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Rådmannen har ordet
Nes kommune er en synlig landbrukskommune i en attraktiv region med gode forutsetninger for å
sikre et godt tjenestetilbud og fremtidig vekst i kommunen. Vi vil arbeide for å legge til rette for at
den enkelte og Nes-samfunnet sikres god velferd, verdiskapning og bærekraftig utvikling.
Etter noen år med god økonomi, viste regnskapstallene for 2017 at kommunen sliter økonomisk.
Denne situasjonen har blitt ytterligere forsterket gjennom 2018, og har resultert i et revidert
budsjett for 2019 med betydelige innsparinger i driften. Innsparingstiltakene har medført flere
nødvendige omstillings- og omorganiseringstiltak i kommunen. Oppgavene vi står overfor kan
bare gjennomføres ved tett ledelsesmessig oppfølging, forankring blant ansatte, god
økonomistyring og kostnadseffektiv drift.
Kvalitetsledelse
Gjennom arbeidet er det også blitt synliggjort et avgjørende behov for et helhetlig kvalitets- og
avvikshåndteringssystem i Nes kommune. Gjennom dette arbeidet skal kommunen gjennomgå
samtlige prosedyrer for å tydeliggjøre og synliggjøre riktig og effektiv drift samt hensiktsmessig
oppgavefordeling mellom staben og linjeledelsen. Dette blir, ved siden av økonomiske
tilpasninger, det viktigste arbeidet for rådmannen i 2020.
Budsjett 2020
Med dette legges det frem budsjettforslag for 2020. Budsjettforslaget er en videreføring av
revidert budsjett fra februar 2019, der kommunestyret vedtok innsparinger med en helårseffekt i
2020 på til sammen nærmere 80 millioner kroner.
Budsjettforslaget svarer ikke ut kommunestyrets forventning om at 1,75 % (ca. 26,5 mill. kr) av
budsjettet skal fondsavsettes. Rådmannen har i dette budsjettet bare funnet rom for å avsette
10,9 mill. kr.
Bakgrunnen for dette er nye kostnader på grunn av nye brukere, økt infrastruktur, private
barnehager, lærertetthetsnorm mv og at en del av de besluttede innsparingstiltakene har hatt
mindre effekt en forespeilet eller vist seg vanskelig å realisere.
Rådmannen vil anbefale at organisasjonen gjennom arbeidet med å se på oppgaveløsning på
tvers mellom kommunalområdene, og arbeidet med kvalitetsledelse gjennom 2020 identifiserer
og henter ut øvrig forventet handlingsrom for derved inn i 2021 å kunne levere et bærekraftig
budsjett. På denne måten kan vi ansvarliggjøre og gjennomføre nødvendige innsparinger, uten
nå å iverksette nye kutt-tiltak utover det som ble besluttet av kommunestyret i revidert budsjett for
2019.
NESte skritt – #sammen om kontinuerlig forbedring representerer en tilnærming for å oppnå
effektiv ressursbruk tilpasset kommunens rammebetingelser. #Sammen peker på at skal vi lykkes
må flere parter bidra – ansatte, tillitsvalgte, folkevalgte, frivilligheten og innbyggerne.
Nes kommune består av mange dedikerte ansatte som hver dag, døgnet rundt, leverer gode
tjenester. Det skal vi fortsette å gjøre og arbeide for å videreutvikle også inn i fremtiden.
Med vennlig hilsen

Jon Sverre Bråthen
Rådmann
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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 er kommuneplanen og handlingsprogrammet med årsbudsjett og økonomiplan sentrale
planer.

Nes er en middels stor kommune som har hatt jevn vekst i folketallet de siste årene. I 2018 økte
folkemengden med 2,07 % Pr. 20. august 2019 var det 22 168 innbyggere i kommunen.
Med 637 kvadratkilometer i areal er Nes den nest største kommunen i Akershus. Nes er en
særpreget landbrukskommune med over 800 gårdsbruk og er landets største kornkommune.
Tettstedet Årnes er kommunesenter og kjennetegnes som en «stasjonsby» med landsbypreg
beliggende langs Kongsvingerbanen. Bosettingsmønsteret er preget av spredt bebyggelse med
mange små tettsteder. Om lag 20 % av befolkningen bor i kommunesenteret og 64 % av
innbyggerne bor i tettbebyggelse.
Nes sine særegenheter – som elvemøtet mellom Glomma og Vorma, det bølgende
kulturlandskapet og kulturhistorien, blandet med kjennetegn som tilgangen til natur og friluft, det
rike kulturlivet og idrettstilbudet, mye frivillig arbeid og god dugnadsånd – er med på å danne
kommunens identitet. Næringsstrukturen preges av primærnæringene, offentlig virksomhet og
servicenæringer. Nesten halvparten av arbeidsplassene i kommunen er innenfor offentlig
administrasjon, undervisning og helse- og omsorgstjenester. Nes er en typisk pendlerkommune,
der de fleste pendler til Oslo, og dernest til Gardermoen-området.

Organisering - slik jobber vi
Nes kommune har et omfattende samfunnsoppdrag, og en viktig rolle som samfunnsutvikler.
Kommunen 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 ble fra 2018 administrativt organisert i fire kommunalområder, og fra 1. juni 2019
ble i tillegg sentraladministrasjonen omgjort til et femte kommunalområde:






Kultur og mangfold
Oppvekst og utdanning
Samfunn og miljø
Helse og velferd
Administrasjon og styring

Rådmannens ledergruppe består av rådmannen, fem kommunalsjefer, kvalitetssjef, HR og
digitaliseringssjef, kommuneoverlege og kommunikasjonssjef. Kommunalsjefene har
resultatansvar for samlet tjenesteproduksjon i kommunalområdene.
Selskaper
Aksjeselskap og kommunale foretak
Nes kommune har to heleide aksjeselskap og ett kommunalt foretak.
Kanmer AS ble stiftet 30.november 2001. Selskapets formål er å drive individuell utvikling og
sysselsetting med mennesket i sentrum. Selskapet er kvalitetssikret med NAVs kravspesifikasjon,
og med tilgang til alle virkemidler som NAV har. Selskapets generalforsamling er identisk med
Nes kommunes formannskap.
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Nes Kulturhus AS ble stiftet 5.oktober 1999. Selskapets formål er å eie og drive utleie av
kulturhus i Nes kommune. Selskapets generalforsamling er identisk med Nes kommunes
formannskap.
Esval Miljøpark KF ble opprettet som et kommunalt foretak (KF) 1. januar 2012. Esval begynte
som et avfallsdeponi i 1972. De har i dag et moderne avfallsanlegg med formål å drive
avfallsrelatert virksomhet, deponering og gjenvinning på en slik måte at det gir samfunnsmessige
og miljøriktige løsninger for innbyggerne i Nes kommune, industrien og andre avfallsbesittere.
Kommunen har i tillegg en 15 % eierandel i Nes Miljøpark AS. Selskapets hovedaksjonærer er
AF Gruppen og Gunnar Holth Grusforretning AS. Miljøparken tar imot forurenset masse og renser
de på en miljømessig forsvarlig måte. Nes Miljøpark AS er det første anlegget for gjenvinning av
forurenset masse på Østlandet.

Interkommunale selskaper og samarbeid
Regionen på Øvre Romerike bestående av kommunene Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad,
Gjerdrum og Ullensaker er preget av sterk vekst. Dette fordrer et tett samarbeid på tvers av
kommunene for å gi gode og effektive tjenester for innbyggerne.
Øvre Romerike Utvikling (ØRU), har siden det ble opprettet i 1987 vært et felles samarbeidsorgan
og regionråd etter kommuneloven § 27 om interkommunalt samarbeid. Fra 1.1.2019 endret ØRU
formelt navn til Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP) og intensjonen er å
videreutvikle samarbeidet innenfor flere områder og prosjekter og bygge merkevaren
"Gardermoregionen".
Gardermoregionen ledes av et politisk styre bestående av kommunenes ordførere. I tillegg er det
organisert et rådmannsutvalg og ulike fagnettverk. Det er utarbeidet strategier for samarbeid
innenfor interessepolitikk, næringsutvikling, tjenestesamarbeid og administrativt samarbeid, samt
felles IKT- strategier.
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
Skåningsrud skole og ressurssenter
Gardermoregionen interkommunalt politisk råd

Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen (vertskommune i parentes)








Voksenopplæring (Ullensaker)
Barnevernsvakt (Lørenskog)
Miljørettet helsevern (Nannestad)
Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (Ullensaker)
Interkommunalt byggetilsyn (Ullensaker)
Vannområde Øyeren (Nes)
Skatteoppkreverfunksjon (Ullensaker)
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Kommunens plan- og styringssystem
Kommunens plan- og styringssystem skal sikre at alle våre virksomheter arbeider mot samme
mål, og at kommunen kan etterprøve det som er utført. Gjennom plan- og styringssystemet skal
kommuneplanens samfunnsdel realiseres. Med utgangspunkt i vedtatt visjon, mål og strategier
utarbeides et fireårig handlingsprogram med budsjett og økonomiplan.
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.
Modell av plan- og styringssystemet:

Hva handlingsprogrammet inneholder
Dette er kommuneplanens kortsiktige handlingsdel (handlingsprogram) for perioden 2020-2023.
Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 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 og
konkretiserer periodemål som skal følge opp satsingsområdene og overordnede mål i
kommuneplanen.
Formålet med handlingsprogrammet er å vise:
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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
Regjeringen legger opp til en vekst i kommunenes frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i 2020
på 1,3 mrd. kroner. I statsbudsjettet har imidlertid regjeringen oppjustert skatteinntektene i 2019
med 4,9 mrd. kr., hvilket innebærer at inntektene neste år blir omtrent som i år, eller i realiteten litt
lavere. Således kan ikke økte skatteinntekter i 2019 benyttes til varige økninger i driftsutgiftene.
Realveksten i samlede inntekter for 2020 tilsvarer 3,2 mrd. kr. Grunnen til dette er blant annet at
flere øremerkede tilskudd blir innlemmet i rammetilskuddet. For kommunene gjelder dette
følgende tilskudd:









Rekruttering av psykologer
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens
Habilitering og rehabilitering
Samordning av lokale rus- og kriminalforebyggende tiltak
Etablering og tilpasning av egen bolig
Tidlig innsats gjennom økt lærertetthet 1.-10. trinn
Leirskoleopplæring
Gang- og sykkelveier

Noen nye satsingsområder innføres, og vil få konsekvenser for kommunen:
 Inntektsgradert foreldrebetaling for 1.-2. trinn på SFO
 Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn
Den kommunale deflatoren for 2020 er anslått til 3,1 %, hvorav lønnsvekst, som utgjør 2/3 av
deflatoren, er beregnet til 3,6 %. Sistnevnte får konsekvens for den såkalte lønnsreserven som
kommunen må beregne hvert år, dvs. dekning for lønnstillegg gitt i lokale og sentrale
lønnsforhandlinger og lønnsglidning.
Enkelte kostnadselementer er ikke inkludert i deflatoren: rentekostnader, demografikostnader og
eventuelle pensjonskostnader som er høyere/lavere enn deflatorjusteringen. Disse kostnadene
må derfor dekkes av de frie inntektene.
Demografikostnader
Den anslåtte inntektsveksten må som nevnt over ses i sammenheng med kommunesektorens
merutgifter som følge av den demografiske utviklingen. Teknisk beregningsutvalg (TBU) har
anslått at befolkningsutviklingen gir kommunene en merutgift på 1,3 mrd. kr i 2020. Merutgiftene
kan forklares med flere innbyggere i de eldre aldersgruppene og flere barn og unge i
grunnskolealder som skal ha kommunale tjenester.
Pensjonskostnader
Det har de siste årene vært en sterk vekst i pensjonspremiene som kommunene betaler til
pensjonsordningene. Dette må ses i sammenheng med høy lønnsvekst, lavt rentenivå og behov
for å styrke soliditeten i pensjonsordningene.
Pensjonsutgiftene i 2020 er anslått til å bli om lag 450 mill. kr lavere enn det som dekkes av
kommunal deflator.
Økonomisk handlingsrom
Samlet kan endringene i det økonomiske handlingsrommet til norske kommuner i 2020
oppsummeres som følger:
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Vekst i frie inntekter:
1,30 mrd. kr
Demografikostnader: - 1,30 mrd. kr
Pensjonskostnader:
0,40 mrd. kr
Særskilte satsninger: - 0,55 mrd. kr
Handlingsrom:
- 0,15 mrd. kr

Effektivisering
Det ovennevnte handlingsrommet vil bli ytterligere redusert dersom vi legger til grunn at rentene
er forventet å stige de nærmeste årene. For at kommunene skal få økt handlingsrommet sitt,
bygger regjeringen sin politikk på en effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Dersom
kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det 1,3
mrd. kr som kan brukes til styrking av tjenestene ut over det som følger av endringene i
økonomisk handlingsrom.
Rammebetingelser for Nes kommune
Nes kommune har lave frie disponible inntekter sammenlignet med landsgjennomsnittet. Etter
inntektsutjevningen utgjorde inntektene i 2018 94,6 % av landsgjennomsnittet, før utjevning
utgjorde inntektene 84,8 %. Medregnet også eiendomsskatt og konsesjonskraft, faller
gjennomsnittet til 93 %. Uavhengig av kommunens egen skatteinngang, er det veksten i
kommunesektorens frie inntekter samlet som bør legges til grunn i kommunens budsjettering av
frie inntekter.
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 særlig i de eldste aldersgruppene,
er det usikkert om veksten vil være tilstrekkelig for å finansiere det økte tjenestebehovet dette
antas å ville utløse.
Rådmannen legger SSBs hovedalternativ for befolkningsvekst til grunn ved beregning av anslag
på skatt og rammetilskudd i handlingsprogramperioden. For beregning av de frie inntektene har vi
benyttet prognosemodellen til KS som er oppdatert i samsvar med regjeringens forutsetninger i
Statsbudsjettet for 2020.
Økonomiske måltall
I følge ny kommunelov § 14-2, bokstav c, skal kommunestyret fastsette finansielle måltall for
utviklingen av kommunens økonomi. Formålet med måltallene er å synliggjøre hva som skal til for
å etablere en sunn økonomi over tid. Måltallene skal benyttes som en del av
beslutningsgrunnlaget i økonomiplan og årsbudsjett, og de skal være en lokal handlingsregel for
økonomiforvaltningen. Måltallene skal være realistiske, og mulige å oppnå, men vil ikke være
bindende.
Å sikre god økonomisk handleevne over tid innebærer å sikre at kommunen kan levere et godt
tjenestetilbud og at kommunestyret kan utøve lokal politikk. Således er det kommunestyret selv
som skal fastsette måltallene. Kommunestyret i Nes har i tidligere handlingsprogram, fastsatt
følgende måltall, eller ambisjoner, når det gjelder økonomiforvaltningen:
•
•
•
•
•

Netto driftsresultat i % av brutto inntekter:
Disposisjonsfond i % av brutto inntekter:
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter:
Netto finans- og avdragsutgifter i % av brutto driftsinntekter:
Egenkapitalfinansiering av investeringer:

Minimum
Minimum
Maksimum
Maksimum
Minimum

1,75 %
10,00 %
70,00 %
5,00 %
10,00 %

Det vil i løpet av første halvår 2020 legges frem en sak til politisk behandling som omhandler de
økonomiske måltallene. De reviderte måltallene vil kunne legges til grunn i neste års budsjett- og
handlingsprogram.
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Inntektsforutsetninger for 2019
Det anslås en nominell vekst i kommunens frie inntekter på om lag 5,4 % eller 62,2 mill. kr
sammenlignet med revidert inntektsanslag for 2019. Dette inkluderer effekt av nye innbyggere,
grensejustering og prisvekst. Prognosen viser at Nes kommune vil få 1,24 mrd. kr i skatt og
rammetilskudd i 2020. Skatteinntektene er beregnet til å utgjøre omlag 83,9 % av
landsgjennomsnittet. Etter inntektsutjevningen kommer vi opp på 94,5 %. I tillegg til de frie
inntektene kommer blant annet øremerkede statstilskudd, gebyrer/brukerbetalinger og
eiendomsskatt.
Når det gjelder eiendomsskatt er hovedregelen at alminnelig taksering skal skje hvert 10. år. I
Nes kommune ble eiendomsskatten innført i 2009, men en retakseringsprosess er foreløpig ikke
igangsatt. I gjeldende økonomiplan er det derfor lagt til grunn en såkalt kontorjustering på 10 %
av opprinnelige takster både i 2019, 2020 og 2021, jf. eigedomsskattelova § 8 A-4. Denne
forutsetningen ligger også til grunn nå.
I behandlingen av Statsbudsjettet for 2019, ble det vedtatt innført en obligatorisk reduksjonsfaktor
på 30 % i eiendomsskattetakstene på boliger og fritidsboliger gjeldende fra 2020. Dette vil kunne
gi Nes kommune et inntektsbortfall på om lag 10 millioner kroner. Kommuner som har en
eiendomsskattetakst på under 4 promille, som er ny maksimalgrense fra nyttår, vil kunne
kompensere helt eller delvis for inntektsbortfallet gjennom en økning i eiendomsskattetaksten.
I forbindelse med behandlingen av revidert budsjett 2019 fattet kommunestyret 5. februar d.å.
følgende vedtak: Administrasjonen gjennomgår eiendomsskatten i Nes på bakgrunn av nye
regler. De samlede inntektene holdes på samme nivå som i rådmannens forslag til budsjett og
økonomiplan. Med bakgrunn i dette vedtaket, foreslås det å øke eiendomsskattetaksten fra 3
promille til 3,85 promille for boliger og fritidsboliger fra 2020. Denne satsen vil kompensere for
den obligatoriske reduksjonsfaktoren på 30 %.
Kommunestyret bør i løpet av 1. halvår 2020 ta stilling til en eventuell retaksering, og hvilken
innretning eiendomsskatten skal ha framover.
Deflator, pris og lønnsvekst
I budsjettet settes det av en lønnsreserve som skal dekke alle kostnader knyttet til lønnsoppgjør
og lønnsglidning. Det er i 2020 forventet en årslønnsvekst på 3,6 %. For 2020 er det satt av en
lønnsreserve på 20 mill. kr. I tillegg kommer sosiale utgifter på nær 7 millioner kroner.
Lønnsreserven vil fordeles ut til den enkelte virksomhet når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent.
Blir lønnsveksten høyere, må dette dekkes innenfor rammene til den enkelte virksomhet.
Pensjonskostnader
KLP beregner et positivt premieavvik på omkring 45,8 mill. kr i 2020. Akkumulert premieavvik vil
ved utgangen av 2020 utgjøre 99,2 mill. kr. Det amortiserte avviket som skal regnskapsføres
utgjør 15,1 mill. kr i 2020, og vil øke utover i planperioden. Netto premieavvik er foreslått avsatt til
disposisjonsfond for alle år i planperioden. Det er dette fondet som benyttes til å betale det
amortiserte premieavviket.
Pensjonskostnadene viste en betydelig vekst i 2019, og arbeidsgivers andel til KLP måtte økes
fra 15,5 % til 17,6 %. Denne satsen videreføres i 2020. Arbeidsgivers andel til SPK (lærere)
reduseres fra dagens 10,9 % til 10,52 %. Dette utgjør en besparelse på rundt 0,5 mill. kr.
Kommunen vil motta en ny aktuarberegning fra KLP på grunn av oppdatert pensjonsgrunnlag.
Dette vil kunne medføre reduserte budsjetterte kostnader i hele økonomiplanperioden. Dette vil vi
eventuelt komme tilbake til i rapporteringen per 1. tertial 2020.

