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Rådmannen har ordet
Nes kommune er en synlig landbrukskommune i en attraktiv region med tilrettelagte
forutsetninger for å sikre et godt tjenestetilbud og fremtidig vekst i kommunen. Vi vil arbeide for å
legge til rette for at den enkelte og Nes-samfunnet sikres god velferd, verdiskapning og
bærekraftig utvikling.
Som ny rådmann ser jeg frem til å videreutvikle et godt samarbeid mellom politisk ledelse,
administrasjon og innbyggere. I den forbindelse vil vi fokusere på god organisasjons- og
ledelsesutvikling.
Etter noen år med god økonomi, viste regnskapstallene for 2017 at kommunen sliter økonomisk.
Denne situasjonen har blitt ytterligere forsterket gjennom 2018, og har gjort arbeidet med å få på
plass et handlingsprogram med budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 krevende. Situasjonen
er følgelig den at vi i dag har et for høyt driftsnivå i forhold til det vi har av inntekter.
Herværende budsjett for 2019 representerer i det alt vesentlige en nøktern framskriving av 2018
inkludert politiske vedtak i perioden og nødvendige nye tiltak. Kun allerede vedtatte
investeringsprosjekter er innarbeidet i handlingsprogrammet.
For å legge fram et budsjett i balanse i 2019, er det nå budsjettert med bruk av fond på
tilsammen 39,8 mill. kr, hvilket i praksis innebærer at vi vil ha brukt opp alle sparepengene våre et
lite stykke inn i 2021 dersom det ikke iverksettes kostnadsbesparende tiltak. Uten synliggjorte kutt
tilfredsstiller budsjettet i liten grad kravene til en forsvarlig og langsiktig økonomi-, gjelds- og
finansforvaltning som stilles til alle norske kommuner gjennom kommuneloven.
Rådmannen tar derfor sikte på å iverksette en effektiviseringsprosess, og vil legge fram et
revidert budsjett tidlig i 2019 der fondsbelastningen er vesentlig redusert. Med en gjeldsgrad som
nærmer seg 120 % av driftsinntektene i 2022 er det etter rådmannens syn også nødvendig å
vurdere de vedtatte investeringene på nytt.
Det må i 2019 gjennomføres betydelige kutt både i administrasjon og tjenesteproduksjon slik at vi
får økonomisk balanse i budsjettet i hele planperioden. Oppgavene vi står overfor kan bare
gjennomføres ved god økonomistyring og kostnadseffektiv drift, og det vil derfor være nødvendig
å se på hele organisasjonen med nye øyne.
NESte skritt – #sammen om kontinuerlig forbedring representerer en tilnærming for å oppnå
effektiv ressursbruk tilpasset kommunens rammebetingelser. #Sammen peker på at skal vi lykkes
må flere parter bidra – ansatte, tillitsvalgte, folkevalgte, frivilligheten og innbyggerne.
Nes kommune består av mange dedikerte ansatte som hver dag, døgnet rundt, leverer gode
tjenester. Det skal vi fortsette å gjøre også inn i fremtiden.
Med vennlig hilsen

Jon Sverre Bråthen
Rådmann
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Om Nes kommune
Nes kommune er en stor leverandør av tjenester til innbyggerne. Samfunnsoppdraget er nedfelt i de
ulike lovpålagte oppgavene, samt i kommunens egne planer for utviklingen av Nes-samfunnet. I den
forbindelse er kommuneplanen og handlingsprogrammet med årsbudsjett og økonomiplan sentrale
planer.

Nes er en middels stor kommune som har hatt jevn vekst i folketallet de siste årene. I 2017 økte
folkemengden med 2,1 % og per 1. juli 2018 var det 21.876 innbyggere i kommunen.
Med 637 kvadratkilometer i areal er Nes den nest største kommunen i Akershus. Nes er en
særpreget landbrukskommune med over 800 gårdsbruk og er landets største kornkommune.
Tettstedet Årnes er kommunesenter og kjennetegnes som en «stasjonsby» med landsbypreg
beliggende langs Kongsvingerbanen. Bosettingsmønsteret er preget av spredt bebyggelse med
mange små tettsteder. Om lag 20 % av befolkningen bor i kommunesenteret og 64 % av
innbyggerne bor i tettbebyggelse.
Nes sine særegenheter – som elvemøtet mellom Glomma og Vorma, det bølgende
kulturlandskapet og kulturhistorien, blandet med kjennetegn som tilgangen til natur og friluft, det
rike kulturlivet og idrettstilbudet, mye frivillig arbeid og god dugnadsånd – er med på å danne
kommunens identitet. Næringsstrukturen preges av primærnæringene, offentlig virksomhet og
servicenæringer. Nesten halvparten av arbeidsplassene i kommunen er innenfor offentlig
administrasjon, undervisning og helse- og omsorgstjenester. Nes er en typisk pendlerkommune,
der de fleste pendler til Oslo, og dernest til Gardermoen området.

Organisering - slik jobber vi
Nes kommune har et omfattende samfunnsoppdrag; 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 ble fra 2018 administrativt organisert i fire kommunalområder:





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

Rådmannens ledergruppe består av rådmannen, fire kommunalsjefer, økonomisjef, strategi- og
utviklingssjef, personal- og organisasjonssjef, kommuneoverlege og kommunikasjonssjef.
Kommunalsjefene har resultatansvar for samlet tjenesteproduksjon i kommunalområdene, som er
inndelt i virksomheter.
En gjennomgang av kommunalområdet Helse og velferd resulterte i vedtak om ny struktur i juni
2018. Organiseringen settes i verk ved fullført lokalisering og rekruttering.
Selskaper
Aksjeselskap og kommunale foretak
Nes kommune har to heleide aksjeselskap og ett kommunalt foretak.
Kanmer AS ble stiftet 30.november 2001. Selskapets formål er å drive individuell utvikling og
sysselsetting med mennesket i sentrum. Selskapet er kvalitetssikret med NAVs kravspesifikasjon,
og med tilgang til alle virkemidler som NAV har. Selskapets generalforsamling er identisk med
Nes kommunes formannskap.
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Nes Kulturhus AS ble stiftet 5.oktober 1999. Selskapets formål er å eie og drive utleie av
kulturhus i Nes kommune. Selskapets generalforsamling er identisk med Nes kommunes
formannskap.
Esval Miljøpark KF ble opprettet som et kommunalt foretak (KF) 1. januar 2012. Esval begynte
som et avfallsdeponi i 1972. De har i dag et moderne avfallsanlegg med formål å drive
avfallsrelatert virksomhet, deponering og gjenvinning på en slik måte at det gir samfunnsmessige
og miljøriktige løsninger for innbyggerne i Nes kommune, industrien og andre avfallsbesittere.
Kommunen har i tillegg en 15 % eierandel i Nes Miljøpark AS. Selskapets hovedaksjonærer er
AF Gruppen og Gunnar Holth Grusforretning AS. Miljøparken tar imot forurenset masse og renser
de på en miljømessig forsvarlig måte. Nes Miljøpark AS er det første anlegget for gjenvinning av
forurenset masse på Østlandet.

Interkommunale selskaper og samarbeid
Regionen på Øvre Romerike bestående av kommunene Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad,
Gjerdrum og Ullensaker er preget av sterk vekst. Dette fordrer et tett samarbeid på tvers av
kommunene for å gi gode og effektive tjenester for innbyggerne.
Øvre Romerike Utvikling (ØRU), har siden det ble opprettet i 1987 vært et felles samarbeidsorgan
og regionråd etter kommuneloven § 27 om interkommunalt samarbeid. Fra 1.1.2019 endrer
ventelig ØRU formelt navn til Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (§ 18-1 i ny
kommunelov) og intensjonen er å videreutvikle samarbeidet innenfor flere områder og prosjekter
og bygge merkevaren "Gardermoregionen".
Gardermoregionen ledes av et politisk styre bestående av kommunenes ordførere. I tillegg er det
organisert et rådmannsutvalg og ulike fagnettverk. Det er utarbeidet strategier for samarbeid
innenfor interessepolitikk, næringsutvikling, tjenestesamarbeid og administrativt samarbeid, samt
felles IKT- strategier.
Nes kommune er tilknyttet følgende interkommunale selskaper og samarbeidsavtaler:
Interkommunale selskaper (IKS)






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

Interkommunalt samarbeid (kommuneloven § 27)





Digitale Gardermoen IS (DGI)
Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike
ØRU (Gardermoregionen)
Skåningsrud skole og ressurssenter

Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen (vertskommune i parentes)






Voksenopplæring (Ullensaker)
Barnevernsvakt (Lørenskog)
Miljørettet helsevern (Nannestad)
Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (Ullensaker)
Interkommunalt byggetilsyn (Ullensaker)
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Kommunens plan- og styringssystem
Kommunens plan- og styringssystem skal sikre at alle våre virksomheter arbeider mot samme
mål, og at kommunen kan etterprøve det som er utført. Gjennom plan- og styringssystemet skal
kommuneplanens samfunnsdel realiseres. Med utgangspunkt i vedtatt visjon, mål og strategier
utarbeides et fireårig handlingsprogram med budsjett og økonomiplan og årlige
virksomhetsplaner som konkretiserer tiltak.
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 2019-2022.
Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 inngår i handlingsprogrammet.
Handlingsprogrammet med budsjett og økonomiplan viser kommunens prioriteringer og hva
kommunen skal arbeide med i løpet av de neste fire budsjettår. Det angir ressursfordeling og
konkretiserer periodemål som skal følge opp satsingsområdene og overordnede mål i
kommuneplanen.
Formålet med handlingsprogrammet er å vise:
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Utviklingstrekk, status og rammebetingelser for kommunen
Evaluering av måloppnåelse innenfor ulike satsingsområder
Prioriteringer og ressursfordeling (samordnet med økonomiplan)
Utfordringer de neste fire år
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Organisering av arbeidet med handlingsprogrammet
Arbeidet med handlingsprogrammet startet med arbeidsmøte i kommunestyret i april med
innledende informasjon og drøftinger om utfordringsbilde og mulighetsrom for kommunen. Møtet
var også åpent for rådene, øvrige medlemmer av hovedutvalgene og hovedtillitsvalgte. I juni ble
det gjennomført to dagers budsjettseminar med formannskapet der hovedfokus var arbeid med
målstruktur og periodemål. I august og september var det to nye arbeidsmøter med
kommunestyret der mer detaljer om behov, utfordringer og muligheter innenfor drift og
investeringer ble belyst.
Samarbeidsforum (hovedtillitsvalgte) ble orientert om prosess/status med budsjettarbeidet i sine
møter i september og oktober.
Administrativt har arbeidet i hovedsak blitt styrt av kommunalsjefene innenfor det enkelte
kommunalområde. Etter at prognosene i 2. tertialrapport 2018 ble kjent, har arbeidet dreid seg
rundt å ferdigstille et forslag til handlingsprogram basert på nøktern framskriving av dagens drift,
dvs. kun lønns- og prisvekst og tiltak i politiske vedtak. For å legge fram et budsjett i balanse i
2019, er det budsjettert med bruk av fond på tilsammen 39,8 mill. kr. Det vil derfor være
nødvendig å iverksette en effektiviseringsprosess for å redusere bruk av kommunens
disposisjonsfond, og fremlegge et revidert forslag til handlingsprogram med budsjett og
økonomiplan tidlig i 2019.
I arbeidet med vedtatt handlingsprogram 2018-2021 ble det gjort en gjennomgang og revidering
av periodemålene for å begrense antall mål og tiltak. Handlingsprogram 2018-2021 omfatter 22
mål, med litt over 70 tiltak. I prosessen med dette handlingsprogrammet er arbeidet med å
"stramme opp" målstrukturen videreført i seminarene med de folkevalgte. Handlingsprogram
2019-2022 har 20 periodemål. Tiltak for å følge opp målene fremlegges i forbindelse med revidert
budsjettforslag i 2019.
Parallelt med arbeidet med handlingsprogrammet pågår også et planvedlikehold av
kommuneplanen der en "vask" av samfunnsdelens mål og strategier er en del av arbeidet. I tråd
med politiske signaler er målstrukturen i handlingsprogrammet ikke lenger inndelt i
satsingsområdene Leve, Lære, Skape og En organisasjon i utvikling. Satsingsområdene er kun
omtalt innledningsvis i kapitlet om oppfølging av kommuneplanen.
Dokumentet gjenspeiler at budsjettet skal vedtas med rammer per kommunalområde.
Utvikling av styringshjulet
Som en del av effektiviseringsprosessen i 2019 er det også nødvendig å utvikle styrings- og
rapporteringssystemet vårt - med bakgrunn i den økonomiske situasjonen kommunen er i og
behovet for mer styring og (budsjett)kontroll. Dette er noe vi vil komme tilbake til tidlig i 2019.
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Utfordringsbildet

