil gi oss
mulighet til å utvikle nye metoder på
tvers av sektorer og tjenesteområde
som kan gi barn og familier helhetlige
tjenester.



Bruk av nye kartleggingsmetoder og
mer hensiktsmessige verktøy kan bidra
til tidlig innsats for de mest sårbare
barna og deres foresatte.

•

Metoden Home-start familiekontakten
kan bidra til bedre integrering i
lokalsamfunnet, samt avhjelpe familier i
vanskelige perioder der de har behov
for praktisk hjelp.

Et økende antall fødsler fører til større
press på tjenesten for oppfølging av gravide
kvinner og spebarn. (prognose 2016 er 240
barn). Nye retningslinjer, der hjemmebesøk
innen 1-3 dager etter hjemkomst skal
gjennomføres, tilbys i dag til et mindretall av
de fødende..
Helsestasjonstjenesten har for liten
kapasitet til i å følge opp barn og familier
med tegn på risikofaktorer på en
tilstrekkelig måte. Tidlig innsats og god
oppfølging av familier med ekstra
utfordringer vil være avgjørende for å
fremme trivsel og muligheter til å mestre de
utfordringer og belastninger barn/foreldre
utsettes for i dagliglivet.
Sentrale myndigheter har stort fokus på
skolehelsetjenesten for å forebygge
sykdommer og skader blant barn og unge.
Tilgjengeligheten av helsepersonell på
skolene bør økes for å fremme psykisk og
fysisk helse og gode sosiale og
miljømessige forhold blant elevene. Både
ansatte og elevene i Nes gir klare
tilbakemeldinger om et stort behov for mer
tilgjengelighet av skolehelsetjenesten.

Medarbeidere



Barnevernstjenesten
For å unngå lovbrudd og ytterligere tilsyn
fra Fylkesmann i Oslo -og Akershus er det
nødvendig å styrke saksbehandlerressurser
i barnevernet. Tiltak som iverksettes skal
være faglig forsvarlig og til barnets beste.
Forsvarlighetskravet innebærer at
tjenestene må holde tilfredsstillende
kvalitet, ytes i tide og i et tilstrekkelig
omfang. Bemanningen i barnevernet er
derfor en avgjørende faktor for å oppfylle
lovens krav.
Arbeidet med omstilling barnevern fortsetter
med uforminsket styrke. Målet er å utvikle
en kostnadseffektiv barnevernstjeneste som
evner å dreie arbeidet i retning av å utvikle
effektive tiltak i egen regi som hjelper barn
og familier tidlig, slik at andel barn som må
plasseres akutt/fosterhjem reduseres fra
dagens nivå.
Barnevern skal være en pådriver i det
forebyggende arbeidet i alle tjenester som
arbeider mot barn og unge.





Det er vanskelig å rekruttere
fagpersoner med erfaring til tjenestene.
Vi ønsker å iverksette ytterligere tiltak
for videreutdanninger for å ivareta
oppgavene vi har i Familiens Hus nå og
i fremtiden.
Vi arbeider systematisk med nærvær og
sykefraværsoppfølging gjennom HMS
handlingsplan. Barneverntjenesten har
gjennom 2016 hatt en positiv nedgang i
sykefraværet
Det arbeides aktivt gjennom tjenestenes
handlingsplaner for å øke
medarbeidertilfredsheten.

Sykefravær (%)
2014

2015

5,8

13,3

2016
aug.

Mål

Utvikling

7,0



Mål
2017
4,5

Utvikling

Medarbeidertilfredshet
2013

2015

4,3

4,1

Mål
2015
4,5
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Administrasjon og styring
Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og det politiske organet, og er ansvarlig
for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak.
Rådmannsfunksjonen utøves i Nes kommune gjennom rådmannens ledergruppe.
I tillegg til rådmannen består teamet av tre kommunalsjefer, tre stabssjefer samt faglige
rådgivere og kommuneoverlegen. I oppstartsfasen følges daglig leder for Nes svømmehall opp
av rådmannen.
Bevilging årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020
Rådmannens stab
Politisk styring
Personal og organisasjon
Strategi og utvikling
Økonomi
Svømmehall
Fellesposter
Administrasjon og styring

Regnskap
2015

Vedtatt
budsjett
2016

9 358
6 990
43 817
2 562
8 418

10 730
7 135
44 176
3 195
5 597

-3 848
61 787

3 816
63 919

•
Rådmannens stab
Rådmannen ønsker å styrke staben med et
årsverk.
Vi mangler juridisk kompetanse og må ofte
ty til ekstern bistand i forhold til både
administrative og politiske problemstillinger.
I tillegg er lovverk omkring innkjøp
komplekst
Fellesposter
Utgiftspostene på fellesposter er
premieavvik til kommunes
pensjonsordninger, lønnsreserven,
forsikringer til fordeling, KS kontingent og
OU kontingent samt tilskudd til Kanmer og
Nes Kirkelige Fellesråd.
Budsjettet utformes med minst mulig
samleposter, da særlig driftstilskudd kan ha
stor interesse når budsjettet legges ut på
Spesifikasjon fellesposter
Bevilging årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020
Tilskudd Kanmer
Tilskudd Nes kirkelige fellesråd
Poster til fordeling, KS og OU kontingent, pensjon
Lønnsreserven
Demografikostander
Sum fellesposter
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•

•
•

Budsjett
2017
23 933
8 854
46 429
4 197
8 964
1 929
26 930
84 073

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

24 001
8 115
46 228
4 206
8 994
1 929
36 561
108 941

24 117
8 854
45 575
4 206
8 994
1 929
44 241
103 449

24 117
8 115
45 575
4 206
8 994
1 929
54 998
127 255

Lønnsreserven tar høyde for en
lønnsvekst på 2,7 % i planperioden, i
tråd med føringene i statsbudsjettet.
Lønnsreserven fordeles ut på
virksomhetene når resultatet av
forhandlingene er kjent.
KLP foreskriver et positivt premieavvik
på omkring 26 mill. kroner i 2016.
Premieavvik fra tidligere år
(amortisering) er litt over 8 mill. kroner i
2017, og øker til 17 mill. ved utgangen
av planperioden.
Arbeidsgivers andel av
pensjonspremien er redusert fra 17,5 %
til 15,5 %.
Netto premieavvik er foreslått avsatt til
pensjonsreguleringsfond

høring. Reduksjon i fellesposter skal ikke
redusere tilskuddet til Kanmer og Kirkelig
Fellesråd.

Budsjett
2017
2 806
10 409
3 157
10 558
0
26 930

Plan
2018
2 806
10 409
3 157
10 558
9 631
36 561

Plan
2019

Plan
2020

2 806
10 409
3 157
10 558
17 311
44 241

2 806
10 409
3 157
10 558
28 068
54 998
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•
•
•
•
•

Politisk styring
Nes kommunestyre er kommunens øverste
politiske organ og består av 35
representanter. Formannskapets 11
medlemmer utgjør kommunens plan- og
økonomiutvalg.

Rådene er rådgivende utvalg som har
mandat til å avgi uttalelser, anmodninger og
råd til kommunestyret

Kommunen har i tillegg følgende utvalg:
•
•
•
•

Kontrollutvalget
Vilt- og fiskenemd
Takstnemnd for eiendomsskatt
Ankenemnd for eiendomsskatt
Eldreråd og Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.

Administrasjonsutvalget
Utvalg for teknikk, næring og kultur
Utvalg for oppvekst, helse og velferd
Ankeutvalg for oppvekst, helse og
velferd

Romerike Revisjon IKS er kommunens
revisor.

Bevilging årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020

Regnskap
2015

Vedtatt
budsjett
2016

Budsjett
2017

Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Valg 2017 og 2019
Omstilling (HP 2016)
Politisk møteplan 2017
Papirløse politikkere PS
15/157
Bevilgning til eldrerådet PS
15/157
Ut-øking politikergodtgjøring
Bevilgning

6 990

7 135

7 135

7 135

7 135

7 135

747
-72
793
-300

-72
793
-300

747
-72
793
-300

-72
793
-300

-100

-100

-100

-100

680
8 854

680
8 115

680
8 854

680
8 115

6 990

7 135

Økonomi

Muligheter

•

•

•
•

Rådmannen legger til rette for at
Eldrerådet og Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne skal ha like
økonomiske rammer og betingelser
Godtgjørelse til folkevalgte økes til 100
% av ordførers godtgjørelse. Antall
formannskapsmøter økes til totalt 17.
Forslag til omstilling: Reduserte
overføringer til Romerike revisjon IKS
samt møtegodtgjørelse til
kontrollutvalget.

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

Ressursutfordringen søkes løst innen
dagens ramme.

Utfordringer
•

Med flere formannskapsmøter, øker
arbeidsbelastningen på
formannskapssekretær, som også er
avdelingsleder for servicetorget.

