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NESte skritt - #sammen om kontinuerlig forbedring 

Vi lever i en tid hvor endringer kommer stadig raskere og stadig kraftigere. Vi trenger ikke være 
den sterkeste eller den smarteste for å tilpasse oss. Derimot må vi kontinuerlig være 
tilpasningsdyktige til endringer. 

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 borgerne. Kommunal 
sektor står overfor store omstillinger blant annet i form av større fokus på mål og resultater, 
klarere ansvarsrelasjoner og bedre kommunikasjon ut mot innbyggerne. Innbyggernes 
forventninger stiger gjennom ønsker om flere og bedre kommunale tjenester. Kommunen må 
være i stand til å vri ressursbruken for å holde tritt med kravene. Ønske om gjennomgående 
ekspansjon på alle områder lar seg ikke gjennomføre innen for de økonomiske rammer vi har til 
disposisjon. 

Vi skal kjennetegnes å være en kommune som organiserer tjenesteytingen og har en kontakt 
med innbyggerne som møter deres behov og interesser. Det innebærer at vi skal være fleksible, 
vektlegge medarbeiderutvikling og ha en bred kommunikasjon med innbyggerne og våre brukere. 
Dette er avgjørende for en kommune i vekst der tradisjon utfordres av nye tanker og impulser. 

God økonomistyring og effektiv drift 

Etter flere år med god økonomi er vi inne i en tid med betydelige utfordringer. Dette stiller krav til 
nødvendige omstillinger. I Handlingsprogram med budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 
fremgår det hvilke områder som vil bli prioritert knyttet opp mot konkrete mål. Hensikten er å 
synliggjøre hvordan prioriteringene påvirker kommunen vår, og tjenestene Nes kommune tilbyr. 

Oppgavene vi står overfor kan bare gjennomføres ved god økonomistyring og kostnadseffektiv 
drift. 

Tillit 

Tillit til politisk og administrativ styring er et fundament for å ha en bærekraftig økonomi over tid. I 
tillegg er tillit avgjørende for å oppnå bedre effektivitet, produktivitet og kvalitet. Jeg er opptatt av 
de muligheter som fremtiden vil gi oss, samspillet med Nes-samfunnet, utvikling, innovasjon og 
gode resultater. Handlingsfriheten vår er basert på en solid og god økonomistyring og at vi 
leverer det som er forventet av oss. Som landbrukskommune i en attraktiv region har Nes unike 
forutsetninger for å sikre framtidig vekst. Kommunens tjenestetilbud vil legge til rette for den 
enkelte og Nes-samfunnet gis nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskapning og 
en bærekraftig utvikling. 

Byggeprosjekter  

Vi har etablert en prosjektorganisasjon for å kontrollere og styre de store investeringene i 
formålsbygg som er vedtatt og vil komme i tiden fremover. Vi skal blant annet bygge ny 
ungdomsskole og rusboliger, i tillegg til å oppgradere og forbedre flere andre bygg. Det dreier seg 
om store investeringer og utgiftene krever stram økonomistyring og oppfølging. 

Digitalisering  

Vi har sammen med de øvrige kommunene på Øvre Romerike gjort betydelige investeringer for å 
oppgradere infrastrukturen. Vi har også satset mye på digitale verktøy i skolen og økt bruk av 
velferdsteknologi. Dette vil vi fortsette med, samtidig som vi skal forbedre våre digitale tjenester i 
samhandling med innbyggere og næringsliv. Ikke alle innbyggere vet hva slags informasjon de 
trenger. Gjennom digitale, sosiale medier og nettsamfunn kan de gjennom brukerskapt innhold 
og dialog få hjelp av andre brukere. 

En organisasjon i utvikling  

Vi lever i et samfunn som er i konstant endring og det må vi tilpasse oss. Vi må regne med å løse 
flere oppgaver uten at ressurstilgangen øker tilsvarende. Samtidig vil innbyggernes forventninger 
til kvaliteten på tjenestene øke. For å kunne imøtekomme disse forventningene vil vi intensivere 
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innovasjons-arbeidet. Økt bruk av velferdsteknologi og automatiserte tjenester vil frigjøre 
ressurser til «varme hender». Det handler om å styre riktig og gripe de riktige mulighetene til rett 
tid. 

God dialog  

Vi går spennende tider i møte og det er viktig at tjenestene vi leverer hver dag, året rundt holder 
god kvalitet. Vi har mange dyktige og dedikerte medarbeidere som står klare til å gjøre hverdagen 
enklere og bedre for innbyggere, folkevalgte, næringsliv, frivilligheten og alle andre som er i 
kontakt med oss. 

Inkludere og ansvarliggjøre  

Vi skal skape rom for ledelse innenfor organisatoriske rammer som klarer å kombinere erfaring 
fra drift med innovasjon. Vi skal ha en inkluderende og ansvarliggjørende arbeidsstilstil, der det 
gis tillit til at medarbeiderne leverer som forventet. Med det skapes rom for gode løsninger til det 
beste for våre innbyggere. Sammen vil vi sette brukerne i sentrum uten at det går på bekostning 
av kvalitet, effektivitet og arbeidsglede. 

 

 

 

 

 

Johnny Pedersen 
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 kommuneplanen og handlingsprogrammet med årsbudsjett og økonomiplan. 

Kommuneplanens satsingsområder gir føringer for prioriterte områder. Folkehelse er et 
gjennomgående tema og innebærer at kommunen skal legge til rette og planlegge for god 
folkehelse i alt som gjøres. 

Hovedmålet for folkehelse er «friske og mestrende nesbuer». 

Kommuneplanens øvrige satsingsområder: 

Satsingsområder Beskrivelse 

LEVE  
 

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

LÆRE  
 

I Nes er det fokus på læring og kunnskap 

SKAPE  
 

I Nes er det engasjement og nyskaping 

EN ORGANISASJON 
I UTVIKLING 

 

 

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

Dette er Nes 
Nes er en middels stor kommune som har hatt jevn vekst i folketallet de siste årene. I 2016 økte 
folkemengden med 2,2 % og pr 1.7.2017 var det 21 513 innbyggere i kommunen. 

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. 

Med 637 kvadratkilometer i areal er Nes den nest største kommunen i Akershus. Nes er en 
særpreget landbrukskommune med over 800 gårdsbruk og vi 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. 

Slik står det til i kommunen 
Kommunen leverte et godt regnskapsresultat i 2016, men økonomien er presset og vi har et høyt 
investeringsbehov kommende år knyttet til befolkningsveksten. Prognosen så langt for 2017 viser 
et merforbruk på flere tjenesteområder og det er nødvendig med betydelig omstilling for å tilpasse 
aktivitetsnivået til kommunens økonomiske rammer. 

For de aller fleste er det godt å vokse opp, bo og leve i Nes. Vi har gjennomgående gode 
tjenestetilbud og trygge oppvekstmiljøer. Det er en positiv utvikling med tilflytting og 
næringsetableringer - Nes er i vekst - og vi ser positive effekter av et tettere samarbeid mellom 
kultur, næring og miljø med utgangspunkt i vår særegenhet. 

Vi har flere utfordringsområder i årene som kommer; psykisk helsetilstand hos barn og unge, 
frafall i videregående skole, høy andel livsstilssykdommer og en økende andel eldre. 

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

Administrativ struktur 
Nes kommune er fra 2018 administrativt organisert i fire kommunalområder: 
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 Kultur og mangfold 

 Oppvekst og utdanning 

 Samfunn og miljø 

 Helse og velferd 

Rådmannen og fire kommunalsjefer utgjør kommunens øverste administrative strategiske 
ledelse. Rådmannens ledergruppe består av rådmannen, fire kommunalsjefer, tre stabsledere og 
kommunikasjonssjef. Kommunalsjefene har resultatansvar for samlet tjenesteproduksjon i 
kommunalområdene, som er inndelt i et ulikt antall virksomheter. 

En gjennomgang av administrativ struktur og omorganiseringsprosess har pågått i 2017 og vil 
fortsette inn i 2018. Kultur og mangfold er opprettet som nytt kommunalområde. Antallet 
virksomheter kan bli endret i løpet av 2018 i forbindelse med omorganiseringsprosessen. 

 

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. Kvalitetssikret med NAVs kravspesifikasjon, og med 
tilgang til alle virkemidler som NAV har. Selskapets generalforsamling er identisk med Nes 
kommunes formannskap. 

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

Esval Miljøpark KF ble opprettet som et kommunalt foretak (KF) 1. januar 2012. Esval begynte 
som et avfallsdeponi i 1972. De har i dag et moderne avfallsanlegg med formål å drive 
avfallsrelatert virksomhet, deponering og gjenvinning på en slik måte at det gir samfunnsmessige 
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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 med kommunene Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og 
Ullensaker er preget av sterk vekst. Dette fordrer samarbeid kommunene i mellom for å utvikle og 
drifte tjenestene til innbyggerne. Samarbeidsorganet for kommunene er Øvre Romerike 
Utvikling (ØRU). ØRU ledes av et politisk styre bestående av kommunenes ordførere. Det er i 
tillegg er det organisert et rådmannsutvalg og ulike fagnettverk. Det er utarbeidet strategier for 
videre samarbeid innenfor interessepolitikk, næringsutvikling, tjenestesamarbeid og administrativt 
samarbeid, samt felles IKT-strategier. Strategiplanene har et perspektiv fram til 2020. 

Nes kommune er tilknyttet følgende interkommunale selskaper og samarbeidsavtaler: 

Interkommunale selskaper (IKS): 

 Romerike Revisjon IKS 

 Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 

 Øvre Romerike Brann og redning IKS (ØRB) 

 Romerike Krisesenter IKS 

 Vannområde Øyeren IKS 

 Øst 110-sentral IKS 

Interkommunalt samarbeid (kommuneloven § 27): 

 Digitale Gardermoen IS (DGI) 

 Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike 

 Øvre Romerike utvikling (ØRU) 

 Skåningsrud skole og ressurssenter 

Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen (vertskommune i parentes): 

 Voksenopplæring (Ullensaker) 

 Barnevernsvakt (Lørenskog) 

 Miljørettet helsevern (Nannestad) 

 Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) (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. Samtidig bidrar det til å synliggjøre behov 
for endringer. Et godt og funksjonelt plan- og styringssystem er høyt prioritert i Nes kommune 
både for politisk og administrativ ledelse. 

Plan- og bygningsloven (pbl) § 11-1 sier at alle kommuner skal ha en kommuneplan. 
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal ivareta både 
kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel, og den skal revideres hvert fjerde år. 
Pbl § 11-1 setter krav om at samfunnsdelen skal ha en kortsiktig handlingsdel med en tidsramme 
på fire år og som revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i 
handlingsdelen. 

Modell av plan- og styringssystemet: 

 

Hva handlingsprogrammet inneholder 
Dette er kommuneplanens kortsiktige handlingsdel (handlingsprogram) for perioden 2018-2021. 
Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 inngår i handlingsprogrammet. 

Handlingsprogrammet med budsjett og økonomiplan viser kommunens prioriteringer og hva 
kommunen skal arbeide med i løpet av de neste fire budsjettår. Det angir ressursfordeling, 
konkretiserer periodemål/strategier og tilhørende tiltak som skal gjennomføres for å følge opp 
satsingsområdene og mål i kommuneplanen. 

Formålet med handlingsprogrammet er å vise: 

 Utviklingstrekk, status og rammebetingelser for kommunen 

 Evaluering av måloppnåelse innenfor ulike satsingsområder 

 Prioriteringer og ressursfordeling (samordnet med økonomiplan) 

 Utfordringer de neste fire år 

Organisering av arbeidet med handlingsprogrammet 
Arbeidet med handlingsprogrammet startet med ett strategiseminar i mai for kommunestyret, 
ledere av rådene og tillitsvalgte. I juni ble det gjennomført to dagers budsjettseminar med 
formannskapet. 
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Samarbeidsforum og administrasjonsutvalget ble orientert om prosess/status med 
budsjettarbeidet i sine møter i september. 

Administrativt har arbeidet i hovedsak blitt styrt av kommunalsjefene. Prosessen har imidlertid 
vært noe preget av utskifting i toppledelsen. Arbeidet med effektivisering/omstilling i Helse og 
Velferd spesielt, ble igangsatt høsten 2017. 

Det konsekvensjusterte budsjettet tar utgangspunkt i vedtatt budsjett, justert for konsekvenser av 
vedtak fattet gjennom året, tiltak fra vedtatte temaplaner og strategidokumenter, effekten av 
lønnsoppgjøret for 2017, videreføring / revidering av tiltak i vedtatt handlingsprogram samt nye 
tiltak som følge av endret behov. Det er lagt til grunn at alle eksisterende aktiviteter holdes på 
nåværende nivå. 

Vedtatt handlingsprogram 2017-2020 er omfattende med 32 periode mål og over 100 tiltak. Det 
har vært utfordrende å se koblingene mellom alle mål og tiltak og hvordan de sammen skulle lede 
til ønsket utvikling og måloppnåelse. Seminarene med de folkevalgte ble i hovedsak benyttet til 
gjennomgang og revidering av periodemålene, som nå er redusert til 22 mål, med litt over 70 
tiltak. 

Det er gitt føringer om at budsjettet skal vedtas med rammer per kommunalområde og ikke per 
virksomhet slik det er i vedtatt handlingsprogram. Dokumentet gjenspeiler denne endringen; 
virksomhetenes kommentarer følger som vedlegg til hoveddokumentet. 

Brukerundersøkelser 
Vi benytter brukerundersøkelser som en tilbakemeldingsmetodikk fordi brukertilfredshet gir et 
øyeblikksbilde av brukernes opplevelse av kvaliteten på tjenestene. Brukernes synspunkter er 
viktig for å utvikle og forbedre tjenestene. Kvalitetsutvikling gjennom blant annet oppfølging av 
resultatene fra brukerundersøkelser og samspill med innbyggerne, skal bidra til å avklare 
forventninger og gi informasjon om kommunens tjenestetilbud. 

I tillegg gjennomfører vi hvert 4. år en innbyggerundersøkelse. Den kan ses på som en 
temperaturmåling på hvordan innbyggerne vurderer og oppfatter sentrale sider ved situasjonen i 
egen kommune hva gjelder kommunale tjenester, kommunen som bosted og holdninger og tillit til 
kommunen og lokaldemokratiet (kommunens omdømme). 

Hvert 2. år gjennomføres det også en medarbeiderundersøkelse. Vi går over til 10-faktor 
undersøkelsen i 2018, som er en forsknings- og normbasert undersøkelse utviklet av KS i 
samarbeid med professor Linda Lai (BI).  Undersøkelsen er skreddersydd for kommuner og 
fylkeskommuner. 

Oversikt over gjennomførte og planlagt brukerundersøkelser 

Brukerundersøkelser Hyppighet Svarprosent 
siste under-

søkelse 

Forrige 
under-
søkelse 

Neste under-
søkelse 

Kommentar 

Overordnet 

Innbyggerundersøkelsen 4. hvert år 22 % 2016 vår 2020  

Medarbeiderundersøkelse 2. hvert år 84 % 2017 2018 Overgang til 10-
faktor i 2018 

Samfunn og miljø 

Byggesak 2. hvert år  2017 (ny) høst 2019  

Vann og avløp 2. hvert år  2017 (ny) høst 2019  

Kultur og mangfold 

Bibliotek 2. hvert år  2017 (ny) høst 2019  

Kulturskole, elever 8. trinn 
til voksen 

2. hvert år 23 % 2016 vår 2018  

Kulturskole, 2. hvert år 38 % 2016 vår 2018  
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foreldre/foresatte 

Oppvekst og utdanning 

Barnevern, 
foreldre/foresatte 

2. hvert år  2017 (ny) høst 2019  

Barnevern, 7-18 år 2. hvert år  2017 (ny) høst 2019  

Helsestasjon 2. hvert år  2017 (ny) høst 2019  

Skole, elevundersøkelsen Hvert år 93,1 % 2016 2017 Gjennomføres via 
UDIR 

Skole, 
foreldreundersøkelsen 

Hvert år 54,2 % 2016 2017 Gjennomføres via 
UDIR 

SFO 2. hvert år  2017 2019 Gjennomføres via 
UDIR 

Skolehelsetjenesten, 
foreldre/foresatt 

2. hvert år 26 % 2016 vår 2018  

Skolehelsetjenesten, 
helsestasjon for ungdom 

2. hvert år 20 % 2016 vår 2018  

Skolehelsetjenesten, 
ungdomstrinn og vgs. 

2. hvert år 46 % 2016 vår 2018  

Barnehage, 
foreldre/foresatte 

2. hvert år 47 % 2016 2018 Gjennomføres via 
UDIR 

Ungdata 3. hvert år 87 % ungd. 
skole 

65 % vgs. 

2017 vår 2020 Gjennomføres via 
NOVA 

Helse og velferd 

PLO, Utviklingshemmede, 
brukere 

2. hvert år 85 % 2017 vår 2019  

PLO, Utviklingshemmede, 
pårørende 

2. hvert år 51 % 2017 vår 2019  

PLO, Dagsenter (eldre), 
brukere (ny) 

2. hvert år   vår 2019  

PLO, Hjemmetjenesten, 
brukere 

2. hvert år 53 % 2016 vår 2019  

PLO, Institusjon, beboer 2. hvert år 91 % 2016 vår 2019  

PLO, Institusjon, 
pårørende 

2. hvert år 27 % 2016 vår 2019  

Ergoterapi og fysioterapi 
(ny) 

2. hvert år   vår 2019  

Psykisk helse, brukere 18 
år eller eldre 

2. hvert år 53 % 2017 vår 2019  

Neste runde med undersøkelser i kommunalområdet Helse og velferd utsettes til våren 2019 med bakgrunn i pågående 
omstilling. 

Planoversikt 
Planoversikten viser hvilke planoppgaver som skal prioriteres i planperioden og ble vedtatt i 
kommunal planstrategi 2016-2019 den 20.09.16 i kommunestyret. 

Det kan komme til flere private reguleringsplaner under arealplaner. Disse har krav på 
behandling, og vil derfor fortløpende bli tatt inn i planoversikten. 