12

Handlingsprogram med budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Økonomisk status
Driftsresultat
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. Teknisk
beregningsutvalg (TBU) anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 %, mens fylkesmannens
anbefaling er 3 %. En sunn kommuneøkonomi forutsetter et netto driftsresultat som over tid ligger
på minimum 1,75 %. Dette vil være med på å sikre et godt økonomisk handlingsrom for
framtiden. For 2020 er det budsjettert med et netto driftsresultat på 2,4 % hvilket innebærer et
«overskudd» på 47,1 millioner kroner. Av dette utgjør det såkalte premieavviket 36,1 millioner kr,
slik at reelt driftsresultat er på 10,9 mill. kr eller 0,7 %. Samtidig er det budsjettert med bruk av
fond på 4,5 millioner kroner for å dekke Esval Miljøpark KFs underskudd fra 2018.
Renter og avdrag vil i økonomiplanperioden øke med 32,8 millioner kroner. Overskuddet vil
således bli lavere i planperioden, og ikke høyere. Det synes derfor nødvendig å gjennomføre
ytterligere effektivisering i årene framover.
Gjeldsbelastning
Gjeldsnivået er et sentralt og viktig moment for å vurdere om kommunen har et godt økonomisk
handlingsrom. En gjeldsbelastning som overstiger 75 % av driftsinntektene, uten at kommunen
samtidig har høye reserver i form av disposisjonsfond, er tegn på en kommune med begrenset
handlingsrom.
Nes kommune har hatt få store investeringer de siste årene, noe som gjenspeiles i at lånegjelden
er relativt beskjeden. Sammenlignet med kommunegruppe 7 er lånegjelden per innbygger
fremdeles lav. Gjeldsbelastningen var i 2018 på litt over 61 %, godt innenfor målet om 70 %. I
gjeldende handlingsprogram fremkommer imidlertid at lånegjelden vil øke betraktelig de neste
årene med investeringer i blant annet nye skoler, tilrettelagte boliger, opprustning av det
kommunale vegnettet samt utbedring og sanering avløpsnettet og vannforsyningsnettet.
Ved utgangen av 2019 vil lånegjelden til investeringer utgjøre 1 081 mill. kr. Dette utgjør en netto
økning på litt over 98,6 mill. kr etter låneopptak på 145 mill. kr høsten 2019. Ved utgangen av
planperioden vil lånegjelden utgjøre om lag 1,6 mrd. kr, og utgiftene til renter og avdrag vil være
32,8 mill. kr høyere i 2023 enn i 2020. Gjeldsbelastningen vil også bli betydelig høyere enn
kommunens målsetning på maks 70 % av driftsinntektene, og vil anslagsvis utgjøre rett i
underkant av 100 % i 2023 (ekskl. startlån og finansiell leasing av Neskollen). Det er ikke funnet
rom for egenkapitalfinansiering av investeringsprosjekter i planperioden.
For øvrig nevnes at følgende forutsetninger er lagt til grunn for budsjettering av renter og avdrag
for alle nye lån i planperioden:


Avdragstid 30 år



Flytende rente, 3 mnd. Nibor (med 60 pkt påslag)



Halvårlig avdrag, låneopptak skjer i august hvert år.

Kommunens lån til investeringsformål er i all hovedsak plassert i Kommunalbanken (60,2 %) og
KLP (39,8 %). Kommunen kan oppnå lavere rente ved sertifikat- eller obligasjonslån med varighet
under 1 år. Foruten at dette krever kontinuerlig oppfølging, gir det kommunen en betydelig
refinansieringsrisiko. Dette anses derfor ikke som aktuelt på nåværende tidspunkt og med
dagens likviditetsstatus.
Kapitalutgifter
Netto finans- og avdragsutgifter viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til
tilbakebetaling av lån. Rente- og avdragsbelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi,
for eksempel andelen fremmedkapital (lån), nedbetalingstid o.l. Det tas bare hensyn til
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transaksjoner i driftsregnskapet. I netto finans omfattes renteutgifter/-inntekter og tap/gevinst på
finansielle plasseringer.
Kommunens netto finans og avdragsutgifter utgjorde 67,2 mill. kr i 2018, 4,4 % av brutto
driftsinntekter, noe lavere enn kommunegruppe 7. Økte investeringer i planperioden, med relativ
liten eller ingen egenfinansiering, tilsier at en stadig større andel av driftsinntektene vil bli bundet
opp til tilbakebetaling av lån. Dette gjør oss sårbare for svingninger i rentemarkedene, særlig
siden kommunen i liten grad benytter seg av fastrentelån.
Netto kapitalutgifter, inkludert lånebehov til fremtidige investeringer, beløper seg til 111,3 mill. kr
ved utgangen av planperioden, nær 7 % av brutto driftsinntekter slik markedsrentene per i dag er
forventet å utvikle seg de nærmeste årene.
Den gjennomsnittlige rentesatsen på kommunens låneportefølje til investeringer er hittil i år på
2,09 %. Rentekurven er noe stigende i 2020 og 2021 før den faller tilbake til dagens nivå mot
slutten av perioden (se finansrapport for 2. tertial 2019). Skulle rentene imidlertid
økes/parallellforskyves med 1 % (100 bp) ut over dagens rentekurve, vil dette i planperioden tilsi
42,3 mill. kr i merutgifter på økonomiplanens låneportefølje. Deler av renterisikoen ligger
imidlertid på selvkostområdene som utgjør drøye 20 % av låneporteføljen, og vil finansieres av
abonnentene gjennom årsgebyrene. Per nå har kommunen 18 mill. kr i finansreguleringsfond til
dekning av uventede svingninger i finansutgiftene.
Egenkapital
Kommunen har som mål at disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 % av driftsinntektene. I
2018 utgjorde disse 10,9 %, mens de i 2017 utgjorde 12,5 % og i 2016 14,4 %. Per 2. tertial 2019
har kommunen 171,4 mill. kr på disposisjonsfond hvorav det ordinære driftsfondet utgjør 64,6
mill. kr. I vurderingen av størrelsen på disposisjonsfond, må det ses hen 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. Pensjonsreguleringsfondet som skal dekke amortiseringskostnadene
knyttet til premieavvik utgjør per 2. tertial 67,2 mill. kr, og dette er tilstrekkelig til å foreta
amortisering (avskriving) av premieavviket over ett år. Akkumulert premieavvik ved utgangen av
2018 var 66,7 mill. kr.
I 2019 vil kun en liten del av premieavviket kunne settes av til pensjonsreguleringsfond, slik det
fremkommer i økonomirapporten per 2. tertial. I budsjettet for 2020 er denne situasjonen rettet
opp igjen, og netto premieavvik vil i sin helhet avsettes til fond.
Arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld) er et uttrykk for kommunens likviditet. Med
likviditet menes evne til å betale løpende forpliktelser etter hvert som de forfaller. Premieavviket
er ikke tatt med for å gi et bedre uttrykk for likviditeten. Arbeidskapitalen er per 31.12.18 grei, og
den er noe styrket fra 2017. Kommunen hadde ved årsskiftet en likviditetsgrad (omløpsmidler
dividert på kortsiktig gjeld), på 2,2. Denne bør være over 2. Likviditetsgraden på et gitt tidspunkt
har imidlertid begrenset verdi all den tid den vil variere gjennom året. Likviditeten er derfor noe
som må være under kontinuerlig oppfølging.

KOSTRA
KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen,
prioriteringer og måloppnåelse i norske kommuner. Det finnes tall om f. eks pleie- og
omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne
kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet. De ferskeste
tallene vi har nå er fra 2018.
For å få et helhetlig bilde av kommunens prioriteringer sammenholdt med landsgjennomsnittet er
det nødvendig å korrigere både for utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjon samt for ulikt
inntektsnivå.
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Figuren under viser kommunens prioritering av tjenestene innenfor inntektssystemet i årene
2016-2018, korrigert for både utgifts- og inntektsnivå:

Kilde KS/SSB:

Det fremkommer at kommunens utgifter på ovennevnte tjenester var 31,1 mill. kr over
landsgjennomsnittet. Vi ser at det særlig er pleie- og omsorg som trekker gjennomsnittet opp. I
2017 lå utgiftsbehovet 54 millioner kroner over landsgjennomsnittet. Her er vi altså på rett vei,
selv om utgiftene fortsatt ligger for høyt.
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For øvrige tjenester bruker kommunen 0,3 mill. kr mer enn landsgjennomsnittet. Som tabellen
under viser, er det særlig kultur som trekker opp utgiftene, med et merforbruk på 22,3 millioner
kroner totalt. Årsaken til den kraftige veksten på kulturområdet i 2018 må vi gjennomgå nærmere.

Kilde KS/SSB:

Samlet for alle tjenester inkludert administrasjon, premieavvik og netto finansutgifter hadde Nes
kommune en ressursbruk i 2018 som lå nær 47,7 mill. kr over landsgjennomsnittet. Netto
driftsresultat var da tilsvarende lavere enn landsgjennomsnittet. Dette er likevel en bedring på
totalt 13,3 mill. kr fra 2017.

Demografisk utvikling
Etterspørselen etter kommunale tjenester varierer fra kommune til kommune, men kommunal
tjenesteproduksjon er mye rettet mot bestemte aldersgrupper. Slik gir utvikling i befolkningen
informasjon om forventet behov. Barn og unge i alderen 0-18 år og innbyggere over 67 år er store
målgrupper for kommunale tjenester, eksempelvis barnehager, skoler, institusjons- og
hjemmetjenester.
Befolkningsframskriving er en beregning av fremtidig befolkningsstørrelse og sammensetning.
Befolkningen fordeles på kjønn, alder og bostedskommune ved å anvende sannsynligheter for
fødsler, dødsfall, innenlandske flyttinger og inn- og utvandring. Vi har basert oss på
hovedalternativet i de sist oppdaterte befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB)
fra juni 2018.
Hovedalternativet viser hvordan utviklingen blir når vi legger til grunn middels utvikling i både
fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring. Dette innebærer at:





Fruktbarheten fortsetter ned til like under 1,60 barn per kvinne på kort sikt, før den stiger
gradvis mot et langsiktig nivå på 1,76 barn per kvinne
Levealderen øker med over syv år for menn og seks år for kvinner frem mot 2060
Det innenlandske flyttemønstret vi har sett de siste ti årene fortsetter
Nettoinnvandringen på sikt blir liggende mellom 17 000 og 20 000

Veksten i landet blir noe lavere framover enn den har vært, og det er flere årsaker til dette.
Innvandringen har gått betydelig ned og forventes å fortsette på et lavere nivå. Også
fruktbarheten har gått betydelig ned, og det forventes at den vil holde seg lav i noen år før den
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igjen øker noe. I tillegg vil de store kullene fra etterkrigstiden begynne å komme inn i de eldste
aldersgruppene, noe som gjør at det forventes en tydelig økning i antall døde framover, til tross
for økt levealder.
Befolkningsutvikling i Nes
Per 1. juli 2019 var det 22.168 innbyggere i Nes kommune. I det grensejusterte området på
Rånåsfoss var det 678 innbyggerne. Totalt utgjør dette 22.846. Dette er i hovedalternativet
forventet å øke til 23.860 ved utgangen av planperioden inkludert innbyggerne fra Rånåsfoss.
Figuren under viser at dette er omtrent den samme utviklingen som for Akershus, men høyere
enn landet. Dette stemmer med prognosene som sier at veksten er sterkere i sentrale strøk.
Per 01.01.2029 viser prognosene at antallet nesbuer vil øke til nær 25.000 innbyggere. I
aldersgruppen 0-5 år vil det i 10-års perioden ikke være noen endring, mens aldersgruppen 6-15
år vil ha en vekst på 10,9 %. Sterkest vekst vil vi ha blant de over 80 år. Aldersgruppen 80-89 år
vil ha en vekst på hele 84 %, mens 67-79 år vil øke med 27 % og 90+ vil vokse med 48 %. Dette
gir forholdsvis store utslag på demografikostnadene.

Kilde: KS/SSB:

Demografikostnader
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 prinsippet skal inntektssystemet legge 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. Under følger en tabell og en figur som viser forventede demografikostnader i
årene framover dersom standard og dekningsgrad i det kommunale tjenestetilbudet skal
opprettholdes på samme nivå som i 2019.
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Anslag endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kr) per tjenesteområde som følge av
befolkningsendringer (endringer fra 1.1.2019). (Kilde KS/SSB)
Pleie- og omsorg

Grunnskole

Barnehage

Sosial

Kommunehelse

Barnevern

SUM
NES

14 259
11 527
11 519
12 570
14 423
17 643
20 935
23 758
18 442
21 945

1 803
10 127
9 156
10 820
5 549
971
2 220
-971
971
-694

7 574
-5 097
-3 162
-6 297
-3 734
2 510
2 455
2 510
2 018
1 963

1 129
1 223
851
677
331
404
400
459
604
525

1 545
1 168
1 209
1 204
1 330
1 482
1 282
1 409
1 215
1 285

434
532
488
522
295
444
430
250
383
287

26 745
19 480
20 062
19 496
18 194
23 453
27 721
27 415
23 633
25 313

Endring
utgiftsbehov per 1.1
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Telemarksforskning har gjennomført demografikostnadsberegninger som ivaretar
grensejusteringen, og anslår økte utgifter for Nes kommune på 36,6 millioner kroner, hvilket
tilsvarer 2,8 % i økt beregnet utgiftsbehov. Tallene i tabellen over må således tillegges 2,8 %.
Tabellene under viser beregnede økninger i demografikostnadene for 2020 som følge av
grensejusteringen.

Kilde: KS/SSB
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Innledning: Visjon, verdier og satsingsområder
Kommunens visjon, verdier og hovedsatsingsområder utgjør et samlende fundament for alle
ledere og medarbeider i det daglige arbeidet for å ivareta kommunes oppgaver. 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.
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.