•
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Personal og organisasjon

Muligheter

Personal og organisasjon består av
personal og lønn, dokumentsenteret, IKT,
servicetorg og politisk sekretariat.
Avdelingen ledes av personal- og
organisasjonssjef. Personalansvar er
delegert til avdelingsledere.
Hovedverneombud, hovedtillitsvalgte og
lærlingene avlønnes også under personal
og organisasjonsavdelingen.
Bevilging årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020
Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Oppbrukt fond lærlinger
Omstilling (HP 2016)
Lønnsvekst og
pensjonsregulering
Sykevikarkonsulent 2017
Etablering budsjettpost
tillitsvalgt
Ut-økning tillitsvalgt
Bortfall inntekt
Flytting fellesposter
Prosjektstilling
dokumentsenter, 2 årig
Investering til drift IKT
DGI, deflatorjustert
Bevilgning

Regnskap
2015
43 817

43 817

Arbeidsgiverstrategi 2016-2019 er det
sentrale og overordnede dokumentet som
gir føringene for målene i personal- og
organisasjonsavdelingen. Dokumentet er
forankret i handlingsprogrammet og dreier
seg i utgangspunktet om personalpolitikken,
men har føringer innen alle fagområder i
avdelingen; servicetorg, dokument, IKT og
personal/lønn.
Vedtatt
budsjett
2016

Budsjett
2017

44 176

44 176

44 176

44 176

44 176

700
-631

700
-832

700
-832

700
-832

70

70

70

70

719

719

719

719

393

393

393

393

165
115
-2 128

165
115
-2 128

165
115
-2 128

165
115
-2 128

653

653

1 611
586
46 429

1 611
586
46 228

1 611
586
45 575

1 611
586
45 575

44 176

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

Økonomi

Utfordringer

Det skjer store endringer i IKT-budsjettet,
som følge av revisjonens tydeliggjøring av
at utskiftning av IKT-hardware skal
budsjetteres på drift, ikke investeringer.
Satsningen på IKT videreføres i samme
grad som tidligere, med styrket satsing på
nettbrett i skolen.

Overordnet mål for alle avdelinger er digital
utvikling.

Lærlinger: Kommunen har pr i dag 21
lærlinger, hvilket er innenfor politisk vedtatte
ambisjoner. Samtidig er fond oppbrukt,
hvilket medfører økt driftsbudsjett i 2017.
Etter arkivtilsyn i 2015 må kommunen
katalogisere arkivene, et 2-årig prosjekt.
Styrket sykefraværssatsning innebærer et
nytt årsverk til å styrke arbeidet.
Økt tillitsvalgtressurs handler om økt
medlemsmasse hos Fagforbundet dette i
henhold til hovedtariffavtalen.

Det gjelder både i forhold til innbyggere og
internt. Avdelingene er i en fase med stor
fokus på innføring av nye systemer. Det er
utfordrende å innføre systemene, slik at noe
av gevinstrealiseringen og effektiviseringen
av rutiner må skje i etterkant av at
systemene er tatt i bruk. Arbeidet med IKTprosjekter omfatter blant annet prosjekter
innen telefoni, innbyggerportal, svarUT,
velferdsteknologi, nettbrett i skolen, fravær,
HMS og tidsregistrering.
I tillegg vil arbeidet med kommunens nye
kommunikasjonsstrategi være sentralt i
2017.
Styrket sykefraværssatsing
Det totale sykefraværet i kommunen er for
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høyt, det må derfor settes inn ekstra tiltak
på området. Mye ansvar ligger på ledere
på alle nivåer. Det iverksettes derfor et
prosjekt med kompetanseheving på
området, med innføring av verdibasert
ledelse.
Merkantile ressurser
Det foretas en gjennomgang av alle
merkantile ressurser, for å kartlegge
potensialet for bedre utnyttelse.
Gjennomgangen foretas som en del av den
planlagte gjennomgangen av administrative
organisering.
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Strategi og utvikling

Brukere

Vi har ansvar for ulike utviklings- og
utredningsoppgaver, overordnet
planlegging og virksomhetsstyring,
koordinering av brukerundersøkelser og
serverings-, salgs- og skjenkebevillinger.

Avdelingen skal bidra til at kommunens
prioriterte satsingsområder koordineres på
tvers av tjenesteområder og virksomheter,
og sikre forankring og helhetlig innsats
innenfor områdene.

Folkehelsekoordinator og oppvekst- og
SLT-koordinatorfunksjonene er lagt til
avdelingen.

Bevilging årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020

Regnskap
2015

Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Omstilling (HP 2016)
Flytting fellesposter
Ut-økning SLT-koordinator
Flere skjenke/salgskontroller
Bevilgning

2 562

Vedtatt
budsjett
2016

Budsjett
2017

3 195

3 915

3 915

3 915

3 915

-69
80
195

-87
80
195

-87
80
195

-87
80
195

50

50

50

50

4 197

4 206

4 206

4 206

2 562

3 195

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

Økonomi

Medarbeidere

•

•

5 ansatte (5 årsverk) med bred
kompetanse

•

Stabilt og godt arbeidsmiljø

•

Minimalt med fravær i avdelingen. En
ansatt med 50 % permisjon uten lønn

Stimuleringsmidler mottatt fra KoRusØst til kompetansehevende tiltak i
skolene iht. rusmiddelpolitisk
handlingsplan avsatt på fond

•

Økt antall salgs- og skjenkekontroller
iht. rusmiddelpolitisk handlingsplan

•

Ut-øking 20 % oppvekst- og SLTkoordinator til 100 % stilling.
Ivaretakelse av rollen som barn og
unges talsperson og barn og unges
kommunestyre

Sykefravær (%)
2014

2015

-

-

2016
aug.
3,53

Mål

Utvikling

4,0



Muligheter
Utfordringer
•

Integrere helhetstankegang og de
prioriterte områdene i hele
organisasjonen

•

Tilpasse kapasitet og oppgaver i
avdelingen, kontra ansvar og oppgaver i
linjen

•

Bedre forankring i ledelsen og
tydeligere prioritering gjennom å samle
koordineringen av prioriterte
satsingsområder i stabsavdelingen

•

Styrket helhetlig og strategisk
planlegging og oppfølging av
kommuneplanens satsingsområder og
prioriteringer
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Økonomi

Brukere

Vi har ansvar for regnskap, budsjett og
planlegging, innkjøp, skatt og innfordring av
kommunale avgifter. Foruten Nes kommune
fører vi regnskapet for Nes kirkelige
fellesråd og Esval Miljøpark KF.
Vi har det også overordnede ansvaret for
interkontroll og utgjør kommunens
eiersekretariat.
Bevilging årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020

Regnskap
2015

Vedtatt
budsjett
2016

Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Omstilling (HP 2016)
Bortfall av kemnerreformen
PS 16/7
AØR reduksjon bruk av fond
Stilling internkontroll
Bevilgning

8 418

5 597

8 418

Vårt bruker fokus er:
•
•
•

Faglig støtte til kommunens ledere og
brukere av vårt økonomisystem (ERP
løsning)
Klart språk i prosedyrer og rutiner
Opprettholde resultatene hos
kemnerfunksjonen

Budsjett
2017

5 597

Plan
2018

Plan
2020

5 597

5 597

5 597

5 597

-99

-125

-125

-125

2 470

2 470

2 470

2 470

107
769
8 964

163
769
8 994

163
769
8 994

163
769
8 994

Økonomi

Medarbeidere

I forslag til statsbudsjett for 2016 ble det
foreslått å overføre kemnerfunksjon til
Skatteetaten.

•
•
•

I forslag til ny kommunelov forskrives det å
lovfeste krav om at det skal føres
systematisk interkontroll med
administrasjonens virksomhet for å sikre at
lover, forskrifter og vedtak følges. Videre
forslås det krav til avviksoppfølging og
dokumentasjon.

Plan
2019

11 ansatte med bred kompetanse
Stabilt og godt arbeidsmiljø
Lavt fravær

Sykefravær (%)
2014

2015

2,5

0,9

2016
aug.
1,0

Mål

Utvikling

2,5 %

Muligheter
Utfordringer

•

•

•

•

Stabsavdelingenes oppgaver, ansvar,
og kapasitet kontra virksomhetenes
oppgaver og ansvar
Gevinstrealiseringen og effektivisering

Økt digitalisering, utnytte ERP
løsningen bedre.
Systematisk opplæring og veiledning av
leder og brukere
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Nes svømmehall

Brukere

Svømmehallen åpner til høsten 2017.

Svømmehallen er tilrettelagt for at alle kan
bruke den. Det forventede besøkstallet er
70.000 betalende bade- og svømmegjester.