Hvilke overordnede planer, temaplaner og strategier kommunen prioriterer, sier noe om hvilket 
fokus vi skal ha i vårt arbeid fremover. 
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Oversikt over planbehov 

Overordnede planer Status Oppstart Ferdig 

Kommuneplan Planvedlikehold 
(kommuneplanens 
arealdel) 
 
Full revidering 

November 2017 
 
 
2019/2020 

Januar 2019 

Handlingsprogram med budsjett og 
økonomiplan 

   

Overordnet ROS-analyse Oppdateres jevnlig Januar 2018 Juni 2018 

Beredskapsplan Oppdateres jevnlig August 2018 November 2018 

Kommunedelplaner Status Oppstart Ferdig 

Kommunedelplan for Årnes Rullering pågår 2 017 2 018 

Kommunedelplan for klima, energi og 
miljø 

Under arbeid 2 015 2 018 

Kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer 

Planen har vært på 
høring 

2 015 2 017 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv 

Rullering 2 016 2 018 

Temaplaner Status Oppstart Ferdig 

Trafikksikkerhetsplan Sees i sammenheng 
med 
strategidokument for 
samferdsel og 
trafikksikkerhet 

2 018 2 020 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedtatt mai 2016 2 020  

Et løft i Nes-skolen Vedtatt september 
2017 

  

Helse- og velferdsplan Under arbeid 2 016 2 018 

Plan mot vold i nære relasjoner  2 017 2 018 

Plan for legetjenesten Inngår i ny helse og 
velferdsplan 

  

Strategidokumenter Status Oppstart Ferdig 

Arbeidsgiverstrategi    

Kulturstrategi    

Helhetlig oppvekststrategi Vedtatt desember 
2016 

  

Strategisk næringsplan Vedtatt desember 
2016 

  

Kommunikasjonsstrategi Vedtatt januar 2017   

Strategi for barnehage og 
skolestruktur 

Vedtatt mai 2017   

Strategi for kvalitet i barnehage  2 017 2 018 

Strategi for kvalitet i SFO  2 017 2 018 

Innovasjonsstrategi  2 017 2 018 

Helhetlig frivillighetspolitikk Vedtatt juni 2017   

Helhetlig boligstrategi  2 018  
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Strategi for samferdsel og 
trafikksikkerhet 

Oppstart avhenger 
av bevilgning av 
midler 

2 018 2 019 

Strategiplan for SLT-arbeidet    

Strategi for universell utforming   2 018 

Øvrige planverk Status Oppstart Ferdig 

Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder 

Ferdigstilt   

Kartlegging av naturmangfold Arbeid pågår 2 017 2 019 

Skjøtselsplan Nestangen Arbeid pågår 2 017 2 018 

Oversikt over arealplaner 

Private reguleringsplaner Antatt sluttbehandling 

Grindermåsan - sør 2 018 

Glomma boligpark - omregulering Avventer KDP Årnes 

Hytteområde - Sagstusjøen 2 018 

Auli B15 2 018 

Årnes Skotøimagasin (Årneskvartalet) 2 018 

Esval miljøpark - omregulering og regulering av 
næringsområde A2 

2 018 

International school - Neskollen 2 018 

Vormsund gartneri 2 018 

Drognesjordet BB2 2 018 

Drognesjordet BK 9 – BK12 2 018 

Fjellfoten B12 2 018 

Fjuk B11 og B12 2 018 

Sagvegen B10 Uavklart 

Kommunale reguleringsplaner  

Svarverudveien - gang og sykkelveg 2 019 

Områderegulering Kjuushagen/Årnes stadion Avhengig av prioritet 

Herbergåsen næringspark 2 018 

Rundkjøring 
Seterstøavegen/Runnivegen/Kjuushagen 

2 019 

Andre offentlige reguleringsplaner  

Gang- og sykkelveg - Nybakk - Rød - Kulmoen, 
Sidevegstiltak E16 

Uavklart i påvente av avklaring regulering E16 

Gang- og sykkelveg - Heimvard - Grinder 
(Fenstad) 

2 019 

E16 Uavklart i påvente av regulering 

Rånåsfoss Auli - ny stasjon  
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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 
Kommuneopplegget for 2018 underbygger regjeringens prioriterte satsinger innenfor psykisk 
helse og rus, og vil være med på å ruste kommunene for barnevernsreformen. 

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2018 på mellom 
4,3 og 5,3 mrd. kr. Veksten i frie inntekter er på mellom 3,8 og 4,3 mrd. kr. Dette tilsvarer en 
realvekst på 1,1 % til 1,2 %. 

Av veksten i frie inntekter går mellom 3,5 og 4 mrd. kr til kommunene. 

 300 mill. kr er begrunnet i opptrappingsplanen på rusfeltet 

 200 mill. kr er begrunnet med tidlig innsats i barnehage og skole 

 200 mill. kr er begrunnet forebyggende tiltak for barn, unge og familier 

Inntektsveksten som varsles i kommuneproposisjonen er regnet ut fra anslått inntektsnivå i 2017 i 
forhold til revidert nasjonalbudsjett 2017. Regjeringen kommer tilbake med endelige 
inntektsrammer for 2018 når statsbudsjettet legges frem til høsten. 

Demografikostander 
Den varslede inntektsveksten må ses i sammenheng med kommunesektorens merutgifter som 
følge av den demografiske utviklingen. Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg 
(TBU) indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter i 2018 på om lag 2,7 mrd. kr knyttet til 
befolkningsutvikling, hvorav om lag 2,2 mrd. kr må finansieres innenfor de frie inntektene. 

Pensjonskostnader 
Pensjonspremiene har over flere år vært høyere enn de regnskapsmessige pensjonskostnadene. 
Dette har ført til en oppbygging av akkumulert premieavvik. Premieavviket er en forpliktelse som 
skal amortiseres (avskrives) årlig de kommende årene. Som følge av anslått premieavvik i 2017 
vil amortiseringskostnadene i 2018 øke med om lag 350 mill. kr. Anslaget er beheftet med 
usikkerhet. Økninger i pensjonskostnadene må dekkes innenfor veksten i kommunens frie 
inntekter. 

Effektivisering 
Regjeringen bygger sin politikk på en effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Som i næringslivet 
er det også i offentlig forvaltning et potensial for å bli mer effektiv. Dersom kommunesektoren 
setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det 1,2 mrd. kr som kan 
brukes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av inntektsveksten. 

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten innenfor 
barnehage, grunnskole og pleie- og omsorgstjenestene. Analysene indikerer et 
effektivitetspotensiale for disse tre sektorene samlet på 12 %. Dersom alle kommuner blir like 
effektive som de mest effektive kommunene, innebærer det at om lag 27 mrd. kr kan frigjøres til å 
styrke tjenestetilbudet. 

Digitalisering 
Digitalisering kan skape nye måter å levere offentlige tjenester på. Det skal utredes en 
medfinansieringsmodell der kommunesektoren bidrar i finansiering av nasjonale IKT-prosjekter 
gjennom et uttrekk av kommunerammen. Ordningen skal forankres i konsultasjonsordningen 
mellom staten og KS og vil bli presentert i Statsbudsjettet 2018. 

Endringer i inntektssystemet 
Med kommuneproposisjonen for 2017 la regjeringen fram forslag til endringer i inntektssystemet 
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for kommunene som trådte i kraft fra 2017. For 2018 forslås det to endringer: 

 utvidelse av storbytilskuddet til å omfatte Kristiansand kommune 

 økt grenseverdi av inntektsgarantiordningen fra 300 kr per innbygger til 400 kr per 
innbygger 

Rammebetingelser for Nes kommune 
Vi har lave frie disponible inntekter sammenlignet med landsgjennomsnittet (skatteinngang før 
utjevning er om lag 83 % av landssnittet). Uavhengig av kommunens egen skatteinngang, er det 
veksten i kommunesektorens frie inntekter samlet som bør legges til grunn i kommunens 
budsjettering av frie inntekter. 

Befolkningsutviklingen vil ha stor betydning for hvilke frie inntekter vi kan påregne de nærmeste 
årene. Med de skisserte befolkningsframskrivinger vil vi kunne påregne at kommunens frie 
inntekter vil ha en realvekst i årene fremover, men med vekst i både den yngste og eldste 
aldersgruppen, er det usikkert om veksten vil være tilstrekkelig for å finansiere det økte 
tjenestebehovet dette antas å ville utløse. 

Rådmannen legger SSBs høyalternativ (HHMH) til grunn ved beregning av anslag på skatt og 
rammetilskudd i handlingsprogramperioden med utgangspunkt i prognosemodellen til KS 
(oppdatert i samsvar med regjeringens forutsetninger i Kommuneproposisjonen for 2018). 

Inntektsforutsetninger for 2018 
Det anslås en nominell vekst i kommunens frie inntekter på om lag 6,7 % eller 59,7  mill. kr. 
sammenlignet med vedtatt budsjett for 2017. Dette inkluderer effekt av nye innbyggere. 
Realveksten for kommunen anslås til 4 % eller 42,5 millioner kroner.  Dersom anslaget for 
kommunes inntekter i 2017 endres når statsbudsjettet for 2018 legges frem, vil også den 
varslede inntektsveksten for 2018 kunne bli endret. Den er også avhengig av endringer i 
befolkningstall og øvrige kriteriedata, utgiftsbehovet og veksten i de frie inntektene for 2018. 

Deflator, pris og lønnsvekst 
KPI forventes å holde seg omkring anslag i statsbudsjettet for 2017 (2,1 %). Forventet deflator for 
2018 er beregnet til 2,5 %, litt høyere enn deflator i revidert nasjonal budsjett, og er lagt til grunn i 
kommunes inntektsforutsetninger. 

I 2018 er det hovedoppgjør, rådmannen forventer at lønnsoppgjøret blir noe høyere enn i 2017, 
og legger til grunn en lønnsvekst på 2,5 %. Lønnsjusteringen for 2017 utgjør samlet for 
kommunen 22 mill.kr. Lønnsreserven for 2018 er estimert til 10,6 mill.kr. Lønnsreserven fordeles 
ut på virksomhetene når oppgjøret er kjent. 

Pensjonskostnader 
KLP foreskriver et positivt premieavvik på omkring 28 mill. kr. i 2017. Premieavvik fra tidligere år 
(amortisering) er litt over 9,4 mill. kr i 2018, og øker utover i planperioden. Arbeidsgivers andel av 
pensjonspremien er 15,5 %. Netto premieavvik er foreslått avsatt til disposisjonsfond 
(pensjonsreguleringsfond). 

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. En sunn 
kommuneøkonomi forutsetter et netto driftsresultat på 3 til 5 % av driftsinntektene. 

I 2016 oppnådde vi et netto driftsresultat på 1,9 % av driftsinntektene. Dette er under 
fylkesmannens anbefalinger om 3 til 5 %, men innenfor kommunes målsetting. 
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Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter                         Netto driftsresultat i % av driftsinntekter    

 

Brutto er driftsresultat midlene kommunen har igjen etter at løpende driftsutgifter er dekket. 
Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld og til å avsette midler til senere 
års bruk. Hvis brutto driftsresultat ikke er tilstrekkelig til å dekke netto finans og avdragsutgifter, er 
kommunen i en underskuddsposisjon. 

For bedre å vurdere kommunens evne til å betjene låneopptakene er avskrivningskostnadene 
trukket ut av brutto driftsresultat. Dette er kostnader som inntektsføres som en motpost til 
avdragsutgiftene ved beregning av netto driftsresultat. 

Vi har god betalingsevne, men den er noe svakere i 2016 enn 2015. Regnskapet for 2014 viser at 
vi er sårbar for uforutsette hendelser på både inntekts- og utgiftssiden. Da hadde vi en svikt i 
samlede skatteinntekter samt et høyt merforbruk på kommunalområdet helse og velferd. 

Status hittil i 2017 tilsier et merforbruk på omlag 27 mill.kr. Netto driftsresultat er redusert fra 
1,75 % til 0,75 %. Prognosene viser et betydelig merforbruk innen kommunalområdet helse og 
velferd og tilskudd til private barnehager. Budsjettsituasjonen for kommunen er krevende for 
resten av 2017. Ved behandlingen av sak 105/17 2. resultatrapport vedtok Kommunestyret 
ansettelses- og innkjøpsstopp for alle virksomheter ut året. Skatteinngangen per september er 
imidlertid god, omlag 10 mill.kr bedre enn revidert budsjett. 

Gjeldsbelastning 
Vi 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 2016 på litt over 57 %, godt innenfor målet om 70 %.  Våre prognoser 
viser imidlertid at den vil øke de neste årene med investeringer i nye skoler, tilrettelagte boliger, 
opprusting av det kommunale vegnettet  samt utbedring og sanering avløpsnettet og 
vannforsyningsnettet. 
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Netto lånegjeld i kroner per innbygger                       

 

Vi har hittil nedbetalt lånene våre rasker enn kommunelovens bestemmelser, noe som har gitt 
oss en viss handlefrihet ved at låneutgiftene kan forskyves i tid gjennom avdragsutsettelse. Fra 
og med 2017 er imidlertid nedbetalingstiden endret fra 20 til 30 år for å kunne levere et regnskap 
i balanse. 

Ved utgangen av 2016 var lånegjelden til investeringer 827 millioner kroner; en netto økning på 
litt over 95 millioner kroner, etter låneopptak på 152 millioner kroner. Ved utgangen av 
planperioden vil lånegjelden være om lag 1,4 milliarder kroner. 

Kommunens lån til investeringsformål er plassert i Kommunalbanken og KLP. 

Kapital utgifter 
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, nedbetalingstiden o.l. Det tas bare hensyn til 
transaksjoner i driftsregnskapet. I netto finans omfattes renteutgifter/-inntekter og tap/gevinst på 
finansielle plasseringer (aksjer osv.) 

Kommunens netto finans og avdragsutgifter var ved utgangen av 2016 over 55 millioner kroner, 
4,1 % av brutto driftsinntekter, lik målgruppen kommunegruppe 7. Økte investeringer i 
planperioden, med relativ liten egenfinansiering, tilsier at en stadig større andel av 
driftsinntektene vil bli bundet opp til tilbakebetaling av lån. Dette gjør oss sårbare for svingninger i 
finansmarkedet 

Netto kapitalutgifter, inkludert lånebehov til fremtidige investeringer, beløper seg til vel nesten 90 
mill.kr kroner ved utgangen av planperioden, litt over 6 7 % av brutto driftsinntekter (under 
forutsetning at vi tilbakebetaler lånene over 30 år). 

Den gjennomsnittlige rentesatsen hittil i 2016 på kommunens låneporteføljer til investeringer er 
1,6 %. Denne er lagt til grunn i budsjettforslaget for 2018 og i planårene. Skulle renten imidlertid 
øke med 1 %, vil det tilsi 9 millioner kroner i merutgifter. Renterisikoen på selvkostområdene er 
eliminert i og med at den ligger hos abonnentene gjennom årsgebyrene. Vi har imidlertid 18 
millioner kroner i finansreguleringsfond til dekning av svingninger i finansutgiftene. 

Bestemmelsene i kommuneloven for låneavdrag bygger på prinsippet om at det skal være 
sammenheng mellom levetiden på kommunens eiendeler av varig verdi og den gjennomsnittlige 
løpetiden på kommunens lån. Den veide levetiden på eiendelene gir rammen for hvor lang tid 
lånene skal avdras over. Gjennomsnittlig veid levetid på våre eiendeler er 32 år; løpetiden på 
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lånene våre til investeringsformål er 20 år. Fra og med 2017 er imidlertid nedbetalingstiden endret 
fra 20 til 30 år for å kunne levere et regnskap i balanse. 

Egenkapital 
Vi har hatt gode resultater de siste årene, med unntak av 2014 da vi hadde er lite underskudd. 
Arbeidskapitalen og likviditeten er styrket. Vårt mål er at disposisjonsfond skal utgjøre 10 % av 
driftsinntektene  og ved utgangen av 2016 var det 14,4 %. Vel innenfor målsettingen og bedre 
enn kommegruppe 7. 

I vurderingen av størrelsen på disposisjonsfond, må det ses til hvilket akkumulert premieavvik 
kommunen har opparbeidet og som skal belastes regnskapet de nærmeste årene. Har 
kommunen tilstrekkelige disposisjonsfond, kan bruken av disse inntektsføres i takt med 
utgiftsføring av premieavviket. Dermed unngås det at premieavvikene blir en reell belastning for 
kommunens økonomi. Vi har nok midler på pensjonsreguleringsfondet til å foreta amortisering 
(avskriving) av premieeavviket over ett år. Akkumulert premieeavviket ved utgangen av 2016 var 
61,5 mill.kr. 

Arbeidskapital 

 

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 god og vi har en likviditetsgrad, omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld, på 
2,3. Minimum for indikatoren er 2. 
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KOSTRA effektivitetsanalyse 
Telemarksforskning har utarbeidet KOSTRA- og effektivitetsanalyse for Nes kommune for 2016. 
De har utviklet en metode som gjør sammenligningene mer reelle ved at det for gitte 
tjenesteområder tas høyde for forskjeller i utgiftsbehovet mellom kommuner. Analysene gir da et 
fullstendig bilde av om kommunen ligger høyere eller lavere på samlet ressursbruk enn hva det 
reelle inntektsnivået vårt skulle tilsi. Beregnet utgiftsnivå må imidlertid ikke oppfattes som fasit på 
et riktig nivå. De er en illustrasjon på hvordan kommunen faktisk har tilpasset seg et forbruksnivå 
på de aktuelle tjenestene i sum sammenlignet med hva utgiftsbehovet og de reelle frie inntektene 
skulle tilsi. 

Beregningene viser at på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde vi 
mindreutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på ca. 58 mill.kr i 2016. I forhold til kommunens 
«normerte utgiftsbehov» er det beregnet mindreutgifter på om lag 17 mill.kr. Da er det tatt hensyn 
til kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering, korrigert for frie inntekter på 94 % av 
landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 68 mill.kr), er det beregnet et samlet merforbruk på 
omtrent 50 mill.kr. 

Samtidig viser behovsindeksen at vi skal være om lag 4 % billigere å drifte enn 
gjennomsnittskommunen. Beregnet behovsindeks på delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg 
innebærer helse- og omsorgstjenestene våre skal ca. 7 % mindre kostnadskrevende å drive enn 
gjennomsnittskommunen. 