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

Nærhet handler om at innbyggerne i Nes opplever å ha trygge og inkluderende nærmiljøer med
gode oppvekstsvilkår, 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.
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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. 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.
Hovedsatsningsområder
Nes kommunes hovedsatsningsområder er knyttet opp til visjon og verdigrunnlag, og uttrykker
dels kvaliteter ved Nes kommune i dag, dels viktige områder for satsing i tiden fremover.
Satsingsområdene gir et rammeverk for mål og strategier, og peker på det som skal gis særlig
oppmerksomhet og ressurser i planperioden.
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.
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.
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.
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Satsingsområder for folkehelsearbeidet
Folkehelse er et prioritert tema i Nes kommune, og skal være gjennomgående i alle planer og
virksomheter (Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030). Som grunnlag for prioriteringer ligger
Kunnskapsgrunnlaget for planstrategien, som også inkluderer oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer i Nes. Kunnskapsgrunnlaget viser til status for kommunens
hovedutfordringsområder og ressurser i folkehelsearbeidet. Hovedmålet for folkehelse i Nes er
«friske og mestrende nesbuer». Det handler om å ha en riktig sammensatt helsefremmende og
forebyggende innsats, på riktig nivå, og at innbyggernes egenmestring står i fokus.
Satsningsområdene i folkehelsearbeidet skal være retningsgivende for alle virksomheter, og bidra
til systematisk og helhetlig arbeid for å fremme folkehelsen i Nes.
Oversiktsarbeid folkehelse og kunnskapsgrunnlag for planstrategiarbeid
I 2019 har en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe hatt en prosess med rullering av
Kunnskapsgrunnlaget for planstrategien, inkludert oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer i Nes (jf. Folkehelseloven § 5 og 6, og Plan- og bygningsloven §10-1). Det er
tredje gang folkehelseoversikten rulleres i Nes, og dette gjøres hvert fjerde år. Nytt for denne
prosessen er at det munner ut i et kunnskapsgrunnlag som blir direkte utgangspunkt for arbeidet
med ny planstrategi som skal vedtas i 2020. Det er også nytt at kunnskapsgrunnlaget bygges opp
med FNs bærekraftsmål som ramme, jf. Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging 2019-2023. Kunnskapsgrunnlaget skal gi nødvendig kunnskap og oversikt for å
prioritere retning og innsats for videre samfunnsutvikling i Nes.
Barn og unge prioriteres
Barn og unge er prioritert hovedmålgruppe i folkehelsearbeidet i Nes, da gode vaner dannes tidlig
og oppvekst- og levekår vil være avgjørende for helsen senere i livet. Nes har en større andel av
befolkningen med folkehelseutfordringer, sammenlignet med landssnittet. Det gjelder indikatorer
for både psykisk og fysisk helse, hvilket er naturlig da de gjensidig påvirker hverandre.
Folkehelseutfordringene kan i stor grad forklares ved sosioøkonomiske forhold, som eksempelvis
utdanningsnivå. Det betyr at vi må ha særskilt fokus på å utjevne sosiale ulikheter i helse. Valgte
innsatsområder er psykisk helse og ernæring. Innsats for å fremme den psykiske helsen i
befolkningen vil kunne ha positive ringvirkninger til mestring, samfunnsdeltakelse og til redusert
sykdomsbelastning (Meld. St. 19, 2014-2015). Ernæring har betydning for trivsel og mestring, og
livsstilssykdommer kan forebygges med riktig ernæring.
Nes deltar i folkehelseprogram
Nes kommune er sammen flere kommuner i Gardermoregionen (Nannestad, Ullensaker og
Gjerdrum) deltagere i Program for folkehelsearbeid i kommunene). Det er en tiårig nasjonal
satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. En
felles søknad ble fremmet fra regionen grunnet at vi står i et likt utfordringsbilde, og at det er en
styrke med et samarbeid om de gode løsningene. Programmet inneholder både fokus på å
fremme psykisk helse og rusforebyggende arbeid, og barn og unge er hovedmålgruppe, hvilket er
i tråd med vårt innsatsområde i Nes. Tematikken for vår programdeltagelse er foreldrerettet
arbeid for å styrke foreldres ressurser til å være gode, trygge og tydelige foreldre, samt for å
bygge foreldrenettverk. Deltakelsen i programmet innebærer at Nes sammen med de andre
ovennevnte kommuner har fått innvilget 7 540 000 kroner over fem år, fra Akershus
fylkeskommune. Det vil bli ansatt en prosjektleder for programmet i starten av 2020.
Alt i alt har Nes et planverk som møter utfordringsbildet godt. Potensialet ligger i å prioritere færre
tiltak og gjennomføre grundig oppfølging av dem. Det fordrer et godt systematisk folkehelsearbeid
der alle drar i samme retning, og godt samarbeid på tvers av sektorer og virksomheter.
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Mål og strategier for fireårs-perioden
Nes kommune har
et balansert og
bærekraftig
bosettingsmønster

Nes kommune skal legge til rette for:
- gode tettsteder
- gode boligområder
- framtidsrettet infrastruktur
- god offentlig kommunikasjon til Årnes
- god og helhetlig byggeskikk og arkitektur.
Årnes skal være en attraktiv småby, med et unikt særpreg, og
innbyggernes foretrukne sted for liv og lære, handel og hygge

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

Skolene skal utvikles og rehabiliteres i samsvar med
utbyggingsstruktur

Nye skoler skal utvikles som nærmiljøsenter

Skoler og barnehager skal fungere som sosiale møteplasser også
utenom dagtid

Nes kommune skal legge til rette for bærekraftig utvikling og folkehelse
Nes kommune er en bo- og oppvekstkommune i vekst. Bosettingsmønsteret er preget av
tettsteder med ulik størrelse og spredt bosetting. Målet er et utbyggingsmønster som støtter opp
under bærekraftig utvikling og god folkehelse. Utbygging som gir redusert arealforbruk og
transportbehov, og variert boligtilbud til ulike befolkningsgrupper med gode uteområder og gode
forbindelser til friluftsområder er nødvendig for å nå de overordnede målene.
Det er viktig å fortsette utbyggingen av gang- og sykkelveger og mobilt bredbånd for å gi
innbyggerne og næringslivet best mulig forutsetninger.
Årnes skal være en attraktiv småby, med et unikt særpreg, og innbyggernes foretrukne
sted for liv og lære, handel og hygge
Kommunedelplan for Årnes tilrettelegger for at Årnes skal være et attraktivt kommunesenter i
vekst. Dette skal sikres gjennom følgende forhold:





Kommunesenteret Årnes videreutvikles som kommunens viktigste senter for
servicefunksjoner, forretning, næringsvirksomhet, kultur- og aktivitetstilbud
Kulturhistorisk særpreg, nærhet til jernbanen og til Glomma ivaretas og videreutvikles
som varemerke for Årnes
Legge til rette for at det bygges attraktive boliger for alle aldersgrupper i eller nær sentrum
Etablere og opprettholde møteplasser som er tilgjengelige og nære

Oppfølging av kommunedelplan for Årnes som ble vedtatt i 2019 er viktig for å nå disse målene.
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Framtidig befolkningsvekst skjer hovedsakelig ved fortetting, transformasjon og utvikling i
og rundt eksisterende tettsteder
Ved fortetting og transformasjon begrenser vi behovet for nye utbyggingsområder og unngår med
det at jordbruksarealer og grønne områder bygges ned. Dette er også viktig i et klimaperspektiv.
En slik utvikling legger til rette for kortere avstand til daglige gjøremål, og gange/sykling som igjen
er viktig for folkehelsen. Videre vil dette i større grad gi mulighet for utnyttelse av eksisterende
infrastruktur og begrense behovet for nye investeringer.
Nye skoler skal utvikles som nærmiljøsenter
Alle nye skoler planlegges bygd med fasiliteter som gjør at bygningsmassen og uteområder kan
anvendes av frivilligheten, lag/foreninger og innbyggere på dag og kveldstid.
Skolene skal utvikles og rehabiliteres i samsvar med utbyggingsstruktur
Vormsund ungdomsskole, ny skole på Opaker og Auli skole skal bygges/bygges ut i tråd med
gjeldende vedtak. Neskollen skole skal bygges ut i perioden og omfang avklares i eget
skisseprosjekt som ferdigstilles i 2020. Fenstad skole utvides med paviljonger i 2020, men er ikke
prioritert i 4- årsperioden med permanent utbygging.
Skoler og barnehager skal fungere som sosiale møteplasser også utenom dagtid
Alle dagens skoler og barnehager brukes som sosiale møteplasser utenom dagtid. I planperioden
vil det, i samarbeid med frivilligheten og FAU-ene, vurderes muligheten for å supplere uteområder
og bygningsmasse med installasjoner som kan øke omfanget ytterligere.

Befolkningen i Nes
har god helse og
mestrer egen
hverdag

Nes kommune legger til rette for at befolkningen tar ansvar for egen
helse og gir nødvendig hjelp ved behov
Nes kommune gir gode og kostnadseffektive tjenester gjennom
tidlig innsats og ressursmobilisering
Nes kommune legger tiil rette for at innbyggerne lever aktive liv

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

Nes kommune legger til rette for at befolkningen tar ansvar for egen helse og gir
nødvendig hjelp ved behov
De fleste ønsker å mestre livet mest mulig selv. Preferansen er å få hjelp til dette framfor å skulle
være henvist til mye hjelp fra andre i det daglige.
Deler av innbyggernes behov for hjelp kan møtes med relativt enkle forebyggende tiltak. Dette
utfordrer også den enkelte innbygger til selv å ta ansvar for egen helse. De fleste innbyggere har
ressurser i seg selv og/ eller i nettverket rundt seg. Vår rolle blir å bidra til å finne og bruke disse
ressursene, til beste for blant annet både brukere og pårørende.
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Flere lavterskeltilbud hvor kunnskapsdeling, veiledning og læring står sentralt er et viktig
satsningsområde fremover. Et frisklivstilbud som tilbyr innbyggere hjelp til å endre levevaner, og i
tillegg gir et differensiert tilbud om hjelp til å mestre livet med helsesvikt, er gode eksempler på
denne type tiltak. Det generelle folkehelsearbeidet og satsningene innenfor dette området er
viktige primærforebyggende tiltak i denne sammenheng.
I forhold til dette vil man gjennom 2020 og videre i planperioden satse særskilt på følgende:
-

Økt gjennomføring av hva som var og er en del av planen med etablering av den nye
enheten Dialog og mestring. Dvs. at enheten i økende grad skal være nettopp den ene
døren som gir tidlig dialog, ressursmobilisering og bruk av lavterskeltilbud. Dessuten at
frisklivstilbudet blir videreutviklet.

-

Kommunens hjemmeside blir ytterligere fornyet med hensyn til presentasjon av
tjenestene innen helse og velferd. Gjennomførte og kommende endringer gir et sterkere
fokus enn før på mobilisering av egne ressurser, slik at andre løsninger mer enn tidligere
framstår som det man velger når ressursmobiliseringen ikke løser utfordringene.

Nes kommune gir gode og kostnadseffektive tjenester gjennom tidlig innsats og
ressursmobilisering
Kommunen har vedtatt å satse på hverdagsrehabilitering og andre tilnærminger som gjør at flere
mestrer mer selv. Begge deler skal ivaretas innen den mestringsteamet som kommunen vedtok
opprettelse av i 2018. Mye av dette dreier seg om å hjelpe innbyggere til å gjenvinne ferdigheter
som har gått tapt ved et funksjonsfall. Teamet skal videreutvikles de kommende årene.
Fremover blir det viktig å utvikle korttids- og avlastningstilbudet i tråd med vedtatt økonomiplan.
Dette skal gi bedre pårørende støtte og gi økt mulighet for at innbyggere får komme hjem og
rehabiliteres der framfor å bli henvist til institusjon. Dessuten skal det i stor grad bety at man
tidligere enn nå kommer inn tidlig, når mulighetene for ressursmobilisering er størst.
Innen tjenester for brukere med funksjonsnedsettelser søkes det mer enn før overfor nye brukere
å gi tidlig og omfattende trening i selv å beherske hverdagen. Dette med tanke på at flere skal
komme i egen bolig og være aktiv ute i samfunnet uten å måtte ha mye løpende hjelp til dette år
etter år.
Nes kommune legger til rette for at innbyggerne lever aktive liv
Kommunen skal planlegge og implementere et økt og forbedret dag- og aktivitetstilbud for flere
målgrupper, slik at flere kan delta på gode aktiviserende arenaer. Dette forsøkes primært utviklet i
forhold til brukere med funksjonsnedsettelser og personer som står utenfor det ordinære
arbeidsmarkedet. Samarbeid på tvers av kommunalområdene, og samarbeid med næringslivet
og frivilligheten, er viktige elementer i dette.
Moderne omsorgsboliger tilrettelagt for kontakt med andre øker muligheten for at innbyggere
holder seg friske og selvgående i større grad enn i dag.
Det pågående arbeidet med å fastsette ambisjonsnivå for omsorgsbolig utbyggingen, vil bli fulgt
opp med en sak som kommer til politisk behandling på nyåret 2020. Saken vil klargjøre
tilnærmingen til det første konkrete utbyggingstiltaket.
Nes kommune sørger for enkel og allmenn tilgjengelighet til aktivitets- og
rekreasjonsområder i nærmiljøet
Nes kommune har utviklet en strategi for universell utforming. Den skal blant annet brukes slik at
det ved planlegging og endring av fysiske forhold mest mulig sikres en enkel og allmenn
tilgjengelighet, også i forhold til innbyggere med ulike former for funksjonsnedsettelser. Brukere
med kognitiv svikt er en del av denne innbyggergruppen.
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Innbyggerne i Nes
gis mulighet til et
trygt og verdig liv i
eget hjem

Nes kommune skal ha en fremtidig boligbygging/- fremskaffelse
tilpasset befolkningens behov
Nes kommune tar i bruk ny velferdsteknologi som i større grad
setter innbyggerne i stand til å hjelpe seg selv

Nes kommune tar i bruk ny velferdsteknologi som i større grad setter innbyggerne i stand
til å hjelpe seg selv
Gjennom det forpliktende samarbeidet i regi av DGI, og gjennom kommunes egne planer om
velferdsteknologi og digitalisering, ligger det at Nes kommune skal satse mer på
velferdsteknologi. Dette gjelder ikke minst løsninger for digitalt tilsyn som varsler både ved
uønsket bevegelse som f eks fall, og som også varsler og eventuelt også gps sporer om f eks en
dement «går ut i vinternatten». Slikt tilsyn øker innbyggeres mulighet for å bo trygt og godt i eget
hjem. Denne tilsynsformen øker også muligheten for raskt å få hjelp når det er nødvendig, jf. når
man f eks ikke selv greier å betjene dagens trygghetsalarm. Digitalt tilsyn gir også mulighet for å
fange opp og få gitt varsel når en innbygger ikke beveger seg som normalt, f eks ut fra akutt
sykdom der vedkommende ikke kan varsle selv.
I investeringsbudsjettet er det blant annet satt av 2,0 mill. kr i 2021 og tilsvarende i 2022 til
investering i velferdsteknologi. Det gir en tilstrekkelig ramme for mer digitalt tilsyn. Rammen tar
sannsynligvis også høyde for om man eventuelt må gå fra at «halve sykehjemmet» nå får et
moderne pasientalarmsystem/digitalt tilsyn, til at kanskje hele sykehjemmet må ha det.
Summen på 2,0 mill. hvert år gir også mulighet før økt satsning på medisindispensere og digital
avstandsoppfølging. Dette er løsninger som gjør det mulig selv å ordne sin medisinering selv om
man har noen kognitive utfordringer med å ta rett dose til rett tid. Medisinsk avstandsoppfølging
gjør at man selv tar prøver o l, slik at man slipper en del besøk av hjelpere og reiser og
innleggelse til sykehus. Medisinsk avstandsoppfølging krever at brukeren fungerer godt kognitivt.
Når det er satt av kr 400 000 til investeringer i digitale løsninger i år 2000, er det for å ha rom for
den økte graden av digitalt tilsyn som må komme i 2020, primært innen hjemmetjenesten og
tjenester for personer med store funksjonsnedsettelser.
Nes kommune skal ha en fremtidig boligutbygging/boligfremskaffelse tilpasset
befolkningens behov
Den enkelte innbygger har et selvstendig ansvar for egen bolig og boforhold igjennom livsløpet.
Kommunens ansvar er å tilrettelegge for variert boligbygging, og bidra til at innbyggerne gis
mulighet til å velge boform etter behov, igjennom hele livet. Dette inkluderer omsorgsboliger for
alle aldere og brukergrupper, med eller uten bemanning, og for de som trenger det,
institusjonsomsorg.
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. Bolig er
ikke velferd alene, men med riktig innsats kan alle bo.
Det arbeides med en Helhetlig boligstrategi hvor hovedmålet er å utmeisle Nes kommunes
ambisjon i boligpolitikken, og beslutte hvilke strategier og virkemidler kommunen vil benytte seg
av for å realisere denne ambisjonen. Det er nedsatt en politisk referansegruppe som følger
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arbeidet. Arbeidet har tatt lengre tid enn planlagt pga. ressurssituasjonen og pågående
omstillingsarbeid i administrasjonen. Planen forventes vedtatt 2. kvartal 2020.