Dette blir et nytt tilbud for hele regionen
med et stort 25 meter basseng med 6
baner, terapibasseng, barnebasseng og
aktivitetsbasseng. I tillegg tilbys 1 sklie på
58 meter, samt en barnesklie.
I svømmehallen blir det kafe og tør
servering, samt en butikk som selger utstyr.
Når svømmehallen er i ordinær drift,
overføres driftsansvaret til kultur.
Bevilging årsbudsjett 2017
økonomiplan 2017-2020

Regnskap
2015

Vedtatt
budsjett
2016

Vedtatt bevilgning
Endret bevilgningsbehov
Bevilgning

Økonomi
Svømmehallen vil ha mye fokus på å være
effektiv i driften, samtidig med at servicen
og sikkerheten skal være i topp. F.eks. er
det investert i nytt gjenvinningsanlegg av
bunnvannet, som inntjenes i løpet 10 år.
Bevilgningsbehovet er beregnet ut ifra
70.000 badegjester, som betaler 85 kr i snitt
(5,9 millioner kroner).
Inntjening fra både kafe og butikk blir viktig
for å lykkes med driften.
Utfordringer
Sikre ferdigstillelse av hallen innen fastsatt
ramme på 157 mill. til rett tid.
Avklare spørsmål om retten til moms
kompensasjon samt bruken av
svømmehallen i forhold til spillemidler.
Sikre optimal drift av svømmehallen ut fra
etterspørsel på tildeling av timer til
undervisning, lag og foreninger og andre
badegjester
Avklare driftsform og driftsforutsetninger
innenfor tildelt ramme
Oppnå tilstrekkelig antall besøkende

Svømmehallen skal stå til rådighet for
skoler, helsefremmende tiltak, foreninger og
lag i tillegg til å holde åpent for allmenheten
så mye det lar seg gjøre.
Hvert basseng har sin brukergruppe, hvilket
gjør at vi kan få en optimal utnyttelse av
svømmehallen til glede for alle.
Budsjett
2017

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

1 929

1 929

1 929

1 929

Medarbeidere
Daglig leder tiltrådte i september 2016.
Rekruttering av annet personell vil skje i
løpet av våren 2017.
Vi vil jobbe aktivt med å skape et godt
arbeidsmiljø for alle som skal jobbe i
svømmehallen, hvilke er både badevakter,
kjøkkenpersonale samt resepsjonister.
Sykefravær (%)
2014

2015

-

-

2016
aug.
-

Mål

Utvikling

5,0

-

Muligheter
Oppfylle kompetansekravet til
svømmeferdighet hos skolebarn
Utvikle svømmehallen til å bli et godt
folkehelsetiltak til glede for hele
befolkningen
Utvikle svømmehallen til et samlingspunkt
for hele regionen
Legge til rette for at kommunens
helseinstitusjoner får brukt svømmehallen
for å fremme helse og gjenopptrening.
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Budsjettskjema 2A
Regnskap

Vedtatt
Budsjett

Budsjett

HP

HP

HP

2015

2016

2017

2018

2019

2020

110 286
25 708
23 044
6 271

272 000
32 250
9 000
-

289 050
32 838
9 000
-

227 800
32 838
9 000
-

238 900
32 838
9 000
-

281 100
32 838
9 000
-

165 310

313 250

330 888

269 638

280 738

322 938

-95 855
-6 651
-51 254
-129

-215 456
-52 500
-

-219 961
-4 300
-71 000
-

-164 286
-2 650
-51 500
-

-195 288
-54 300
-

-224 468
-63 100
-

-153 889

-267 956

-295 261

-218 436

-249 588

-287 568

Finansieringsbehov
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Avdrag på lån
Avsetninger

Årets finansieringsbehov

FINANSIERING
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter

Sum ekstern finansiering
Bruk av avsetninger

Sum finansiering
Udekket/udisponert

-11 421

-45 294

-35 627

-51 202

-31 150

-35 370

-165 310

-313 250

-330 888

-269 638

-280 738

-322 938

-

-

-

-

-

-
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Budsjettskjema 2B
2015

Vedtatt
Budsjett
2016

110 286

272 000

289 050

227 800

238 900

Regnskap

Investering i anleggsmidler fra skjema 2A

Budsjett

HP

HP

HP

2017

2018

2019

2020
281 100

Prosjekt beskrivelse
Velferdsteknologi

503

1 500

5 000

1 500

1 500

3 000

Tilpasning og etablering av omsorgsboliger

-

5 000

-

1 000

1 000

68 000

Tilpasning av lokaler i Leirvegen

-

5 000

-

-

-

-

Tilpasning av lokalerhjemmetjenesten

-

-

5 000

-

-

-

Bemannet bolig rusavhengig

-

-

2 000

40 000

-

-

Bemannet bolig psykiatri

-

-

-

-

1 000

20 000

811

1 000

-

-

-

-

-

-

500

-

-

-

IKT investeringer

1 244

1 500

-

-

-

-

IKT investeringer skoler og barnehager

1 971

3 500

-

-

-

-

Telefoni

-

-

1 500

-

-

-

Uteanlegg skoler og barnehager

-

500

500

500

500

500

Inventar og utstyr helse og velferd
Inventar og utstyr nye sykehjemsplasser

Gang-/sykkelvei - Hvamsmoen
Kommunale veger
Gang- og sykkelveger

2 039

25 000

72 000

-

-

-

21 842

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

5 450

4 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Industrivegen - Herbergåsen

-

2 000

5 000

-

-

-

Kost og suge bil

-

-

2 500

-

-

-

Unimog

-

-

2 000

-

-

-

B4 - adkomstveg Neskollen

-

-

5 000

-

-

-

Utbedring / sanering av avløpsnett

5 830

12 000

14 000

17 800

13 900

5 500

Utbedringer vannforsyningsnett

5 142

9 000

10 900

6 700

9 700

16 300

Maskiner og utstyr kirken

200

200

200

200

200

200

Kirkebygg / driftsbygg

300

300

300

300

300

900

Enøk tiltak kirken

200

200

200

200

200

200

2 944

2 800

-

-

-

-

Utenomhusplan Årnes Kirke

-

-

1 500

2 000

-

-

Kirkestue Udnes

-

-

-

600

600

-

13 791

-

-

-

-

-

1 702

6 000

40 000

100 000

140 000

30 000

Ny barneskole

-

-

-

-

30 000

100 000

Infrastruktur nye skoler

-

-

1 000

10 000

3 000

-

3 222

4 000

-

-

-

-

13 152

105 000

24 450

-

-

-

Ny kommunal barnehage Årnes

-

35 000

58 000

10 000

-

-

Oppfølging klima- og energiplan

-

3 000

-

-

-

-

9 484

-

-

-

-

-

804

-

-

-

-

-

-

2 500

-

-

-

-

5 910

6 000

-

-

-

-

-

500

500

500

500

500

Utvidelse Ingeborgrud kirkegård

Bofellesskap
Ny ungdomsskole

Veilystilpasninge
Svømmehall

Nye paviljonger (Fenstad og Skogbygda)
Brann Orresvingen - ref 189750EM
Nytt mobilt amfi
Rehabilitering kommunalebygg
Universell utforming kommunale bygg
Brannutstyr i bygg

636

500

-

-

-

-

Inngangaparti Neshallen

-

-

2 000

-

-

-

Infrastruktur ladestasjoner

-

-

1 000

500

500

-

Rehabilitering kulturbygg

503

500

-

-

-

-

Rehabilitering utleiebygg

1 301

3 500

-

-

-

-

Kjøp av utleieboliger / eiendom

8 190

12 000

4 000

6 000

6 000

6 000

765

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

2 328

-

-

-

-

-

110 286

272 000

289 050

227 800

238 900

281 100

Energi økonomisering
Bystranda
Digitalisering av kinosalene
Senterutvikling - Årnes

SUM investering i anleggsmidler
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Prosjektkontor
I løpet av 2016 opprettet vi et prosjekt kontor
får å få bedre kontroll og styring på de
største investeringsprosjektene
Kontoret er foreløpig bemannet med en
prosjektsjef og en prosjektleder som i første
omgang skal ivareta de store
byggeprosjektene i henhold til
investeringsbudsjettet.
Over tid er målsettingen for prosjektkontoret
at kontoret skal bistå i øvrige prosjekter som
gjennomføres i organisasjonen.
Ny ungdomsskole

Svømmehall
Budsjett
2017

HP
2018

HP
2019

HP
2018

36 000
Tidligere
investert

Regnskap

Budsjett

Bevilging

18 182
122 500
158 500
Oppføring av svømmehall i tilknytning til
Neshallen. Svømmeanlegget inneholder tre
svømmebasseng inkludert terapibasseng,
stupetårn, sklie, garderobe fasiliteter og
kiosk.
Første spadetak ble tatt høsten 2015.
Anlegget ferdigstilles i våren 2017, prøvedrift
/ oppstart skjer i løpet av sommeren og
åpnes for publikum til skolestart 2017.
Fremdrift er i henhold til plan.