Prioritering for kommune samlet viser at vi i 2016 hadde  en høyere andel ressursbruk (netto 
driftsutgifter/egenfinansiering) på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet 
enn landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner. På områdene administrasjon, pleie og 
omsorg, kommunehelse og barnevern var andel ressursbruk høyere enn både 
landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner. Mens andel er lavere enn både 
landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner på sosialtjeneste. 

Ressursbruk/prioritering sett i sammenheng med beregnet utgiftsbehov. Nes kommune 2016. Kilde: 
KOSTRA (konsern)/KMD, beregninger ved Telemarksforskning 

 

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 fremtidige befolkningsstørrelse og 
sammensetning. Befolkningen fordeles på kjønn, alder og bostedskommune ved å anvende 
sannsynligheter for fødsler, dødsfall, innenlandske flyttinger og inn- og utvandring. Vi har benyttet 
befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble publisert i juni 2016. 

Anslaget i SSBs befolkningsframskrivinger for høy vekst anses som representativ for den 
fremtidige veksten i kommunen. 
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Befolkningsutvikling i Nes 
I likhet med landet totalt har vi hatt en rask utvikling i folketallet. Ved utgangen av 2016 var det 
21 241 innbyggere i Nes og ved folketellingen i juli var det 21 516 nesbuer, en økning på 1,3 % i 
løpet av årets første seks måneder. De siste fem årene har folketallet i gjennomsnitt økt med 
1,8 % årlig. Vi har generelt en noe yngre befolkning enn landsgjennomsnittet. 

Faktisk befolkningsutvikling 

 

Hovedtrekkene i befolkningsutvikling frem mot 2030 er en jevn befolkningsvekst. SSB foreskriver 
en vekst for Nes på over 22 % i perioden 2017 til 2030.  Det er imidlertid store variasjoner i 
anslått endring innen de ulike aldersgruppene. Det forventes at barne- og ungdomsgruppene 
vokser med over 30 % frem mot 2030. Vi får en sterk vekst i antall barn i barnehagealder de 
neste 5 årene, men en moderat vekst i barn i grunnskolealder. Dette snur seg når 
barnehagebarna når skolealder. Den eldste delen av befolkningen øker mest; drøye 55 % frem 
mot 2030. Vi får mange flere av de eldste eldre. Det forventes dobling av de over 80 år innen 
utgangen av 2030. 

Utvikling i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år "barne- og ungdomsgruppene", og aldersgruppene 67-79 
år, 80-89 år og over 90 år "eldregruppene" for Nes kommune 2000-2030 indeksert slik at nivået i 
2000=100. Kilde: SSB 
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Den kraftige økningen i de eldste aldersgruppene sammen med stadig flere yngre brukere, vil gi 
et økt press på behovet for omsorgstjenester av ulik art. Det vil på sikt være et stort behov for 
ulike botilbud for denne aldersgruppen. Samtidig vil det være mange ressurssterke innbyggere i 
gruppen «yngre eldre». 

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 legg til rette for at alle kommuner skal kunne levere gode og 
likeverdige velferdstjenester til innbyggerne. Kommunene skal i utgangspunktet få full 
kompensasjon for de utgiftene de ikke kan påvirke selv, som aldersforskjeller, strukturelle og 
sosiale forhold. 

I forbindelse med kommende års statsbudsjett legger Teknisk beregningsutvalg (TBU) fram 
beregninger om hvordan den demografiske utviklingen antas å påvirke kommunesektorens 
utgifter for å opprettholde standard og dekningsgrad i det kommunale tjenestetilbudet. Den reelle 
belastningen på de frie inntektene vil være noe lavere som følge av at noen av de anslåtte 
utgiftene vil bli dekket gjennom gebyrer og øremerkede tilskudd og andre inntekter. 

Basert på SSBs befolkningsframskrivinger og TBUs beregninger kan vi forvente å få merutgifter 
på om lag 26 mill.kr i 2017. Veksten i barn i barnehagealder 0-5 år og de yngste eldre (67-79 år) 
trekker spesielt i retning av økte demografikostnader i 2017. 

I perioden 2018-2021 anslås det at vi får økte demografikostnader på om lag 79 mill.kr. Omkring 
65 mill.kr må dekkes innenfor de frie inntektene. Flere barn og unge i barnehage- og skolealder 
trekker i retning av økte utgifter til barnehage og grunnskole. Mens flere eldre bidrar til økte 
utgifter til pleie- og omsorgstjenestene. Samtidig viser behovsindeksen at vi skal være om lag 
4 % billigere å drifte enn gjennomsnittskommunen. 

Beregnede mer-/mindreutgifter 2018-21 knyttet til den demografiske utviklingen. Nes kommune. Faste 
mill. 2017-kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved Telemarks Forskning 
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Visjon, verdier og hovedsatsingsområder 
Kommunens visjon, verdier og hovedsatsingsområder utgjør et samlende fundament for alle 
ledere og medarbeider i det daglige arbeidet for å ivareta kommunes oppgaver. 

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

 

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. 

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 
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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. 

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. 

Hovedsatsingsområder 

Satsingsområder Beskrivelse Overordnede mål 

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

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

Befolkningen i Nes har god helse 
og mestrer egen hverdag 

LÆRE I Nes er det fokus på læring og 
kunnskap 

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

Nes er en åpen og inkluderende 
kommune som motiverer 
innbyggerne til engasjement og 
medvirkning. 

SKAPE I Nes er det engasjement og 
nyskaping 

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

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

Nes kommune er en attraktiv og 
aktiv tilrettelegger for 
næringsetablering, 
næringsutvikling, turisme og 
friluftsliv 

EN ORGANISASJON I 
UTVIKLING 

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

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

I kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030 er folkehelse et gjennomgående tema i alle 
satsingsområdene. Det innebærer at vi skal tenke helsefremmende og forebyggende i alle 
virksomheter. I tillegg skal vi ha økt fokus på utvalgte områder for å imøtekomme de største 
utfordringene. Derfor ble satsningsområder innenfor folkehelsearbeidet valgt med utgangspunkt i 
«Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes 2014».  

Oversiktsdokumentet er oppdatert for perioden 2016-2019. Satsingsområdene for 
folkehelsearbeidet er videreført og lagt til grunn for prioriteringer i handlingsprogrammet for 
planperioden 2018-2021. Dette er førende for utviklingen av hele kommuneorganisasjonen. En 
slik forankring er et bevisst valg for å synliggjøre det brede ansvaret for folkehelsearbeidet. 
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Satsingsområder for folkehelsearbeidet 
Hovedmålet for folkehelse i Nes er «friske og mestrende nesbuer». Det handler om å rette 
innsatsen der en kan få størst effekt og gevinst av helsefremmende og forebyggende tiltak. 
Derfor er det viktig å ha utvalgte satsningsområder som kan bidra til å konkretisere betydningen 
av målrettet innsats på folkehelseområdet. Samtidig må det arbeides for at alle virksomheter 
fortløpende arbeider med utgangspunkt i helsefremmende og forebyggende tenkning. 

I Nes skal barn og unge prioriteres i folkehelsearbeidet, selv om målgruppen er hele 
befolkningen. Gode vaner dannes tidlig og oppvekst- og levekår vil være avgjørende for helsen 
senere i livet. Tidlig innsats er mest samfunnsøkonomisk gunstig. 

Satsingsområdene i folkehelsearbeidet følger satsingsområdene i kommuneplanens 
samfunnsdel: LEVE, LÆRE, SKAPE. 

Målgruppen er hele befolkningen, men barn og unge prioriteres. 

LEVE 

Jobbe helsefremmende og forebyggende for å begrense livsstilssykdommer 

 fysisk aktivitet 

 kosthold 

 rusmidler 

LÆRE 

Bidra til at flest mulig fullfør videregående skole (psykisk helse) 

 språk- og leseferdigheter 

 trivsel 

 mobbing 

 mestring 

SKAPE 

Legge til rette for og oppmuntre til partnerskapsavtaler 

 samarbeide med frivilligheten 

 samarbeide med kultur- og næringslivet 

 samarbeide med andre kommuner og statlige aktører 

Folkehelseprogrammet 2017-2027 

Folkehelseprogrammet er en10-årig satsing der formålet er å bidra til en langsiktig styrking av 
kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og trivsel. Det skal rettes inn mot 
psykisk helse og rusforebyggende arbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Det skal 
legges vekt på tiltak som styrker barn og ungdoms ressurser, bidrar til innenforskap gjennom 
deltakelse, mestring og trivsel i lokalsamfunnet. 

Satsingene i folkehelseprogrammet er helt i tråd med satsingsområdene i Nes. Programmet 
finansieres ved å samle ulike tilskuddsordninger til et større og mer langsiktig utviklingsprogram. I 
løpet av 2018 og 2019 skal programmet utvides til å omfatte alle fylker. 
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Satsingsområdet LEVE 
I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve 

Å bo og leve handler om grunnleggende levekår, trivsel og trygghet for mennesker i hverdagen. 
Det handler om bolig- og nærmiljøer som fremmer kontakt og fellesskap og at daglige gjøremål 
og hverdagsaktiviteter kan foretas mest mulig i nærheten. 

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

Overordnede mål 

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

Kommunen skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner 
sosiale helseforskjeller. Innsatsen må derfor rettes slik at den imøtekommer de største 
folkehelseutfordringene. Innenfor satsningsområdet LEVE er det vedtatt at Nes kommune skal ha 
spesielt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid for å begrense livsstilssykdommer 
blant innbyggerne. Vi skal legge til rette for økt fysisk aktivitet, sunt kosthold og redusert bruk av 
rusmidler. 

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
Nes er en bo- og oppvekstkommune i vekst. Bosettingsmønsteret er preget av flere små 
tettsteder og spredt bosetting. Målet er et utbyggingsmønster som støtter opp under bærekraftig 
utvikling og god folkehelse slik det er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel. Det er et mål å 
planlegge for å redusere transportbehovet og arealforbruket. Det er tidligere vedtatt å 
gjennomføre en områderegulering for Kjuushagen/Årnes stadion, som ikke er prioritert i starten 
av planperioden. 

Nes har rikelig med attraktive natur- og friområder. Det er viktig å påse at det reguleres 
brukervennlige grønt-, leke- og aktivitetsområder tilpasset alle brukergrupper som bidrar til å 
skape gode bomiljø i kommunen. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet rulleres og utvides 
til også å ta for seg friluftsliv. Gjennom planarbeidet evalueres gjeldende kommunedelplan og det 
tas en grundig gjennomgang av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv i kommunen. 

Vegnettet i kommunen består av E16, fylkesveger, kommunale- og private veger. I Nes er det et 
naturlig fokus på videre utbygging av gang- og sykkelveinettet. 

Kommunene legger de viktigste premissene for transportbehovet med lokalisering av 
arbeidsplasser, boliger, skoler med mer. Regional plan for areal og transport er det viktigeste 
verktøyet for samordning mellom fylkeskommunens samferdselsprioriteringer. Nes kommune må 
legge til rette for og påvirke regionale myndigheter til å prioritere og bevilge midler til tiltak i 
kommunen til europa- og fylkesvegnettet. I planperioden skal det utarbeides en strategi for 
samferdsel og trafikksikkerhet for kommunen. 

Et attraktivt kommunesenter i vekst 
Årnes er i kontinuerlig utvikling og har status som prioritert lokalt tettsted i regional plan for areal 
og transport (ATP). I tråd med regional ATP og kommuneplanens arealdel skal Årnes ta 
hovedtyngden av framtidig boligvekst og videreutvikles som et attraktivt kommunesenter med 
servicefunksjoner, forretninger, næringsvirksomhet, møteplasser og kultur- og aktivitetstilbud. 

Sluttføring av arbeidet med rullering av kommunedelplan for Årnes er viktig for at 
kommunesenteret skal få et oppdatert plangrunnlag for den videre utviklingen av stedet. Vi skal 
bygge videre på særpreget ved «stasjonsbyen Årnes» og trekke frem stedsspesifikke egenskaper 
og arkitektur i utviklingsarbeidet. Årnes har et unikt potensiale. Kommunesenterets plassering ved 
Glomma, moderne gatebruksplan og park, samt vakker eldre bebyggelse er faktorer vi skal 
utnytte. Dette vil øke Årnes' attraktivitet, i konkurransen med handelssteder med kjøpesentre. 
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Ved i tillegg å legge til rette for møteplasser og utvikle et enda bedre kulturtilbud, får Årnes en fler 
funksjonalitet som sikrer aktivitet og byliv gjennom hele dagen og kvelden. 

Barnehage- og skolestruktur for framtida 
Ny barnehage- og skolestruktur ble vedtatt i mai 2017. Dette innebærer behov for flere 
investeringer i barnehage og skolebygg. Å sikre tilstrekkelig kapasitet på barnehageplasser er et 
viktig bidrag i kommunens samfunnsoppdrag med å gi barn og unge gode oppvekstmiljøer. Årnes 
barnehage ferdigstilles februar 2018 og planlegging av ny Vormsund ungdomsskole følger 
planlagt tidsplan. Ny barneskole på Opaker/Herbergåsen skal planlegges og bygges. Vi skal ha 
oppstart av arbeid med utvidelse av Fenstad skole i planperioden og utrede kapasitet Neskollen 
skole. 

Periodemål Tiltak 

Nes kommune har et 
balansert og bærekraftig 
bosettingsmønster. 70 % av 
veksten skal skje i Årnes 

Gang- og sykkelveiprosjekt igangsettes i henhold til investeringsplan 

Utarbeide strategi for samferdsel og trafikksikkerhet 

Oppfølging av dekningsundersøkelse internett og mobildekning 

Opprusting kommunale veger i henhold til prioriteringsliste 

Infrastruktur ladestasjoner - oppfølging av vedtatt strategidokument 

Arbeide for å etablere gründersenter i samarbeid med næringslivet 

Årnes er et attraktivt 
kommunesenter i vekst 

Rullere kommunedelplan for Årnes. Prioriteres og sluttføres i løpet av først 
halvår 2018 

Åpne Årnes barnehage 1. kvartal 2018 

Områderegulering av Kjuushagen / Årnes stadion 

Gjennomføring av tetttedsutviklingstiltak, i den sammenheng planlegge og 
lage grønne møteplasser 

Nye skolebygg skal fungere 
som nærmiljøsenter etter 
skoletid 

Bygge ny ungdomsskole med nærmiljøsenter i Vormsund 

Oppfølging av strategi for skole og barnehagestruktur: Bygge barneskole 
på Opaker / Herbergåsen 

Rehabilitering av 
eksisterende skolebygg 

Oppfølging av strategi for skole og barnehagestruktur: Oppruste / utvide 
Fenstad skole 

Utrede kapasitet Neskollen skole 

 

Måleindikator Status 
2016 

Ambisjon 
2018 

Ambisjon 
2019 

Ambisjon 
2020 

Ambisjon 
2021 

Innbyggerundersøkelse, temaskår 
"kommunen som bosted" 

4,6   4,8  

Innbyggerundersøkelse; temaskår 
"bomiljø og sentrumsfunksjoner" 

4,2   4,5  

KOSTRA-indikator; Sykkel-, 
gangveier/turstier mv. m/kommunalt 
driftsansvar per 10 000 innbygger, i 
km 

24 35 35 35 35 

Status for indikatoren fra innbyggerundersøkelsen temaskår "kommunen som bosted" er fra 
2016. Gjennomsnittsskår på 4,6 er 0,1 lavere enn sammenlignet med samme undersøkelse 
gjennomført i 2012. Sammenlignet med Landet skårer Nes også 0,1 lavere i 2016. Neste 
innbyggerundersøkelse gjennomføres i 2020 og ambisjonen er satt til gjennomsnittsskår på 4,8. 

Status for indikatoren fra innbyggerundersøkelsen temaskår "bomiljø og sentrumsfunksjoner fra 
2016. Gjennomsnittsskår på 4,2 er 0,1 bedre enn sammenlignet med samme undersøkelse 
gjennomført i 2012. Sammenlignet med Landet skårer Nes også 0,1 bedre i 2016. Neste 
innbyggerundersøkelse gjennomføres i 2020 og ambisjonen er satt til gjennomsnittsskår på 4,5. 
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Vi har ikke innfridd ambisjonen om økt antall km gang- og sykkelvei. Gang- og 
sykkelveiprosjektene er imidlertid gjennomført som forutsatt. Flere nye gang- og sykkelveg 
prosjekter igangsettes i løpet av 2017. Gang-sykkelveg Hvamsmovegen ferdigstilles til skolestart 
2018. 

Overordnede mål 

Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag 

Folkehelseprofilen viser at Nes kommune har en økende eldrebefolkning, andelen av 
livsstilsykdommer er høyere enn sammenlignbare kommuner og utfordringsbildet preges av 
dette. 

Med større kompleksitet og flere tjenestemottaker, færre hender og mindre penger får vi et gap 
mellom hva brukerne og folk flest ønsker seg og hva det kommunale tjenesteapparatet er i stand 
til å tilby. 

I planperioden står vi overfor følgende utfordringer: 

 Svært krevende omstillingsprosess 

 Hensiktsmessig lokalisering av virksomhetene 

 Mangler lokaler til bemannede boliger for rusavhengige og psykisk syke 

 Forebyggende lavterskel tiltak med mestringsfokus 

 Helhetlig tjenester til den enkelte tjenestemottaker. 

 Kompetansesprik 

 Transformasjon av Velferdsteknologi og digitale løsninger «dings søker problem eller 
behov søker løsning?» 

Prioriterte områder:  

 Helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom satsing på folkehelsetiltak og tidlig 
innsats. Stikkord er læring, mestring og livskvalitet 

 Utvide frisklivstilbudet til barn og unge, og deres foresatte 

 Utrede nye lokaler til frisklivssentralen 

 Dreining fra institusjonstjeneste til hjemmebaserte tjenester 

 Tilby Homestart - familiekontakt 

 Opprette prosjektstilling som URO-koordinator, samt gjennomføre URO opplæring i 
utvalgte virksomheter 2018 

 Utarbeide helhetlig boligstrategi 

 Opprettholde aktivitetstilbud for voksne fra 26 år som er i aktiv rus 

 Videreføring av ruskonsulent i forebyggende rusarbeid for barn, unge og unge voksne 

 Bemannet bolig for rusavhengige 

Dette får vi til ved å: 

 Videreutvikle frisklivstilbudet til å inkludere alle aldersgrupper 

 Satse enda mer på tverrfaglige tjenester, hverdagsrehabilitering og - habilitering med 
utgangspunkt i "Hva er viktig for deg?"  