Nes kommune
legger til rette for
gode
oppvekstforhold
og gir god
utdanning for
framtida i et godt
læringsmiljø

Nes kommune arbeider helhetlig og systematisk for at barn og unge
utvikler kompetanse og ferdigheter som gjør dem i stand til å mestre
livet sitt:
- læringsresultater og trivsel i Nes-skolen har en positiv utvikling
- barn og unge øker sin digitale kompetanse for å møte framtidens
behov
- barn og unge utvikler sin sosiale kompetanse

Nes kommune arbeider helhetlig og systematisk for at barn og unge utvikler kompetanse
og ferdigheter som gjør dem i stand til å mestre livet sitt:
Læringsresultater og trivsel i Nes-skolen har en positiv utvikling
Gjennom handlingsplanen "Et løft i Nes-skolen" har vi arbeidet systematisk siden 2014 for en
positiv utvikling av læringsresultater og trivsel i Nes-skolen. Den reviderte handlingsplanen "Et
løft i Nes-skolen" 2018-2022 legger vekt på følgende utviklingsområder for de ulike skolene for å
øke læringsresultater og trivsel:



sosial kompetanse og livsmestring
grunnleggende ferdigheter, i den forbindelse regning og digitale ferdigheter

Barn og unge øker sin digitale kompetanse for å møte framtidens behov
Nes-skolen har siden høsten 2017 satset på læringsbrett som hovedverktøy for å bygge digital
kompetanse hos elevene. Vi har en-til-en dekning med bruk av læringsbrett og har derfor store
muligheter for å gi alle barn og unge digital kompetanse til å møte framtidens behov. Viktige
faktorer for og lykkes vil være utvikling av lærernes kompetanse, samt oppfølging fra skoleledere
og skoleeier som sikrer riktig bruk av verktøyet. Arbeid med kompetanseutvikling og oppfølging
fra ledelse vil være viktige handlinger i planperioden.
Høsten 2019 vil vi evaluere bruk av læringsbrett i ungdomsskolen og vi vil i denne evalueringen
vurdere en videreføring av læringsbrett framfor en overgang til PCer. Bakgrunn for evalueringen
er innspill fra dialogkonferanse grunnskole våren 2019. Barnehagene vil i 2020 videreføre fokus
på hvordan digital praksis kan bidra til barns lek, kreativitet og læring.
Barn og unge utvikler sin sosiale kompetanse
Målet er godt ivaretatt i revidert versjon av handlingsplan "Et løft i Nes-skolen" 2018-2022. Under
fokusområdet sosial kompetanse og livsmestring vil det være behov for å følge opp tiltak som
ligger i planen. De viktigste i så måte vil være: sosialpedagogisk ressurs i barneskolen, arbeid
med implementering av plan for sosial kompetanse og livsmestring og samarbeid med frivillighet
og idrettslag.
For skolene vil kvalitetsarbeid med ny læreplan, kalt fagfornyelsen, være et mål. Denne skal tas i
bruk fra skolestart i august 2020. Innholdet i fagene skal endres, det vil være stort fokus på bl.a.
teknologi, kritisk tenkning, dybdelæring og tverrfaglige emner (Folkehelse og livsmestring,
demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling).
Barnehagene har mål om god kvalitet i det forebyggende arbeid knyttet til psykososialt miljø.
Regjeringen jobber med lovforslag om innføring av krav til arbeid med psykososialt miljø i
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barnehagene og stiller klare krav til dette arbeidet. Våre barnehager må ha stort fokus på dette i
2020.
Helhetlig oppvekststrategi 2017-2027 har også strategier og tiltak som bygger opp under
målsetningen. Det vil bli gjennomført en revisjon av oppvekststrategien for å tilpasse mål,
strategier og tiltak etter kommunens rammebetingelser i første del av planperioden.
Kulturkommunen
Nes ivaretar både
det eksisterende
kulturliv og
stimulerer til
nyskaping og
mangfold

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i
befolkningen med fokus på integrering og forebygging av
utenforskap
Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen
søkes bevart for framtidige generasjoner

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen med fokus på
integrering og forebygging av utenforskap
Kultur er identitet og identitet skapes der mennesker møtes. Kulturen er en kraft i seg selv og er
viktig bidrag for samfunnsbyggingen i Nes.
Nes kommune har et aktivt kulturliv i bredde og mangfold. De kommunale kulturtjenester er
veletablerte i tradisjon og innhold.
Tjenestenes bredde gir innbyggerne et mangfold i aktivitet, opplevelse- og mestringsarenaer,
alene og i samhandling med frivillighet og næringsliv.
Kulturen skaper identitet og bygger godt omdømme for Nes kommune utad.
Satsing på forebygging, mestring, inkludering og integrering prioriteres i planperioden. Det
forutsetter helhetlig arbeid på tvers innad i kommunen og sammen med eksterne aktører.
Kommunal tjenesteproduksjon skal alene og i samhandling ha et tydelig fokus på ungdom i
utenforskap gjennom alle forebyggende tjenester.
Samarbeidet med det frivillige kulturliv er godt etablert med kommunens idrettsråd, kulturråd og
friluftsråd. Nes kommune har gode tilskuddsordninger rettet mot frivilligheten.
Partnerskapsavtaler gir rom for frivillig innsats også i kommunal tjenesteproduksjon.
Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen søkes bevart for
framtidige generasjoner
Det er gjennomført en omfattende registrering av kulturminner i forbindelse med
kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer. Nes kommune er eier av mange bygninger
som i arbeidet med kommunedelplanen er registrert med høy verneverdi. Tilstanden til disse er
kartlagt nå. Det er viktig at det gjennomføres tiltak for å holde bygningene på et ordinært
vedlikeholdsnivå.
Vedtatte hensynssoner og bygninger med høy verneverdi er nå innarbeidet i kartdatabasen
Askeladden slik at de enkelt fanges opp i landbruks-, plan- og byggesaker.
Kulturminnedagene er viktige for å gjøre kulturminnene i kommunen kjent. Ved å samarbeide
med lag og foreninger når vi flere enn om kommunen skulle gjennomført dette på egenhånd.
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Nes kommune
spiller på lag med
frivilligheten for
sammen å løse
nødvendige
samfunnsoppgaver

Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivilligheten
innen flere virksomheter og tenke frivillighet i kommunal
planlegging

Kommunen legger til rette for samarbeid med frivilligheten innenfor flere virksomheter og
tenke frivillighet i kommunal planlegging
Nes kommune følger opp vedtatt plattform for helhetlig frivillighetspolitikk 2017-2020 med vekt på
samhandling med kommunens idrettsråd, kulturråd og friluftsråd.
Nes kommune vil i planperioden følge opp tiltak i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv. I tillegg vil det gjøres en gjennomgang av frivilligsentralens rolle og innhold.
Flere virksomheter har etablert samarbeid/ partnerskapsavtaler med frivillige lag og foreninger.
Nes kommune er en
attraktiv og aktiv
tilrettelegger for
næringsetablering
og næringsutvikling

Nes satser på utvikling av næring innenfor kretsløpbaserte
avfallssystemer og fornybar energi

Nes kommune legger til rette for økt verdiskapning, et mer
mangfoldig næringsliv og flere lokale arbeidsplasser gjennom
utvikling av: attraktive næringsområder, innovativt landbruk,
landbruksbaserte og grønne næringer, turisme og friluftsliv,
stimulere til gründervirksomhet
Kommunen bevarer og videreutvikler sine natur-, kultur- og
miljøkvaliteter

Nes satser på utvikling av næring innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar
energi
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
kommuneplanen er det lagt inn område for næringsvirksomhet ved Esval Miljøpark KF. 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.
Nes kommune legger til rette for økt verdiskapning, et mer mangfoldig næringsliv og flere
lokale arbeidsplasser gjennom utvikling av:






attraktive næringsområder
innovativt landbruk
landbruksbaserte og grønne næringer
turisme og friluftsliv
gründervirksomhet
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Vi jobber bredt med næringsutvikling. Kommunestyret vedtok områdereguleringsplan for
Herbergåsen i 2019. Det ligger nå til rette for utvikling av næringsområdet som er på om lag
1300 daa.
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. Vi skal bidra til bærekraftig vilt- og skogforvaltning, og legge til rette for et
aktivt skogbruk. Nes kommune skal bidra i å skape arenaer for økt samarbeid, kunnskapsdeling
og nytenking.
Vi videreutvikler ordningen med bruk av aktiviteter på gård, Inn på Tunet. Dette innebærer å
kontinuerlig vurdere nye brukergrupper opp mot denne form for aktivitetstilbud, i tillegg til
brukergruppene som frem til nå har hatt tilbudet. Ved å videreutvikle ordningen vil en kunne
stimulere til nytenkning og innovative konsepter, og på sikt til økt næringsutvikling innenfor
landbruksområdet.
Oppfølging av gründere, blant annet gjennom gründersenteret, er en viktig del av kommunens
satsning innen næringsutvikling.
Kommunen bevarer og videreutvikler sine natur-, kultur- og miljøkvaliteter
Nes kommune skal ta vare på kommunens natur- og miljøkvaliteter. I arealforvaltning og
infrastrukturutbygging skal det legges vekt på å unngå unødvendig inngrep i jordbruk/skog- og
naturområder.
Raviner, slåttemark, beitemark og gammelskog er viktige biotoper som må ha et særskilt fokus.
Kartlegging av naturtyper, herunder raviner ble utført i 2017 og 2018. Ivaretagelse av matjord,
kulturlandskap og biologisk mangfold er viktig i omdømmebyggingen av Nes som en grønn bo-,
nærings- og vekstkommune.
I vår satsning er også implementering og informasjon om nytt regionalt miljøprogram og nye
miljøkrav viktige tiltak.

Nes kommune er
en framtidsrettet
og aktiv
samfunnsutvikler
som skaper gode
tjenestetilbud

Nes kommune har tilfredse brukere på de ulike tjenesteområdene
Nes kommune jobber systematisk og målrettet med
samfunnssikkerhet og beredskap
Nes kommune har økonomisk handlingsrom gjennom kvalitet,
effektiv ressursbruk, innovasjon og digitalisering
Nes kommune har et godt arbeidsmiljø med høyt nærvær og god
ledelse
Nes kommune er en attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for
gode rekrutteringsprosesser, kompetanseutvikling og på å beholde
ansatte
Nes kommune ivaretar demokratiet med god dialog og samhandling
mellom innbyggere, folkevalgte og administrasjon/medarbeidere

Nes kommune har fornøyde brukere på de ulike tjenesteområdene
Vi er opptatt av at innbyggere og brukere medvirker og involveres i forbedring og utvikling av
tilbud og tjenester.
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Nes kommune jobber systematisk og målrettet med samfunnssikkerhet og beredskap
Nes kommune oppdaterte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i 2018, og denne
er utgangspunktet for rullering av våre beredskapsplaner. I tillegg har Gardemoregionen et
samarbeid om en ny helhetlig ROS-analyse for de 6 kommunene. Her har kommunene fått
skjønnsmidler fra Fylkesmannen, til å gjennomføre denne analysen. Planleggingen av arbeidet er
startet, og selve analysen vil foregå i første halvdel av 2020. På bakgrunn av disse ROSanalysene vil det foregå revidering av alle beredskapsplanene i Nes i løpet av 2020.
Det gjennomføres årlig Beredskapsrådsmøte med viktige samhandlingspartnere innen
beredskapsarbeidet. Møtet avholdes i løpet av våren.
Kriseledelsen har pekt ut oktober måned til å bli «beredskapsmåned» i Nes. Da får
beredskapsarbeidet ekstra fokus i alle kommunenes virksomheter, og vi vil delta på DSB sin
årlige kampanje om egenberedskap for alle innbyggerne våre.
Nes kommune har økonomisk handlingsrom gjennom effektiv ressursbruk, innovasjon og
digitalisering
Den økonomiske situasjonen er utfordrende, og handlingsrommet har blitt mindre de siste par
årene. Organisasjonsutvikling og omstilling vil derfor stå sentralt også i 2020. Det vil igangsettes
nødvendige prosesser der alle berørte - #sammen - må finne frem til gode løsninger.
NESte skritt – #sammen om kontinuerlig forbedring representerer en tilnærming for å oppnå
effektiv ressursbruk tilpasset kommunens rammebetingelser. «NESte skritt» spiller på akronymet
NES – Nærhet, Engasjement og Synlighet – og at vi skal ta innovasjons- og utviklingsarbeidet
videre i hele organisasjonen. Vi skal mobilisere, og våre felles verdier legges til grunn. For å
tydeliggjøre at dette er et arbeid som angår alle og at vi har et felles ansvar, danner navnet
«NESte skritt – #sammen om kontinuerlig forbedring» et felles utgangspunkt. #Sammen peker på
at skal vi lykkes må flere parter bidra – ansatte, tillitsvalgte, folkevalgte, frivilligheten og
innbyggerne.
Målet er at Nes kommune fortsatt skal gi gode tjenester til innbyggerne, men med fokus på
innovasjon, digitalisering, helhetlig tenkning og effektivisering skal disse kunne utføres på en mer
kostnadseffektiv måte. Dette innebærer et godt og tett samarbeid mellom ledere, ansatte,
tillitsvalgte og politikere. Arbeid med implementering av helhetlig system for kvalitet og
internkontroll vil stå sentralt, og forventes å kunne bidra til bedre og mer effektiv ressursbruk
Nes kommune har godt arbeidsmiljø med høyt nærvær og god ledelse
Sykefraværet i Nes kommune er for høyt. Virksomhetenes HMS-handlingsplan er et verktøy for å
gjennomføre tiltak som skal bidra til å skape et godt arbeidsmiljø med fokus på økt nærvær. For
2020 blir det spesielt viktig at det etableres gode og samordnede tiltak for alle virksomheter som
har hatt et systematisk høyt sykefravær over tid.
I arbeidet med verdibasert ledelse ble 10-faktorverktøyet tatt i bruk i 2018. Ny
medarbeiderundersøkelse vil gjennomføres i 2020.
I 2020 vil det være viktig å sette fokus på kvalitetsledelse gjennom implementering av kvalitetsog avvikshåndteringssystemet TQM.
Nes kommune er en attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for gode rekrutteringsprosesser, kompetanseutvikling og på å beholde ansatte
Fokus på lederutvikling gjennom 10-faktorarbeidet vil bli videreført, og det vil iverksettes et
opplæringsprogram i 2020 for blant annet å styrke det administrative lederskapet.
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Nes kommune ivaretar demokratiet med god dialog og samhandling mellom innbyggere,
folkevalgte og administrasjon/medarbeidere
Demokratiet handler 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. Aktiv innbyggermedvirkning i planarbeid og utviklingsarbeid, og videre utvikling
av løsninger for digital dialog, høringer og innbyggerinitiativ er viktige områder i dette arbeidet.
Vi vil styrke og utvikle trepartssamarbeidet i administrasjonsutvalget og arbeide videre med å
forbedre informasjon til innbyggerne i kommunens egne kanaler, sikre gode rutiner for effektiv
saksbehandling og iverksettelse av politiske vedtak.
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Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet

5

Innhold:
Budsjettskjema drift
Budsjettskjema investeringer
Helse og velferd
Kultur og mangfold
Oppvekst og utdanning
Samfunn og miljø
Administrasjon og styring
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Budsjettskjema drift
Budsjettskjema 1A
§ 5-4. Bevilgningsoversikt – drift
Økonomiplan
Tall i 1000 kroner

Generelle driftsinntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter
Netto driftsutgifter
Sum bevilgninger drift, netto
Avskrivninger
Sum netto driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter/Finansutgifter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).

Regnskap 2018
-552 292
-561 445
-27 988

Vedtatt budsjett
2019 (5/2-19) Budsjett 2020
-587 733
-560 597
-30 907

-625 522
-617 765
-36 500

Økonomiplan
2021

Økonomiplan
2022

Økonomiplan
2023

-624 098
-632 259
-39 500

-629 457
-639 301
-39 500

-635 034
-645 496
-39 500

-64 448

-34 715

-26 705

-18 536

-12 006

-10 856

-1 206 174

-1 213 952

-1 306 492

-1 314 393

-1 320 264

-1 330 886

1 139 040
56 718

1 143 461
44 084

1 179 869
44 750

1 195 383
44 750

1 190 792
44 750

1 194 552
44 750

1 195 758

1 187 545

1 224 619

1 240 133

1 235 542

1 239 302

-10 416

-26 407

-81 873

-74 260

-84 722

-91 584

-7 880

-5 506

-7 100

-7 200

-7 300

-7 400

-22

0

-105

-105

-105

-105

0
20 461

0
24 507

0
32 745

0
37 287

0
39 346

0
38 638

55 407

49 462

53 920

63 293

69 893

80 418

67 966

68 463

79 460

93 275

101 834

111 551

-56 718

-43 346

-44 750

-44 750

-44 750

-44 750

832

-1 290

-47 163

-25 735

-27 638

-24 783

0
6 844
-7 676
0

0
-5 728
7 018
0

0
200
46 963
0

0
200
25 535
0

0
200
27 438
0

0
200
24 583
0

-832

1 290

47 163

25 735

27 638

24 783

0

0

0

0

0

0

Noter til budsjettskjema 1A
Skatt og rammetilskudd
KS' prognosemodell for skatt og rammetilskudd, som bygger på forutsetninger i statsbudsjettet for
2020, er lagt til grunn for beregning av skatt og rammetilskudd for alle årene i planperioden.
Andre generelle statstilskudd
Integreringstilskuddet reduseres med 7 mill. kr i 2020 og går ytterligere tilbake i planperioden.
Anslått tilskudd forutsetter 10 nye, bosatte flyktninger neste år. Samlet er det budsjettert med en
inntekt på 22,7 mill. kr i 2020 mot 29,7 i 2019. Det reduseres med ytterligere 8 mill. kr i 2021, 6
mill. kr i 2022 og 1 mill. kr i 2022. Eventuelle økonomiske konsekvenser av endringer i antallet
bosatte flyktninger i 2020 vil omtales i tertialrapporteringen per 1. tertial.
Ordningen med rentekompensasjonstilskudd for investeringer i skolebygg har opphørt. Vi får
fortsatt noe tilskudd for sykehjem og omsorgsboliger. Dette er beregnet til 3,9 mill. kr i 2020, men
vil bli gradvis lavere i perioden.
Andre indirekte skatter
Naturressursskatten er en del av inntektsutjevningen, og er derfor budsjettert sammen med skatt
og rammetilskudd. Inntektene fra konsesjonsavgiften er samlet stipulert til 0,2 mill. kroner. Det vil
komme økte konsesjonsinntekter fra kraftverket på Rånåsfoss, men i budsjettet ligger dette på
eiendomsskatt.
Skatt på eiendom
Det vises til redegjørelse om eiendomsskatt under inntektsforutsetninger for 2019 på side 12.
Med bakgrunn i foreslått kontorjustering av takstene, er det lagt inn en inntektsøkning på 3 mill. kr
i 2020 og 2021. Videre er det anslått at det grensejusterte området inkludert kraftverket vil gi en
merinntekt årlig på ca. 2,6 mill. kr.
34

Handlingsprogram med budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Netto finansinntekter/-utgifter
For å betjene påbegynte og/eller vedtatte investeringsprosjekter øker de budsjetterte
kapitalutgiftene fra 68,5 mill. kr i 2019 til 79,5 mill. kr i 2020. I 2023 utgjør dette 111,6 mill. kr. Det
er lagt inn 30 års løpetid på lånene.
Netto avsetninger
Tabellen under viser beregnet netto driftsresultat i økonomiplanperioden. Resultatet ligger
vesentlig lavere enn TBUs anbefalt driftsresultat, og kommunens eget måltall, på 1,75 %.
Administrasjonen vil i 2020 gjennom arbeidet med å se på oppgaveløsning på tvers av
kommunalområdene samt arbeidet med kvalitetsledelse, identifisere og hente ut øvrig forventet
handlingsrom. Gjennom dette arbeidet vil vi kunne levere et mer bærekraftig budsjett i 2021. Slik
kan vi gjennomføre nødvendige innsparinger, uten nå å iverksette nye kutt-tiltak utover det som
ble besluttet av kommunestyret i revidert budsjett fra februar 2019.
2020

2021

2022

2023

Netto driftsresultat

47 163

25 735

27 638

24 783

Netto avsetning til ubundet driftsfond

46 963

25 535

27 438

24 583

herav netto premieavvik

36 100

22 200

21 400

18 500

herav «overskudd» (*)

10 900

3 300

6 100

6 100

2,4%

1,3%

1,4%

1,3%

0,7%

0,2%

0,4%

0,4%

Netto driftsresultat i % av sum
driftsinntekter (inkl. premieavvik)
Netto driftsresultat i % av sum
driftsinntekter (ekskl. premieavvik)

(*) Det er beregnet et overskudd (avsetning til driftsfond) på 10,9 mill. kr i 2020. Det er imidlertid budsjettert med
bruk av driftsfond for å dekke merforbruk i drift og investering for Esval Miljøpark KF fra 2018 på 4,45 mill. kr.
Reell avsetning blir derfor 6,4 mill. kr.