Innhold:
Rammebetingelser
Økonomisk status
KOSTRA
Befolkningsutvikling
Demografikostnader
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Rammebetingelser
Vi skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale
helseforskjeller. Befolkningsutviklingen fremover, og særlig forventet sterk vekst i de eldste
aldersgruppene, gir grunn til å forvente økt etterspørsel etter tjenester. Med Nes kommunes
inntektsgrunnlag vil dette kreve strenge prioriteringer. En god og forutsigbar kommuneøkonomi er
viktig for at vi skal kunne ivareta våre oppgaver.

Statlige rammebetingelser
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2019 på 2,6 mrd. kr
sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2018. I statsbudsjettet har
imidlertid regjeringen oppjustert skatteinntektene i 2018 med 2,4 mrd. kr slik at den faktiske
veksten blir på 0,2 mrd. kr sammenlignet med regnskap 2018. I RNB (kommuneproposisjonen)
anslo regjeringen en inntektsvekst fra 2018 til 2019 i intervallet 2,6 - 3,2 mrd. kr i 2019, slik at
dette anslaget ligger helt i nedre del.
Realveksten i samlede inntekter for 2019 tilsvarer imidlertid 1,9 mrd. kr. Grunnen til dette er blant
annet at enkelte øremerkede tilskudd blir innlemmet i rammetilskuddet.
Av veksten i frie inntekter skal følgende satsingsområder dekkes:




200 mill. kr er begrunnet i opptrappingsplanen på rusfeltet
100 mill. kr er begrunnet med opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
200 mill. kr er begrunnet tidlig innsats i skolen

Den kommunale deflatoren for 2018 er anslått til 2,8 %, hvorav lønnsvekst, som utgjør 2/3 av
deflatoren, er beregnet til 3,25 %. Sistnevnte får konsekvens for den såkalte lønnsreserven som
kommunen må beregne hvert år, dvs. dekning for lønnstillegg gitt i lokale og sentrale
lønnsforhandlinger og lønnsglidning.
Enkelte kostnadselementer er ikke inkludert i deflatoren: rentekostnader, demografikostnader og
eventuelle pensjonskostnader som er høyere/lavere enn deflatorjusteringen. Disse
kostnadselementene må derfor dekkes av de frie inntektene.
Demografikostnader
Den anslåtte inntektsveksten må som nevnt over ses i sammenheng med kommunesektorens
merutgifter som følge av den demografiske utviklingen. Teknisk beregningsutvalg (TBU) har
anslått at befolkningsutviklingen gir kommunene en merutgift på 1,3 mrd. kr i 2019, hvorav om lag
1 mrd. kr antas å måtte dekkes av de frie inntektene.
Pensjonskostnader
Det har de siste årene vært en sterk vekst i pensjonspremiene som kommunene betaler til
pensjonsordningene. Dette må ses i sammenheng med høy lønnsvekst, lavt rentenivå og behov
for å styrke soliditeten i pensjonsordningene.
Veksten i kommunesektorens pensjonsutgifter er i 2019 beregnet til 650 mill. kr utover det som
dekkes av kommunal deflator.
Økonomisk handlingsrom
Samlet kan endringene i det økonomiske handlingsrommet til norske kommuner i 2019
oppsummeres som følger:






Vekst i frie inntekter: 2,6 mrd kr
Demografikostnader: - 1,0 mrd kr
Pensjonskostnader: - 0,7 mrd kr
Særskilte satsninger: - 0,6 mrd kr
Handlingsrom:
0,3 mrd kr
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Effektivisering
Det ovennevnte handlingsrommet vil bli ytterligere redusert dersom vi legger til grunn at rentene
er forventet å stige de nærmeste årene. For at kommunene skal få økt handlingsrommet sitt,
bygger regjeringen sin politikk på en effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Dersom
kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det 1,2
mrd. kr som kan brukes til styrking av tjenestene ut over det som følger av økt økonomisk
handlingsrom på 0,3 mrd. kr som vist over.
Innovasjon og digitalisering
Innovasjon og digitalisering er fortsatt viktige satsingsområder, og det er satt av 1,7 mrd. kr i
statsbudsjettet til ulike digitaliseringsprosjekter. Formålet med de ulike tiltakene er blant annet å
oppnå forenkling og effektivisering i offentlig sektor. Samtidig er det viktig å understøtte digital
deltakelse og å styrke befolkningens digitale kompetanse. Ellers tar regjeringen sikte på å legge
frem en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor i 2020.
Endringer i inntektssystemet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vil tidlig i 2019 sette ned et offentlig utvalg
for å gjennomgå inntektssystemet for kommunene.
Forøvrig vil det allerede i 2019 komme ytterligere innstramminger i kommunenes handlefrihet når
det gjelder eiendomsskatt ved at maksimal skattesats reduseres fra 7 til 5 promille. Fra 2020 vil
eiendomsskattegrunnlaget for boliger/fritidsboliger endres.
Ny kommunelov vil tre i kraft fra 1. juli 2019, men flere av reglene knyttet til økonomiforvaltning vil
først gjøres gjeldende for budsjett- og regnskapsåret 2020.
Rammebetingelser for Nes kommune
Nes kommune har lave frie disponible inntekter sammenlignet med landsgjennomsnittet. Etter
inntektsutjevningen utgjorde inntektene i 2017 ca 95 % av landsgjennomsnittet. Medregnet også
eiendomsskatt og konsesjonskraft, faller gjennomsnittet til 93 %. Uavhengig av kommunens egen
skatteinngang, er det veksten i kommunesektorens frie inntekter samlet som bør legges til grunn i
kommunens budsjettering av frie inntekter.
Befolkningsutviklingen vil ha stor betydning for hvilke frie inntekter vi kan påregne de nærmeste
årene. Med de skisserte befolkningsframskrivinger vil vi kunne påregne at kommunens frie
inntekter vil ha en realvekst i årene fremover, men med vekst særlig i de eldste aldersgruppene,
er det usikkert om veksten vil være tilstrekkelig for å finansiere det økte tjenestebehovet dette
antas å ville utløse.
Rådmannen legger SSBs hovedalternativ for befolkningsvekst til grunn ved beregning av anslag
på skatt og rammetilskudd i handlingsprogramperioden. For beregning av de frie inntektene har vi
benyttet prognosemodellen til KS som er oppdatert i samsvar med regjeringens forutsetninger i
Statsbudsjettet for 2019.
Det foreliggende budsjett baserer seg på en videreføring av dagens Nes kommune uten at
grensejusteringen er hensyntatt i tallene. Dette fordi den økonomiske konsekvensen av
grensejusteringen ikke er ferdig utredet. Kommuneloven pålegger oss å lage 4 års
økonomiplaner og forslaget blir dermed usikkert ut over 2019 på grunn av denne justeringen.
Inntektsforutsetninger for 2019
Det anslås en nominell vekst i kommunens frie inntekter på om lag 3,9 % eller 42,7 mill. kr
sammenlignet med revidert inntektsanslag for 2018. Dette inkluderer effekt av nye innbyggere.
Prognosen viser at Nes kommune vil få 1,15 mrd. kr i skatt og rammetilskudd i 2019.
Skatteinntektene er beregnet til å utgjøre omlag 83,3 % av landsgjennomsnittet. Etter
inntektsutjevningen kommer vi opp på 94,4 %. I tillegg til de frie inntektene kommer blant annet
øremerkede statstilskudd, gebyrer/brukerbetalinger og eiendomsskatt.
Når det gjelder eiendomsskatt er hovedregelen at alminnelig taksering skal skje hvert 10. år. I
Nes kommune ble eiendomsskatten innført i 2009, og en retakseringsprosess burde således vært
igangsatt i januar 2018 for å få effekt fra og med 2019. Dette har ikke skjedd, og rådmannen har
derfor i sitt budsjettforslag lagt til grunn en såkalt kontorjustering på 10 % av gjeldende takster,
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jf. eigedomsskattelova § 8 A-4. Tilsvarende justering er lagt inn i 2020 og 2021. I løpet av
planperioden skjer det endringer i lovverket som medfører at kommunen må ta stilling til
innretningen av eiendomsskatten på nytt.
Deflator, pris og lønnsvekst
I budsjettet settes det av en lønnsreserve som skal dekke alle kostnader knyttet til lønnsoppgjør
og lønnsglidning. En lønnsreserve på 2,2 % på lønn per 31/12-18 anses tilstrekkelig til å dekke
neste års lønnsvekst, jf. ovennevnte anslag. For 2019 er det satt av en lønnreserve på 20,1
mill. kr, inkludert sosiale utgifter. Dette er helt i nedre skikt av forventet lønnsutvikling, og kan
således vise seg å være litt knapp. Lønnsreserven vil fordeles ut til den enkelte virksomhet når
resultatet av lønnsoppgjøret er kjent. Blir lønnsveksten høyere, må dette dekkes innenfor
rammene til den enkelte virksomhet.
Pensjonskostnader
KLP foreskriver et positivt premieavvik på omkring 32,6 mill. kr i 2019. Akkumulert premieavvik vil
ved utgangen av 2019 utgjøre 79,5 mill. kr. Det amortiserte avviket som skal regnskapsføres
utgjør 12,2 mill. kr i 2018, og vil øke utover i planperioden. Netto premieavvik er foreslått avsatt til
disposisjonsfond for alle år i planperioden unntatt for 2019. Det er dette fondet som benyttes til å
betale det amortiserte premieavviket.
Pensjonskostnadene viser en betydelig vekst i 2019, og arbeidsgivers andel til KLP må økes fra
dagens 15,5 % til 17,6 %. Dette utgjør en kostnadsvekst på 10 mill. kr. Arbeidsgivers andel til
SPK (lærere) økes fra dagens 10,25 % til 10,9 %. Dette utgjør en kostnadsvekst på 0,8 mill. kr.