 Etablere gode rutiner som gir forutsigbarhet og sikre at tiltak henger sammen gjennom 
bedre samhandling 

 Etablere differensierte arbeidsplasser og aktivitetstilbud  

 Styrke samarbeidet med frivillige  

 Jobbe strategisk med kompetanseutvikling og rekruttering for å sikre god kvalitet på 
tjenestene 

Strategiene i omsorgsplanen videreføres i en ny helse- og velferdsplan som kommer til 
behandling i januar 2018. Den offensive og ambisiøse satsingen der tjenestene dreies fra 
institusjonsomsorg til hjemmebaserte tjenester med fokus på egenmestring videreføres. 
Hjemmetjenesten skal samlokaliseres i Runnivegen 19 i løpet av 2018. 
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Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid (SLT) 
I 2017 utarbeides det en strategiplan for SLT-arbeidet med bred involvering. Planen skal ha et 4-
årsperspektiv og ta for seg rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid innenfor fire fokusområder: 

 Foreldrerollen 

 Kunnskaper og holdninger til alkohol og andre rusmidler 

 Barn og unges psykiske helse 

 Barn og unge i en digital verden 

Planen behandles i kommunestyrets møte i desember og skal gjelde for perioden 2018-2021. 

Tidligere vurdering om felles handlingsplan mot vold i nære relasjoner for ØRU-kommunene er 
ikke videreført. Vi igangsetter derfor arbeidet med en egen kommunal handlingsplan for dette 
området. Arbeidet skal ferdigstilles og politisk vedtas innen utgangen av første kvartal 2018. 

Vi tar i bruk velferdsteknologi 
Velferdsteknologi er et viktig satsingsområde i årene fremover. Det er innført nye digitale 
trygghetsalarmer og elektroniske dørlåser til hjemmeboende eldre med tjenester fra kommunen. 
Dette gir økt trygghet for den enkelte, og på sikt mer effektive tjenester for kommunen. Alle 
velferdsteknologiske løsninger som tas i bruk knyttes til felles digital plattform for ØRU 
kommunene gjennom DGI. 

Langsiktig og helhetlig boligstrategi 
Nes kommune inngikk avtale om deltakelse i Husbankens kommuneprogram i perioden 2016-
2020. Programmet har til hensikt å øke kommunens måloppnåelse på det boligsosiale området, 
hvor hovedmålet er at flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne få og beholde egnede 
boliger. 

Våren 2018 vil det bli igangsatt en utredning i form av en mulighetsstudie for hvor og hvordan 
fremtidige omsorgsboliger kan lokaliseres på Årnes. Begge studiene vil gi et godt grunnlag i det 
videre arbeidet med utarbeidelse av en helhetlig boligstrategi som skal ivareta alle målgrupper og 
der boligbehov for eldre, mennesker med utviklingshemming, andre bistandsbehov, flyktninger og 
mennesker med rus- og psykiske lidelser spesielt fremgår. Strategien erstatter tidligere 
boligsosial handlingsplan. 

Periodemål Tiltak 

Helsefremmende og 
forebyggende arbeid og 
tidlig innsats for barn og 
unge 

Utrede nye lokaler til frisklivssentralen 

Utvikle frisklivstilbud til barn og unge, og deres foresatte 

Tilby Homestart familiekontakt 

Opprette prosjektstilling som URO-koordinator 

Videreføring av ruskonsulent i forebyggende rusarbeid for barn, unge og 
unge voksne 

Opprette aktivitetstilbud for voksne fra 26 år som er aktive i rus 

Videreutvikle SLT-arbeidet 

Innbyggere i Nes gis 
mulighet til et trygt og 
verdig liv i eget hjem 

Implementere velferdsteknologi 

Mulighetsstudie boligformål helse, i den forbindelse avklare fremtidig bruk av 
Nes bo- og service senter (NBSS) 

Utarbeide helhetlig boligstrategi 

Opprette bemannet bolig for rusavhengige 6 faste plasser + 2 
rulleringsplasser 

Oppstart av første byggetrinn for nye bemannede omsorgsboliger innen 2020 

Statistikk må tolkes med forsiktighet, det er komplekst og mange faktorer spiller inn. Statistikken i 
folkehelsebarometeret er av ulik karakter. Noe er presentert med 3-5 års glidende gjennomsnitt, 
mens noe er for et enkelt år. Statistikken er en del av et større kunnskapsgrunnlag, som utgjør 
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grunnlagt for prioriteringer. 

Helsefremmende og forebyggende arbeid er vanskelig å måle, og resultatene kommer først på 
lang sikt. Ved å se på statistikk fra et år til et annet kan det være tilfeldigheter som gir utslag i 
statistikken. Det er derfor mange ganger mest relevant å følge med på egen utvikling, over tid, for 
å kunne si noe om resultatene. Oversiktsarbeidet etter folkehelseloven vil være en viktig del i 
arbeidet med å følge med på utvikling over tid. Det er også flere planer i kommunen, som tar for 
seg enkelte områder hvor resultater følges opp kontinuerlig og evalueres, i tråd med den enkelte 
plan. Det er valgt ut sju måleindikatorer fra folkehelsebarometeret som vi ønsker å følge over tid. 
Måleindikatorene er valgt ut med utgangspunkt i satsningsområdene for folkehelsearbeidet. 

Folkehelsebarometer, Nes kommune 

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Enhet 

Lavinntekt(husholdninger)
, 0-17 år 

8.6 9.1 9,7    prosent 

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

284 286 290    per 
1000** 

Psykiskesympt./lid, 
primærh.tj., 0-74 år 

139 141 145    per 
1000** 

Psykiskesympt./lid, 
primærh.tj., 15-29 år 

147 153 156    per 
1000** 

Psykiskelidelser, 
legemiddelbrukere, 0-74 
år* 

140 140 --    per 
1000** 

Hjerte- og karsykdom, 
primærh.tj., 0-74 år*** 

115 114 115    per 
1000** 

Type2-diabetes, 
legemiddelbrukere, 30-74 
år 

40 41 44    per 
1000** 

* Indikator er tatt ut av folkehelseprofilen for 2017. Det må gjøres en vurdering på om kommunen fortsatt skal rapportere på 
indikatoren. 
** Aldersstandardisert og kjønnsstandardisert. 
***Indikator er endret til "Hjerte- og karsykdom, beh. i sykehus". Det må gjøres en vurdering på hvilken indikator kommunen skal 
rapportere på. 
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Satsingsområdet LÆRE 
I Nes er det fokus på læring og kunnskap 

Læring og kunnskap handler om barnehager, skoler og utdanning, men også om informasjon, 
kunnskapsformidling og dialog med hele befolkningen.  

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

 

Overordnede mål 

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

Gode oppvekst- og utdanningsvilkår er viktig for å redusere sosiale forskjeller i folkehelse 
Folkehelseprofilen 2017 viser at kommunen skårer lavere enn landsgjennomsnittet når det 
gjelder det generelle utdanningsnivået og psykiske symptomer og lidelser blant ungdom og unge 
voksne. Psykiske vansker er en vanlig årsak til at unge faller utenfor utdanning og arbeid. 
Gjennom forskning er sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse godt 
dokumentert, men sammenhengene er komplekse. Noe enkelt formulert kan det uttrykkes slik; 
læring gir mestring, og mestring gir helse (Elstad 2008, Helsedirektoratet 2015). 

Strategier og handlingsplaner som skal bidra til økt folkehelse og utdanning for framtida 
for barn og unge 
LØFT i Nes-skolen 
Utdanningsnivået i Nes er relativt lavt sammenlignet med andre kommuner. Nes har et større 
frafall fra videregående skole og svakere læringsresultater enn både landsgjennomsnitt og 
gjennomsnitt i Akershus. Gjennom handlingsplanen «Løft i Nes-skolen» har kommunen siden 
høsten 2013 arbeidet systematisk og målrettet med mange tiltak for å bedre læringsresultatene 
for skolen. Handlingsplanen ble revidert i 2017 og det er utformet nye tiltak for å øke læringsmiljø 
og læringsutbytte hos elevene som skal være gjeldende i perioden 2018-2022. 

I hovedtrekk baserer handlingsplanen seg på tiltak som skal forbedre praksis hos lærere og 
skoleledere på områder som klasseledelse og læringsmiljø, samarbeid hjem/skole, 
grunnleggende ferdigheter og skoleledelse. Dette arbeidet vil videreutvikles i perioden 2018-
2022, men etter revisjonen i 2017 er det særlig fremhevet viktigheten av tiltak for å styrke 
elevenes læringsmiljø, i den forbindelse trivsel og sosial kompetanse. Området grunnleggende 
ferdigheter er også styrket med nye tiltak innenfor digital ferdighet og regneferdighet. Et viktig 
tiltak er i så måte å opprette en digital veilederstilling i 2018 i tråd med vedtatt handlingsplan. 
Tiltaket om sosialpedagogisk ressurs vurderes implementert fra 2019. 

Helhetlig oppvekststrategi 
Arbeidet med helhetlig oppvekststrategi skal bidra til økt folkehelse og fullføring av videregående 
skole, gjennom å se sammenhenger i hele oppvekstfasen. Det skal i 4 års perioden 
gjennomføres tiltak rettet mot alle barn, ungdommer og unge voksne, men hovedfokus vil bli 
rettet mot de yngste barna og deres familier. Det skal gjennomføres tiltak som gir riktig hjelp til 
riktig tid, og hvor koordinering av kommunens tjenester skal bli mer kraftfull enn i dag. 
Videreføring av LOS-funksjon fra prosjekt til drift vil være et av flere viktige tiltak for å lykkes med 
dette arbeidet. 

Realfagskommune 
Kommunen ble i 2015 realfagskommune. Det er utarbeidet en realfagsstrategi med tilhørende 
tiltak som skal implementeres i en 4-års periode. Denne satsingen skal bidra til å øke interesse, 
motivasjon og kunnskapsnivå hos barn i barnehager og barneskolen. Kommunen har høst 2017 
søkt om å få forlenget perioden for deltakelse, herunder økonomisk tilskudd, til å omfatte 2018. 

Strategi for kvalitet i barnehage 
I Nes er det tilnærmet full barnehagedekning med kompetente ansatte. Framtidige barnehager 
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må ha kompetanse som ivaretar kvalitet i tilbudet, og kapasitet til alle som søker plass. Det skal 
utarbeides en strategi for kvalitet i barnehagen i 2018. 
 
Strategi for kvalitet  i SFO 
Høsten 2017 utarbeides en overordnet strategi for skolefritidsordningen (SFO) som skal gi 
føringer for den enkelte SFOs mål, innhold og oppgaver. Formålet med strategien er å 
videreutvikle kompetansen og bedre kvaliteten på SFO. Strategien vil komme til politisk 
behandling primo 2018 og implementeres så raskt som mulig i etterkant av politisk vedtak. 

Lærlinger 
I perioden satses det videre på å utvide antall lærlingeplasser i takt med befolkningsutviklingen. 
Vi antar at større muligheter for lærlingeplass kan være med og motivere flere til å fullføre 
videregående skole. Nes har nå 22 lærlinger i ulike fag og det er litt over målet om 1 lærling pr 
1000 innbyggere. I tillegg til ordinær lærlingeordning, planlegges det for at Nes kan ta i mot 2-3 
lærlinger gjennom KS sitt prosjekt «Menn i helse». 

Periodemål Tiltak 

Læringsresultater og trivsel i 
Nes-skolen har en positiv 
utvikling 

Det opprettes en sosial pedagogisk ressurs på hver skole 

Kommunen tilsetter en veileder som skal ha digitale ferdigheter som 
arbeidsområde 

Flere elever i Nes fullfører 
videregående opplæring 

Legge til rette for flere lærlingeplasser i takt med målet om 1 lærlingeplass 
pr 1000 innbygger 

Implementering av UngdomsLOS i kommunens drift.– Individuell 
oppfølging av ungdom (fra 14 år) med høy risiko for å droppe ut av skolen 

Utvikle strategi for kvalitet i SFO med fokus på helsefremmende tiltak i tråd 
med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 

Utvikle strategi for kvalitet i barnehage 

 

Måleindikator Status 
2016 

Ambisjon 
2018 

Ambisjon 
2019 

Ambisjon 
2020 

Ambisjon 
2021 

Å kunne regne: Nasjonale prøver 
5.trinn 

50 50 50 50 50 

Å kunne regne: Nasjonale prøver 
8.trinn 

48 50 50 50 50 

Å kunne regne: Nasjonale prøver 
9.trinn 

50 54 54 54 54 

Læringsledelse: Læringskultur 4 4 4 4 4 

Læringsledelse: Støtte fra lærer 4,3 4,2 4,2 4,2 0,2 

Læringsledelse: Faglig utfordring 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 

Sosial kompetanse og livsmestring: 
Trivsel 

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Sosial kompetanse og livsmestring: 
Mestring 

4 4 4 4 4 

Sosial kompetanse og livsmestring: 
Mobbing 

7,1 % 4,8 % 4,8 % 4,8 % 4,8 % 

Sosial kompetanse og livsmestring: 
Trivsel - mitt barn trives på skolen 

 4,7 4,7 4,7 4,7 

Digitale ferdigheter: Digitale verktøy 
i læringsarbeidet 

 4,1 4,1 4,1 4,1 

Digitale ferdigheter: Kildekritikk  4 4 4 4 

Forelderengasjement: Veiledning fra  3,8 3,8 3,8 3,8 
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skole 

Foreldreengasjement: Støtte 
hjemmefra 

4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 

Frafall videregående opplæring 27 % 23 % 23 % 23 % 23 % 

Overordnet skal læringsresultater og trivsel i Nes-skolen ha en positiv utvikling. Fenomenene, 
som for eksempel livsmestring, er langt mer komplekse og sammensatte enn det vi kan måle 
gjennom indeksene. Indeksene representerer de mulighetene vi har for å følge utviklingen 
innenfor områder som vurderes som særlig aktuelle ut fra mål og satsningsområder i Et løft i Nes-
skolen 2014-2018. 

Med unntak av indeksen mobbing, så settes det en målsetting om å nå nasjonalt nivå eller bedre 
på alle indekser. Historisk er dette en målsetting som kan nås ett år, men ikke det neste osv. 
Derfor er det viktig å se målsettingen i lys av en ambisjon om at resultatene stabiliserer seg over 
tid. 

På nasjonalt nivå løftes resultatet i regning med 4 skala poeng fra 8. til 9. trinn – denne 
utviklingen bør elevene i Nes også følge. 

Frafall fra videregående opplæring er høyere i Nes sammenlignet med lands- og 
fylkesgjennomsnittet, men har gått ned siden forrige målingsperiode 2012-2014 (indikatoren er 
hentet fra Folkehelsebarometret 2017, gjennomsnitt 2013-2015, omfatter elever bosatt i 
kommunen). 

Overordnede mål 

Nes er en åpen og inkluderende kommune som motiverer innbyggerne til engasjement og medvirkning. 

Deltakelse og engasjement gjennom aktiv innbyggermedvirkning 
Kommunen er en viktig demokratisk arena i Norge. Det er her innbyggerne kan påvirke 
utviklingen gjennom lokal styring. Nes kommune ligger generelt lavt når det gjelder valgdeltakelse 
og det er et mål å øke deltakelsen ved neste kommunevalg i 2019. Ved Stortingsvalget i 2017 
oppnådde vi ikke målsetningen om økt deltakelse til 80 %. 

Demokratiet handler også om tillit til kommunen og de folkevalgte, dialog mellom folkevalgte og 
innbyggere, samt innflytelse på tilbudene innbyggerne benytter og deres mulighet for å bidra i 
lokalsamfunnet. Vi ønsker i større grad å ta hele samfunnets ressurser i bruk og involvere 
innbyggere og brukere i utformingen av tilbud og tjenester. Aktiv innbyggermedvirkning i 
planarbeid og utviklingsarbeid, og videre utvikling av løsninger for digital dialog, høringer og 
innbyggerinitiativ skal prioriteres. 

Innbyggerundersøkelsene fra 2012 og 2016 viste relativt lavt skår på temaet «tillit». Utvikling av 
innbyggerdialogen og innbyggermedvirkning er et satsingsområde og det må arbeides videre 
med å styrke tilliten til lokaldemokratiet og å øke deltakelse og engasjement blant innbyggerne. I 
2017 deltok Nes i KS Lokaldemokratiundersøkelse der både innbyggere og folkevalgte fikk 
spørsmål om ulike sider ved lokaldemokratiet her i Nes. Resultatene fra undersøkelsen vil danne 
grunnlag for det videre arbeidet. 

Barn og unges medvirkning 
Kommunen vektlegger barn og unges reelle medvirkning og innflytelse i all kommunal 
planlegging som berører barn og unge. Barn og unges kommunestyre (BUK) er opprettet og har 
vært aktive, både som høringsinstans og deltaker, i politiske saker til utvalg, formannskapet og 
kommunestyret. Det er gjennomført 4 møter i 2017, men vi ser et større behov for BUK sitt 
arbeid, og øker derfor til 5 møter i 2018. Det er utarbeidet et eget reglement for arbeidet i - og 
med - BUK. Det jobbes med å synligjøre barn og unges medvirkning inn i alle kommunale 
dokumenter. Barn og unges medvirkning, og organiseringen av BUK, ivaretas av barn og unges 
talsperson. 

Periodemål Tiltak 
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Økt deltagelse i kommunevalg Utvikle innbyggerdialogen (oppfølging av KS 
Lokaldemokratiundersøkelsen i 2017) 

Etablere kanal(er) for innbyggerinitiativ 

Opprettholde og videreutvikle 
barn og unges arenaer for 
medvirkning 

Utvikle barn og unges kommunestyre (BUK) og rollen til barn og unges 
talsperson 

 

Måleindikator Status 
2016 

Ambisjon 
2018 

Ambisjon 
2019 

Ambisjon 
2020 

Ambisjon 
2021 

Innbyggerundersøkelse: temaskår 
"tillit" 

3,4   3,8  

Valgdeltakelse: Stortingsvalg     80 % 

Valgdeltakelse: Kommunevalg   60 %   

Status for indikatoren fra innbyggerundersøkelsen er fra 2016. Gjennomsnittsskår på 3,4 er 0,1 
lavere enn sammenlignet med samme undersøkelse gjennomført i 2012. Sammenlignet med 
Landet skårer Nes 0,4 lavere i 2016, noe som kan sies å være en betydelig forskjell. Neste 
innbyggerundersøkelse gjennomføres i 2020 og ambisjonen er satt til gjennomsnittsskår på 3,8, 
som var landssnitt i 2016. 