Sum bevilgninger – drift netto
Med ny kommunelov, har det kommet ny regnskapsforskrift og nye regnskapsrapporter.
Budsjettskjemaene har derfor også forandret seg fra tidligere år. Rammene som overføres til drift
i kommunalområdene er merket med gult i skjema 1A. Dette er rammene for kommunens
tjenesteproduksjon. Fordelingen av de økonomiske rammene fremkommer i skjema 1B under.
Budsjettskjema 1B - drift

§ 5-4. Bevilgningsoversikt drift,
Økonomiplan til fordeling pr. enhet
Tall i 1000 kroner

Regnskap 2018

Vedtatt budsjett
2019 (5/2-19)

Budsjett 2020

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
2021
2022
2023

1 139 040

1 143 461

1 179 869

1 195 383

1 190 792

80 161

85 772

52 688

52 168

51 075

51 938

484 195

502 959

533 364

535 729

532 015

531 978

424 275

406 275

424 146

424 046

424 046

424 046

83 896

62 093

58 291

57 648

57 039

57 039

95 720

98 514

93 865

94 419

94 419

94 419

-22 182

-16 644

-21 186

-21 186

-21 186

-21 186

-5 390

4 806

39 131

52 989

53 814

56 748

-1 636

-314

-430

-430

-430

-430

1 139 039

1 143 461

1 179 869

1 195 383

1 190 792

1 194 552

Fra Bevilgningsoversikt:
Til fordeling drift
Administrasjon og styring
Oppvekt og utdanning
Helse og velferd
Kultur og mangfold
Samfunn og miljø
Samfunn og miljø - selvkost
Fellesposter
Sentrale inntekter og utgifter

1 194 552

For nærmere beskrivelser, henvises det til det enkelte kommunalområde.
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Økonomisk oversikt drift

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift
Økonomiplan
Tall i 1000 kroner

Driftsinntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter/Finansutgiter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat

Fremført til inndekning i senere år
(merforbruk)

Regnskap 2018

Vedtatt budsjett
2019 (5/2-19)

Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
2020
2021
2022
2023

-552 292
-561 445
-27 988
-2 755
-61 693
-158 027
-44 160
-124 769

-587 733
-560 597
-30 907
-200
-34 515
-94 062
-46 071
-118 033

-625 522
-617 765
-36 500
-200
-26 505
-90 264
-49 771
-128 584

-624 098
-632 259
-39 500
-200
-18 336
-89 494
-49 771
-128 584

-629 457
-639 301
-39 500
-200
-11 806
-88 514
-49 771
-128 584

-635 034
-645 496
-39 500
-200
-10 656
-88 544
-49 771
-128 584

-1 533 130

-1 472 118

-1 575 111

-1 582 242

-1 587 133

-1 597 785

715 049
186 921
470 409
93 849
56 718

680 327
192 406
478 500
50 508
44 084

715 460
185 244
495 398
61 870
44 750

715 726
199 136
496 329
57 117
44 750

713 508
199 269
493 823
56 137
44 750

714 044
202 318
493 998
56 167
44 750

1 522 946

1 445 825

1 502 723

1 513 059

1 507 488

1 511 278

-10 185

-26 293

-72 388

-69 183

-79 645

-86 507

-8 111
-22
0
20 461
55 407

-5 620
0
0
24 507
49 462

-7 330
-105
0
32 745
53 920

-7 430
-105
0
37 287
63 293

-7 530
-105
0
39 346
69 893

-7 630
-105
0
38 638
80 418

67 735

68 349

79 230

93 045

101 604

111 321

-56 718

-43 346

-44 750

-44 750

-44 750

-44 750

832

-1 290

-37 908

-20 888

-22 791

-19 936

0
6 844
-7 676
0

0
-5 728
7 018
0

0
-4 019
41 927
0

0
-4 019
24 907
0

0
-4 019
26 810
0

0
-4 019
23 955
0

-832

1 290

37 908

20 888

22 791

19 936

0

0

0

0

0

0

(*)Budsjettskjema 1A og økonomisk oversikt drift viser ulikt netto driftsresultat. Dette skyldes i hovedsak
selvkostområdene og fondsavsetninger. Budsjettskjema 1A er en totaloversikt, og gir det mest riktige inntrykket
av netto driftsresultat.
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Budsjettskjema investeringer
Budsjettskjema 2A

§ 5-5. Bevilgningsoversikt – investering
Økonomiplan
Tall i 1000 kroner

Investeringsutgifter
Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter
Investeringsinntekter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift og netto avsetninger
Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger

Fremført til inndekning i senere år (udekket
beløp)

Regnskap 2018

Vedtatt budsjett
2019 (5/2-19)

Budsjett 2020

Økonomiplan
2021

Økonomiplan
2022

Økonomiplan
2023

125 558
3 330
3 371
41 396
10 323

310 450
1 300
3 675
35 000
9 000

374 950
800
3 100
0
0

265 550
800
3 400
0
0

176 850
200
3 700
0
0

220 300
200
4 000
0
0

183 977

359 425

378 850

269 750

180 750

224 500

-16 767
-18 285
-93
52 727
0
-11 967
-181 566

-50 910
-1 000
0
0
0
-9 000
-294 840

-57 630
-1 000
0
0
0
0
-312 820

-37 580
0
0
0
0
0
-228 770

-29 230
0
0
0
0
0
-147 820

-38 200
0
0
0
0
0
-182 300

-175 950

-355 750

-371 450

-266 350

-177 050

-220 500

0
0
0
0

0
0
0
0

35 000
-35 000
9 000
-9 000

35 000
-35 000
9 000
-9 000

35 000
-35 000
9 000
-9 000

35 000
-35 000
9 000
-9 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 250

0

-4 300

0

0

0

-6 671
50 651

-3 675
0

-3 100
0

-3 400
0

-3 700
0

-4 000
0

50 230

-3 675

-7 400

-3 400

-3 700

-4 000

58 257

0

0

0

0

0

Det er i planperioden lagt til grunn en samlet investering i anleggsmidler på drøye 1 mrd. kr.
Kommunen skal blant annet bygge nye skoler og omsorgsboliger samt investere i infrastruktur.
Rammen for Husbankens lån til videreformidling (Startlån) er på 35 mill. kr i hele planperioden.
Egenkapitaltilskuddet til KLP finansieres ved bruk av disposisjonsfond (bruk av avsetninger).
Det er ikke funnet rom for bruk av egenkapitalfinansiering av investeringsprosjekter utover
ovennevnte.
Det er i 2020 behov for en låneramme på inntil 312,8 mill. kr i tillegg til startlån på 35. mill. kr.
Eventuelle lån for Esval Miljøpark KF kommer i tillegg. For nye låneopptak er det i all hovedsak
beregnet 30 års løpetid.
Gjeldsgraden (restgjeld ved utgangen av året dividert på budsjetterte brutto driftsinntekter) vil i
perioden øke fra ca. 61 % til nær 100 % (ikke inkludert startlån og leasing Neskollen).
Nærmere beskrivelse og begrunnelse for de enkelte investeringsprosjekter følger under det
enkelte kommunalområde.
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Budsjettskjema 2B
Vedtatt budsjett
2019 (5/2-19)
Ny ungdomsskole VUS
Utvidelse Neskollen skole (1. pri)
Auli barnehage
Auli skole
Opaker skole - oppstart
Fenstad skole - utvidelse med et klasserom
Årnes skole

155 000
1 000
500

220 000
1 000
200
2 400
-

Oppvekst og utdanning

47 000
24 000
200
1 000

7 000
50 000
500
24 000
1 000
-

9 500
50 000
100 000
-

156 500

223 600

72 200

82 500

159 500

Bemannet bolig rusavhengig
Alarmsystem Nes sykehjem
Utskifting senger Nes sykehjem
Tilpassing og etablering av omsorgsboliger
Velferdsteknologi
Inventar og medisinsk utstyr
Aggregat sykehjem

20 000
6 000
750
5 000

750
15 000
400
600
400

22 000
80 000
2 000
-

30 000
2 000
-

-

Helse og velferd

31 750

17 150

104 000

32 000

0

200
300
200
600

200
600
1 250
-

200
600
1 700

200
-

200
-

-

-

Maskiner og utstyr kirken
Kirkebygg/driftsbygg
ENØK tiltak kirken
Kirkestue Udnes
Restaurering kirkeorgel fra 1840
Kulturhuset AS - overta lån 11 mill
Årnes kino - filmfremvisere
Nes kulturhus - ny pa-rigg (lyd)
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2020
2021
2022
2023

11 000
-

Kultur og mangfold

12 300

2 050

2 500

200

200

Kommunale veger
Kommunale veger - Rånåsfoss
Gang og sykkelveger
Gang-/sykkelvei - Hvamsmoen
Universell utforming kommunale bygg
Kjøp av utleieboliger
Utbedring / sanering av avløpsnett
Utbedring / sanering av avløpsnett - Rånåsfoss
Utbedring vannforsyningsnett
Utbedring vannforsyningsnett - Rånåsfoss
Nes rådhus-prosj.av utbedr.i forh.til bl.a. tilgjengelighet og kapasitet
Nes rådhus - oppgradering av kommunestyresalen
Nes rådhus - oppgradering av teknisk infrastruktur
Nes rådhus - Nes brannstasjon
Bredbåndsutbygging 2018
Bredbåndsutbygging 2019
Utstyr areal og miljø - henger nødvann
Utstyr areal og miljø - graver vann
Utstyr areal og miljø - klippeaggregat Unimog - Samferdsel
Utstyr areal og miljø - maskininvestering traktor - Samferdsel
Utstyr areal og miljø - maskininvestering hjulgraver - Samferdsel
Utstyr areal og miljø - nye klippere - Grøntavdeling
Utstyr areal og miljø - maskininvestering traktor - Grøntavdeling
Utstyr areal og miljø - driftsbil - Samferdsel
Utstyr areal og miljø - sveisemaskin vann - selvkost
Sanering Runnivegen 15
Utbedring av avløp Esval gård
Utfasing av oljetank Esval gård
Innløsning av boliger Herbergåsen næringsområde
Ny damkrone Ellingsjøen
Utvidelse Nes vaskeri
Ombygging av utleieboliger
Oppfølging av kommunedelplan for klima, energi og miljø

20 000

20 000
8 000
2 000
6 000
27 350
18 900
500
-

20 000
8 000
6 000
12 000
10 700
2 000
-

20 000
8 000

300
1 100
300
200
5 000
3 500
-

19 000
1 000
8 000
4 000
6 000
26 650
2 300
24 800
9 000
1 000
900
4 800
1 500
450
250
500
400
100
7 000
300
7 000
3 500
500
2 000
2 000

1 500
1 400
-

1 500
150

1 500
2 000

-

-

-

2 000

2 000

2 000

Samfunn og miljø

111 200

132 950

87 650

62 350

60 800

SUM investering i anleggsmidler

311 750

375 750

266 350

177 050

220 500

8 000
10 000
2 000
6 000
20 350
25 950
500
8 000

6 000
10 800
10 500
-
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Helse og velferd
Kort presentasjon av kommunalområdet
Kommunalområdet gir et bredt spekter av helse og velferdstjenester til kommunens innbyggere.
Gjennom tidlig innsats og ressursmobilisering skal vi bidra til at kommunens innbyggere kan bo
hjemme lengst mulig, og oppleve trygghet, mestring og verdighet.
Ny administrativ organisering av Helse og velferd ble fastsatt våren 2018. Vedtaket betyr at
Helse og velferd består av følgende avdelinger:






Dialog, forebygging og behandling
NAV
Hjemmetjenesten
Miljøarbeidertjenesten
Institusjonstjenesten

Strukturen underbygger vedtatte strategiområder i Strategisk helse og velferdsplan 2018-2030.
Utfordringer


Demografiske endringer
o Andelen eldre og antall innbyggere 80 + øker
o En jevn vekst i antall innbyggere med store funksjonsnedsettelser
o Flere overlever alvorlig sykdom
o Flere lever lengre med kronisk sykdom



Folkehelseprofil
o Høy andel livsstilsrelaterte lidelser
o Høy andel psykiske helseplager i de yngre aldersgruppene
o Sosiale utfordringer



Flere spesialiserte oppgaver og større ansvarsområder
o Økt krav til kompetanse
Gap mellom forventninger i befolkningen og hva vi er i stand til å tilby?
o I stedet for å få et gap, skal vi få til tjenester som bedre understøtter innbyggernes
ønske om å mestre livet selv





Mangler ulike botilbud med bemanning
o Bofelleskap vil gi stordriftsfordeler
o Eksterne kjøp er dyrere enn å drifte eget
o Mange brukere med store bistandsbehov, vil få det bedre i samlokaliserte
løsninger i stedet for dagens ressurskrevende individuelle løsninger.



Flere må få hjelp til å mestre egen hverdag hjemme, fremfor å være i institusjon
eller trenge omfattende bistand lengre enn nødvendig

Muligheter
 Ressursmobilisering
o Gjennom tidlig innsats mobiliseres ressurser hos innbyggeren selv, i den enkeltes
nettverk og i lokalsamfunnet generelt.
o Øke samhandling i egen organisasjon, også på tvers av kommunalområder
o Bedre utnyttelse av areal og bygningsmasse vil legge grunnlag for mer
kostnadseffektive tjenester.
o Bedre dialog om hva som er mulig og riktig. Løsninger forankres så langt mulig
hos bruker og eventuelt pårørende
o Økt satsning på mestringsteam og gode korttidsopphold som styrker muligheten
for å forbli hjemmeboende
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o

Bedre avlastningstilbud for pårørende.