HP
2018

58 000

10 000

Tidligere
investert

Regnskap

HP
2018

HP
2019

40 000

100 000

140 000

30 000

Tidligere
investert

Regnskap

Budsjett

Bevilging

HP
2019

HP
2018

Budsjett

Bevilging

2 000
70 000
Etablering av ny kommunal barnehage på
Årnes for 120 barn (ca. 1 500 kvm
bygningsmasse på en tomt på 5 000 kvm)
lokaliseres på Kjushagen.

HP
2018

3 004
8 650
318 650
Det har vært en lang prosess i denne saken
hvor siste vedtak i kommunestyret den 5.
april 2016 er styrende.
Siste utredningsdokumenter er på plass og
rådmannen fremmer en egen sak hvor
plassering av bygningsmassen må vedtas.

Infrastruktur ny ungdomsskole
Budsjett
2017

Ny kommunal barnehage
Budsjett
2017

Budsjett
2017

HP
2018

HP
2019

HP
2018

1 000
10 000
3 000
Det er behov for oppgradering av vann- og
avløpsnettet i området som følge av
utbyggingen og det er behov for å
opparbeide gang- og sykkelveg/fortau for å
skille kjøretøy og gående/syklende.
Ny barneskole
Budsjett
2017

HP
2018

HP
2019

HP
2018

30 000

100 000
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Kommunale veger

Samfunnsutvikling og
kultur
Gang og sykkelveg Hvamsmovegen
Budsjett
2017

HP
2018

HP
2019

HP
2018

Regnskap

Budsjett

Bevilging

72 000
Tidligere
investert

5 013
8 000
80 000
Kommunestyret vedtok den 11. november
2014 detaljregulering for gang- og
sykkelveg. Det skal legge til rette for
opparbeidelse av gang- og sykkelveg langs
fylkesveg 477 Hvamsmovegen; mellom
boligområdene Tomteråsen og Neskollen.
Det er gjennomført frivillig grunnavståelse
med unntak av to grunneiere. Det
gjennomføres fortiden ekspropriasjons
prosesser mot grunneierne.
Statens Vegvesen har godkjent byggeplanen
og oversendt forslag til avtale.
B4
Budsjett
2017
5 000

HP
2018
-

HP
2019
-

HP
2018
-

Bygging av adkomst veg fra Hvamsmovegen
til B4 Neskollen.
Nes kommune godkjente i kommunestyret
13. mars 2007 «Avtale om fellestiltak»
mellom utbyggere på Neskollen og Nes
kommune. I avtalen forplikter Nes kommune
seg til finansiere og gjennomføre adkomst til
B4.
Kommunestyret vedtok 20. september 2016
reguleringsplan for B4.
Det er blitt foretatt frivillig grunnavståelse for
adkomst trase’en til B4.
Gang og sykkelveger
Budsjett
2017

HP
2018

Budsjett
2017

HP
2018

HP
2019

HP
2018

20 000

20 000

20 000

20 000

Tilstandsrapporten over det
kommunalveinettet fra 2012 viser at det
veinettet vårt er særdeles forringet.
Undersøkelser tilsier at vi må gjenoppbygge
mange av veien våre. Samlet sett vil det
koste oss over 500 millioner kroner å
oppgradere veinettet til tilstand 1 (forventet
levetid 5-10 år). Siden 2014 er det blitt
bevilget 20 millioner kroner årlig til
opprustning av veinettet.
Utbedring og sanering avløpsnett
Budsjett
2017

HP
2018

HP
2019

HP
2018

14 000
17 800
13 900
5 500
Investeringene er i henhold til Hovedplan for
vann, avløp og vann miljø ble vedtatt i
21.juni 2016.
Investeringene inkluderer fornyelse av
avløpsnettet for å forhindre ytterligere
forringelse av avløpsnettet, reduksjon av
innlekking av fremmedvann til
avløpsanlegget samt reduksjon av utlekking
fra avløpsnettet til grunn og overvann.
Utbedring / sanering vannforsyningsnett
Budsjett
2017

HP
2018

HP
2019

HP
2018

10 900
6 700
9 700
16 300
Investeringene er i henhold til Hovedplan for
vann, avløp og vann miljø ble vedtatt i
21.juni 2016.
Investeringene inkluderer styrking av
ringforbindelser på vannforsyningsnettet for
å sikre vannforsyning ved brudd, utskifting
av vannledninger samt tiltak for å redusere
antall lekkasjer fra vannledningsnettet.
Kost og suge maskin

HP
2019

HP
2018

10 000
10 000
10 000
10 000
Handlingsplan for trafikksikkerhet skal
vedtas innen utgangen av 2016.
Aksjon skoleveg ordningen fra fylket gir ikke
like store bevilgninger som tidligere, det er
derfor viktig at kommunen fortsetter å
bevilge midler til gang- og sykkelveger

Budsjett
2017

HP
2018

HP
2019

HP
2018

2 500
Kost og suge bil for Årnes sentrum og alle
våre sandfang på byggefelt i form av nytt
pålegg fra mattilsynet.
Unimog
Budsjett
2017

HP
2018

HP
2019

HP
2018

2 000
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Infrastruktur - ladestasjoner
Budsjett
2017

HP
2018

HP
2019

Inngangsparti Neshallen
HP
2018

1 000
500
500
Kommunedelplan for klima, energi og miljø
er under rullering. Planen vil fornye,
konkretisere og forbedre innholdet i
gjeldende Energi – og klimaplan, og hvor
hovedfokus vil bli på tiltaksdelen. Strategi for
infrastruktur ladestasjoner vil bli omhandlet i
den nye planen, og med behov for en egen
strategi på området. Det forventes behov for
investeringer på området.
Kjøp av utleieboliger
Budsjett
2017

HP
2018

HP
2019

HP
2018

4 000
6 000
6 000
6 000
Økt bosetting og familiegjenforeninger av
flyktninger gir behov for flere utleieboliger.

Budsjett
2017

HP
2018

HP
2019

HP
2018

2 000
I forbindelse med bygging av svømmehallen,
vegg i vegg med Nes-hallen, skal det lages
en stor åpning mellom hallene. For å få en
helhet i dette, som nå blir en felles vestibyle,
er det behov for oppgradering av
inngangsparti/vestibylen i Nes-hallen. Det er
også behov for et møterom, med mulighet til
å dele opp til 2 mindre møterom og med en
liten kjøkkeninnredning og serveringsluke.
Dette vil erstatte det som i dag er
kjøkken/kiosk. I tillegg byttes 12 dører og
oppgraderes med kortlesersystem, som vil
forenkle administrasjonen av utleie. Alle
lysarmaturer og panelovner byttes, og
ventilasjonsanlegget, for denne delen av
Nes-hallen, oppgraderes/byttes.

Universell utforming kommunale bygg
Budsjett
2017

HP
2018

HP
2019

HP
2018

500
500
500
500
Midlene benyttes til å forbedre
tilgjengeligheten for innbyggerne i offentlig
bygg og felles omgivelser.
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Helse og velferd
Tilpasning og etablering av
omsorgsboliger (helsehus)
Budsjett
2017

HP
2018

HP
2019

Bemannet bolig psykiatri
HP
2018

1 000
1 000
68 000
Det legges opp til å etablere flere nye
omsorgsboliger i siste del av perioden.
Arbeidet med å planlegge dette har startet
opp og sees i sammenheng med
utredningen av helsehus og rulleringen av
Helse og velferdsplanen.

Budsjett
2017

HP
2018

HP
2019

HP
2018

1 000
20 000
Det vil være behov for å etablere boliger for
mennesker med psykiske helsevansker i
perioden. Sees i sammenheng med
rulleringen av Helse og velferdsplanen.

Velferdsteknologi
Tilpasning lokaler til hjemmetjenesten
(inkl montering paviljong)
Budsjett
2017

HP
2018

HP
2019

HP
2018

5 000
Hjemmetjenesten foreslås samlokalisert inn i
lokalene etter Familiens hus i Runniveien 19.
En samlokalisering vil gi en mer effektiv,
helhetlig og fleksibel tjeneste. I tillegg
tilfredsstiller ikke lokalene for avdelingen i
Vormsund kravene fra Arbeidstilsynet.
Midlene vil dekke midlertidige behov for
moduler, samt tilpasning og oppussing av
lokalene.

Budsjett
2017

HP
2018

HP
2019

HP
2018

5 000

1 500

1 500

3 000

Det avsettes midler til å ta i bruk ny
velferdsteknologi. Allerede i starten av
perioden vil en innføre nye digitale
trygghetsalarmer og elektroniske dørlåser til
hjemmeboende eldre med tjenester fra
kommunen. Dette gir økt trygghet for den
enkelte, og mer effektive tjenester for
kommunen. Tilsvarende teknologi vil også
tas i bruk ved sykehjemmet og ved
bosenteret.
Inventar og utstyr nye sykehjemsplasser

Bemannet bolig rusavhengige
Budsjett
2017

HP
2018

HP
2019

HP
2018

2 000
40 000
Etablering av botilbud på 8 plasser med
heldøgns bemanning, for personer med
rusavhengighet.