Økonomisk status
Driftsresultat
Overskuddet etter at renter og avdrag er betalt, er kommunens netto driftsresultat. Netto
driftsresultat er et mål på kommunens økonomiske handlefrihet og er de midlene kommunen kan
benytte som egenkapital til investeringer, fondsavsetninger og til fremtidige driftsutgifter. Teknisk
beregningsutvalg (TBU) anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 %, mens fylkesmannens
anbefaling er 3 %. En sunn kommuneøkonomi forutsetter et netto driftsresultat som over tid ligger
på minimum 1,75 %. Dette vil være med på å sikre et godt økonomisk handlingsrom for
framtiden. For å kunne legge frem et budsjett i balanse, er det i 2019 budsjettert med bruk av
fond. For resten av planperioden er inntekter og utgifter budsjettert likt. Det vil være nødvendig å
tilpasse driften til disponible inntekter slik at vi mot slutten av handlingsplanperioden igjen kan
sette av penger til disposisjonsfond, det vil si få et positivt netto driftsresultat.
I 2017 oppnådde kommunen et netto driftsresultat på 0,5 %. For 2018 er det budsjettert med et
netto driftsresultat på 21,2 mill. kr, mens foreløpige prognoser tyder på et merforbruk på ca. 30
mill. kr. Således vil kommunen ikke få anledning til å gjennomføre fondsavsetninger som
budsjettert, det vil si at det må gjennomføres såkalte strykninger. Kommunen har heller ikke
anledning til å sette av hele premieavviket til pensjonsreguleringsfondet, som er uheldig på lang
sikt.
Brutto driftsresultat er midlene kommunen har igjen etter at løpende driftsutgifter er dekket.
Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld og til å avsette midler til senere
års bruk. Hvis brutto driftsresultat ikke er tilstrekkelig til å dekke netto finans og avdragsutgifter, er
kommunen i en underskuddsposisjon. Driftsnivået i Nes kommune må reduseres betydelig i
planperioden dersom ikke kommunen skal ende opp i en slik underskuddsposisjon.
Kostra-tall for 2017 viser at kommunen i utgangspunktet har et godt økonomisk handlingsrom
med lav netto lånegjeld (61,1 % av driftsinntektene) og solide disposisjonsfond (12,5 % av
driftsinntektene). Kostra-tallene viser imidlertid også at vi i 2017 hadde en drift på tjenestene
innenfor inntektssystemet (pleie og omsorg, grunnskole, barnehage, sosialtjenester,
kommunehelse, barnevern) som lå 2.491 kroner per innbygger over landsgjennomsnittet - altså
nesten 55 mill. kr for høyt. Sammenholdt med at Nes kommune har et inntektsnivå etter utjevning
på snaue 95 % av landsgjennomsnittet, viser dette at driften er for høy i Nes.
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Gjeldsbelastning
Gjeldsnivået er et sentralt og viktig moment for å vurdere om kommunen har et godt økonomisk
handlingsrom. En gjeldsbelastning som overstiger 75 % av driftsinntektene, uten at kommunen
samtidig har høye reserver i form av disposisjonsfond, er tegn på en kommune med begrenset
handlingsrom.
Nes kommune har hatt få store investeringer de siste årene, noe som gjenspeiles i at lånegjelden
er relativt beskjeden. Sammenlignet med kommunegruppe 7 er lånegjelden per innbygger
fremdeles lav. Gjeldsbelastningen var i 2017 på litt over 61 %, godt innenfor målet om 70 %. I
gjeldende handlingsprogram fremkommer imidlertid at lånegjelden vil øke betraktelig de neste
årene med investeringer i blant annet nye skoler, tilrettelagte boliger, opprustning av det
kommunale vegnettet samt utbedring og sanering avløpsnettet og vannforsyningsnettet.
Fram til 2018 ble kommunens lån nedbetalt raskere enn kommunelovens bestemmelser, noe
som har gitt oss en viss handlefrihet ved at låneutgiftene kunne forskyves i tid gjennom
avdragsutsettelse. I forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2017 ble det imidlertid
besluttet at nedbetalingstiden på alle lån skulle endres fra 20 til 30 år for å kunne levere et
regnskap i balanse. Med ny kommunelov kommer det forøvrig nye regler for beregning av
minimumsavdrag. Dette er en problemstilling som må følges opp når forskriften foreligger.
Ved utgangen av 2018 vil lånegjelden til investeringer utgjøre 986 mill. kr. Dette utgjør en netto
økning på litt over 98 mill. kr etter låneopptak på 150 mill. kr høsten 2018. Ved utgangen av
planperioden vil lånegjelden utgjøre om lag 1,7 mrd. kr, og utgiftene til renter og avdrag vil være
50 mill. kr høyere i 2022 enn i 2018. Gjeldsbelastningen vil også bli betydelig høyere enn
kommunens målsetning på maks 70 % av driftsinntektene, og vil anslagsvis utgjøre 115 % i 2022
(ekskl. startlån og finansiell leasing av Neskollen). Det er ikke funnet rom for
egenkapitalfinansieringen av investeringsprosjekter i planperioden.
For øvrig nevnes at følgende forutsetninger er lagt til grunn for budsjettering av renter og avdrag
for alle nye lån i planperioden:




Avdragstid 30 år
Flytende rente, 3 mnd Nibor (med 60 pkt påslag)
Halvårlig avdrag, låneopptak skjer i august hvert år.