Økt satsning på velferdsteknologiske løsninger
o Gevinster som økt trygghet, mestring og selvstendighet



Gode IKT løsninger
o Identifisere gode styringsdata
o Bedre dialog og informasjonsflyt i mellom tjenester
Tilrettelagte boliger i nærhet til tjenesteapparatet gir trygghet for brukeren
o Bofelleskap til ulike grupper



Økonomi – hovedtrekk i budsjettet
Press på de økonomiske rammene
Helse og velferd i Nes er organisert i fem virksomheter; Dialog og mestring, Nav,
Hjemmetjenesten, Miljøarbeidertjenesten og Institusjonstjenesten (Nes sykehjem).
Utgangspunktet er at det i 2018 ble benyttet 22 mill. mer i pleie- og omsorg1 i Nes, (Helse og
velferd utenom NAV) enn hva som er tilfelle for sammenlignbare kommuner i KOSTRA gruppe 7.
Det ligger et betydelig potensiale for kostnadsreduksjon dersom tjenestene hadde greid seg med
hva inntektssystemet for kommunene legger opp til. Med hensyn til hvor sparepotensialet ligger
er det verdt å merke seg at hver at de 4 delene av pleie- og omsorgstjenestene i Nes har en, i
norsk sammenheng, helt normal andel av det totale budsjettet for pleie- og omsorgstjenestene i
Nes kommune.
En kostnadsreduksjon dreier seg om å gi riktig hjelp, og å drive hver tjeneste rimeligere. Dette
igjennom å øke terskelen for å få hjelp, og/eller endre på tilnærmingen til hvordan hjelpe. Klarer vi
å få et bedre resultat for brukerne pr krone, vil dette også redusere kostnadene i et lengre
perspektiv.
Strategi for helse og velferdstjenestene
Nes kommune var tidlig ute da kommunen i 2018 vedtok sin strategi for helse og
velferdstjenestene. Kort etter kommunens eget planarbeid kom Stortingsmelding 15 (2017-2018)
Leve hele livet, som presenterer om lag det samme som kommunens plan, men avgrenset til
problemstillinger om personer over 60 år. Nes kommune sin strategi dreier seg om at vi mer enn
før skal mobilisere innbyggernes egne ressurser, slik at de mestrer mer selv. Dette er i tråd med
innbyggernes egne uttalte ønsker. Lykkes vi med denne strategien, vil vi kunne klare å dekke de
økte behovene fremover selv om de kommunale økonomiske rammene er begrenset, og blir
ytterligere begrenset, i årene fremover.
Strategiens begrensninger
Det at man kan og må lykkes med den beskrevne strategien om ressursmobilisering, betyr ikke at
det ikke krevende å møte kommende utfordringer i helse- og velferdstjenestene. Både behov og
etterspørsel øker mer enn kommunenes inntekter. At etterspørselen øker mer enn inntektene er
ikke minst krevende i forhold til at alle kommuner har en vekst i antall innbyggere med store
funksjonsnedsettelser, og at inntekts system bare i noen grad kompenserer for dette. Men
nettopp denne veksten i etterspørsel og behov er et sterkt argument for å satse på Nes kommune
sin strategi for helse- og velferdstjenester. Budsjettet for 2020 søker å ivareta en slik satsning.
Reviderte tildelings kriterier
I likhet med mange andre kommuner har Nes kommune hatt en gjennomgang av vedtatte
tildelingskriterier for de ulike tjenestene. En revidering av disse kriteriene var noe av det en kom
frem til i omstillingsarbeidet som pågikk gjennom 2018. Det som pr oktober synes å bli de nye
1

Innunder pleie og omsorgstjenester defineres hjemmetjenester, sykehjem, tjenester for personer
med funksjonsnedsettelser og tjenester til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og
avhengighetsproblematikk (KOSTRA).
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kriteriene vektlegger i større grad en tidlig og god dialog med brukere og pårørende, og at en
med utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte brukers egenmestring søker å gi mer riktig
og raskere hjelp. Også i Nes blir dette forsøkt knyttet til at myndigheten til å innvilge hjelp ikke blir
delt mellom flere virksomheter, slik man hadde det da kommunen hadde en egen tildelingsenhet.
Vi arbeider også med å forenkle arbeidet med formelle vedtak og få til at vurderinger og
beslutninger i større grad gjøres av de som yter tjenestene til brukerne. Disse omleggingene er
ment å kanalisere en større del av personalressursen til direkte arbeid med brukerne.
Mestringsteam
Ved årsskiftet 2018-2019 besluttet vi i Nes å etablere et mestringsteam etter samme modell som
er beskrevet i KS rapporten (Fürst & Høverstad) om hverdagsrehabilitering i norske kommuner,
og som man blant annet kjenner fra bydeler i Oslo. Denne type mestringsteam har dokumentert
en betydelig effekt ved at eldre personer raskt gjenvinner funksjonsnivå, og klarer seg i større
grad selv, med liten eller ingen hjelp. På den måten bidrar slike team til mer egenmestring og
livskvalitet for bruker, samt lavere kostnader for kommunen. Vi har så langt bare i noen grad fått
til et slikt team i Nes Det foreslåtte budsjettet for 2020 baserer seg på at vi skal få til en
systematisk utvikling av teamet i 2020. Når vi lykkes med dette vil det gi en netto
kostnadsreduksjon i hjemmetjenesten på om lag 4 mill. kroner. Denne reduksjonen må også sees
i sammenheng med effektuering av nye tildelingskriteriene i tillegg til en ny form på
tjenestevedtakene.

Et større omsorgsbolig tilbud på kort og lang sikt.
I budsjettet for 2019 la vi opp til at flere skulle få gleden av å bo nær andre, gjennom blant annet
å ta i bruk større deler av NBSS. Dette skulle også gi lavere kostnader pr bruker. Vi har i 2019
delvis gjennomført dette, med noe av den økonomiske gevinsten det ble lagt opp til. Budsjettet for
2020 bygger på at vi skal komme videre i dette arbeidet, og dermed også oppnå økonomiske
gevinster vi ikke klarte å oppnå i 2019. Dette vil gi flest konsekvenser for Miljøarbeidertjenesten i
form av noe lavere budsjett
Driftsrammer
Rådmannens forslag til budsjett for helse og velferd, er mest knyttet til at kommunen
gjennomfører omstillingstiltak som kommunestyret sluttet seg til våren 2018 etter forutgående
omfattende prosesser med ansatte og tillitsvalgte. Rådmannens forslag innebærer også bruk av
potensialet for å drive like rimelig som mange andre kommuner, innen rammen av at kommunen
skal levere gode og forsvarlige tjenester.
Forslag til årsbudsjett 2020 økonomiplan 2020-2023
Regnskap
2018

Vedtatt
budsjett 2019
(5/2-19)

Helse og velferd stab

17 568

21 488

20 372

20 272

20 272

20 272

Dialog og mestring

74 104

67 875

66 178

66 178

66 178

66 178

Institusjonstjenesten

104 953

101 201

103 274

103 274

103 274

103 274

Miljøarbeidertjenesten

93 709

83 853

93 180

93 180

93 180

93 180

NAV - Nes

31 011

32 406

31 918

31 918

31 918

31 918

Hjemmetjenesten

102 929

99 452

109 224

109 224

109 224

109 224

Helse og velferd

424 275

406 275

424 146

424 046

424 046

424 046

Tall i hele 1000

Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
2020
2021
2022
2023
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Tiltak / endringer til rammen
Tabellen viser de største endringene utenom midlene gitt for å overta pågående tjenester i Sørum
kommune (Rånåsfoss):
Tiltak

2020

2021

2022

2023

Kostnadsreduksjon i hjemmetjenesten gjennom effekt av bedre
tildelingspraksis og god drift at mestringsteamet

-4 000

-4 000

-4 000

-4 000

Gevinst ved raskere og bedre gjennomføring av korttidsforløp,
kombinert med forbedringer i avlastningstilbudene og samlet sett
færre korttidsplasser

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

Lavere driftskostnad i etablert virksomhet i Miljøarbeidertjenesten

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

Helårseffekt av bruk av bemanningsnivået for Nes
institusjonstjenesten slik dette ble vedtatt i kommunestyret
februar 2019

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

2 000

2 000

2 000

2 000

-13 500

-13 500

-13 500

-13 500

Kostnader knyttet til deler av ekspansjon ved at
Miljøarbeidertjenesten får nye brukere
Helse og velferd

Tabellen avspeiler at rådmannens forslag til budsjett for helse og velferd, er mest knyttet til at
kommunen gjennomfører omstillingstiltak som kommunestyret sluttet seg til våren 2018, og til
hvordan dette ble lagt inn i revidert budsjett 2019. Disse omstillingstiltakene sikter mot å gi en
tjeneste som i større grad bidrar til brukerens egenmestring, i tråd med kommunens strategi om
mestring og ressursmobilisering. Mer egenmestring betyr over tid mindre behov for hjelp fra
kommunen. Rådmannens forslag innebærer også bruk av potensialet for å drive like rimelig som
mange andre kommuner, innen rammen av at kommunen skal levere gode og forsvarlige
tjenester.
Dialog og mestring
Det legges opp til at Dialog og mestring får om lag den samme rammen i 2020 som i 2019. I dette
ligger det at vi viderefører den bemanningsreduksjonen som er påstartet, og som er knyttet til
forventet besparelse ved utvikling av den ovenfor nevnte nye tilnærmingen ved vedtak og
tjenesteutmåling.
Legetjenesten får en liten vekst, i hovedsak knyttet til at kommunen overtar Rånåsfoss området
fra januar 2020. Budsjettveksten har sin årsak i at Nes kommune må dekke det antall
fastlegehjemler som er knyttet til Rånåsfoss. Denne kostnadsøkningen er i stor grad bare en
forskuttering av det statlige driftstilskudd til fastlegetjenesten.
I likhet med Miljøarbeidertjenesten og Hjemmetjenesten vil Dialog og mestring få noe friske
midler til å dekke oppgavene knyttet til brukere som bor i Rånåsfoss, og som overføres fra Sørum
kommune til Nes kommune januar 2020.
Institusjonstjenesten
Når Institusjonstjenesten foreslås drevet med 2,5 mill. mindre, har det to forklaringer. Om lag 1,0
er knyttet til at man i 2020 får full års effekt av de bemanningsendringene som kommunestyret
vedtok i februar 2019 og som ble iverksatt på to ulike tidspunkter i 2019. Ca. 1,5 mill. kr er knyttet
til oppfølgingen av et punkt i sist vedtatte økonomiplan. Dette punktet dreier seg om to forhold.
Det ene er fra 2020 å gjennomføre noen forbedringer i avlastningstilbudene, slik at de mer
avspeiler bredden i hvilke avlastningstiltak som pårørende ønsker. Det andre er å redusere og
kvalitetsmessig forbedre korttidsforløpene, til fordel for noe innsparing kombinert med mer innsats
i mestringsteamet og hjemmetjenesten. Dette betyr også at man konverterer fra korttids
sengeplasser i institusjon til fordel for mer innsats i hjemmet.
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Miljøarbeider tjenesten
Når Miljøarbeidertjenesten foreslås trukket ned med 5,0 mill. i forhold til revidert budsjett 2019, så
dreier det seg dels om videreføring av de innsparinger og effektiviseringer som ble vedtatt og
gjennomført i 2019. Dessuten ytterligere tiltak som i hovedsak går på gevinster med andre
nattevakts løsninger, gevinster ved endringer som er gode for brukerne og som medfører mindre
bruk av tvang og makt, og rasjonaliring slik at vi tar bort tilsyn som ikke er nødvendig for å ha en
forsvarlig tjeneste. Innen rammen av nedtrekket er det gitt 2 mill. til nye brukere og kompensert
for at statsbudsjettet 2020 ventelig gir en ytterligere svekkelse av refusjonsordningen for særskilt
ressurskrevende brukere.
NAV Nes
Som eneste område i Helse og velferd drives NAV Nes rimeligere enn hva som følger av
kriteriene i inntektssystemet for kommunene. Samtidig har NAV Nes god måloppnåelse. På
denne bakgrunn videreføres fjorårets ramme.
Hjemmetjenesten
Hjemmetjenestenes budsjett er basert på at mestringsteamet strykes med 3 årsverk som tas fra
praktisk bistand. Dette mye ved at praktisk bistand som hovedregel gis hver 3dje uke, framfor
annen hver uke. Hjemmetjenesten får også 3 mill. for håndtering av de brukere man overtar
gjennom at Rånåsfoss innlemmes i Nes kommune. For øvrig viser vi til teksten ovenfor vedr
mestringsteam.
Investeringer
Investeringsoversikt
Tall i hele 1000

Budsjett 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

-

22 000

-

-

750

-

-

-

15 000

80 000

30 000

-

Velferdsteknologi

400

2 000

2 000

-

Inventar og medisinsk utstyr

600

-

-

-

Aggregat sykehjem

400

-

-

-

17 150

104 000

32 000

-

Bemannet bolig rusavhengig
Utskifting senger Nes sykehjem
Tilpassing og etablering av omsorgsboliger

Sum investering i anleggsmidler

Investeringer
Økt bruk av digitalt tilsyn gir økt trygghet til brukere og pårørende. Det digitale tilsynet gjør at vi
raskere og bedre kan fange opp fall og lignende i brukers hjem. Dermed kan vi raskere gripe inn
ved slike hendelser. Det reduserer faren for store og negative konsekvenser ved fall. Tilsvarende
gjelder at digitalt tilsyn gir oss mulighet til å bli varslet om en person med demens forlater
hjemmet sitt og kanskje går «ut i vinternatten», eller om en person ikke beveger seg slik
vedkommende vanligvis gjør. Kapasitetsutfordringer gjør at vi investerer «moderat» i dette i 2020,
for så å satse sterkere i 2021 og 2022.
Investeringene til omsorgsbolig dreier seg om to områder. Øverst i tabellen har vi de 8 enhetene
som skal påbegynnes i 2020 og som primært sikter mot brukere med rusrelaterte utfordringer.
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De øvrige tallene vedr omsorgsboliger dreier det seg om relativt beskjedne investeringer i
omsorgsboliger, særlig sett forhold til det relativt høye antall slike boliger som administrasjonen
har forestått etablert, jf. politisk sak i oktober 2019 vedrørende samlet plan for utvikling av
omsorgsboligtilbudet. Når investeringen er satt på et moderat nivå i forhold til antallet som
foreslås bygget, har det sammenheng med at omsorgsboliger sannsynligvis i stor grad kan
anskaffes uten av kommunen får kostnader og gjeld på disse.
Aggregat sykehjemmet dreier seg om at Nes institusjonstjenesten har et aggregat, men at det har
for liten kapasitet til å dekke de viktigste behovene ved lengre strømstans.
Medisinsk utstyr dreier seg om minimums løsninger på å opprettholde en standard på slikt utstyr.
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Kultur og mangfold
Kort presentasjon av kommunalområdet
Kommunalområdet kultur og mangfold består av:
Kultur og mangfold stab:
 Kommunalsjef og rådgiver
 Idrett og friluftsliv
Kulturtjenester:
 Bibliotek
 Kulturskole
 Nes svømmehall
 Nes kulturhus/kino
Integrering, fritid og frivillighet:
 Forebygging og fritid
 Integrering (flyktningetjenesten)
Vi legger til rette for kulturelle aktiviteter og tjenester til innbyggerne i kommunen og utvikler nye
møteplasser i samhandling med frivilligheten og næringslivet i Nes.
Vi har ansvar for tildeling av spillemidler, tilskudd til lag, foreninger og livs- og trossamfunn,
inkludert Nes kirkelige fellesråd og KANMER-AS samt utleie av idrettsanlegg.
Utfordringer
 Etter omstilling i 2019 der reduksjon av tjenestevolum har vært en reell konsekvens, vil
fortsettelsen med dreining av driftsform være avgjørende. Dette betyr større samhandling
med interne og eksterne tjenester, frivillighet og næringsliv. Samhandling vil være
avgjørende for å gi våre innbyggere ett godt kultur- og fritidstilbud i fremtidige år.
Muligheter
Nes kommune har et aktivt kulturliv i bredde og mangfold. De kommunale kulturtjenester er
etablerte i tradisjon og innhold. Tjenestenes bredde gir innbyggerne et mangfold i aktivitet,
opplevelse- og mestringsarenaer. Kommunal tjenesteproduksjon, alene og i samhandling med
frivilligheten er også tiltak i kommunens folkehelsearbeid.
Dette er viktig for enkeltmennesker, men også for identitetsbygging og stedsutvikling, både i
grendene så vel som i kommunesenteret. Kulturen skaper identitet og bygger godt omdømme for
Nes kommune utad.
Prioriteringer for planperioden:





Forebygging, mestring, aktivitet og opplevelser
Dreining fra ren kommunal drift til partnerskap med frivilligheten
Samhandling med øvrige kommunalområder for å bidra til «det gode liv der elvene
møtes».
Forutsigbarhet for frivilligheten (tilskuddsordninger og lokaliteter)
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Økonomi
Driftsrammer
Forslag til årsbudsjett 2020 økonomiplan 2020-2023
Regnskap
2018

Vedtatt
budsjett 2019
(5/2-19)

Kultur og mangfold stab

17 345

20 640

19 442

19 442

19 442

19 442

Integrering, fritid og frivillighet

27 069

21 353

18 438

18 438

18 438

18 438

Kulturtjenestene

39 483

20 100

20 411

19 768

19 159

19 159

Kultur og mangfold

83 896

62 093

58 291

57 648

57 039

57 039

Tall i hele 1000

Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
2020
2021
2022
2023

Kultur og mangfold nådd målet for omstillingen i revidert budsjett 2019 og for
økonomiplanperioden.
I tillegg har kommunalområdet redusert med 0,55 mill. kr i 2020, 1 mill. kr i 2021 og helårsvirkning
på 1.6 mill. kr fra og med 2022 og ut økonomiplanperioden. I reduksjonen er det primært
omfordeling av oppgaver og reduksjon av lederstilling.

Tilskuddsordninger videreføres som vedtatt for 2019. Nes kirkelig fellesråd og KANMER- AS er
prisregulert med 3.1 % fra 2019.
Matfestivalen Brød & Cirkus og Kultur- og idrettsgalla er videreført i planperioden.