Budsjett
2017

HP
2018

HP
2019

HP
2018

500
Kommunestyret vedtok i sak PS 16/116 å
gjenåpne 14 somatiske sykehjemsplasser.
Det vil anslagsvis koste ca. kr. 500 000 å
sette rommene i stand og kjøpe inn
nødvendig utstyr.

Oppfølging av personer med
rusmiddelproblemer er kommunens ansvar,
og egnet bolig er en forutsetning for å kunne
lykkes med behandling og
oppfølgingstjenester.
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Kommunestyrets vedtak

7

Innhold:
Kommunestyrets vedtak
Økonomisk oversikt drift …………………………..
Økonomisk oversikt investering…………………..
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2016
Kommunestyrets vedtak:
1. Handlingsprogram 2017-2020
a. Handlingsprogram 2017-2020 vedtas med de mål og premisser for kommunens
tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet, med endringer
vedtatt av kommunestyret 10.12.16.
2. Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020.
a. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 1A og budsjettskjema 1B med
endringer som vedtas av kommunestyret 20.12.16.
b. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på virksomhetene.
c. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og
budsjettskjema 2B med endringer som vedtas av kommunestyret 20.12.16.
d. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar
med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av
kommunestyret.
3. Låneopptak
a. Kommunestyret godkjenner en låneramme i 2017 på inntil 209,1 millioner kroner med
30 års løpetid, for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Rådmannen gis
samtidig fullmakt til å refinansiere tidligere låneopptak til investeringer med 30 års
løpetid.
b. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 30 millioner kroner i lån i Husbanken til
innvilgelse av Startlån.
c. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer.
4. Eiendomsskatt
a. I medhold av eiendomsskatteloven skrives eiendomsskatten ut med 3 promille av
takst og kreves inn i fire terminer.
b. Det gis et bunnfradrag i taksten på kr 200 000 for alle selvstendige boligenheter som
er godkjent for varig opphold for en familie og for fritidsboliger. Tidligere vedtatte
vedtekter og fritaksbestemmelser legges til grunn.
5. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger
a. Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler for kommunens tjenester vedtas i henhold
til kapittel 7, vedlegg: med endringer vedtatt i kommunestyret 20.12.16.
b. Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende
lover, forskrifter og retningslinjer.
c. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i
henhold til kommunal deflator.
d. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1.januar 2017 dersom
ikke annet er fastsatt.
6. Endringer i forhold til rådmannens utkast til Handlingsprogram med budsjett 2017 og
økonomiplan 2017 – 2020.
Økonomi: Se eget vedlegg
Verbalforslag:
Folkehelse
Som en del av Nes kommunes allmenne folkehelsearbeid, skal det i 2017 settes et særlig fokus
på helsefremmende kosthold og ernæring. Dette fokuset er spesielt viktig i kommunens
institusjoner, men skal gjelde alle kommunens virksomheter. Arbeidet skal særlig rettes mot
utsatte grupper, hvor vekt og ernæring er en utfordring, som overvekt blant barn og vekttap og
underernæring blant eldre. Arbeidet startes første kvartal 2017 og rapporteres i årsmelding 2017.
Utvalg for oppvekst, helse og velferd gis muntlig rapport hvert kvartal.
Internett og mobildekning
Behovet for internett og mobildekning har økt betydelig de senere årene. Dette gjelder også i Nes.
Det ble derfor igangsatt et arbeid med å kartlegge dekningsgraden i kommunen i 2016.
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Resultatet av kartleggingen viser at store deler av kommunen har dårlig dekning. Den
gjennomførte kartleggingen vil bli fulgt opp med konkrete tiltak i 2017 og resten av planperioden.
Organisering av kommunens plan- og styringssystem

Organisering
•
•
•
•

I forbindelse med at kultur opprettes som eget kommunalområde, må det også vurderes
hvilke virksomheter som skal legges inn i kommunalområdet.
Der det er mulig og hensiktsmessig, skal kommunen kjøpe tjenester av Kanmer.
Framtidig tilknytningsform for Esval Miljøpark vurderes. Vurderingen skal også omfatte
alternativet rekommunalisering.
Den nasjonale terskelverdien for offentlige anskaffelser heves fra 0,5 mill til 1,1 mill kr
med virkning fra 1.1.2017. Det er et ønske at denne regelendringen skal komme lokale
leverandører til gode, slik at disse gis anledning til å konkurrere om kontrakter med
kommunen i større grad enn tidligere. I lys av dette vurderes videre deltakelse i Øvre
Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK).

Kommunens plan- og styringssystem
• Styringssystemet gjennomgås med vekt på forholdet mellom målstyring og
kvalitetsstyring med fokus på å styrke trepartssamarbeidet.
• For å sikre best mulig effekt av kommunens midler, foretas en totalgjennomgang av
konsulentbruk, overtid, vikarbruk og kjøp av tjenester sett opp mot å bruke egne ansatte.
Gjelder innenfor alle kommunalråder, og skal også omfatte vaktmestere, håndverkere mm.
Foretas i løpet av 1.halvår 2017.
Samfunnsutvikling og kultur
Kultur
• Det skal foretas en helhetlig gjennomgang av alle driftstilskudd til lag og foreninger og
vurdere behov for endringer på kort og lang sikt. Resultatet av vurderingen innarbeides i
budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.
• Med bakgrunn i ny samarbeidsavtale mellom kommunen og Nes Idrettsråd, utredes
alternativer for kommunalt bidrag til framtidige investeringer i og driftstilskudd til haller og
anlegg.
• Når svømmehallen er i ordinær drift, overføres driftsansvaret til kultur
Plan og næring
• Kommunedelplan Årnes – prioriteres og sluttføres i løpet av 2017.
• Det avsettes ikke midler til områderegulering for området Årnes stadion/Kjushagan i 2017.
Prioriteres ikke i 2017.
Oppvekst og utdanning

Barneverntjeneste
•

For å sikre en forsvarlig faglig behandling av barnas beste, vurderes det å styrke
saksbehandlerressursen i barnevernet. Før beslutning tas, oversendes kommunestyret
en skriftlig rapport med funnene fra gjennomgangen av tjenesten som var pålagt i 2016.

Runni ungdomsskole
• Den rødgrønne regjeringen startet et prøveprosjekt med økt lærertetthet på utvalgte
skoler. Blant disse var Runni ungdomsskole. Prosjektet var i utgangspunktet fireårig. Den
nåværende regjeringen har imidlertid ikke bevilget penger til det fjerde og siste året. For
få evaluert ordningen etter fullført prosjekt, settes det av midler til 5 lærerstillinger i
skoleåret 2017-2018.
Stillingene fordeles mellom Runni og Vormsund ungdomsskole etter en faglig vurdering.
Administrasjon og styring

Personal og organisasjon
•

Styrket sykefraværssatsing. Det totale sykefraværet i kommunen er for høyt, det må
derfor settes inn ekstra tiltak på området. Mye ansvar ligger på ledere på alle nivåer. Det
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•

iverksettes derfor et prosjekt med kompetanseheving på området, med innføring av
verdibasert ledelse.
Det foretas en gjennomgang av alle merkantile ressurser, for å kartlegge potensialet for
bedre utnyttelse. Gjennomgangen foretas som en del av den planlagte gjennomgangen
av administrative organisering.