Valgdeltakelsen i Nes er generelt lav og ved siste kommunevalg i 2015 gikk den ned til 55,5 %. 
Ved Stortingsvalget i 2017 var deltakelsen 76,8 %. Dette er 0,1 % lavere enn i 2013. Ambisjonen 
for neste Stortingsvalg i 2021 er økt deltakelse til 80 % og ved kommunevalget i 2019 en økning 
til 60 %. 
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Satsingsområdet SKAPE 
I Nes er det engasjement og nyskapning 

Et hvert samfunn trenger rom og stimulans for utvikling og kreativitet. I en motivert og engasjert 
befolkning ligger mye energi og ressurser. Et aktivt og kreativt kulturliv gir glede, overskudd og 
god helse. Deltakelse i frivillig arbeid og i frivillige organisasjoner gir mening for den enkelte og 
viktige bidrag til fellesskapet. Næringslivet vokser og utvikles gjennom innovasjon og nytenkning. 

Overordnede mål 

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

Innsats for å bedre folkehelsen krever samarbeid på tvers av sektorer i kommunen. I tillegg er det 
også nødvendig for kommunen å inngå samarbeid med frivilligheten og kultur- og næringslivet for 
å løse samfunnsutfordringer. Innenfor satsingsområdet SKAPE er det derfor vedtatt at 
kommunen skal tilrettelegge for samarbeid, på tvers av samfunnssektorer gjennom å inngå 
partnerskapsavtaler. 

Kulturformidling og kulturtilbud 
I Nes er det et variert og aktivt kulturliv med en fin blanding av nyskaping, tradisjoner og ikke 
minst dugnadsånd. De kommunale kulturtjenestene holder et høyt nivå og bredden er stor. Det er 
ønskelig at kulturtilbudet i Nes skal holde et fortsatt høyt faglig nivå og at kultur brukes aktivt til 
omdømme- og identitetsskaping. Gode kultur- og fritidstilbud er med på å bidra til gode levekår 
og livskvalitet for innbyggerne. 

Innen kulturformidling leverer kulturtjenestene forestillinger og konserter i samarbeid med 
næringsliv og frivillighet. Med ny kinosal i drift er kinotilbudet styrket og vi har fått en godt egnet 
konferansesal. 2018 blir første året med helårs drift av svømmehallen og vi skal utvikle et 
bærekraftig driftskonsept. Prosjekt møteplasser videreføres og vi har nå etablerte møteplasser på 
Auli, Fenstad, Opaker og Neskollen. Lillerommen rehabiliteres i 2017 og driftskonsept for bygget 
skal utarbeides. 

Det er et mål at kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og 
spesielt ivareta grupper som mangler tilbud. Det skal derfor utarbeides en kulturstrategi for hele 
kulturområdet med 10 års perspektiv. 

Kulturminner og kulturmiljøer 
Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Nes representerer historien om tilblivelsen av 
bygda, og er et premiss for at kommunen også i framtiden skal kunne oppleves med tidsdybde, 
identitet og særpreg. 

Nes kommune har et ansvar for å ivareta mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer av lokal, 
regional og nasjonal verdi. Ikke minst er dette viktig for at framtidige generasjoner kan ha nytte og 
glede av dem, men også som en viktig ressurs i samfunnet som grunnlag for kunnskap, 
opplevelse og verdiskaping. 

Det er gjort et omfattende planarbeid med Nes kommunes første kulturminneplan som forventes 
vedtatt desember 2017. Videre fokus vil være å bruke planen i helhetlig arealforvaltning i 
kommunen, og følge opp tiltak som beskrevet i planens handlingsdel. Planen skal være 
brukervennlig for innbyggerne, og bidra til økt lokal kunnskap som skaper bevissthet og 
engasjement. 

 

Periodemål Tiltak 

Kulturformidling og kulturtilbud skal 
gjenspeile mangfoldet i befolkningen 
og spesielt ivareta grupper som 
mangler tilbud 

Utvikle driftskonsept for Nes svømmehall 

Videreføre prosjekt møteplasser 

Utarbeide kulturstrategi 

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

Bevare bygg i Nes samlinger og kirkeruinen 

Kartlegge vedlikeholdsbehov på kommunens verneverdige 
bebyggelse, og utarbeide vedlikeholdsplan 

Markere Kulturminnedagene i samarbeid med frivillige lag og 
foreninger 

 

Måleindikator Status 
2016 

Ambisjon 
2018 

Ambisjon 
2019 

Ambisjon 
2020 

Ambisjon 
2021 

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

169 029 52 695 52 695 52 695 52 695 

KOSTRA indikator; Besøk pr 
kinoforestilling 

27,6 35,9 35,9 35,9 35,9 

Driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd, i kroner er tre ganger så høyt i Nes som i 
kommunegruppe 7. Indikatoren gir en pekepinn på gode tilskuddsordninger i Nes sammenlignet med 
snittet i kommunegruppen. Overføringene i 2016 inkluderer imidlertid 10 milk.kr til Nes Arena i 
spillemidler. Besøk pr kinoforestilling er 6,0 lavere i snitt i Nes enn i Kommunegruppe 7. Ambisjonene 
for begge indikatorene er nivå som kommunegruppen eller høyere. 

 

Overordnede mål 

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

Frivillighetens egen- og merverdi 
Nes har et aktivt lag- og foreningsliv og det er viktig å verdsette hva frivillige bidrar med i 
lokalsamfunnet. Vi har et utstrakt samarbeid med frivilligheten i alle sektorer og mange ulike 
partnerskapsavtaler. Dette er et område vi skal satse videre på. 

I 2017 ble plattform for helhetlig frivillighetspolitikk 2017-2020 vedtatt. Dette er en lokal plattform 
for samspill og samarbeid mellom frivilligheten og kommunen basert på sentral avtale mellom KS 
og Frivillighet Norge. Målet er å sikre forutsigbarhet, trygge rammer og god rolleforståelse mellom 
partene. Virkemidler er blant annet tilskuddsordninger til lag og foreninger og 
partnerskapsavtaler. 

Plattformen følges opp med tiltak innenfor tre områder: 

 Utvikle en plan for bevisstgjøring, forståelse og kunnskap om frivilligheten og dens bidrag 
i lokalsamfunnet 

 Utvikle bedre informasjon og gjøre den tilgjengelig 

 Systematisering og forenkling 

Nes frivilligsentral har en viktig rolle i samhandlingen med frivillige lag og foreninger og jobber 
mot både organisert og uorganisert frivillighet. Frivilligsentralen driver hjelpetiltak i egen regi og 
kontaktformidling mellom hjelpetrengende og frivillige. Rollen til frivilligsentralen som en 
koordinerende og samordnende enhet - "en dør inn" - skal utvikles videre. 

 

Periodemål Tiltak 

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

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

Tydeliggjøre rollen til Nes frivilligsentral og synliggjøre dette både 
innad og utad gjennom informasjon på ansattportalen og 
innbyggerportalen, i lederforum og i de faste møtene med 
frivilligheten 
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Overordnede mål 

Nes kommune er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetablering, næringsutvikling, turisme og 
friluftsliv 

Bevisst omdømmebygging og fokus på strategisk næringsutvikling 
Å skape et omdømme for kommunen skjer daglig. Det er derfor viktig at vi gjennom nytenkning 
og innovasjon skaper et produkt med utgangspunkt i  kommunens identitet og våre fortrinn i tråd 
med kommuneplanens samfunnsdel. Videreutvikling av kommunens profil basert på identitet, 
visjon og verdier skal prioriteres. Landbruk, kultur og miljø, samt kommunesenteret Årnes er 
sentrale pilarer. 

Strategisk næringsplan ble vedtatt desember 2016. For planperioden vil iverksetting og 
implementering av planens tiltaksdel være hovedprioritet, i den forbindelse: 

 markedsføring av Nes som et attraktivt sted å drive næring 

 stimulere til gründervirksomhet  

 etablering av gründersenter  

 fremme grønt næringsliv 

Arbeid med områdereguleringsplan for Herbergåsen startes opp i slutten av 2017, arbeidet må 
videreføres i 2018. 

Innovativt landbruk og utviklingen rundt Esval Miljøpark KF / Nes Miljøpark 
Vi arbeider for å legge til rette for et innovativt landbruk og landbruksbaserte næringer. Nes 
kommune skal være aktiv i det grønne skiftet, arbeide for økt bærekraft og bedre klima og miljø. 

Landbrukskontoret skal legge til rette for økt matproduksjon og samtidig arbeide for å nå viktige 
klima- og miljømål. De skal bidra til bærekraftig vilt- og skogforvaltning, og legge til rette for et 
aktivt skogbruk. 

Nes kommune skal bidra i å skape arenaer for økt samarbeid, kunnskapsdeling og nytenking. I 
tråd med kommuneplanens samfunnsdel er det et mål at Nes er et regionalt og nasjonalt 
knutepunkt i utviklingen av næring innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi. I 
nylig vedtatt kommuneplan er det lagt inn område for deponi- og næringsvirksomhet ved Esval 
Miljøpark KF. For et av områdene ønsker kommunestyret tilbakeføring til landbruks-, natur- og 
friluftsformål (LNF). Dette skal gjennomføres gjennom planvedlikehold av kommuneplanens 
arealdel. 

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. 

Grønt preg og biologisk mangfold 
Kommunen ønsker å ta vare på og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, kultur og 
miljøkvaliteter. Raviner, slåttemark, beitemark og gammelskog er viktige biotoper som må ha et 
særskilt fokus. Kartlegging av naturtyper, herunder raviner, gjennomføres i denne omgang fram til 
mai 2018. I etterkant av dette bør det utarbeides en plan for naturmangfold. Ivaretagelse av 
matjord, kulturlandskap og biologisk mangfold er viktig i omdømmebyggingen av Nes som en 
grønn bo-, nærings- og vekstkommune. 

Bruk av naturen og nærområdene 
I Nes kommune finnes det rikelig med attraktive natur- og friluftsområder. Det å oppholde seg i 
naturen har positiv innvirkning på både psykisk og fysisk velbefinnende. Kommunen ønsker 
derfor å legge til rette for økt bruk av natur og nærområder og det skjer mye viktig arbeid med 
tilrettelegging av friluftsområder i regi av frivilligheten. 
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Vi samarbeider tett med frivillig sektor, og ser et potensial til å utvikle dette ytterligere. Et viktig 
samarbeidsprosjekt som pågår er oppdatering av kommunens turkart. Kartet skal vise sommer- 
og vinterbruk for forskjellig type friluftsliv. Det skal kompletteres med turforslag og kart og 
turforslag skal presenteres analogt og digitalt. Frivilligheten er en avgjørende bidragsyter i 
arbeidet, gjennom innsamling av GPS-koordinatorer og turforslag i sine nærmiljøer. Planlagt 
ferdigstillelse er begynnelsen av 2018. 

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Nes er gjennomført og skal brukes som et verktøy i 
arealplanlegging og byggesaksbehandling, konsekvensutredninger og utviklingsarbeid innen 
friluftsliv og eventuelt ved sikring av aktuelle områder. 

 

Periodemål Tiltak 

Nes er et regionalt og nasjonalt 
knutepunkt i utviklingen av næring 
innenfor kretsløpsbaserte 
avfallssystemer og fornybar energi 

Aktivt utvikle et fag- og forskningsmiljø i og rundt Esval Miljøpark 
med grønn næring 

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

Vitalisere Esval gård 

Etablering av biogass-stasjoner og utskiftning av kommunal bilpark 

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

Ferdigstille arbeidet med områdereguleringsplan for Herbergåsen 

Nes kommune legger til rette for 
innovativt landbruk, 
landbruksbaserte og grønne 
næringer som bidrar til flere lokale 
arbeidsplasser og økt verdiskaping 

Bistå i etablering av gründerskap og tilleggsnæringer 

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

Videreutvikle matfestivalen Brød og sirkus og tilhørende 
næringsseminar, stimulere til nytenking og utvikling av landbruket 

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

Sikre verneverdig og truet natur gjennom arealplanleggingen 

Rullere kommunedelplan for klima, energi og miljø 

Oppfølging av Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2016-2025 

Delta i prosjekt Hurdal/Vormasvassdraget og Øyerenvassdraget for 
renere vann og vassdrag 

 

Måleindikator Status 
2016 

Ambisjon 
2018 

Ambisjon 
2019 

Ambisjon 
2020 

Ambisjon 
2021 

Innbyggerundersøkelse: temaskår 
"utbygging og utvikling" 

3,7   4  

Status er fra 2016. Gjennomsnittsskår på 3,7 er samme som forrige gang undersøkelsen ble 
gjennomført i 2012. Sammenlignet med Landet skårer Nes 0,1 lavere i 2016. Neste 
innbyggerundersøkelse gjennomføres i 2020 og ambisjonen er satt til gjennomsnittsskår på 4,0. 
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Satsingsområdet EN ORGANISASJON I UTVIKLING 
Kommuneorganisasjonen må være robust og kunne håndtere utfordringer på både kort og lang 
sikt. En organisasjon i utvikling handler om at Nes kommune må ha en organisasjon og en 
kompetanse som møter både dagens og fremtidens krav. 

Overordnede mål 

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

Fornøyde brukere som medvirker til forbedring og effektive tjenestetilbud 
Vi er opptatt av at innbyggere og brukere medvirker i forbedring og utvikling av tjenestene og at 
resultater fra de ulike brukerundersøkelsene følges opp. Det skal derfor utarbeides felles rutiner 
for oppfølging av brukerundersøkelser. 

Universell utforming 
En viktig forutsetning for at mennesker skal mestre egen hverdag er et universelt utformet 
samfunn. 

Vi har startet et systematisk arbeid med universell utforming, og for å sikre et mer forankret og 
helhetlig arbeid skal det i 2018 utarbeides en strategi for universell utforming. Som en del av 
arbeidet med strategien vil vi fortsette kartleggingen av kommunale bygg, der tiltak og behov for 
universell utforming vil bli synliggjort. Kartleggingen gjennomføres av den administrative 
arbeidsgruppen som jobber med universell utforming. Det vil fortløpende orienteres om 
kartlegging av bygg gjennom året. 

Nes rådhus ble kartlagt i juni 2017 og rapporten viser omfattende behov for utbedringer for å 
gjøre bygget universelt utformet. Planlegging for utbedringer og tiltak for å gjøre bygget universelt 
utformet må gjøres i sammenheng med gjennomføring av forprosjekt behov for økt 
kontorkapasitet på rådhuset og oppgradering av kommunestyresalen og foajéen/servicetorg. 

Digitalisering, innovasjon og kontinuerlig forbedring for å oppnå effektiv ressursbruk 
tilpasset kommunens rammebetingelser 
Arbeidet med omstilling pågår og i 2017 ble avdelingsleder for digitalisering ansatt. Vi intensiverer 
utvikling av digitale tjenester og digitalisering av arbeidsprosesser. Det er nødvendig å se 
omstilling, digitalisering og kontinuerlig forbedring i sammenheng med at det skal utarbeides en 
innovasjonsstrategi. Det blir viktig at strategien bygger videre på erfaringene fra arbeidet med 
LEAN og kontinuerlig forbedring i helse og velferd. Arbeidet med implementering av helhetlig 
system for kvalitet og internkontroll vil også kunne bidra til bedre og mer effektiv ressursbruk. 

Vi vil i størst mulig grad bruke kompetansen i egen organisasjon og det er avgjørende at 
utviklingsarbeidet drives i samarbeid mellom ledere og ansatte og i en form som passer vår 
organisasjon. Derfor introduseres "NESte skritt - #sammen om kontinuerlig forbedring" som 
overskrift på arbeidet i planperioden. Nærmere beskrivelse av konseptet gjøres i oppstartssak om 
utarbeidelse av innovasjonsstrategien som kommer til behandling i administrasjonsutvalget i 
november og kommunestyret i desember 2017, parallelt med oppfølging av sak om Overordnet 
strategi for kontinuerlig forbedring. Det er behov for midlertidig å øke ressursinnsatsen på feltet. I 
tråd med gjeldende vedtak om at finansiering av prosjektstilling behandles på vanlig måte i 
forbindelse med budsjettbehandling, er det lagt inn en midlertidig 3-årig stilling som 
innovasjonskoordinator som dekkes av disposisjonsfond. 

Verdibasert ledelse, heltidskultur og et styrket trepartssamarbeid  
God ledelse er avgjørende for fortsatt å kunne levere gode tjenester i et samfunn og arbeidsliv i 
endring. Vi skal jobbe videre for en heltidskultur med fast ansatte og rekruttering i større stillinger. 
I Nes praktiserer vi verdibasert ledelse og går over til 10-faktor medarbeiderundersøkelse i 2018. 
Den vektlegger ledelse som avgjørende innsatsfaktor. Undersøkelsen er et forskningsbasert og 
utviklingsorientert verktøy og måler faktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater - og 
som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. 

Det er et mål å ha god dialog og samhandling mellom administrasjon, tjenesteytere og folkevalgte 
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og i den forbindelse skal vi styrke og utvikle trepartssamarbeidet og benytte 
administrasjonsutvalget mer aktivt i utviklingsarbeid. Kommunikasjonsstrategien vedtatt i 2017 er 
også et viktig verktøy i arbeidet med å utvikle dialogen. 

Sykefravær 
Med virkning fra budsjettåret 2017 ansatte Nes kommune egen sykefraværsrådgiver. Satsningen 
har styrket virksomhetene i det forebyggende arbeidet og i oppfølgingen av den enkelte 
sykemeldte. I tråd med styrket satsning har virksomhetene satt mål om reduksjon i sykefraværet. 
Sammenlignet med sykefravær for 2016/17 innebærer måltallet for 2018 en reduksjon på ca. 0,5 
% -poeng, hvilket innebærer ca. 5 årsverk mindre sykefravær i løpet av et år. 