Ved å skyve låneopptakene ut mot slutten av året, reduseres rentekostnadene i år 1, og første
avdrag skjer i år 2. I 2018 var imidlertid likviditetsstatusen slik at lånet måtte tas opp i august. Når
det faktiske låneopptaket vil skje, kommer an på når på året de største utgiftene kommer, og om
kommunen har tilstrekkelig beholdning av kontante midler.
Kommunens lån til investeringsformål er i all hovedsak plassert i Kommunalbanken (54,1 %) og
KLP (45,6 %). Kommunen kan oppnå lavere rente ved sertifikat- eller obligasjonslån med varighet
under 1 år. Foruten at dette krever kontinuerlig oppfølging, gir det kommunen en betydelig
refinansieringsrisiko. Dette anses derfor ikke som aktuelt på nåværende tidspunkt og med
dagens likviditetsstatus.
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Kapitalutgifter
Netto finans- og avdragsutgifter viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til
tilbakebetaling av lån. Rente- og avdragsbelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi,
for eksempel andelen fremmedkapital (lån), nedbetalingstid o.l. Det tas bare hensyn til
transaksjoner i driftsregnskapet. I netto finans omfattes renteutgifter/-inntekter og tap/gevinst på
finansielle plasseringer.
Kommunens netto finans og avdragsutgifter utgjorde 64,5 mill. kr i 2017, 4,3 % av brutto
driftsinntekter, noe lavere enn kommunegruppe 7. Økte investeringer i planperioden, med relativ
liten eller ingen egenfinansiering, tilsier at en stadig større andel av driftsinntektene vil bli bundet
opp til tilbakebetaling av lån. Dette gjør oss sårbare for svingninger i rentemarkedene, særlig
siden kommunen i liten grad benytter seg av fastrentelån.
Netto kapitalutgifter, inkludert lånebehov til fremtidige investeringer, beløper seg til 117,9 mill. kr
ved utgangen av planperioden, litt over 7,9 % av brutto driftsinntekter slik markedsrentene per i
dag er forventet å utvikle seg de nærmeste årene.
Den gjennomsnittlige rentesatsen på kommunens låneportefølje til investeringer er hittil i år på
1,67 %. I planperioden er det anslått at gjennomsnittsrenta vil øke til 2,39 % (se finansrapport for
2. tertial 2018). Skulle rentene imidlertid økes/parallellforskyves med 1 % (100 bp) ut over dagens
rentekurve, vil dette i planperioden tilsi 24,2 mill. kr i merutgifter (5,6 - 6,5 mill. kr per år) på
dagens låneportefølje. Deler av renterisikoen ligger imidlertid på selvkostområdene som utgjør
drøye 20 % av låneporteføljen, og vil finansieres av abonnentene gjennom årsgebyrene. Per nå
har kommunen 18 mill. kr i finansreguleringsfond til dekning av uventede svingninger i
finansutgiftene.
Egenkapital
Kommunen har som mål at disposisjonsfond skal utgjøre minimim 10 % av driftsinntektene. I
2016 utgjorde disse 14,4 %, mens de i 2017 utgjorde 12,5 %. Per 2. tertial 2018 har kommunen
169,4 mill. kr på fond hvorav driftsfondet er det største på 69,1 mill. kr. 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.
Pensjonsreguleringsfondet som skal dekke amortiseringskostnadene knyttet til premieavvik utgjør
per 2. tertial 58,7 mill. kr, og dette er tilstrekkelig til å foreta amortisering (avskriving) av
premieeavviket over ett år. Akkumulert premieeavvik ved utgangen av 2017 var 52 mill. kr.
For å legge fram et budsjett i balanse i 2019, er det budsjettert med bruk av fond på tilsammen
39,8 mill. kr, og premieavviket vil ikke kunne settes av på pensjonsreguleringsfond. Dette vil i
betydelig grad redusere disposisjonsfondene våre, og budsjettet tilfredsstiller i liten grad kravene
til en forsvarlig og langsiktig økonomi-, gjelds- og finansforvaltning. Rådmannen tar derfor sikte
på å iverksette en effektiviseringsprosess, og vil legge fram et revidert budsjett tidlig i 2019 der
fondsbelastningen er vesentlig redusert. Det må i 2019 gjennomføres betydelige kutt både i
administrasjon og tjenesteproduksjon slik at vi får økonomisk balanse i budsjettet i hele
planperioden.
Arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld) er et uttrykk for kommunens likviditet. Med
likviditet menes evne til å betale løpende forpliktelser etter hvert som de forfaller. Premieavviket
er ikke tatt med for å gi et bedre uttrykk for likviditeten. Arbeidskapitalen er per 31.12.17 grei, og
vi har en likviditetsgrad, omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld, på 1,9. Denne bør være over 2.
Per 31.12.16 var likviditetsgraden 2,3. At den er på vei ned er bekymringsfullt, og trolig vil den
være enda lavere i 2018 tatt i betraktning et varslet merforbruk på 30 mill.kr. Likviditetsgraden på
et gitt tidspunkt har imidlertid begrenset verdi all den tid den vil variere gjennom året. Likviditeten
er derfor noe som må være under kontinuerlig oppfølging.
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KOSTRA
KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen,
prioriteringer og måloppnåelse i norske kommuner. Det finnes tall om f. eks pleie- og
omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne
kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet. De ferskeste
tallene vi har nå er fra 2017.
For å få et helhetlig bilde av kommunens prioriteringer sammenholdt med landsgjennomsnittet er
det nødvendig å korrigere både for utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjon samt for ulikt
inntektsnivå.
Figuren under viser kommunens prioritering av tjenestene innenfor inntektssystemet i årene
2015-2017.

Kilde KS/SSB:

Det fremkommer at kommunens utgifter på ovennevnte tjenester var 54 mill. kr over
landsgjennomsnittet, korrigert for både inntekts- og utgiftsbehovet. Vi ser at det særlig er pleie- og
omsorg, men også barnevern og barnehage som trekker gjennomsnittet opp.
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For øvrige tjenester bruker kommunen 7,7 mill. kr mindre enn landsgjennomsnittet:

Kilde KS/SSB:

Samlet for alle tjenester inkludert administrasjon, premieavvik og netto finansutgifter hadde Nes
kommune en ressursbruk i 2017 som lå nesten 61 mill. kr over landsgjennomsnittet. Netto
driftsresultat var da tilsvarende lavere enn landsgjennomsnittet.