Tiltak / endringer til rammen
Salderingstiltak tjenestenivå:
Tiltak

2020

2021

2022

2023

Kulturskole - reduksjon merkantile oppgaver 50 % stilling
6/12 deler i 2020, helårsvirkning fra 2021

-203

-406

-406

-406

Nes svømmehall – økte billettinntekter

-350

-350

-350

-350

-240

-960

-960

111

111

-1 605

-1 605

Kulturtjenester – reduksjon 100 % virksomhetsleder 4/12
deler i 2021, helårsvirkning fra 2022
Årnes kino – økt bemanning 20 % stilling
SUM OMSTILLING
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Investeringer
Investeringsoversikt
Tall i hele 1000

Budsjett 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

Maskiner og utstyr kirken

200

200

200

200

Restaurering kirkeorgel fra 1840

600

600

1 250

-

-

-

-

1 700

-

-

2 050

2 500

200

200

Årnes kino - filmfremvisere
Nes kulturhus - ny pa-rigg
Sum investering i anleggsmidler

Investeringer


Nes kirkelige fellesråd: Videreføring av investeringstiltak for maskinpark. Restaurering
av orgel er nytt investeringstiltak.



Nes kulturhus AS: Det er fremforhandlet innkjøp av nytt filmfremvisningsutstyr for kinoer
som er medlem i Norsk filmallianse AS. Tidligere avtale på 10 år går ut 2020.



Ny PA-rigg. Det vil si nytt lydanlegget i kulturhusets storsal. Denne har ikke vært byttet ut
siden kulturhuset ble bygd og må nå fornyes.
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Oppvekst og utdanning
Kort presentasjon av kommunalområdet
Alle virksomheter og avdelinger i kommunalområdet arbeider for en god oppvekst og utdanning
for alle barn og unge i Nes kommune. Våre sentrale strategier og planer er Et løft i Nes-skolen
2018-2022, helhetlig oppvekststrategi 2017-2027 og strategisk plan for barnehagene 2018-2022
(vedtak høst 2018).
Kommunalområdet består av to virksomheter, Familiens Hus og Utdanning.
Virksomhet familiens hus består av fire avdelinger: barnevern, skolehelsetjeneste, helsestasjon
og åpen barnehage. Virksomhet Utdanning består av 14 avdelinger, herunder 8 barneskoler, 2
ungdomsskoler, 3 kommunale barnehager og pedagogisk tjeneste.
Videre har kommunalområdet ansvar for Skåningsrud skole, som er en spesialskole som eies og
driftes i samarbeid med Sørum kommune og Aurskog-Høland kommune. I tillegg har
kommunalområdet ansvar for voksenopplæring (vertskommunesamarbeid med kommunene i
Gardermoregionen) og barnehagemyndighet.
Utfordringer
Utfordringsbildet for oppvekst og utdanning består i hovedsak i å heve kvaliteten på
utdanningsområdet, samt forbedre oppvekstsvilkårene i kommunen, under rammer der omstilling
og effektivisering står sentralt. Mer konkret handler dette om:










Økt læringsutbytte og trivsel/godt læringsmiljø ut fra dagens nivå. Målsetning iht. Et løft i
Nes-skolen 2018-2022 er nasjonalt snitt.
Videreutvikle hensiktsmessig barnehage- og skolestruktur som tar hensyn til
befolkningsvekst, samt ivareta faglige, økonomiske og lokalmiljømessige perspektiv
Forbedre vilkår for god folkehelse, herunder frafall videregående opplæring, ved å
gjennomføre tiltak i helhetlig oppvekststrategi.
Kostnadskrevende barnevern. Kostra viser at Nes kommune har et mer
kostnadskrevende barnevern enn sammenlignbare kommuner.
Planlegge for statlig barnevernsreform som forventes implementert i 2021 – 2022. Denne
vil medføre store endringer på flere områder som ny finansieringsordning,
kompetanseheving m.m.
Avklare videre framtid for Skåningsrud skole i dialog med Lillestrøm kommune og
Aurskog-Høland kommune
Avklare videre interkommunalt samarbeid om voksenopplæring i dialog med kommunene
i Gardermoregionen.
Avklare omfang av innføringstilbudet de nærmeste årene. Tilbudet er i dag lokalisert ved
Årnes skole og målgruppa er barn med en annen språkbakgrunn enn norsk.
Rekruttering av fagpersoner med riktig kompetanse er en utfordring. Gjelder bl. a innen
yrkesgruppene: lærere, førskolelærere, barnevernspedagoger og helsesøster

Muligheter
Med bakgrunn i utfordringsbildet innenfor kommunalområdet vil mulighetsrommet være:
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Revidere og gjennomføre tiltak i helhetlig oppvekststrategi som flytter fokus fra reparasjon
til forebygging. Første revidering vil legges fram for politisk behandling i løpet av 2020.
Gjennomføre tiltak i handlingsplan Et løft i Nes-skolen 2018-2022. Viktige fokusområder
vil være grunnleggende ferdigheter, herunder digitale ferdigheter, regneferdigheter og
sosial kompetanse og livsmestring.
Gjennomføre tiltak fra strategi for kvalitet i barnehage 2018-2022 (ny høsten 2018) for å
nå vårt hovedmål om å gi alle barn et inkluderende miljø for omsorg, lek og læring.
Herunder å iverksette plan for god barnehagestart.
Videre fokus på omstilling barnevern. Gjennom bedre forebyggende arbeid på tvers i alle
virksomheter og tidlig hjelp/støtte til foresatte, samt videreføre fokus på nettverksmøter og
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internkontroll i barnevern, vil det være muligheter for ytterligere effektivisering.
Det gjennomføres utstrakt videreutdanning av lærere for å ivareta nye krav til relevant
kompetanse i undervisningsstillinger.

Økonomi
Driftsrammer
Forslag til årsbudsjett 2020 økonomiplan 2020-2023
Tall i hele 1000

Regnskap
2018

Vedtatt
budsjett 2019
(5/2-19)

Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
2020
2021
2022
2023

Leasing midlertidig VUS
Oppvekst og utdanning stab

4 700

2 200

39 514

43 212

34 897

34 897

34 897

34 897

Utdanning

229 162

233 570

252 675

252 475

251 962

251 925

Barnehagemyndighet

151 790

166 355

179 428

184 928

184 928

184 928

63 730

59 822

61 664

61 229

60 228

60 228

484 195

502 959

533 364

535 729

532 015

531 978

Familiens Hus
Oppvekst og utdanning

Tiltak / endringer til rammen
Tiltak

2020

2021

2022

2023

Leasing paviljonger midlertidig skole Vormsund u-skole

4 700

2 200

O/U stab: Flere gjesteelever i andre kommuner med omfattende
spesialpedagogiske behov

2 000

2 000

2 000

2 000

O/U stab: Skoleskyss. For lite budsjettert i 2019

500

500

500

500

O/U stab: Skåningsrud skole. For lite budsjettert i 2019

500

500

500

500

O/U stab: Ytterligere innfasing av leasing læringsbrett eller PC

900

900

900

900

6 200

6 200

6 200

6 200

650

650

650

650

Barnehagemyndighet: Økning skyldes økt tilskuddssats til private
barnehager i hovedsak grunnet innføring av bemanningsnorm i
2018.

8 573

8 573

8 573

8 573

Barnehagemyndighet: Estimert vekst på 30 barnehagebarn
gjennom året. Dette er basert på erfaringstall i 2019 og bygger
ikke på KOMPAS og SSB. Svært usikkert hva som blir endelig
vekst.

4 500

4 500

4 500

4 500

Familiens hus: Ytterligere effektivisering i fm. vedtak revidert
budsjett 2019. Er lagt på barnevern, men arbeid med
gjennomgang av tjenesten vil avklare endelig hvilken avdeling
hvor effektiv synliggjøres.

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

46

46

46

46

600

600

600

600

Utdanning: Behov i henhold til nasjonal lærernorm
Utdanning: Reversere tiltak om mer effektiv organisering av
spesialundervisning i barnehagene fra rev. Budsjett 2019. Egen
politisk sak mai 2019, ref. PS 52/19.

Familiens hus: Økning barnevernvakt, ref. PS 91/19.
Familiens hus: Tilbakeføring kutt helsesykepleiere. Forutsetning i
revidert budsjett 2019 ikke innfridd som antatt. Vi fikk ikke
tilskudd fra staten i løpet av 2019 som forutsatt i revidert budsjett.
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Andre momenter som forklarer endringer i rammer fra 2019 til 2020:
- Lønns og prisvekst, kr. 5,136 mill.
- Flyttet reguleringskostnader Auli skole til kommunalområdet samfunn/miljø i 2019, kr. 1,5 mill.
- Øremerket statlig tilskudd lærernorm ble tilført i 2019, kr. 5,2 mill.
Investeringer
Investeringsoversikt
Tall i hele 1000
Ny ungdomsskole VUS
Utvidelse Neskollen skole (1. pri)
Auli barnehage
Auli skole
Opaker skole - oppstart
Fenstad skole - utvidelse med et klasserom
Årnes skole
Sum investering i anleggsmidler

Budsjett 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

220 000

47 000

7 000

-

1 000

24 000

50 000

-

-

-

500

9 500

200

200

24 000

50 000

-

-

1 000

100 000

2 400

-

-

-

-

1 000

-

-

223 600

72 200

82 500

159 500

Investeringer
Investeringsplanen følger i hovedsak vedtak i sak barnehage og skolestruktur fra 30.05.17, PS
54/17 og vedtatt budsjett for 2019.
 Ny skole Opaker/Herbergåsen prioriteres i perioden 2022 – 2024.
 Utbygging av Neskollen skole prioriteres i planperioden grunnet stor vekst i elevtall, se
egen politisk sak om konseptvalgstudie Neskollen fra 05.02.19. Eget skisseprosjekt
avsluttes 2020 og vil avklare endelig utbyggingsbehov.
 Utbygging Auli skole prioriteres fra 2022 for å ivareta en fremtidig, forsvarlig løsning for
elever for Auli skolekrets, inklusive Rånåsfoss. Eget prosjekt vedrørende skolens behov
avsluttes i 2020.
 Varig utbygging Fenstad barneskole prioriteres ikke i 4-årsperioden. Nåværende skole
prioriteres med nye paviljonger i 2020 og dette vurderes som forsvarlig løsning i perioden
2020-2023..
 Auli barnehage prioriteres i planperioden. Det avsettes prosjekteringsmidler i 2022 for å
utrede mulighetsrommet og endelig behov.
 Årnes skole prioriteres med prosjektmidler i 2020 for å utrede mulighetsrommet ift.
framtidig utbygging av skolen på området Runni.
.
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Samfunn og miljø
Kort presentasjon av kommunalområdet
Kommunalområdet består av:
 virksomheten Bygg- og eiendom
 avdelingene Landbruk, Kommunalteknikk, Plan, byggesak og oppmåling (tidligere samlet
i virksomheten Areal- og miljø)
 kommunalsjefens stab (prosjektkontor, næring mv).
Bygg og eiendom har ansvar for drift og vedlikehold av formålsbygg, kommunale boliger/
omsorgsboliger og forvaltning av kommunal eiendom. Boligkontoret forvalter de statlige
boligsosiale virkemidlene som startlån, boligtilskudd og bostøtte. Samt råd og
veiledningstjenester som gjeldsrådgivning og boligsosial oppfølging.
Plan, byggesak og oppmåling og Landbruk har ansvar for arealplanlegging herunder å gi rammer
for utvikling av gode tettsteder, bolig- og næringsområder. Med dette følger betydelige
forvaltningsoppgaver bl.a. innen landbruk. Næringsutvikling, inkludert satsning innenfor
landbruksbasert næringsutvikling, ligger også innenfor ansvarsområdet.
Kommunalteknikk har ansvar for investering og drift av kommunens tekniske infrastruktur (vann,
avløp og veg). Prosjektkontoret har ansvar for de største investeringsprosjektene i kommunen
(formålsbygg o.l.). Disse prosjektene styres av prosjekteier som kan være kommunalsjef fra
annet kommunalområde. Bygg- og eiendom har også ansvar for enkelte investeringsprosjekter.
Utfordringer
Kommunalområdets utfordringer er sammensatt, og knyttet til følgende problemstillinger:














Utvikling av gode tettsteder, samt bolig- og næringsområder. Legge til rette for at alle
innbyggerne skal kunne bo trygt og godt.
Sette riktige krav til uteoppholdsarealer og møteplasser i plan- og utbyggingssaker.
Planlegging av framtidig infrastruktur innenfor vann og avløp (VA) i samsvar med
forventet vekst i innbyggere, næringsetableringer og overtakelse av Rånåsfoss.
Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø er under oppdatering, her framgår blant annet
kommunens behov for investeringer i ledningsnett. Vi har utfordringer med å ha
tilstrekkelige ressurser til gjennomføring av prosjekter innen VA.
Flere komplekse saker krever økt behov for ressurser og rekruttering av
spesialkompetanse. Dette forsøkes sikret med omprioritering av midler innenfor rammen.
Innen selvkost finansieres dette gjennom en begrenset økning i gebyrer.
Implementering av nytt sak/arkiv- og datasystemer krever opplæring og ekstra oppfølging
i innkjøringsfasen.
Gjennomføre konfliktdempende tiltak som følge av ulverevir i kommunen.
Å nå nasjonale, regionale og lokale mål for landbruk, herunder bl.a. økt matproduksjon,
næringsutvikling, ivaretakelse av kulturlandskapet, renere vann og lavere
klimagassutslipp.
Sørge for at vedlikeholdsetterslepet blir minst mulig. Dette gjelder både teknisk
infrastruktur og bygningsmasse med tilhørende utearealer. Eldre bygg krever betydelige
oppgraderinger i forhold til dagens byggetekniske krav.
Nes kommune skal redusere det totale energiforbruk per m² i egne bygg med 40 % innen
2030 i forhold til 2009.
Effektiv drift. Større areal som skal driftes av kommunen innenfor tilgjengelig ramme.
Manglende vaktordning i driftsavdelingen samtidig som det er stadig flere bygg med
behov for assistanse utover normal arbeidsdag.
Behov for et mer variert tilbud av boliger til vanskeligstilte.
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Muligheter


Effektivisering gjennom tverrfaglig samarbeid og helhetlig bruk av virkemidler.



Digitalisering, systemer og rutiner: Digitale tjenester og systemer er i stadig utvikling og
Nes kommune har potensiale for effektivisering ved å ta i bruk flere systemer og tjenester
innenfor flere områder, herunder byggesak og geodata. Samtidig er det en forventning
blant kommunens brukere at flere tjenester er elektronisk tilgjengelige og kostnadsfrie via
internett. Det bør investeres i systemverktøy som kan gi forbedret brukergrensesnitt, samt
på sikt frigi ressurser internt.



Endringskultur er en forutsetning i arbeidet med digitalisering.



Sikre riktig ressursbruk ved bruk av prosjektstyring og kunnskap om porteføljestyring.



Nes kommunes deltagelse i Husbankens kommuneprogram 2016-2020, er positivt for
arbeidet med å videreutvikle bolig- og tjenestetilbudet til vanskeligstilte på boligmarkedet.



Ny organisering/finansiering av kommunens anskaffelser av «inn på tunet» tjenester.

Økonomi
Driftsrammer
Forslag til årsbudsjett 2020 økonomiplan 2020-2023
Regnskap
2018

Vedtatt
budsjett 2019
(5/2-19)

3 172

3 549

6 660

6 660

6 660

6 660

Areal og miljø

36 179

37 844

23 088

23 088

23 088

23 088

Bygg- og eiendom

56 369

57 121

64 117

64 671

64 671

64 671

Samfunn og miljø

95 720

98 514

93 865

94 419

94 419

94 419

-22 182

-16 644

-21 186

-21 186

-21 186

-21 186

Tall i hele 1000
Samfunn og miljø stab

Selvkost

Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
2020
2021
2022
2023

Tiltak / endringer til rammen
Tiltak

2020

2021

2022

2023

-

554

554

554

3 065

3 065

3 065

3 065

88

88

88

88

Fjernvarme – Økte kostnader kWh

486

486

486

486

Brann- og vektertjenester, økte kostnader

550

550

550

550

Kommunale avgifter, økte areal

687

687

687

687

Vannavgift og renovasjon, økte areal

556

556

556

556

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

- 578

- 578

- 578

- 578

Tømming sandfang

200

200

200

200

Kirken, ekstrahjelp

50

50

50

50

150

150

150

150

Vaskeri, ansette 1 person
Nedtrekk 2019 – vedlikehold bygninger
Strøm – Økte kostnader kWh

Omsorgsboliger, gjengs leie
Fagarbeider drift, vakant stilling

Inspeksjon/kontroll av bruer
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Tiltak