Oppfølging av verbalforslag 
Framtidig tilknytningsform for Esval Miljøpark skal vurderes, inkludert alternativet 
rekommunalisering. 

Den nasjonale terskelverdien for offentlige anskaffelser ble hevet fra 0,5 mill. til 1,1 mill. kr med 
virkning fra 1.1.2017. Det er et ønske at denne regelendringen skal komme lokale leverandører til 
gode. Videre deltakelse i Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) skal 
vurderes. Innkjøpsområdet er komplisert og parallelt med en presset kommuneøkonomi gir dette 
et økende behov for kostnadseffektive innkjøp. Stillingen som innkjøpsansvarlig  blir vesentlig i 
arbeidet med å jobbe målrettet ut mot lokale leverandører. 

 

Periodemål Tiltak 

Nes kommune har fornøyde brukere 
på de ulike tjenesteområdene 

Utarbeide rutiner for oppfølging av brukerundersøkelser 

Utarbeide strategi for universell utforming 

Nes kommune skal ha økonomisk 
handlingsrom i den forbindelse god 
økonomistyring og effektiv 
ressursbruk 

Effektiv ressursbruk - omstilling og tilpassing til kommunens 
rammebetingelser 

Godt arbeidsmiljø med høyt nærvær 
og god ledelse (10 faktor) 

Jobbe for en heltidskultur med fast ansatte og rekruttering i større 
stillinger 

Nes kommune har god dialog og 
samhandling mellom administrasjon, 
tjenesteytere og folkevalgte 

Styrke og videreutvikle trepartssamarbeidet 

Implementering av kommunikasjonsstrategi 

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

Implementering av helhetlig system for kvalitet og internkontroll 

Utarbeide innovasjonsstrategi 

NESte skritt - midlertidig stilling innovasjonskoordinator 

Framtidig tilknytningsform for Esval Miljøpark vurderes. Vurderingen 
skal også omfatte alternativet rekommunalisering 

Vurdere videre deltakelse i Øvre Romerike interkommunale 
innkjøpssamarbeid (ØRIK) 

Gjennomføre forprosjekt – framtidsrettede løsninger på rådhuset 

 

Brukere 

Måleindikator Status 
2016 

Ambisjon 
2018 

Ambisjon 
2019 

Ambisjon 
2020 

Ambisjon 
2021 

Opplevd god brukermedvirkning 4,5 4,4 4,5 4,5  

Brukertilfredshet med 
tjenestetilbudet 

4,6 4,5 4,5   

Opplevd presis og tilrettelagt 
informasjon 

4,3 4,5 4,6 4,6 4,6 
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Økonomi 

Måleindikator Status 
2016 

Ambisjon 
2018 

Ambisjon 
2019 

Ambisjon 
2020 

Ambisjon 
2021 

Netto driftsresultat i % av brutto 
driftsinntekter 

1,9 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % 

Tilstrekkelig disposisjonsfond i % av 
brutto driftsinntekter 

14,1 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

Netto lånegjeld i % av brutto 
driftsinntekter 

57,5 % 70 % 70 % 70 % 70 % 

Avvik fra budsjettramme 101,7 100 100 100 100 

 

Medarbeidere 

Måleindikator Status 
2016 

Ambisjon 
2018 

Ambisjon 
2019 

Ambisjon 
2020 

Ambisjon 
2021 

Sykefravær 8,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

Oppgavemotivasjon  4,3    

Mestringstro  4,3    

Opplevd selvstendighet  4,2    

Bruk av kompetanse  4,3    

Mestringsorientert ledelse  4    

Rolleklarhet  4,3    

Relevant kompetanseutvikling  3,7    

Fleksibilitetsvilje  4,5    

Mestringsklima  4,1    

Nyttemotivasjon  4,7    
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Budsjettskjema drift 

Budsjettskjema 1A 

 

Noter til budsjettskjema 1A 

Skatt på inntekt og formue 
Grunnlaget for skatteanslaget er et gjennomsnittlig skattenivå på 82,6 % av landsgjennomsnittet 
(siste tre år), anslått til kr 24 347 per innbygger. Anslått beløp for inntektsutjevningen er stipulert 
til 77,4 mill.kr. Det er forutsettes en nominell skattevekst på 12 mill. kr hvert år i plan perioden. 

Andre generelle statstilskudd 
Integreringstilskuddet forutsetter bosetting av 15 flyktninger. Det inkluderer nytt fast tilskudd for 
enslig mindreårige flyktninger. Samlet forskrives det vi vil motta 44,8 mill. k i 2017. Det reduseres 
imidlertid med omtrent 14 mill.kr i 2019, 21 mill.kr i 2020 og 26 mill.kr i 2021 når de flyktningene 
som vi bosetter i 2016 og 2017 er ute av integreringsordningen. 

Rentekompensasjonstilskuddet for investeringer i skolebygg, svømmeanlegg, sykehjem og 
omsorgsboliger er beregnet på grunnlag av et serielån med 20 års løpetid basert på Husbankens 
flytende rente. Tilskuddet foreskrives til om lag 6 mill. kroner i 2017. 

Andre indirekte skatter 
Inntektene fra konsesjonsavgiften er samlet stipulert til 0,2 mill. kroner og vil i sin helhet bli avsatt 
til bundet næringsfond. Naturressursskatten foreskrives til 2,6 mill. kroner. 

Overføring fra kommunale foretak 
Overføringene fra Esval Miljøpark KF er stipulert til 3,6 mill.kr. en reduksjon på 2,4 mill.kr fra 
2017. 

Driftsbalanse 
I dette ligger å synliggjøre de inntekter og utgifter kommunen genererer i løpet av perioden, og ut 
i fra disse vise at kommunen har økonomiske muligheter til å gjennomføre planlagte oppgaver. 

I budsjettforslaget er det lagt opp til et resultat etter avsetninger på 1,5 % i 2018, 1,9 % i 
2019, 1,5 % i 2020 og 1,4 % i 2021. I dette er det tatt høyde for at lån til investeringsformål 
foreskrives med 30 års løpetid. Gjennomsnittlig veid levetid på våre eiendeler er 32 år, og vi vil 
være innenfor kommunelovens bestemmelse om minimumsavdrag. 
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Budsjettskjema 1B 

 

Endringsbehovet skylles i hovedsak: 

Helse og velferd 

 Nye ressurskrevende tjenester (unge brukere med omfattende bistandsbehov). 

 Tiltak vedtatt i ulike planer som rusmiddelpolitisk handlingsplan og helhetlig 
oppvekststrategi. 

 Frisklivstilbud til alle aldersgrupper. 

Kultur og mangfold 

 Overføring til Nes kirkelige fellesråd er økt med deflator, samlet overføring i 2018 10,7 
mill.kr. 

 Avvikling av Smidt modellen innebærer at vi innfrir lånene gitt under ordning. Årlig 
besparelse 1,4 mill.kr. 

 Det forutsettes at kiosken i Nes svømmehall og Nes Kulturhus driftes til selvkost. 

 Helårsvirkning UngdomsLOS samt videreføring av prosjekt møteplasser i drift. 
Ordningene har tidligere vært finansiert av tilskuddsmidler. 

Oppvekst og utdanning 

 Krav til omstilling og effektivisering utfordrer ressurstilgangen og lærertettheten på 
skolene. Skoler med nedgang i elevtall er spesielt utsatt for å få nedtrekk i rammene. 

 LØFT i Nes-skolen 2018-2022, digital veileder  

 Grunnet flere barn i barnehage er det behov for styrking av stillinger for utøvende 
spesialpedagoger i pedagogisk tjeneste. 

 Barneverntjenesten har gjennom fokus på fosterhjemsavtaler og nettverksarbeid greid å 
redusere kostnadene med 2,8 mill.kr. 

 Satsing på tidlig innsats gjennom nettverksmetodikken Homestart familiekontakt. 

 Årlig stedlig tilsyn i barnehage: 60 % stilling med oppstart august 2018 for å ha kapasitet 
til økt frekvens. 

 Tilskudd til private barnehager: De private barnehagene har i løpet av 2017 tatt inn 58 
nye barn, og ytterligere 56 nye plasser anslås tatt i bruk med delårsvirkning i 2018.  

Samfunn og miljø 

 Endring i ramme er både merutgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (inkl. renhold) av 
Nes svømmehall, Auli barnehage, Lillerommen, nye lokaler hjemmetjenesten og Årnes 
barnehage. Og mindre utgifter vedlikehold Vormsund ungdomsskole (ekstra bevilgning 
2017) og drift Svarverud barnehage bygg. 

 Gevinstrealisering flytting av tidligere bo-felleskap Pegasusvegen til Nes bo og 
servicesenter. I tillegg til effektiviseringstiltak og tilpassing av aktivitet ved Evangvegen jf. 
endring statlig finansieringsordning.  
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 Oppfølging av kommunedelplan for kulturminnevern med tiltaksplanen vil kreve vesentlige 
ressurser. Stillingen som kulturminnevernrådgiver er innarbeidet i økonomiplanen. 

 Det er behov for noe midler til sluttfasen av arbeidet med Kommunedelplan for Årnes, og 
tilhørende mulighetsstudie helse samt utarbeidelse av områdereguleringsplan for 
Herbergåsen. 

Administrasjon og styring 

 Økt ressurs i politisk sekretariat dekkes gjennom omdisponering innenfor rammen til 
administrasjon og styring. 

 Det er behov for midlertidig å øke ressursinnsatsen på organisasjonsutvikling og 
digitalisering i fellesskap. Det lagt inn en midlertidig 3-årig stilling som 
innovasjonskoordinator som dekkes av disposisjonsfond. 

 Rådmannen skal sikre at kommunen utnytter ressursene mest mulig effektivt, og sammen 
med en pressende kommuneøkonomi gir det et økende behov for kostnadseffektive 
innkjøp. For å kunne jobbe målrettet ut mot lokale leverandører er økonomiavdelingen ut-
økt med 100 % stillingsressurs. 
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Økonomisk oversikt drift 

 



Handlingsprogram med budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 

 
 

49 

Budsjettskjema investeringer 

Budsjettskjema 2A 

 

 

Det er i planperioden lagt til grunn en samlet investering i anleggsmidler på nesten 1,2 mrd.kr. Vi 
skal bygge nye skoler og omsorgsboliger samt investere i infrastruktur. 

Rammen for Husbankens lån til videreformidling økes fra 30 mill.kr til 35 mill.kr grunnet økte 
boligpriser. 

Investeringene til Nes kirkelig fellesråd samt egenkapital tilskudd finansieres ved bruk av 
disposisjonsfond. 

Finansiering av investeringene forutsetter 10 % egenkapital på netto investeringer. 

Det er i 2018 behov for en låneramme på inntil 213 mill.kr. Det er lagt til grunn 30 års løpetid på 
nye låneopptak. 
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Budsjettskjema 2B 
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Økonomisk oversikt investeringer 
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Helse og velferd 

Kort presentasjon av virksomheten 

Kommunalområdet Helse og velferd består av åtte virksomheter: 

 Tildelingsenheten 

 Institusjonstjenesten 

 Hjemmetjenesten 

 Miljøarbeidertjenesten 

 Psykisk helse og avhengighet 

 Ergo og fysioterapitjenesten 

 Legevakt 

 Nav 

Vi gir et bredt og tverrfaglig spekter av helse og omsorgstjenester til kommunens innbyggere. 
Tjenestene reguleres i stor grad av lover og bestemmelser innenfor lovverk som; kommunal 
helse- og omsorgstjenestelov, helsepersonellov og pasientrettighetsloven med tilhørende 
forskrifter. 

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

Utfordringer 

Vårt utfordringsbilde er: 

 Det blir flere med omfattende omsorgsbehov i årene fremover uten at de økonomiske 
rammene endres, dette betyr et kontinuerlig omstillingsarbeid. 

 Vi må tenke nytt om hvordan innbyggerne tilbys tjenester og hvilke tjenester kommunen 
skal tilby. 

 Innbyggernes forventninger til flere og bedre tjenester vil utfordre kommunens 
økonomiske rammer. 

 Det er stort behov for en differensiert boligmasse, spesielt er det behov for flere 
omsorgsboliger med bemanning til ulike brukergrupper. 

 Behov for aktivitetstilbud, dagtilbud og tilrettelagte arbeidsplasser øker. 

 Kommunes tjenester må være i takt med myndighetenes føringer (lover og forskrifter). 

 Utviklingen viser at tilgangen på nye unge brukere med omfattende og sammensatte 
behov for tjenester er økende. 

 Vi har en høy andel ansatte over 60 år som på kort sikt vil kreve rekrutteringsprosesser 
og gir et tap av kjernekompetanse. 

 Kompetanseutfordringer, vi mister kjernekompetanse samt har mangel på sykepleiere 
foruten krav om ny digital kompetanse inn i sektoren. 

Muligheter 

Gjennom fortsatt dreining av tjenestene fra institusjonsomsorg til hjemmebasert omsorg, vil vi 
møte  innbyggernes ønsker og behov for framtiden. 

Grunntanken med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging 
som viktige og prioriterte områder for at et helhetlig pasientforløp i størst mulig grad skal kunne 
ivaretas innenfor best effektive omsorgsnivå (BEON). Vi må fortsatt vri ressursbruken for å holde 
tritt med kravene. Dette krever at vi setter brukeren i fokus. 

Vi må fortsatt vri ressursbruken for å holde tritt med kravene. Dette krever at vi setter brukeren i 
fokus. 

Velferdsteknologi forventes å gi gevinster som økt trygghet, mestring og selvstendighet, men det 
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tar lenger tid enn først antatt at man får de optimale gevinstene. 

Tilrettelagte boliger i nærhet til tjenesteapparatet gir trygghet for brukeren. 

Flere friske aktive pensjonister er ressurser for frivillig sektor. 

Den planlagte administrative omstillingen skal føre til hensiktsmessig organisering med brukeren i 
fokus. 

Økonomi 

Forslag til årsbudsjett 2018 økonomiplan 2018-2021 

 Regnskap 
2016 

Vedtatt 
budsjett 

2017 

Budsjett 
2018 

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Vedtatt bevilgning 368 612 372 775 372 775 372 775 372 775 372 775 

Endret bevilgningsbehov       

Lønnsregulering 2017   10 018 10 088 10 088 10 088 

PS16/51: Rusmiddel 
politisk handlingsplan 
ruskonsulent forebyggende 
rusarbeid 

  650 650 650 650 

PS16/51: Rusmiddel 
politisk handlingsplan 
aktivitetstilbud for de aktiv i 
rus 

  1 172 1 172 1 172 1 172 

PS16/51: Rusmiddel 
politisk handlingsplan 
bemannet bolig 
rusavhengig 

   7 835 7 835 7 835 

PS16/177: Helhetlig 
oppvekststrategi utvikle 
frisklivstilbud til barn og 
unge 

  700 700 1 400 1 400 

Hverdagsrehab. fysio. 100%    600 600 600 

Barne ergo/fysio. 200%     600 1 200 

Voksne ergo/fysio 200%      600 

2 nye biler fysio / ergo      70 

Nødnett - økte utgifter   290 290 290 290 

Konsumprisøkning   386 453 530 577 

Demografiske endringer   270 270 270 270 

Sykefraværsoppfølging   -150 -150 -150 -150 

Nye ressurskrevende 
tjenester 

  3 000 2 500 2 100 1 700 

Nattevakt 1 pr natt   1 400 1 400 1 400 1 400 

Nye vedtak BPA   4 300 5 300 6 300 7 300 

Omsorgslønn   550 650 750 850 

Kjøp av flere plasser fra 
private / kommuner 

  2 150 2 150 2 150 2 150 

Driftsutgifter 
velferdsteknologi 

  1 100 1 300 1 400 1 500 
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Trygghetsalarmer - fysio 
/ergo 

  -246 -246 -246 -246 

Daglegevakt   200 200 200 200 

Avskrivninger. - samordne 
avskrivninger 

  -287 -287 -287 -287 

Helse/velferd - saldering -
 endring av 
institusjonsplasser 

  -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Interne justeringer   2 977 2 977 2 977 2 977 

Bevilgning 368 612 372 775 398 255 407 627 409 804 411 921 

Tiltak / endringer til rammen 

Endringsbehovet skylles i hovedsak: 

 Nye ressurskrevende tjenester (unge brukere med omfattende bistandsbehov). 

 Tiltak vedtatt i ulike planer som rusmiddelpolitisk handlingsplan og helhetlig oppvekststrategi. 

 Frisklivstilbud til alle aldersgrupper. 

Investeringer 

 Regnskap 
2016 

Vedtatt 
budsjett 

2017 

Budsjett 
2018 

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

PS16/190: SmartVakt 
institusjon 
(velferdsteknologi) 

2 008 5 000 2 850    

Oppvaskmaskin 
hovedkjøkken 

  200    

Utskifting senger Nes 
sykehjem 

  600 600 600  

PS16/190: Tilpassing og 
etablering av 
omsorgsboliger 

  1 000 1 000 68 000 68 000 

PS16/190: Tilpasning av 
lokaler hjemmetjeneste 

 5 000 9 700    

Prosjektering NBSS   1 000    

PS16/190: Bemannet bolig 
rusavhengig 

  2 000 40 000   

PS16/190: Bemannet bolig 
psykiatri 

    1 000 20 000 

Sum investering i 
anleggsmidler 

2 008 5 000 17 350 41 600 69 600 88 000 

Tiltak / endringer  

 Velferdsteknologi 

 Utskifting av utstyr og maskiner på Nes sykehjem 

 Ombygging og tilpasning av lokaler til hjemmetjenesten 

 Oppstart bygging av omsorgsboliger -rus 

Brukere 

Våre tjenestemottagere skal oppleve å bli en partner i utførelsen på sine tildelte tjenester og 
spørsmålet "hva er viktig for deg" skal være ledene i samarbeidet mellom bruker og medarbeider. 
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Gjennom dialogmøter med innbyggerne har vi fått tydelige signaler på at de fleste ønsker å bo 
hjemme så lenge som mulig og innbyggeren vil inviteres til å medvirke i tjenesteutviklingen. 

Medarbeider 

Helse og velferd har: 

 Fortsatt et høyt sykefravær, det jobbes systematisk med dette i alle avdelinger, dette er 
sårbart i forhold til kvalitet og kontinuitet i tjenestene. 