Demografisk utvikling
Etterspørselen etter kommunale tjenester varierer fra kommune til kommune, men kommunal
tjenesteproduksjon er mye rettet mot bestemte aldersgrupper. Slik gir utvikling i befolkningen
informasjon om forventet behov. Barn og unge i alderen 0-18 år og innbyggere over 67 år er
store målgrupper for kommunale tjenester, eksempelvis barnehager, skoler, institusjons- og
hjemmetjenester.
Befolkningsframskriving er en beregning av fremtidig befolkningsstørrelse og sammensetning.
Befolkningen fordeles på kjønn, alder og bostedskommune ved å anvende sannsynligheter for
fødsler, dødsfall, innenlandske flyttinger og inn- og utvandring. Vi har benyttet
befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble publisert i juni 2018.
Befolkningsutvikling i Nes
Det ble i juni i år lagt frem en sak for kommunestyret om befolkningsprognoser for Nes kommune.
I denne modellen er lokale forhold lagt inn for blant annet å kunne dimensjonere tjenestetilbudet i
i det enkelte distrikt, f.eks. grunnkrets, på en bedre måte enn det SSBs befolkningsframskrivinger
kan. Prognoser for befolkningsutviklingen er et godt verktøy å bruke for kommunen som grunnlag
for diskusjonen om utvikling av framtidig tjenestetilbud og kommunale investeringer.
Prognoseresultatene kan benyttes ved analyser av blant annet skolekapasitet og dimensjonering
av andre tjenester, og har på denne måten relevans for kommuneplanens langsiktige og
kortsiktige del (økonomiplan og handlingsdel). Prognoser er også sentralt i arbeidet med
arealplanlegging, blant annet i forhold til boligbygging og næringsutvikling. Det vil legges frem en
ny sak i november i år der også befolkningen på Rånåsfoss er inkludert i tallene.
17

Rådmannens forslag til handlingsprogram med budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

I det følgende vil vi imidlertid benytte tall fra hovedalternativet i SSBs befolkningsprognose da det
er dette som er lagt til grunn ved beregning av anslag på skatt og rammetilskudd i
handlingsprogramperioden. Hovedalternativet viser hvordan utviklingen blir når vi legger til grunn
middels utvikling i både fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring. Dette
innebærer at:





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

Veksten i landet blir noe lavere framover enn den har vært, og det er flere årsaker til dette.
Innvandringen har gått betydelig ned og forventes å fortsette på et lavere nivå. Også
fruktbarheten har gått betydelig ned, og det forventes at den vil holde seg lav i noen år før den
igjen øker noe. I tillegg vil de store kullene fra etterkrigstiden begynne å komme inn i de eldste
aldersgruppene, noe som gjør at det forventes en tydelig økning i antall døde framover, til tross
for økt levealder.
Per 1. juli 2018 var det 21.876 innbyggere i Nes kommune. Dette er i hovedalternativet forventet
å øke til 23.089 ved utgangen av planperioden. Figuren under viser at dette er omtrent den
samme utviklingen som for Akershus, men høyere enn landet. Dette stemmer med prognosene
som sier at veksten er sterkere i sentrale strøk.
Per 01.01.2028 viser prognosene at antallet nesbuer vil øke til 24.148. I aldersgruppen 0-5 år vil
det være en nedgang på 1,1 %, og i aldersgruppen 6-15 år vil det være en vekst på 12,8 %.
Sterkest vekst vil vi ha blant de over 80 år. Aldersgruppen 80-89 år vil ha en vekst på hele
67,2 %, mens 67-79 år og 90+ vil vokse med 31 %. Dette gir forholdsvis store utslag på
demografikostnadene.

Kilde: KS/SSB:
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Demografikostnader
Utviklingen i innbyggertallet og alderssammensetning har stor betydning for nivået på
overføringene kommunene får fra staten. Rammetilskuddet skal reflektere at de ulike
aldersgruppene ikke koster det samme. Yrkesaktive mennesker klarer seg i hovedsak selv, mens
de yngste skal ha barnehage- og skoleplass. De eldste gir utgifter til helse- og
omsorgstjenestene.
I prinsippet skal inntektssystemet legge til rette for at alle kommuner skal kunne levere gode og
likeverdige velferdstjenester til innbyggerne. Kommunene skal i utgangspunktet få full
kompensasjon for de utgiftene de ikke kan påvirke selv, som aldersforskjeller, strukturelle og
sosiale forhold. Under følger en tabell og en figur som viser forventede demografikostnader i
årene framover dersom standard og dekningsgrad i det kommunale tjenestetilbudet skal
opprettholdes på samme nivå som i 2018.
Anslag endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kr) per tjenesteområde som følge av
befolkningsendringer (endringer fra 1.1.2018).

Kilde: KS/SSB
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Oppfølging av kommuneplanen

Innhold:
Innledning: Visjon, verdier og satsingsområder
Satsingsområder for folkehelsearbeidet
Mål for fireårs-perioden
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Innledning: Visjon, verdier og satsingsområder
Kommunens visjon, verdier og hovedsatsingsområder utgjør et samlende fundament for alle
ledere og medarbeider i det daglige arbeidet for å ivareta kommunes oppgaver. Ansatte og
folkevalgte har et felles ansvar for fortid, nåtid og framtid. Vi skal forvalte de ressurser,
tradisjoner, kvaliteter og verdier som finnes i Nes. Sammen skal vi legge til rette for at det alltid
skal være godt å bo, leve og arbeide i Nes. Sammen med næringslivet og innbyggerne skal
kommunen skape et dynamisk samfunn i takt med tiden.
Visjon og verdier
Nes kommunes visjon «Det gode liv der elvene møtes» uttrykker et felles ønske om god
livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke
og kilde til inspirasjon.