Investeringsbudsjettet
Bemannet rusbolig – forsert oppstart og framdrift, ferdigstilles 2018.
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Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag (s. 37) (Nytt tema til slutt under
overskriften)
Universell utforming
En viktig forutsetning for at mennesker skal mestre egen hverdag er et universelt utformet
samfunn. Nes kommune har satt fokus på dette med egen temadag der ulike virksomheter i Nes
kommune er invitert til å delta sammen med Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og
politikere. For fortsatt å øke bevisstheten rundt dette temaet vil denne dagen også arrangeres i
2017. Eksisterende kommunale bygg har vært gjennomgått av et arbeidsutvalg som har kartlagt
mindre behov for utbedring. Det vil i 2017 bli gjort en ny gjennomgang av bygningsmassen der
også større tiltak og behov vil bli synliggjort og kostnadsestimert.
Ved flytting til NS mistet de demente beboerne muligheten for å komme seg ut.
Mulighet for uteplass på hhv takterrasse i 2. etasje eller uteplass via heis på bakkenivå utredes.
Sak fremmes for politisk behandling i mars 2017
Budsjettet utformes med minst mulig samleposter, da særlig driftstilskudd kan ha stor interesse
når budsjettet legges ut på høring.
Kirkens SOS i Borg støttes med kr 10.000 i 2017. Inndekning skjer ved gjennom formannskapets
disposisjonskonto.
Reduksjon i fellesposter skal ikke redusere tilskuddet til Kanmer og Kirkelig Fellesråd.
Nye fysioterapihjemler lokaliseres til Årnes.
Behandling
Forslag
Formannskapets innstilling lød:
1. Handlingsprogram 2017-2020
a. Handlingsprogram 2017-2020 vedtas med de mål og premisser for kommunens
tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet, med endringer
som vedtas av formannskapet 1.11.16 og kommunestyret 20.12.16.
2. Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
a. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 1A og budsjettskjema 1B med
endringer som vedtas av kommunestyret 20.12.16.
b. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på virksomhetene.
c. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og
budsjettskjema 2B med endringer som vedtas av kommunestyret 20.12.16.
d. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar
med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av
kommunestyret.
3. Låneopptak
a. Kommunestyret godkjenner en låneramme i 2017 på inntil 164,1 millioner kroner med
30 års løpetid, for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Rådmannen gis
samtidig fullmakt til å refinansiere tidligere låneopptak til investeringer med 30 års
løpetid. Låneramme og løpetid kan bli endret av kommunestyret 20.12.16. som
en konsekvens av endringer i budsjett og økonomiplan.
b. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 30 millioner kroner i lån i Husbanken til
innvilgelse av Startlån.
c. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer.
4. Eiendomsskatt
a. I medhold av eiendomsskatteloven skrives eiendomsskatten ut med 3 promille av
takst og kreves inn i fire terminer.
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b. Det gis et bunnfradrag i taksten på kr 200 000 for alle selvstendige boligenheter som
er godkjent for varig opphold for en familie og for fritidsboliger. Tidligere vedtatte
vedtekter og fritaksbestemmelser legges til grunn.
5. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger
a. Rådmannens forslag til kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler for
kommunens tjenester i vedlegg 3 ble sendt politikerne 30.10. Det er derfor
rådmannens forslag som legges ut på høring.
b. Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende
lover, forskrifter og retningslinjer.
c. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i
henhold til kommunal deflator.
d. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1.januar 2017 dersom
ikke annet er fastsatt.
6. Forslag til endringer i rådmannens utkast til Handlingsprogram og økonomiplan 2017 –
2020:
Organisering av kommunens plan- og styringssystem.
Organisering
• I forbindelse med at kultur opprettes som eget kommunalområde, må det også vurderes
hvilke virksomheter som skal legges inn i kommunalområdet.
• Der det er mulig og hensiktsmessig, skal kommunen kjøpe tjenester av Kanmer.
• Framtidig tilknytningsform for Esval Miljøpark vurderes. Vurderingen skal også omfatte
alternativet rekommunalisering.
• Den nasjonale terskelverdien for offentlige anskaffelser heves fra 0,5 mill til 1,1 mill kr
med virkning fra 1.1.2017. Det er et ønske at denne regelendringen skal komme lokale
leverandører til gode, slik at disse gis anledning til å konkurrere om kontrakter med
kommunen i større grad enn tidligere. I lys av dette vurderes videre deltakelse i Øvre
Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK).
Kommunens plan- og styringssystem
• Styringssystemet gjennomgås med vekt på forholdet mellom målstyring og
kvalitetsstyring med fokus på å styrke trepartssamarbeidet.
• For å sikre best mulig effekt av kommunens midler, foretas en totalgjennomgang av
konsulentbruk, overtid, vikarbruk og kjøp av tjenester sett opp mot å øke
grunnbemanning/opprette vikarpool. Gjelder innenfor alle kommunalråder.
Oppfølging av kommuneplanen
Grønt preg og biologisk mangfold:
Kartlegging av biologisk mangfold gjennomføres i henhold til vedtatt planstrategi.
Driftsbudsjettet
Samfunnsutvikling og kultur
Kultur:
• Foreta en helhetlig gjennomgang av alle driftstilskudd til lag og foreninger og vurdere
behov for endringer på kort og lang sikt. Resultatet av vurderingen innarbeides i budsjett
og økonomiplan.
• Når svømmehallen er i ordinær drift, overføres driftsansvaret til kultur.
Plan og næring:
• Kommunedelplan Årnes – prioriteres og sluttføres i løpet av 2017.
• Det avsettes ikke midler til områderegulering for området Årnes stadion/Kjushagan i 2017.
Oppvekst og utdanning
Barneverntjenesten:
• For å sikre en forsvarlig faglig behandling av barnas beste, vurderes det å styrke
saksbehandlerressursen i barnevernet. Før beslutning tas, oversendes kommunestyret
en skriftlig rapport med funnene fra gjennomgangen av tjenesten som var pålagt i 2016.
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Administrasjon og styring
• Politisk styring, økonomi: Nytt helhetlig godtgjøringsreglement legges fram til behandling i
desember, kostnadene innarbeides i budsjett og økonomiplan.
• Politisk sekretariat. Det vurderes å frita formannskapssekretæren for oppgavene som
leder av servicetorget. Eventuelle økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett og
økonomiplan.
• Personal og organisasjon: Styrket sykefraværssatsing. Det totale sykefraværet i
kommunen er for høyt, det må derfor settes inn ekstra tiltak på området. Mye ansvar
ligger på ledere på alle nivåer. I stedet for å utøke staben ytterligere, iverksettes et
prosjekt med kompetanseheving på området.
• Det foretas en gjennomgang av alle merkantile ressurser, for å kartlegge potensialet for
bedre utnyttelse.
• Før endelig beslutning om å opprette en juriststilling fattes, må innsparingene ved en slik
opprettelse sannsynliggjøres.
• Internett og mobildekning. Følge opp dekningsundersøkelsen med konkrete tiltak
Investeringsbudsjettet
• Ungdomsskole – Byggestart endres fra 2018 til 2017.
• Bemannet bolig rusavhengige- oppstart snarest mulig, ferdigstillelse 2018
Andre tiltak
Internett og mobildekning
• Dekningsundersøkelsen følges opp med konkrete tiltak snarest.
Representanten Tone Rønoldtangen fremmet følgende forslag på vegne av Nes
Arbeiderparti, Nes Senterparti og Nes Sosialistisk Venstreparti:
1. Handlingsprogram 2017-2020
a. Handlingsprogram 2017-2020 vedtas med de mål og premisser for kommunens
tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet, med endringer
vedtatt av kommunestyret 10.12.16.
2. Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
a. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 1A og budsjettskjema 1B med
endringer som vedtas av kommunestyret 20.12.16.
b. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på virksomhetene.
c. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og
budsjettskjema 2B med endringer som vedtas av kommunestyret 20.12.16.
d. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar
med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av
kommunestyret.
3. Låneopptak
a. Kommunestyret godkjenner en låneramme i 2017 på inntil 209,1 millioner kroner med
30 års løpetid, for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Rådmannen gis
samtidig fullmakt til å refinansiere tidligere låneopptak til investeringer med 30 års
løpetid.
b. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 30 millioner kroner i lån i Husbanken til
innvilgelse av Startlån.
c. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer.
4. Eiendomsskatt
a. I medhold av eiendomsskatteloven skrives eiendomsskatten ut med 3 promille av
takst og kreves inn i fire terminer.
b. Det gis et bunnfradrag i taksten på kr 200 000 for alle selvstendige boligenheter som
er godkjent for varig opphold for en familie og for fritidsboliger. Tidligere vedtatte
vedtekter og fritaksbestemmelser legges til grunn.
5. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger
a. Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler for kommunens tjenester vedtas i henhold
til kapittel 7, vedlegg: med endringer vedtatt i kommunestyret 20.12.16.
b. Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende
lover, forskrifter og retningslinjer.
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c. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i
henhold til kommunal deflator.
d. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1.januar 2017 dersom
ikke annet er fastsatt.
Endringer i forhold til rådmannens utkast til Handlingsprogram med budsjett 2017 og
økonomiplan 2017 – 2020.
Økonomi: Se eget vedlegg
Verbalforslag:
Folkehelse
Som en del av Nes kommunes allmenne folkehelsearbeid, skal det i 2017 settes et særlig fokus
på helsefremmende kosthold og ernæring. Dette fokuset er spesielt viktig i kommunens
institusjoner, men skal gjelde alle kommunens virksomheter. Arbeidet skal særlig rettes mot
utsatte grupper, hvor vekt og ernæring er en utfordring, som overvekt blant barn og vekttap og
underernæring blant eldre.
Arbeidet startes første kvartal 2017 og rapporteres i årsmelding 2017. Utvalg for oppvekst, helse
og velferd gis muntlig rapport hvert kvartal.
Internett og mobildekning
Behovet for internett og mobildekning har økt betydelig de senere årene. Dette gjelder også i Nes.
Det ble derfor igangsatt et arbeid med å kartlegge dekningsgraden i kommunen i 2016.
Resultatet av kartleggingen viser at store deler av kommunen har dårlig dekning. Den
gjennomførte kartleggingen vil bli fulgt opp med konkrete tiltak i 2017 og resten av planperioden.
Organisering av kommunens plan- og styringssystem.
Organisering
• I forbindelse med at kultur opprettes som eget kommunalområde, må det også vurderes
hvilke virksomheter som skal legges inn i kommunalområdet.
• Der det er mulig og hensiktsmessig, skal kommunen kjøpe tjenester av Kanmer.
• Framtidig tilknytningsform for Esval Miljøpark vurderes. Vurderingen skal også omfatte
alternativet rekommunalisering.
• Den nasjonale terskelverdien for offentlige anskaffelser heves fra 0,5 mill til 1,1 mill kr
med virkning fra 1.1.2017. Det er et ønske at denne regelendringen skal komme lokale
leverandører til gode, slik at disse gis anledning til å konkurrere om kontrakter med
kommunen i større grad enn tidligere. I lys av dette vurderes videre deltakelse i Øvre
Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK).
Kommunens plan- og styringssystem
• Styringssystemet gjennomgås med vekt på forholdet mellom målstyring og
kvalitetsstyring med fokus på å styrke trepartssamarbeidet.
• For å sikre best mulig effekt av kommunens midler, foretas en totalgjennomgang av
konsulentbruk, overtid, vikarbruk og kjøp av tjenester sett opp mot å bruke egne ansatte.
Gjelder innenfor alle kommunalråder, og skal også omfatte vaktmestere, håndverkere mm.
Foretas i løpet av 1.halvår 2017.
Samfunnsutvikling og kultur
Kultur:
• Det skal foretas en helhetlig gjennomgang av alle driftstilskudd til lag og foreninger og
vurdere behov for endringer på kort og lang sikt. Resultatet av vurderingen innarbeides i
budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.
• Med bakgrunn i ny samarbeidsavtale mellom kommunen og Nes Idrettsråd, utredes
alternativer for kommunalt bidrag til framtidige investeringer i og driftstilskudd til haller og
anlegg.
• Når svømmehallen er i ordinær drift, overføres driftsansvaret til kultur.
Plan og næring:
• Kommunedelplan Årnes – prioriteres og sluttføres i løpet av 2017.
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•