 Satset systematisk på kompetanseheving for ansatte med støtte fra kompetanseløftet 
2020. 

 Økt andel medarbeidere med høyskole utdanning. 

 Med verdibasert ledelse skal alle medarbeidere myndiggjøres. 
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Kultur og mangfold 

Kort presentasjon av virksomheten 

 Kommunalområdet kultur og mangfold er nyopprettet og består av kulturtjenestene; idrett 
og friluft, forebygging og fritid herunder frivilligsentral, fritidsklubber, eldresenter, 
dagsenter mfl, bibliotek, kulturskole, kulturhus/kino og svømmehall 

 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 samt utleie av idrettsanlegg 

Utfordringer 

 Kulturhuset har behov for vedlikehold av bygning, innredning, samt teknisk utstyr, blant 
annet nøkkelkortsystem på hele huset 

 Kulturskolen har tilholdssted på Årnes gamle skole. Bygget er ikke egnet til alle typer 
undervisning. Vi ser imidlertid frem til nye lokaler i ny ungdomsskole. 

 Vi må sikre optimal drift av svømmehallen ut fra etterspørsel på tildeling av timer til 
undervisning, lag og foreninger og andre badegjester, samt oppnå tilstrekkelig antall 
besøkende 

 Forebygging og fritid gjennomfører mesteparten av aktivitetene på Årnes gamle skole, 
fritidsklubber og skolene.  

 Gjennom de siste årene har biblioteket hatt økt fokus på formidling pga. lovendring. 
Ressursbruken tilsier at vi må ha mer fokus på åpningstid for publikum opp mot formidling 

Muligheter 

 Med ny kinosal er kinotilbudet styrket og vi har fått en godt egnet konferansesal 

 Seilduk over kirkeruinene vil gi oss en enda bedre egnet konsert- og teaterarena 

 Kulturskolen utvikler undervisningstilbud i samarbeid med ØRU-kommunene 

 Utvikle svømmehallen til å bli et godt folkehelsetiltak til glede for hele befolkningen 

 Forebygging og fritid har kapasitet til å ta i mot flere brukere 

 Utvikle partnerskapsformer med næringsliv og frivillighet 

 Utvikle Nes samlinger til gode møteplasser for befolkningen 

 Samordne anleggsutbygging og driftsformer med lag og foreninger 

Økonomi 

Forslag til årsbudsjett 2018 økonomiplan 2018-2021 

 Regnskap 
2016 

Vedtatt 
budsjett 

2017 

Budsjett 
2018 

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Vedtatt bevilgning 45 293 46 546 46 546 46 546 46 546 46 546 

Endret bevilgningsbehov       

Lønnsregulering 2017   1 166 1 166 1 166 1 166 

Konsumprisjustering Nes 
Kirkelige Fellesråd 

  260 260 260 260 

Avvikling Smidt modellen   -1 415 -1 415 -1 415 -1 415 

PS16/51: Implementering av 
UngdomsLOS i 
kommunens drift 

  381 381 381 381 

PS16/190: Nes svømmehall   2 945 2 945 2 945 2 945 
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Videreføre prosjekt 
møteplasser 

  575 575 575 575 

PS16/190: Digitale turkart   -300 -300 -300 -300 

PS17/91: Kjøp Søndre Auli 
vel 

  -307 -307 -307 -307 

Bortfall bruk av fond   87 87 87 87 

Intern overføring fdv Nes 
kulturhus og Årnes gamle 
skole 

  -813 -813 -813 -813 

Avskrivninger. - samordne 
avskrivninger 

  -764 -764 -764 -764 

Bevilgning 45 293 46 546 48 361 48 361 48 361 48 361 

Tiltak / endringer til rammen 

 Tilskudd til Nes kirkelige fellesråd er økt med deflator 2,5 % og utgjør 0,3 mill.kr. Samlet 
overføring for 2018 10,7 mill.kr. 

 Avvikling av Smidt modellen (tilskudd til idrettsanlegg) innebærer at vi innfrir lånene gitt 
under ordning. Resterende lånebeløp per september omlag 14,1 mill.kr foreslås finansiert 
av disposisjonsfond. Årlig besparelse 1,4 mill.kr. 

 Det forutsettes at kiosken i Nes svømmehall og Nes Kulturhus driftes til selvkost samt at 
kinoen opprettholder inntjeningsmarginen. 

 Bevilgningsbehovet til Nes svømmehall er beregnet ut ifra 100 000 badegjester. 

 Forvaltnings- og driftsutgiftene til Nes Kulturhus og Årnes gamle skole er overført 
virksomhet for bygg og eiendom. 

 Helårsvirkning UngdomsLOS, ordningen har tidligere vært finansiert av tilskuddsmidler. 

 Kjøp Søndre Auli vel; bortfall av husleie utgifter. 

 Videreføre prosjekt møteplasser; ordningen er i 2017 finansiert av tilskuddsmidler fra 
Helsedirektoratet. 

Investeringer 

 Regnskap 
2016 

Vedtatt 
budsjett 

2017 

Budsjett 
2018 

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

PS16/190: Nes svømmehall 91 713 24 450 4 000    

Sum investering i 
anleggsmidler 

91 713 24 450 4 000    

Brukere 

 Nes kulturhus har omkring 75 000 besøk årlig og omtrent 40 000 kino besøk. 

 Nes kulturskole har 513 barn og unge i undervisning. 

 Nes bibliotek har 8000 registrerte lånere og ca. 60 000 besøk årlig.  

 Forventet besøkstall i svømmehallen er 100  000 betalende bade- og svømmegjester. 

 Svømmehallen skal stå til rådighet for skoler, helsefremmende tiltak, lag og foreninger. 

 Tilbudene til Forebygging og fritid er basert på frivillig deltagelse og har mellom 700 og 
900 brukere per uke. 

Medarbeider 

 Fokus på å organisere og utvikle nytt kommunalområde. 

 Høy aktivitet og arbeidsbelastning i perioder. 

 Stor medarbeidertilfredshet og lite sykefravær. 
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Oppvekst og utdanning 

Kort presentasjon av virksomheten 

Virksomhetene i oppvekst og utdanning jobber for at alle barn og unge skal ha en god oppvekst. 
Kommunalområdet består av åtte barneskoler og to ungdomsskoler, samt virksomhet kommunale 
barnehager (tre barnehager). Vi har også 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 virksomhetene Familiens hus og Pedagogisk tjeneste, samt 
barnehagemyndighet. 

Utfordringer 

Utfordringsbildet for oppvekst og utdanning består i hovedsak av å heve kvaliteten på 
utdanningsområdet, samt forbedre oppvekstsvilkår 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. nytt 
LØFT i Nes-skolen er nasjonalt snitt og oppfølging av planen vil fortsette med uforminsket 
styrke. 

 Forbedre vilkår for god folkehelse, spesielt frafall videregående opplæring, ved å 
gjennomføre tiltak  i helhetlig oppvekststrategi. Viktige stikkord er å flytte fokus fra 
reparering til forebygging i alle ledd i oppvekstområdet. 

 Kostnadskrevende barnevern. Nes kommune har fortsatt et mer kostnadskrevende 
barnevern enn sammenlignbare kommuner og må videreutvikle omstilling i tjenesten. 

 Kostnadskontroll og innsikt i kvalitet på barnehageområdet gjennom økt fokus på 
budsjettprosesser, langsiktig planlegging, helhetlig tenkning og økt kvalitet på tilsyn 
gjennom året, i den forbindelse stedlige tilsyn i alle barnehager. 

Kommunens økonomiske handlingsrom vanskeliggjør gjennomføringen av politiske vedtak. Vi vil 
derfor anbefale følgende handlinger: 

 Utsette tiltak om sosiallærere i barneskolen til 2019 

 Delvis reversering av tiltak om flere lærere på ungdomsskolen, ref. budsjettvedtak 2017. 
Dette innebærer en reduksjon fra 5 til 3 ekstra lærere for vårhalvåret 2018. 

Muligheter 

Med bakgrunn  i utfordringsbildet innenfor kommunalområdet vil mulighetene kunne 
oppsummeres opp på følgende måte: 

 Gjennomføre og videreutvikle tiltak fra LØFT i Nes-skolen 2013-2017, samt planlegge og 
gjennomføre tiltak i den reviderte handlingsplanen som omhandler årene 2018-2022. 
Viktige satsingsområder vil være grunnleggende ferdigheter, i den forbindelse digital 
ferdighet og regneferdighet samt sosial kompetanse og livsmestring. 

 Gjennomføre tiltak i helhetlig oppvekststrategi som flytter fokus fra reparasjon til 
forebygging. Viktige tiltak i 2018 vil være innføring av URO-metodikk i alle virksomheter 
med barn og unge, samt oppstart av tiltaket Homestart (et frivillig familiestøtteprogram) 
for foreldre til barn i alder 0-2 år. 

 Videreutvikle omstilling barnevern. Gjennom bedre forebyggende arbeid på tvers i alle 
virksomheter, samt styrke arbeid med nettverksmøter og internkontroll i barnevern vil det 
være muligheter for ytterligere effektivisering av tjenesten de neste årene. 

 Økt kvalitet innenfor barnehageområdet, samt styrke kunnskapen om kvalitet i de ulike 
barnehagene. Viktige handlinger vil være å utarbeide strategi for kvalitet i barnehage og 
følge vedtatt plan for tilsyn i barnehager, i den forbindelse årlig stedlig tilsyn. 
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Økonomi 

Forslag til årsbudsjett 2018 økonomiplan 2018-2021 

 Regnskap 
2016 

Vedtatt 
budsjett 

2017 

Budsjett 
2018 

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Vedtatt bevilgning 426 619 430 292 430 292 430 292 430 292 430 292 

Endret bevilgningsbehov       

Lønnsregulering 2017   7 143 7 143 7 143 7 143 

PS17/16 Barnevernvakten 
åpningstid 

  350 350 350 350 

PS17/20 Økt 
svømmeundervisning 

  500 500 500 500 

PS17/98 Stedlig tilsyn 
barnehager 

  280 440 440 440 

PS16/190 Spesialpedagog   234 234 234 234 

PS16/190 Utvidelse 
Svarverud barnehage 

  363 363 363 363 

PS16/190 IKT skole 
engangskostnader 

  -250 -250 -250 -250 

PS16/190 Omstilling 
barnevern 

  -250 -500 -500 -500 

PS16/190 Lærertetthet 
ungdomsskoler 

  560 -1 980 -1 980 -1 980 

PS16/190 Skolehage 
fjellfoten 

  -50 -50 -50 -50 

PS16/190 Nye lokaler 
familiens hus 

  -500 -500 -500 -500 

PS16/177 Helhetlig 
oppvekststrategi Uro-
Koordinator 

  700 700 700 700 

PS16/177 Homestart 
familiekontakt 

  275 275 275 275 

PS17/111 LØFT 2.0 
Sosiallærer 

  0 3 500 3 500 3 500 

PS17/111 LØFT 2.0 Veileder 
digitale ressurser 

  700 700 700 700 

Tilskudd private 
barnehager 

  21 000 21 000 21 000 21 000 

Lokal IKT-ressurs skoler   -500 -500 -500 -500 

Omstilling barnevern   -2 580 -2 580 -2 580 -2 580 

Reduksjon 
undervisningsmateriell 
skoler 

  -500 -500 -500 -500 

Omstilling pedagogisk 
tjeneste 

  300 300 300 300 

Hvamsmovegen redusert 
skoleskyss 

  -190 -420 -420 -420 

Omstilling 
kompetansemidler 

  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
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grunnskole 

Reduksjon antall elever 
Skåningsrud 

  -235 -235 -235 -235 

Omstilling skole   0 -3 500 -3 500 -3 500 

Endret praksis 
avskrivninger 

  -268 -268 -268 -268 

Kommunalsjef og rådgiver 
flyttet til kommunalområdet 

  2 292 2 292 2 292 2 292 

Bevilgning 426 619 430 292 458 666 455 806 455 806 455 806 

Tiltak / endringer til rammen 

Skole 

 Det økonomiske løftet som har fulgt med «Et løft i Nes-skolen» har medført at skolene 
har hatt anledning til å ha ressurslærere som kan undervisning direkte rettet mot grupper 
av elever som ikke har den utviklingen vi ønsker. Skolene jobber kontinuerlig med tidlig 
innsats, tilpasset opplæring og bedring av læringsresultater. Krav til omstilling og 
effektivisering utfordrer ressurstilgangen og lærertettheten. Alle skolene jobber 
kontinuerlig for optimal utnyttelse av ressurser for å møte behov i elevgruppa. Skoler med 
nedgang i elevtall er spesielt  utsatt for å få nedtrekk i rammene. Endelig budsjettfordeling 
til skolene gjennomføres seinere i oktober, da alle forutsetninger til endelig fordeling ikke 
er avklart til gjeldende frister budsjettprosess. 

 Kommunens økonomiske situasjon vanskeliggjør  gjennomføringen  av deler av politiske 
vedtak slik det står beskrevet i avsnittet om utfordringer. 

Pedagogisk tjeneste 

 Grunnet flere barn i barnehage er det behov for styrking av stillinger for utøvende 
spesialpedagoger i barnehagene. Det er lagt inn økning på 60 % stilling. 

Barnehage 

 Ny barnehage Årnes februar 2018. 

 Omstilling: 1,4 årsverk, Skogbygda grunnet færre barn samt reduksjon i vikarbudsjettet 
ved Auli og Svarverud. 

Familiens hus 

 Barneverntjenesten har gjennom fokus på fosterhjemsavtaler og nettverksarbeid greid å 
redusere kostnadene med 2,8 mill.kr. Arbeidet er en pågående prosess og påvirkes av 
ytre faktorer utenfor barnevernets kontroll. 

 Økning i egenandeler og satser for fosterhjem, lønnsoppgjøret og prisstigning er ivaretatt i 
budsjettet. 

 Vedtak i kommunestyret om utvidelse av åpningstiden i Barnevernvakten, Romerike. 

 Videre satsing på tidlig innsats  gjennom nettverksmetodikken Homestart familiekontakt 
(Helhetlig oppvekststrategi). 

Barnehagemyndighet 

 Årlig stedlig tilsyn i barnehage ble vedtatt i 2017. Det er lagt inn en 60 % stilling med 
oppstart august 2018 for å ha kapasitet til økt frekvens. 

 Tilskudd til private barnehager. De private barnehagene har i løpet av 2017 tatt inn 58 
nye barn, og ytterligere 56 nye plasser anslås tatt i bruk med delårsvirkning i 2018. På 
bakgrunn av signaler fra de private vil det potensielt kunne opprettes 212 nye plasser i 
2018. Nes kommune vil i så fall få tilnærmet full barnehagedekning, men opprettelsen av 
plassene er underlagt de private aktørenes kontroll. Barnegruppens sammensetning og, 
utenfor kommunes kontroll, potensielt ekstraordinære økningen i plasser vanskeliggjør 
prognosene for 2018. 



Handlingsprogram med budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 

 
 

61 

Investeringer 

 Regnskap 
2016 

Vedtatt 
budsjett 

2017 

Budsjett 
2018 

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

PS16/190: Ny kommunal 
barnehage Årnes 

2 409 58 000 8 000    

PS16/190: Ny 
ungdomsskole 

908 40 000 73 000 208 000 29 800  

PS17/54: Ny skole 
Opaker/Herbergåsen 

  5 000 30 000 100 000 55 000 

PS17/54: Oppruste / utvide 
Fenstad skole 

    1 000 36 000 

Utvidelse Neskollen skole   800    

Sum investering i 
anleggsmidler 

3 317 98 000 86 800 238 000 130 800 91 000 

Tiltak / endringer 

 Ny kommunal barnehage Årnes bygges ferdig i 2018. Antatt overtakelse februar 2018. 
Budsjettet for 2018 inkluderer 2 mill.kr til inventar og utstyr. 

 Ny ungdomsskole Vormsund u-skole er under planlegging og arkitektkonkurranse er 
gjennomført. Planlagt byggestart settes til august 2018. Antatt ferdigstillelse februar/mars 
2020. I byggeperioden vil elevene ha klasserom i paviljonger.  

 Ny skole Oppaker/Herbergåsen. Oppstart forstudie/planarbeid høsten 2017. Antatt 
ferdigstillelse 2021. 

 Oppruste/utvide Fenstad skole. Oppstart planarbeid 2020. Antatt ferdigstillelse 2023. 

 Utvide kapasitet Neskollen skole. Midlertidig kapasitet avklares høsten 2017. 
Mulighetsstudie gjennomføres i 2018 for å avklare framtidig kapasitet. 

Brukere 

Vi har brukerperspektivet i sentrum. For å videreutvikle kvalitet i tjenesten for de ulike 
brukergruppene vil virksomhetenes systematiske arbeid med styringsdata og resultater innen 
brukerperspektivet stå sentralt. I dette arbeidet er det forventet at brukerne selv bidrar aktivt med 
medvirkning der det er mulig for å komme fram til de viktigste tiltakene. Dette vil gjelde: 

 Nasjonale prøver, elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen 

 Foreldreundersøkelse barnehage 

 Ulike brukerundersøkelser innen Familiens hus 

Sentrale styringsdata i brukerperspektivet vil komme til politisk behandling når det er aktuelt. 

Medarbeider 

Vi har fokus på å opprettholde og videreutvikle et godt arbeidsmiljø,  HMS og sykefraværsarbeid 
til det beste for våre medarbeidere. Vi følger tett opp alt sykefravær i kommunalområdet i samråd 
med kommunens rutiner og sykefraværskonsulent. 
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Samfunn og miljø 

Kort presentasjon av virksomheten 

Kommunalområdet består av virksomhetene: 

 Bygg- og eiendom 

 Areal- og miljø 

I tillegg til næring og prosjektkontoret i stab. Høstens omorganiseringsprosess kan gi endringer. 
Plan er derfor lagt sammen med næring i handlingsprogrammet. 