2020

2021

2022

2023

Drift veglys

450

450

450

450

Sommervedlikehold, økt behov

420

420

420

420

5 124

5 678

5 678

5 678

50

50

50

50

Rånåsfoss, sommervedlikehold vei

100

100

100

100

Rånåsfoss, vintervedlikehold vei

100

100

100

100

25

25

25

25

275

275

275

275

5 399

5 953

5 953

5 953

Sum
Rånåsfoss, vedlikehold bygg og anlegg

Rånåsfoss, beredskapsavtale snøbrøyting
Sum Rånåsfoss

Sum tiltak

Tiltak / endringer til rammen
 Tilbakeføring av kr. 3 av 4 millioner midlertidig nedtrekk av bevilgning vedlikehold 2019.
 Merkostnader til kommunale avgifter/vannavgift/renovasjon, kWt og brann og
vektertjenester som følge av prisøkning/økte arealer.
 Merinntekter husleie omsorgsbolig ved tilpasning til gjengs leie.
 Inndragning vakant stilling fagarbeider driftsavdelingen
 Økte driftsutgifter veg på grunn av merkostnader som følge av kommunal overtakelse av
flere områder og vegstrekninger med belysning. Herunder nevnes Rånåsfoss, samt
boligområdene Evangtunet, Drognestoppen og Haugsløkkevegen. Det vises også til
erfaringene fra 2019 som viser at de økonomiske rammene har vært for trange.
Kostnadene fordeles på vintervedlikehold, sommervedlikehold og kostnader til
vegbelysning
o Økning sommervedlikehold: kr. 520 000,o Økning veglys (drift/vedlikehold anlegg): kr.450 000,o Rånåsfoss drift veg (sommer-/vintervedlikehold): kr. 275 000,o Tømming av sandfang (krav fra Fylkesmannen, vannkvalitet): kr. 200 000,o Bruinspeksjoner, det er krav om årlige kontroller: kr.150 000,Innenfor rammen ligger avsatte midler til reguleringsplanarbeid for kommunens eget planarbeid
(reguleringsplaner for skole Auli og Opaker, samt Runni og Svarverud). Kommunen er også
forpliktet til å finansiere deler av prosessen med private reguleringsplaner.
Økning i gebyrer
Endringene er gjort i etterkant av gjennomgang av selvkostregnskapet. For helhetlig fremstilling
vises det til dokumentet «Betalingssatser» med vedlegg.
o Økte gebyrer vann (+ 19 %). Økningen er nødvendig som følge av kostnader
knyttet til lange ledningsstrekk og få abonnenter å fordele kostnadene på.
o Økte gebyrer avløp (+ 4,1 %). Dette er i samsvar med prioriteringer i gjeldende
Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø, og inkluderer også økte driftskostnader
som følge av grensejusteringen på Rånåsfoss og overtakelse av ansvar på Høie.
o Gebyrøkningen ivaretar også økning i kostnader til økt bemanning for å fjerne
«innlekk» av fremmedvann. Dette er viktig av miljøhensyn, og for å redusere
belastning/frigjøre kapasitet på kommunens avløpsnett/renseanlegg.
o Septik: administrasjonsgebyret reduseres fra kr 1.000 til kr. 600,-, samtidig økes
slamgebyrene med ca. kr. 625,-. Totalt utgjør endringen ca. 200 kr pr
abonnement. Endringene er i samsvar med kostnader. Det er pr nå for stort fond
på administrasjon, og negativt fond på slam.
o Økning i gebyrer for plan, byggesak og oppmåling. Endringene er nødvendige for
å dekke inn kostnader. Det er justert i forhold til tidsbruk og sammenlignet med
nivå i nabokommuner.
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Investeringer
Investeringsoversikt
Tall i hele 1000

Budsjett 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

19 000

20 000

20 000

20 000

Kommunale veger - Rånåsfoss

1 000

-

-

-

Gang og sykkelveger

8 000

8 000

8 000

8 000

Universell utforming kommunale bygg

4 000

2 000

-

Kjøp av utleieboliger

6 000

6 000

6 000

6 000

26 650

27 350

12 000

10 800

2 300

-

-

-

24 800

18 900

10 700

10 500

9 000

-

-

-

Nes rådhus-prosj.av utbedr.i forh.til bl.a.
tilgjengelighet og kapasitet

-

500

-

-

Nes rådhus - oppgradering av kommunestyresalen

-

-

2 000

-

1 000

-

-

-

Kommunale veger

Utbedring / sanering av avløpsnett
Utbedring / sanering av avløpsnett - Rånåsfoss
Utbedring vannforsyningsnett
Utbedring vannforsyningsnett - Rånåsfoss

Nes rådhus - oppgradering av teknisk infrastruktur
Nes rådhus - Nes brannstasjon
Bredbåndsutbygging 2018

4 800

-

-

-

Bredbåndsutbygging 2019

1 500

1 500

1 500

1 500

450

-

-

-

Utstyr areal og miljø - Traktor (samferdsel)

-

1 400

-

-

Utstyr areal og miljø - Hjulgraver

-

-

-

2 000

Utstyr areal og miljø - nye klippere

250

-

150

Utstyr areal og miljø - Traktor (grønt)

500

Utstyr areal og miljø - Driftsbil

400

Utstyr areal og miljø - Sveisemaskin vann

100
7 000

-

-

-

300

-

-

-

Innløsning av boliger Herbergåsen næringsområde

7 000

-

-

-

Ny damkrone Ellingsjøen

3 500

-

-

-

Utstyr areal og miljø - klippeaggregat Unimog

Sanering Runnivegen 15
Utbedring av avløp Esval gård

Utvidelse Nes vaskeri

500

Ombygging av utleieboliger

2 000

-

-

-

Oppfølging av kommunedelplan for klima, energi og
miljø

2 000

2 000

2 000

2 000

132 950

87 650

62 350

60 800

Sum investering i anleggsmidler
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Investeringer




























Det settes av 20 mill. kr til investeringer i forbindelse med kommunale veger i henhold til
politisk vedtak. Inkludert her er også overtakelse av veg på Rånåsfoss.
Gang- og sykkelveger: Det settes av 8 mill. kr årlig til utvidelse av tiltak for gang- og
syklende.
Universell utforming formålsbygg - Investeringer for å forbedre tilgjengeligheten for
innbyggerne i formålsbygg og deres omgivelser. I 2019 var det bevilget midler til
utbedring av en heis på Runnitunet og heisen på Nes sykehjem. Vi mottok ingen tilbud i
forbindelse med anbudskonkurranse høsten 2019. Det må derfor foretas ny utlysning i
2020. I tillegg er det behov for oppgradering av ytterligere en heis på Runnitunet, og
heisen i Neshallen.
Kjøp av utleieboliger - behov for flere boliger ved økt antall innbyggere
Utbedring/sanering av avløpsnett jf. Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø.
Utbedring vannforsyningsnett jf. Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø.
Investeringsmidler ledningsnett for vann og avløp Rånåsfoss.
Nes rådhus - prosjektering av utbedring av tilgjengelighet og løsninger for servicetorget i
forhold til selvbetjeningsløsninger/sikkerhet (2021).
Nes rådhus - oppgradering av kommunestyresalen (K-sak 17/90 vedtatt 27.6.2017), utsatt
til 2022.
Nes rådhus - oppgradering av teknisk infrastruktur. Utskifting av hovedtavle (elektro) fra
byggeår 1967.
Nes brannstasjon – utredning av muligheter/kostnader for nødvendige oppgraderinger til
dagens behov, herunder krav til ren/skitten sone, dame-/herregarderobe og kasernering.
Bredbånd videreføring av bevilgning (2018).
Bredbånd - egenandel i samsvar med tildeling av midler fra NKOM til nye områder for
2019 (i områdene Fallet, Greniskogen og Flakstad).
Nytt klippeaggregat til Unimog - for kantklipping langs kommunalt vegnett
Ny traktor samferdsel - vinterdrift. Dagens traktor har store vedlikeholdsutgifter.
Innkjøp av robotklippere - innkjøp av klippere og flåtestyring. Effektiviseringstiltak.
Ny traktor grønt – økt kapasitet/bedre utnyttelse ved vinterdrift/hogst av skog. Dette er
også et HMS-tiltak.
Ny vaktbil samferdsel – dagens bil er utslitt og medfører store kostnader til reparasjon.
Sveisemaskin for plastledninger – vi skifter ut store mengder PE-ledninger, men kan ikke
sveise disse sammen i egen regi. Kostnadskutt på bruk av entreprenører.
Sanering bebyggelse Runnivegen 15 - klargjøring og verdiøkning av kommunens
eiendom.
Herbergåsen næringsområde - innløsning av gjenværende to boligeiendommer innenfor
planområdet.
Utbedring av avløp Esval gård: Felles avløpsløsning for beboerne i Esval-området. Det er
gitt forlenget frist for utbedring til 30.9.2020.
Utvidelse Nes vaskeri – utredning av oppgradering vaskeriet (behov for ren/skitten sone,
kjølelager, økt kapasitet maskiner og areal).
Oppgradering av damkrona på Ellingsjøen er kostnadsberegnet til 3,5 mill. kr (utsatt fra
2019).
Kommunale utleieboliger for vanskeligstilte: Ombygging av toroms til treroms samt
ombygging av fellesareal i Leirvegen 2 til toroms leilighet.
Oppfølging av kommunedelplan for klima, energi og miljø: Innstallering av varmestyring
for reduksjon av energiforbruk i formålsbygg.

Utenfor investeringsrammen:
 Sanering av Svarverud/Hagaskogen - klargjøring og verdiøkning av tomt. Saneringen er
stipulert til kr 1,5 mill. kr.
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Administrasjon og styring
Politisk styring
Kort presentasjon av området
Nes kommunestyre er kommunens øverste politiske organ og består av 35 representanter.
Formannskapets 11 medlemmer utgjør kommunens plan- og økonomiutvalg.
Vi har i tillegg følgende utvalg:











Administrasjonsutvalget
Utvalg for teknikk, næring og kultur
Utvalg for oppvekst, helse og velferd
Ankeutvalg for oppvekst, helse og velferd
Kontrollutvalget
Vilt- og fiskenemd
Takstnemnd for eiendomsskatt
Ankenemnd for eiendomsskatt
Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Barn og unges kommunestyre (fra 2020: Ungdomsråd)

Romerike Revisjon IKS er kommunens revisor.

Administrasjon
Kort presentasjon av området
Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og det politiske nivået, og er ansvarlig for
saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak.
Rådmannsfunksjonen utøves gjennom rådmannens ledergruppe.
Rådmannens ledergruppe består av rådmannen, fem kommunalsjefer, kvalitetssjef, HR og
digitaliseringssjef, kommuneoverlege og kommunikasjonssjef. Kommunalsjefene har
resultatansvar for samlet tjenesteproduksjon i kommunalområdene.
Det siste året er det avdekket flere utfordringer i administrasjonen, blant annet at det har vært lite
samordning og kontroll på tvers av avdelingene, ansvars- og oppgavefordelingen har vært uklar,
det er manglende og/eller utdaterte administrative prosedyrer, og det er en noe uavklart
rollefordeling mellom linje og stab.
Fra 1. juni 2019 ble de tre stabene i sentraladministrasjonen slått sammen til en, og ble omgjort til
et eget kommunalområde. Det ble i stedet etablert tre team som følger:
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Den største endringen vil bestå i hvordan hele administrasjonen skal jobbe sammen som team.
Teamene er ikke statiske, men dynamiske. Ofte vil oppgaveløsningen kreve involvering på tvers
av teamene. Ved å ha en administrasjon som jobber sammen om de ulike utfordringene, vil
organisasjonen kunne bli mer effektiv. Vi vil på en bedre måte dra nytte av hverandres
kompetanse og kapasitet, og vil enklere kunne sikre back-up på viktige funksjoner i kommunen.
Utfordringer







Stort omstillingsbehov som følge av den økonomiske situasjonen.
Tilpasse kapasitet og oppgaver i stabsavdelingene, kontra ansvar og oppgaver i linjen.
Avsette tilstrekkelig med tid og ressurser for å jobbe med kommunens kvalitets- og
avvikshåndteringssystem, og gjennom dette utarbeide skriftlige prosedyrer.
Gjennomføre nødvendig opplæring i hele organisasjonen.
Skape forutsigbar samhandling og saksflyt mellom administrasjon og politikk.
Utnytte dagens systemer på en mer effektiv måte og samtidig ta i bruk ny teknologi. I
digitaliseringsarbeidet må kommunalområdene og fagavdelingen i større grad jobbe på
tvers slik at vi kan ta ut gevinster.

Muligheter




Systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid på tvers i hele organisasjonen kan bidra til
mer effektiv ressursutnyttelse, økt trivsel og økt nærvær.
Økt fokus på kvalitetsledelse vil bidra til å bedre kvaliteten og effektiviteten i
organisasjonen.
Nasjonal digitaliseringsbølge som gir oss muligheter til å kunne utnytte og forbedre
dagens løsninger og samtidig jobbe frem nye.

Økonomi
Driftsrammer
Forslag til årsbudsjett 2020 økonomiplan 2020-2023 (*)
Regnskap
2018

Vedtatt
budsjett 2019
(5/2-19)

Strategi og utvikling

5 941

6 079

5 901

5 901

5 901

5 901

Politisk styring

8 710

9 586

6 638

7 651

6 638

7 651

Personal og organisasjon

54 054

58 455

26 007

26 662

26 582

26 432

Økonomiavdelingen

11 455

11 652

14 142

11 954

11 954

11 954

Administrasjon og styring

80 161

85 772

52 688

52 168

51 075

51 938

Tall i hele 1000

(*)

Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
2020
2021
2022
2023

Tabellen over følger gammel organisering der sentraladministrasjonen var organisert 3
ulike staber. Endelig struktur på kommunalområdet vil avklares i løpet av 2020.

Tiltak
Tiltak
Kutt 3 årsverk (helårseffekt)
Tilsynsavgift tobakksalg
Statliggjøring av kemnerfunksjonen fra juni 2020
DGI, ROKUS og Romerike Revisjon flyttet til fellesposter

2020

2021

2022

2023

- 1 800

- 1 800

- 1 800

- 1 800

-100

-100

-100

-100

- 2 050

- 4 100

- 4 100

- 4 100

- 29 485

- 29 485

- 29 485

- 29 485

-33 435

-35 485

-35 485

-35 485
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Fellesposter
Regnskap
2018

Vedtatt
budsjett 2019
(5/2-19)

Fellesposter

-5 390

4 806

39 131

52 989

53 814

56 748

Skatt og Rammetilskudd

-1 005

-450

-450

-450

-450

-450

-631

136

20

20

20

20

-7 026

4 492

38 701

52 559

53 384

56 318

Tall i hele 1000

Finansinntekter og
finans.transaksjoner
Fellesområder

Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
2020
2021
2022
2023

Det er gjort en del endringer i tabelloppsettet innenfor administrasjon og styring. Alle fellesposter
som berører hele kommunen er flyttet ut fra kommunalområdet og inn i tabellen for fellesposter.
Dette gjelder kommunens kostnader til DGI, ROKUS (kontrollutvalgssekretariatet) og Romerike
Revisjon. I fellespostene ligger også lønnsreserven og kommunens inntekter/utgifter til ØRB,
Krisesenteret, Kanmer A/S og Esval Miljøpark KF.
I 2020 er det lagt inn en besparelse på 3 årsverk tilsvarende 1,8 millioner kroner. Dette er en
videreføring av innsparingstiltakene foreslått for 2019, og er alle et resultat av naturlig avgang.
Ytterligere bemanningsreduksjoner anses ikke forsvarlig, da kommunalområdet er preget av
ressursmangel innenfor de fleste fagområder. En mulig omfordeling av oppgaver mellom linje og
stab kan skape økt effektivitet og dermed bidra til økt kvalitet.
Det er lagt inn en økning på 10 % i stilling som hovedverneombud. Denne øker dermed fra
dagens 50 % til 60 %.
Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått å statliggjøre skatteoppkreverfunksjonen, og
kommunens rammetilskudd er redusert med nær 2,6 millioner kroner i 2020. Nes kommune har
en vertskommuneavtale med Ullensaker kommune, og denne vil da opphøre.
Særskilt om Esval Miljøpark KF (en del av «Fellespostene» i tabellen over)


Det er ikke budsjettert med utbytte til Nes kommune i 2020. I økonomiplan 2019-2022 lå det
inne en budsjettert inntekt fra Esval i 2020 på 4,6 mill. kr.



Det er budsjettert med bruk av fond på til sammen 4,5 mill. kr for å dekke 2,5 mill. kr. i
underskudd fra Esval i 2018 samt 2 mill. kr i udekket investeringsregnskap. Dette er utgifter
som Nes kommune må dekke i 2020 ettersom foretaket ikke selv klarer å dekke det inn i
2019.



Det er budsjettert med tomteleie fra Esval på 1,5 mill. kr. i 2020. Beløpet er stipulert da
leieavtalen ennå ikke er ferdig behandlet.

Ny avgift :
Tilsyn med salg av tobakksvarer (se gebyrregulativet):
Fra 2018 ble alle utsalgssteder som selger tobakksvarer og -surrogater, som e-sigaretter og
urtesnus pliktige å registrere seg i tobakkssalgsregisteret som driftes og forvaltes av
Helsedirektoratet. Kommunen fører tilsyn med registrerte utsalgssteder i respektive kommune.
Tilsynet skal særlig omfatte aldergrensebestemmelsene og krav til internkontroll. Alle steder som
selger tobakk skal kontrolleres minst en gang i året og det skal utføres minst to ganger så mange
tilsyn som det er salgssteder i kommunen. I Nes utføres tilsynet i forbindelse med tilsyn av salgsog skjenkebevillinger. De som ikke innehar annen bevilling enn tobakk får eget tilsyn på det
registrerte utsalgsstedet. Per oktober 2019 er det registrert 25 aktive utsalgssteder i Nes.
Tilsynet finansieres av avgifter. Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer
mv. (tobakksalgsforskriften) kapittel 7 regulerer avgiftssatsene. I henhold til § 24 kan kommunen
som tilsynsmyndighet kreve en årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og
tobakkssurrogater til forbruker på 4580 kroner. Fra midlertidige salgssteder kan
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tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på 1220 kroner. Nes kommune har til nå ikke
innført slik avgift.
Årlig tilsynsavgift i Nes kommune foreslås satt til kr. 4500,- for salg av tobakksvarer og
tobakkssurrogater til forbruker. Det foreslås ikke innført avgift for midlertidige salgssteder da det
hittil ikke har vært registrert slike tilfeller i Nes.
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