Det avsettes ikke midler til områderegulering for området Årnes stadion/Kjushagan i 2017.
Prioriteres ikke i 2017.

Oppvekst og utdanning
Barneverntjenesten:
• For å sikre en forsvarlig faglig behandling av barnas beste, vurderes det å styrke
saksbehandlerressursen i barnevernet. Før beslutning tas, oversendes kommunestyret
en skriftlig rapport med funnene fra gjennomgangen av tjenesten som var pålagt i 2016.
Runni ungdomsskole:
• Den rødgrønne regjeringen startet et prøveprosjekt med økt lærertetthet på utvalgte
skoler. Blant disse var Runni ungdomsskole. Prosjektet var i utgangspunktet fireårig. Den
nåværende regjeringen har imidlertid ikke bevilget penger til det fjerde og siste året. For
få evaluert ordningen etter fullført prosjekt, settes det av midler til 5 lærerstillinger i
skoleåret 2017-2018.
Stillingene fordeles mellom Runni og Vormsund ungdomsskole etter en faglig vurdering.
Administrasjon og styring
• Personal og organisasjon: Styrket sykefraværssatsing. Det totale sykefraværet i
kommunen er for høyt, det må derfor settes inn ekstra tiltak på området. Mye ansvar
ligger på ledere på alle nivåer. Det iverksettes derfor et prosjekt med kompetanseheving
på området, med innføring av verdibasert ledelse.
• et foretas en gjennomgang av alle merkantile ressurser, for å kartlegge potensialet for
bedre utnyttelse. Gjennomgangen foretas som en del av den planlagte gjennomgangen
av administrative organisering.
Investeringsbudsjettet
Bemannet rusbolig – forsert oppstart og framdrift, ferdigstilles 2018.
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Representanten Åse Birgitte Skjærli fremmet Venstres forslag fra formannskapets
behandling på nytt:
Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag (s37)
Forslag: Nytt tema til slutt under overskriften
Universell utforming
En viktig forutsetning for at mennesker skal mestre egen hverdag er et universelt utformet
samfunn. Nes kommune har satt fokus på dette med egen temadag der ulike virksomheter i Nes
kommune er invitert til å delta sammen med Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og
politikere. For fortsatt å øke bevisstheten rundt dette temaet vil denne dagen også arrangeres i
2017. Eksisterende kommunale bygg har vært gjennomgått av et arbeidsutvalg som har kartlagt
mindre behov for utbedring. Det vil i 2017 bli gjort en ny gjennomgang av bygningsmassen der
også større tiltak og behov vil bli synliggjort og kostnadsestimert.
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Nes kommune er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetablering,
næringsutvikling, turisme og friluftsliv (s 49)
Prioriteringer for perioden er hovedsakelig etablering av gründersenter, områderegulering av
Herbergåsen industriområde, samt utvikling av Esval Miljøpark KF / Nes Miljøpark.
Foreslås endret til
Prioriteringer for perioden er hovedsakelig etablering av gründersenter, arbeid for videreutvikling
av mobil- og nettdekning, områderegulering av Herbergåsen industriområde, samt utvikling av
Esval Miljøpark KF / Nes Miljøpark
Fusjon Framtun- Auli
Besparelser

1 rektor
2 lærerressurser
sfo 0,5 årsverk
drift/ vedlikehold
sum

Kostnader

brakkeleie
drift/ vedlikehold
montasje
sum

årsvirkning
820 000
1 200 000
300 000
1 000 000
3 320 000

2017
372 727
545 455
150 000
750 000
1 818 182
halvårlig

Differanse
Gratis lege 16-19
åringer
Økt tilskudd lag og
foreninger
Ferdigstilling
dekningsdokument,
tilrettelegging og
søknadsprosesser
Vaktmestertjeneste for
omsorgsboliger, Kanmer

261 000
200 000

108 750
100 000
287 000
495 750
2017

461 000
årsvirkning
økonomiplan
2 859 000
360 000

1 322 432
270 000

1 500 000

700 000

200 000

350 000

(9 mnd virkning
2017)

800 000
2 860 000

1 320 000

Representanten Øystein Seland fremmet følgende forslag på vegne av Nes Høyre
1. Handlingsprogram 2017–2020
a. Handlingsprogram 2017–2020 legges i hovedsak til grunn for kommunens oppfølging
av kommuneplanen.
2. Budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
a. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 1A og budsjettskjema 1B med
følgende endringer:
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b. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på virksomhetene.
c. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og
budsjettskjema 2B med følgende endringer:

d. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar
med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av
kommunestyret.
3. Låneopptak
a. Kommunestyret godkjenner en låneramme i 2017 på 106,0 mill. kroner for å
finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Lån forutsettes nedbetalt over 20 år.
b. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 30 millioner kroner i lån i Husbanken til
innvilgelse av Startlån.
c. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne øvrige lånevilkår for de nevnte lånerammer.
4. Eiendomsskatt
a. I medhold av eiendomsskatteloven videreføres eiendomsskatten i 2017. Skatten
skrives ut med 3 promille av takst og kreves inn i 4 terminer.
b. Det gis et bunnfradrag i taksten på kr 200 000 for alle selvstendige boligenheter som
er godkjent for varig opphold for en familie og for fritidsboliger. Tidligere vedtatte
vedtekter og fritaksbestemmelser legges til grunn.
5. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger
a. Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler for kommunens tjenester vedtas i henhold
til vedlegg 3: Betalingssatser for 2017.
b. Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende
lover, forskrifter og retningslinjer.
c. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst, reguleres i hovedsak i
henhold til kommunal deflator.
d. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2017 dersom
ikke annet er fastsatt.
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Høyres verbalforslag:
Tilknytningsavgifter
For i fremtiden å unngå urimelige krav om tilknytningsavgift for vann- og avløpsanlegg, bes
rådmannen utarbeide forslag til en ny beregningsmåte som i større grad enn gjeldende regel
reflekterer faktisk kostnad og bruk.
Vaktmestertjenester
Løpende vedlikehold er god eiendomsforvaltning. En effektiv måte å drive dette på, er ved tidlig
og direkte innsats. Rådmannen bes fremme forslag til en desentralisert organisering av
vaktmestertjenesten med instrukser som legger opp til at vaktmestrene i størst mulig grad selv
skal utføre vedlikehold av kommunens bygg og anlegg.
Omsorgstilbud
Det er fortsatt behov for et mer differensiert omsorgstilbud. Rådmannen bes snarest legge frem
forslag til hvordan de mest pleietrengende brukerne av hjemmetjenesten kan tilbys plass i
Leirvegen bosenter. Det forutsettes at plassene i 2017 kan driftes uten ekstra bemanningsøkning.
Representanten Tove Nyhus fremmet følgende forslag på vegne av Nes Fremskrittsparti:

PKT 4: VERBALFORSLAG
Ved flytting til NS mistet de demente beboerne muligheten for å komme seg ut. Mulighet for
uteplass på hhv takterrasse i 2. etasje eller uteplass via heis på bakkenivå utredes.
Sak fremmes for politisk behandling i mars 2017.
Representanten Odd Hagen fremmet følgende forslag på vegne av Odd Hagen:
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1. Budsjettet utformes med minst mulig samleposter, da særlig driftstilskudd kan ha stor
interesse når budsjettet legges ut på høring.
2. Kirkens SOS i Borg støttes med kr 10000,- i 2017. Inndekning skjer ved gjennom
formannskapets disposisjonskonto.
Reduksjon i fellesposter skal ikke redusere tilskuddet til Kanmer og Kirkelig Fellesråd.
Representanten Merete von der Fehr fremmet følgende forslag på vegne av AP, H, SP, SV,
KRF, V og FRP:
Nye fysioterapihjemler lokaliseres til Årnes.
Votering:
Det ble først votert over verbalforslagene.
Repr. Skjærlis verbalforslag vedrørende «Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen
hverdag» ble enstemmig vedtatt.
Repr. Skjærlis verbalforslag vedrørende «Nes kommune er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for
næringsetablering, næringsutvikling, turisme og friluftsliv» fikk 15 stemmer (6 FRP, 5 H, 2 V, 1
KRF, 1 MDG) og falt.
Repr. Selands verbalforslag vedrørende tilknytningsavgifter fikk 11 stemmer (6 FRP, 5 H) og falt.
Repr. Selands verbalforslag vedrørende vaktmestertjenester fikk 13 stemmer (6 FRP, 5 H, 2 V)
og falt.
Repr. Selands verbalforslag vedrørende Leirvegen fikk 15 stemmer (6 FRP, 5 H, 2 V, 1 MDG, 1
KRF) og falt.
Repr. Nyhus’ verbalforslag om Nes Sykehjem ble enstemmig vedtatt.
Repr. von der Fehrs verbalforslag om fysioterapihjemler ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tallforslagene.
Repr. Hagens tallforslag, punkt 1, ble enstemmig vedtatt.
Repr. Skjærlis tallforslag fikk 2 stemmer (2 V) og falt.
Repr. Selands tallforslag fikk 5 stemmer (5 H) og falt.
Repr. Nyhus’ tallforslag fikk 6 stemmer (6 FRP) og falt.
Repr. Rønoldtangens samlede forslag – herunder verbalforslag og tallforslag – ble vedtatt med
22 stemmer (15 AP, 4 SP, 1 SV, 1 MDG, 1 KRF).
Med dette falt formannskapets innstilling.
Til slutt ble det votert over repr. Hagens tallforslag, punkt 2, som ble enstemmig vedtatt.
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Økonomiske oversikter

Økonomisk oversikt drift
Regnskap
2015

Vedtatt budsjett
2016

Budsjett
2017

HP 2018

HP 2019

HP 2020

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

Sum driftsinntekter

-40 078
-97 163
-144 890
-499 832
-32 032
-11 937
-443 864
-18 762
-3 793

-1 292 351

-39 111
-116 760
-96 952
-511 007
-31 787
-5 070
-472 787
-27 608
-3 800

-41 828
-121 535
-98 559
-533 839
-49 539
-6 579
-502 307
-28 132
-2 800

-41 828
-123 062
-98 288
-544 117
-48 139
-6 605
-503 474
-28 526
-2 800

-1 304 882 -1 385 118 -1 396 839

-41 828
-123 062
-98 110
-554 816
-45 051
-6 605
-507 340
-28 929
-2 800

-41 828
-123 062
-98 080
-564 460
-45 113
-6 605
-510 740
-29 321
-2 800

-1 408 541 -1 422 009

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

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

590 104
153 474
142 882
241 797
67 546
46 400
-957

1 241 245

596 181
167 841
138 997
228 500
78 439
43 690
-1 213

638 085
166 001
161 237
247 319
84 660
41 407
-709

648 375
181 579
155 411
245 873
85 064
41 407
-709

654 414
162 844
155 039
245 739
84 957
41 407
-709

671 556
176 590
154 814
244 851
84 927
41 407
-709

1 252 435 1 338 000

1 357 000

1 343 691

1 373 436

-51 106

-52 447

-47 118

-39 839

-64 850

-48 573

-7 188
-294

-11 000
-51

-11 000
-51

-11 000
-51

-11 000
-51

-11 000
-51

-7 482

-11 051

-11 051

-11 051

-11 051

-11 051

16 149
47 422

18 679
56 638
51

21 275
48 126
51

23 441
51 743
51

24 415
58 144
51

26 396
64 534
51

Sum eksterne finansutgifter

63 571

75 368

69 452

75 235

82 610

90 981

Resultat eksterne fin.trans

56 089

64 317

58 401

64 184

71 559

79 930

-46 400

-43 690

-41 407

-41 407

-41 407

-41 407

-41 417

-31 820

-30 124

-17 062

-34 698

-10 050

-14 408
-7 698

-1 799
-4 773

-7 400

-6 724

-6 724

-6 724

-22 107

-6 572

-7 400

-6 724

-6 724

-6 724

15 183
8 644

37 383
1 009

35 338
2 186

21 600
2 186

39 236
2 186

14 588
2 186

Sum avsetninger

23 827

38 392

37 524

23 786

41 422

16 774

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

-39 697

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdragsutgifter
Utlån

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat
AVSETNINGER
Bruk av avsetninger
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond

Sum bruk av avsetninger
Avsetninger
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
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Økonomisk oversikt investering
Regnskap
2015

Vedtatt
budsjett 2016

Budsjett
2017

HP 2018

HP 2019

HP 2020

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

Sum inntekter

-6 651
-128
-30 288
-1

-4 300

-2 650

-43 500

-62 000

-42 500

-45 300

-54 100

-37 068

-43 500

-66 300

-45 150

-45 300

-54 100

692
240
87 011
13
22 329

268 500

240 150

185 700

196 000

229 400

3 500

48 900

42 100

42 900

51 700

110 286

272 000

289 050

227 800

238 900

281 100

23 044
23 463
2 245
6 216
55

9 000
30 000
2 250

9 000
30 000
2 838

9 000
30 000
2 838

9 000
30 000
2 838

9 000
30 000
2 838

55 023

41 250

41 838

41 838

41 838

41 838

128 242

269 750

264 588

224 488

235 438

268 838

-95 855
-20 965
-9 264
-2 157

-215 456
-9 000
-45 294

-219 961
-9 000
-35 627

-164 286
-9 000
-51 202

-195 288
-9 000
-31 150

-224 468
-9 000
-35 370

-128 242

-269 750

-264 588 -224 488

-235 438

-268 838

INVESTERINGSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr
Overføringer

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

Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov
FINANSUTGIFTER
Bruk av lån
Mottatte avdrag på utlån
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne fond

Sum finansiering

Udekket / udisponert
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Anskaffelse og anvendelse av midler
Regnskap
2015

Vedtatt
budsjett 2016

Budsjett
2017

HP 2018

HP 2019

HP 2020

-1 385 118
-66 300
-240 012

-1 396 839
-45 150
-184 337

-1 408 541
-45 300
-215 339

-1 422 009
-54 100
-244 519

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

Sum anskaffelse av midler

-1 292 351
-37 067
-124 304

-1 453 722

-1 304 882
-43 500
-235 507

-1 583 889 -1 691 430 -1 626 326 -1 669 180 -1 720 628

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

Sum anvendelse av midler

Anskaffelse - anvendelse av midler

1 194 845
110 286
112 324

1 417 455

1 208 745
272 000
116 618

1 296 593
289 050
111 290

1 597 363 1 696 933

1 315 593
227 800
117 073

1 302 284
238 900
124 448

1 332 029
281 100
132 819

1 660 466 1 665 632 1 745 948

-36 267

13 474

5 503

34 140

-3 548

25 320

-36 267

13 474

5 503

34 140

-3 548

25 320

Avsetninger
Bruk av avsetninger

69 795
-33 528

38 392
-51 866

37 524

-43 027

23 786
-57 926

41 422
-37 874

16 774
-42 094

Netto avsetninger

36 267

-13 474

-5 503

-34 140

3 548

-25 320

Endring i ubrukte lånemidler

Endring i arbeidskapital

Avsetninger og bruk av avsetninger

127