Utfordringer 

Kommunalområdet har ansvar for drift og vedlikehold av alle formålsbygg med tilhørende arealer. 
Endringer i rammen er i første rekke konsekvens av utøkning av arealer som skal driftes, som 
Nes svømmehall, Auli barnehage, Lillerommen, Årnes barnehage og nye lokaler 
hjemmetjenesten. Innenfor flyktningeavdelingen er gevinst ved flytting av bo-fellesskap 
Pegasusvegen til Nes bo- og servicesenter vår 2016 realisert. I tillegg arbeides det videre med å 
tilpasse aktiviteten ved bo-fellesskapet i Evangvegen til endringene i tilskuddsordning fra staten. 
Driftskostnadene i 2018 vil fortsatt overstige tilskuddene. 

Tilrettelegging av gode boområder, tettstedsarealer og møteplasser må prioriteres. Videre er 
næringsutvikling og utvikling av næringsområder en vesentlig oppgave. Vi skal også drifte 
eksisterende infrastruktur (vann, avløp og veg) og bygger ut ny infrastruktur i takt med behovene 
som oppstår som følge av utbygging knyttet til tettstedene og næringsområdene i kommunen. 

Muligheter 

 Fokus på tverrfaglig samarbeid og helhetlig bruk av virkemidler gir effektiv ressursbruk. 

 Effektivisere ved å ta i bruk kunnskap om prosjektstyring og porteføljestyring. 

 Ny teknologi tatt i bruk i 2016 gjør kommunikasjon og dokumentasjon i 
renholdsavdelingen mer effektiv. 

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

 Økt fokus på leie av boliger på det private markedet. 

Økonomi 

Forslag til årsbudsjett 2018 økonomiplan 2018-2021 

 Regnskap 
2016 

Vedtatt 
budsjett 

2017 

Budsjett 
2018 

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Vedtatt bevilgning 117 381 145 150 145 150 145 150 145 150 145 150 

Endret bevilgningsbehov       

Lønnsregulering 2017   2 123 2 055 2 029 2 029 

PS17/55: 1.resultatrapport 
flytting eiendomsskatt 

  -735 -735 -735 -735 

PS17/55: 1.resultatrapport 
ut-øking planavdeling 
kulturminnevern 

  784 784 784 784 

PS17/90: Fornyelse av 
kommunestyresalen 

  200 - - - 

PS16/190: 
Kommunedelplan Årnes 

  -2 350 -2 500 -2 500 -2 500 
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PS16/190: Planrådgiver 
helårseffekt 

  102 102 102 102 

PS16/190: Vedlikehold 
Vormsund ungdomsskole 

  -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

PS16/190: Utvi. Svarverud 
barnehage - paviljonger 

  -250 -250 -250 -250 

PS16/190: Samlok. 
hjemmetjenesten 
paviljonger 

  0 -546 -546 -546 

PS17/91: Kjøp Søndre Auli 
vel 

  94 -56 -56 -56 

PS17/92: Etablering av 
grundersenter på Årnes 

  150 150 150 150 

PS17/72: Ny 110-sentral i 
region Øst 

  1 320 1 320 1 320 1 320 

PS16/190: Utvidelse 
Svarverud barnehage 

  335 335 335 335 

PS16/190: Nes svømmehall   1 831 1 831 1 831 1 831 

PS16/190: Lillerommen   745 595 595 595 

PS16/190:Ny 
ungdomsskole 

  2 000 6 000 1 000 0 

PS16/190: Samlok. 
hjemmetjenesten nye 
lokaler 

  201 151 151 151 

Etablerertjenesten Øvre 
Romerike 

  75 75 75 75 

Seniortiltak   289 289 289 289 

Konsumprisjustering   -107 -107 -107 -107 

Forvaltning Nestangen og 
kirkeruinen 

  200 200 200 200 

Områdereguleringsplan 
Herbergåsen 

  1 000 100 0 0 

Digitalisering vegarkiv   100 100 0 0 

Mulighetsstudie helse   200 0 0 0 

Teknisk utbedring 
kommuneplankartet 

  350 0 0 0 

Reguleringsplanarbeid 
fylkesveg 

  400 300 500 500 

Drift av parkeringsplasser 
formålsbygg 

  480 500 500 500 

Dam tilsyn   80 80 80 80 

Pålegg - registrering og 
tømming av sandfang 

  300 400 200 200 

Økte driftsutgifter landbruk   100 100 100 100 

Finansiell leasing 
Neskollen skole 

  -9 500 -9 500 -9 500 -9 500 

Midlertidig utvidelse 
Neskollen 

  330 330 330 330 

Kårbolig Esval gård -   240 0 0 0 
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 restaurering 

Sanering av brakke-Runni 
næringssenter 

  150 0 0 0 

Festeavgift Årnes brygge   105 105 105 105 

Intern overf. FDV Årnes 
gl.skole og kulturhuset 

  813 813 813 813 

Bosetting flyktninger   -2 020 -8 307 -10 369 -10 463 

Øvre Romerike Brann og 
Regning 

  1 616 2 523 3 209 3 926 

Avskrivninger. - samordne 
avskrivninger 

  -21 344 -21 344 -21 344 -21 344 

Interne justeringer   -548 -548 -548 -548 

Bevilgning 117 381 145 150 123 009 118 495 111 893 111 516 

Tiltak / endringer til rammen 

 Endring i ramme er både merutgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (inkl. renhold) av 
Nes svømmehall, Auli barnehage, Lillerommen, nye lokaler hjemmetjenesten og Årnes 
barnehage. Og mindre utgifter vedlikehold Vormsund ungdomsskole (ekstra bevilgning 
2017) og drift Svarverud barnehage bygg. 

 Drift og vedlikeholdsansvaret for kulturbygg inkl. Nes samlinger overføres fra Kultur til 
Bygg og eiendom. Rammen utøkes med driftsmidler til vedlikehold Nes kirkeruiner og 
Nestangen. 

 Nødvendig istandsetting av kårbolig Esval for ny utleie og forhindre inntektstap 
leieinntekter. 

 Sanering av brakke Runni næringsområde for å sikre omgivelsene. 

 Gjennomføring av seniortiltak renholdsavdelingen krever ressurser til vikarer. Fra fylte 62 
er et av tiltakene 90 % tilstedeværelse og 100 % lønn. Alternativt utbetaling av bonus kr 
20 000,-/år. 

 Gevinstrealisering flytting av tidligere bo-felleskap Pegasusvegen til Nes bo og 
servicesenter. I tillegg til effektiviseringstiltak og tilpassing av aktivitet ved Evangvegen jf. 
endring statlig finansieringsordning. Rammen for drift ved Evangvegen er fortsatt høyere 
enn tilskudd 2018 og må tilpasses videre. 

 Oppfølging av kommunedelplan for kulturminnevern med tiltaksplanen vil kreve vesentlige 
ressurser. Stillingen som kulturminnevernrådgiver ble vedtatt innarbeidet i økonomiplanen 
(KST-vedtak av 1. resultatrapport juni 2017). 

 Det er behov for noe midler til sluttfasen av arbeidet med Kommunedelplan for Årnes, og 
tilhørende mulighetsstudie helse. 

 Det er lagt inn midler til leie av plasser til gründersenter på Årnes, samt midler til 
Etablerersenter for Øvre Romerike. 

 Utarbeidelse av områdereguleringsplan for Herbergåsen. 

 Det må gjennomføres teknisk vedlikehold av kommuneplankartet jf. gjeldende standarder. 

Investeringer 

 Regnskap 
2016 

Vedtatt 
budsjett 

2017 

Budsjett 
2018 

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

PS16/190: Kommunale 
veger 

19 751 20 000 22 000 22 000 22 000 22 000 

PS16/190: Gang- og 
sykkelveger 

4 509 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

PS16/190: Gang-/sykkelvei 3 575 72 000 41 000    
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Hvamsmoen 

B4 - adkomstveg Neskollen  5 000     

Herbergåsen - infrastruktur  5 000     

Utstyr areal og miljø  4 500 4 600    

Inngangsparti Neshallen  1 000     

Infrastruktur ny 
ungdomsskole 

 1 000     

PS16/190: Universell 
utforming formålsbygg 

444 500 2 000 2 000 2 000 2 000 

PS16/190: Infrastruktur 
ladestasjoner 

 1 000 500 500   

PS16/190: Kjøp 
utleieboliger / eiendom 

3 583 4 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

PS16/190: 
Utbedring/sanering 
avløpsnettet 

6 179 14 000 21 850 20 350 5 900 12 700 

PS16/190: Utbedring 
vannforsyningsnett 

8 705 10 900 5 350 25 950 16 300 6 700 

Utvidelse rådhuset   800    

Bredbåndsutbygging   4 000 4 000 3 000  

Ombygging Grønnbakkvn. -
 bolig 

  2 000    

Utvidelse Fenstad skole 
paviljonger 

  940    

Finansiell leasing 
Neskollen skole 

  9 850 10 100 10 350 10 600 

PS17/108: Tilbakekjøp av 
ubebygde 
grunneiendommer for 
videresalg 

  1 000 1 000 1 000 1 000 

Sum investering i 
anleggsmidler 

46 746 149 900 131 890 101 900 76 550 71 0
0
0 

 
Tiltak / endringer 

  Infrastruktur ladestasjoner - Gjennomføring av investeringer i infrastruktur ladestasjoner i 
henhold til vedtatt strategi- og tiltaksdokument. 

 Kjøp av utleieboliger - Bosetting av flyktninger. Økt behov for større boliger ved 
familiegjenforeninger. 

 Universell utforming formålsbygg - Investeringer for å forbedre tilgjengeligheten for 
innbyggerne i formålsbygg og deres omgivelser. Det arbeides med kartlegging og en 
strategi med tiltak på området. 

 Ombygging Grønnbakkvegen - Ombygging av to kommunale utleieleiligheter fra 2-roms til 
4-roms ved omgjøring av underetasje til beboelsesrom. 

 Utvidelse Fenstad skole paviljonger - Kjøp av paviljong til utvidelse av ekstra klasserom til 
skolestart august 2018. 

 Avklaringer rådhuset (universell utforming og kapasitet) - Prosjektering av utbedringer av 
rådhuset i forhold til bl.a. tilgjengelighet og kapasitet 

 Det er satt av kr 11 mill. kr. i investeringer (bruttobeløp, samlet for 2018-21) til oppføring 
av mobilmaster for bedre internett- og mobildekning i enkelte utvalgte områder. Beløpet 
er et grovt kostnadsestimat. Kommunen har fått tilskudd på kr 5 mill. kr. Det vises her til 
sak som er fremmet til behandling i Kommunestyret i oktober 2017. 
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 Investeringer innen Vann og Avløp (VA) er i henhold til Hovedplan for vann, avløp og 
vannmiljø (vedtatt 2016). Det er gjort omprioriteringer for kommende fireårsperiode, dette 
medfører ingen endring for den totale økonomiske rammen for planperioden 2016 – 2025: 

 Utbedring og sanering avløpsnett: fornyelse av avløpsnettet for å forhindre ytterligere 
forringelse av avløpsnettet, reduksjon av innlekking av fremmedvann til avløpsanlegget 
samt reduksjon av utlekking fra avløpsnettet til grunn og overvann. 

 Utbedring/sanering vannforsyningsnett: styrking av ringforbindelser på 
vannforsyningsnettet for å sikre vannforsyning ved brudd, utskifting av vannledninger 
samt tiltak for å redusere antall lekkasjer fra vannledningsnettet. 

 Investeringer veg: Gang-/sykkelvei - Hvamsmoen sluttføres i 2018. Det settes av 20 
mill.kr årlig til investeringer i forbindelse med kommunale veger, samt 10 mill. kroner årlig 
i investeringer på gang- og sykkelveger (fortau mv). 

 Investeringer maskinpark /utstyr: Arbeidsbil, liten og stor gressklipper, dumperhenger til 
traktor, lastebil, strøapparat og henger til lastebil, tineaggregat. Begrunnelsen ligger delvis 
i betydelige kostnader for drift av eldre (slitasje), dels behov for økt kapasitet 
(gruskjøring). 

Brukere 

 Vi tilbyr tjenester til innbyggerne i Nes, utbyggere og næringsliv inkludert 
landbruksnæringen, samt brukere av kommunens infrastruktur. 

 Henvendelser skal besvares i løpet av kort tid. 

 Vi tilstreber å bruke kommunens nettsider aktivt i dialogen med brukerne. 

 Tjenester som gis etter prinsippet om hjelp til selvhjelp. 

 Godt renhold og vedlikehold av formålsbygg og boliger som fremmer trivsel og miljø. 

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

Medarbeider 

 Vi har arbeidet systematisk med nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging slik at 
sykefraværet i avdelingene er akseptabelt. 

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

 Virksomhetene følger opp tiltak i HMS-handlingsplanen og tiltaksplan for 
medarbeiderundersøkelsen. 

 Det er utfordrende å rekruttere medarbeidere med lengre relevant erfaring innenfor flere 
av fagområdene. 
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Administrasjon og styring 

Kort presentasjon av virksomheten 

Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og det politiske organet, og er ansvarlig for 
saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. 
Rådmannsfunksjonen utøves i Nes kommune gjennom rådmannens ledergruppe. 

I tillegg til rådmannen består teamet av fire kommunalsjefer (fra og med 2018), tre stabssjefer og 
kommunikasjonssjef samt faglige rådgivere og kommuneoverlegen. 

Utfordringer 

 Skape forutsigbar samhandling og saksflyt mellom administrasjon og politikk. 

 Digitalisering.  Vi må utnytte dagens systemer på en mer effektiv måte og samtidig ta i 
bruk ny teknologi. I digitaliseringsarbeidet må kommunalområdene, virksomhetene  og 
fagavdelingen i større grad jobbe på tvers, og samhandle så vi kan ta ut gevinster.  

 Skape forståelse i hele organisasjonen for hvorfor det er behov for å jobbe helhetlig. 

 Følge opp styringsdokumenter og planer i praksis. 

 Tilpasse kapasitet og oppgaver i stabsavdelingene, kontra ansvar og oppgaver i linjen. 

Muligheter 

 Et mer robust politisk sekretariat kan bidra til bedre saksflyt mellom administrasjon og 
politikk, mer forutsigbar samhandling og gode arbeidsbetingelser for de folkevalgte. 

 Styrket helhetlig og strategisk analyse- og statistikkarbeid kan bidra til bedre 
beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ ledelse. 

 Systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid på tvers i hele organisasjonen kan bidra til 
mer effektiv ressursutnyttelse. 

 Tydeligere rolleklarhet og tydelig kommuniserte forventninger. 

 Sykefraværsrådgiver har gitt oss større fokus og mer kompetanse ut i virksomhetene på 
oppfølging av sykefravær,  noe som vil gi gevinster på sikt. 

Nasjonal digitaliseringsbølge som gir oss uante muligheter til å kunne utnytte, forbedre dagens 
løsninger og samtidig jobbe frem nye. Noen av oppgavene som er identifisert: 

 sak- og arkivsystem, bedre utnyttelse og vurdere løsningen 

 velferdsteknologi, riktige tjenester 

 samhandling - integrasjon mellom fagsystemene 

 automasjon - forenkling av prosesser 

Økonomi 

Forslag til årsbudsjett 2018 økonomiplan 2018-2021 

 Regnskap 
2016 

Vedtatt 
budsjett 

2017 

Budsjett 
2018 

Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Vedtatt bevilgning 81 857 92 525 92 525 92 525 92 525 9 252 

Endret bevilgningsbehov       

Lønnsregulering 2017   1 639 1 639 1 639 1 639 

PS17/55: 1.resultatrapport 
flytting eiendomsskatt 

  735 735 735 735 

PS17/55: 1.resultatrapport 
ut-øking økonomi 
innkjøpsansvarlig 

  800 800 800 800 
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PS16/190: Prosjektstilling 
dokumentsenter 

  -638 -638 -638 -638 

Digitalisering utøkning -
 DGI 

  6 800 6 800 6 800 6 800 

Avskrivninger. - samordne 
avskrivninger 

  -683 -683 -683 -683 

Kontroll og 
tilsynsvirksomheten 

  -50 -50 -50 -50 

Interne justeringer   -6 721 -6 721 -6 721 -2 167 

Bevilgning 81 857 92 525 94 407 94 407 94 407 15 688 

Tiltak / endringer til rammen 

 Det omdisponeres innenfor rammen til politisk styring til økt aktivitet i BUK. 

 Økt ressurs i politisk sekretariat dekkes gjennom omdisponering innenfor rammen til 
administrasjon og styring. 

 Etter arkivtilsyn i 2015 må kommunen katalogisere arkivene, et 2-årig prosjekt som 
foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond. 

 Det er behov for midlertidig å øke ressursinnsatsen på organisasjonsutvikling og 
digitalisering i fellesskap. I tråd med gjeldende vedtak om at finansiering av prosjektstilling 
behandles på vanlig måte i forbindelse med budsjettbehandling, er det lagt inn en 
midlertidig 3-årig stilling som innovasjonskoordinator som dekkes av disposisjonsfond. 

 Vi ser store verdier ved bruk av lærlinger og omdisponere innen rammen for å utøke 
lærlingekoordinator stillingen til 80 %. 

 Rådmannen skal sikre at kommunen utnytter ressursene mest mulig effektivt, og sammen 
med en pressende kommuneøkonomi gir det et økende behov for kostnadseffektive 
innkjøp. For å kunne jobbe målrettet ut mot lokale leverandører samt følge opp 
virksomhetene slik det er beskrevet i innkjøpsstrategien ble avdelingen ut-økt med 100 % 
stillingsressurs i 1.resultatrapport 2017. 

Brukere 

Vårt brukerfokus er: 

 Tjenester til både ansatte og innbyggere skal være skrevet enkelt og forståelig 

 Bruke teknologi til å forenkle og forbedre arbeidsprosessene 

 Informasjonsflyt internt og eksternt 

 Gi faglig støtte til ledere og ansatte 

 Sikre forankring og helhetlig innsats innenfor kommunens prioriterte satsingsområder  

 Koordinere saksflyt mellom administrasjon og politikk 

 Økt innbyggerdialog, engasjement og medvirkning 

 Økt reell medvirkning fra barn og unge 

 Fremme god økonomistyring til kommunens ledere 

Medarbeider 

 Stabilt og godt arbeidsmiljø med mange ansatte med lang erfaring. 

 Vi har fokus på å bygge et godt arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid og 
kompetansedeling, både innad i avdelingen og på tvers i hele organisasjonen. 
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