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

Nærhet handler om at innbyggerne i Nes opplever å ha trygge og inkluderende nærmiljøer med
gode oppvekstvilkår, som kjennetegnes av godt og nært naboskap. Ansatte i kommunen er
imøtekommende, tilgjengelige og serviceorienterte. I nærhet defineres også kommunens
geografiske nærhet til «alt»: naturen, storbyen, flyplassen og dermed verden.
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Engasjement innebærer at vi ønsker engasjerte og aktive innbyggere med stor
samfunnsdeltakelse og som fortsetter det gode frivillige arbeidet. Vi har ansatte som er
engasjerte, kreative og positive i jobben sin og folkevalgte som har et engasjement for sammen å
utvikle Nes videre til en kommune der alle innbyggere lever «det gode liv».
Synlighet handler om å gjøre Nes mer synlig i vid forstand. Vi ønsker at både innbyggere,
ansatte og folkevalgte med stolthet synliggjør Nes for omgivelsene. Verdien definerer at Nes skal
være en forutsigbar, imøtekommende og åpen kommune. Med verdien synlighet viser vi også at
kommunen tør å være «frampå» - vi forteller de gode historiene, vi våger å tenke nytt og vi sitter i
førersetet i samfunnsutviklingen.
Hovedsatsningsområder
Nes kommunes hovedsatsningsområder er knyttet opp til visjon og verdigrunnlag, og uttrykker
dels kvaliteter ved Nes kommune i dag, dels viktige områder for satsing i tiden fremover.
Satsingsområdene gir et rammeverk for mål og strategier, og peker på det som skal gis særlig
oppmerksomhet og ressurser i planperioden.
Leve: I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve. Å bo og leve handler om grunnleggende
levekår, trivsel og trygghet for mennesker i hverdagen. Det handler om bolig- og nærmiljøer som
fremmer kontakt og fellesskap og at daglige gjøremål og hverdagsaktiviteter kan foretas mest
mulig i nærheten. God planlegging av arealbruk og utforming av fysiske omgivelser som skaper
tilhørighet og identitet er derfor vesentlige faktorer for levekår, livskvalitet og folkehelse.
Universell utforming og tilgjengelighet er sentralt i denne sammenheng. Medvirkning og dialog er
viktig for å styrke fellesskapsfølelsen og stimulere til aktiv og inkluderende utvikling av
lokalsamfunnet.
Lære: I Nes er det fokus på læring og kunnskap. Læring og kunnskap handler om barnehager,
skoler og utdanning, men også om informasjon, kunnskapsformidling og dialog med hele
befolkningen. Læring og kunnskap er grunnleggende for å skape engasjement og for å ta vare på
dagens samfunn og å utvikle det videre i den retning vi ønsker. Fullført skole og utdanning for alle
er vesentlig for muligheter til arbeid og for helse og livskvalitet. Alle elever har rett til kunnskap.
Om alle skal være med til slutt, må alle være med fra begynnelsen.
Skape: I Nes er det engasjement og nyskapning. Et hvert samfunn trenger rom og stimulans
for utvikling og kreativitet. I en motivert og engasjert befolkning ligger mye energi og ressurser. Et
aktivt og kreativt kulturliv gir glede, overskudd og god helse. Deltakelse i frivillig arbeid og i
frivillige organisasjoner gir mening for den enkelte og viktige bidrag til fellesskapet. Næringslivet
vokser og utvikles gjennom innovasjon og nytenkning.
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Satsingsområder for folkehelsearbeidet
Folkehelse er et prioritert tema i Nes kommune, og skal være gjennomgående i alle planer og
virksomheter (Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030). «Oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer i Nes 2016-2019» danner grunnlaget for kommunens utfordringsområder og
ressurser i 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. Det er nødvendig å ha utvalgte satsningsområder som
kan bidra til å konkretisere betydningen av målrettet innsats på folkehelseområdet.
Satsningsområdene skal være retningsgivende for alle virksomheter, og bidra til systematisk og
helhetlig arbeid for å fremme folkehelsen i Nes.
I Nes skal barn og unge prioriteres i folkehelsearbeidet, selv om målgruppen er hele
befolkningen. Gode vaner dannes tidlig og oppvekst- og levekår vil være avgjørende for helsen
senere i livet. Tidlig innsats er mest samfunnsøkonomisk gunstig. I «Oversikt over helsetilstand
og påvirkningsfaktorer i Nes 2016-2019», og i løpende oversiktsarbeid 2. rapportering 2017, blir
psykisk uhelse hos barn og unge trukket frem som en av hovedutfordringene i kommunen. Nes
kommune har en folkehelseprofil som viser til dobbelt så mange barn med overvekt/fedme enn
landsgjennomsnittet (henholdsvis 32 % og 16 %, 3. klasse, 2013). Dette gjenspeiler seg videre
med en høyere andel med livsstilssykdommer senere i livet. Med bakgrunn i kunnskap fra
oversiktsarbeidet, vil psykisk helse, med hovedvekt på barn og unge, og ernæring være de to
viktigste satsingsområdene i folkehelsearbeidet i planperioden.
Innsats for å fremme den psykiske helsen i befolkningen vil kunne ha positive ringvirkninger til
mestring, samfunnsdeltakelse og til redusert sykdomsbelastning (Meld. St. 19, 2014-2015).
Ernæring har betydning for trivsel og mestring, og livsstilssykdommer kan forebygges med riktig
ernæring. Folkehelseutfordringer blir sett på som komplekse problemer, som fordrer
sammensatte løsninger. Det er nødvendig å arbeide systematisk og på tvers av virksomheter
med kommunens folkehelseutfordringer, slik at en kan se resultater på sikt. Universelle
helsefremmende og forebyggende tiltak er å foretrekke i folkehelsearbeidet, da de kan bidra til å
hindre at problemet oppstår. Det er mer virkningsfullt å forebygge enn å reparere. I tillegg skal vi
imøtekomme behovene til de mest utsatte, for å bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse.
Program for folkehelsearbeid i kommunene (2017-2027) er en tiårig nasjonal satsing for å utvikle
kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Programmet skal bidra til
å integrere psykisk helse som en del av det lokale folkehelsearbeidet og til å fremme
rusforebyggende arbeid. Hovedmålgruppen er barn og unge. Satsingen skal bidra til å styrke
kommunens langsiktige og systematiske folkehelsearbeid. Programmet vektlegger
kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak blant annet for å styrke barn og unges trygghet,
mestring og bruk av egne ressurser. Satsingen skal søke å hindre utenforskap ved å fremme
tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet.
I 2018 søkte Nes om å bli programkommune, men fikk avslag. En del av programmet er
kunnskapsdeling, og kommunen følger med på utviklingen i programmet ved å ta del i
fylkeskommunale samlinger. Akershus fylkeskommune vil komme med en ny utlysningsrunde i
2019, der Nes har mulighet til å søke om deltakelse. Fylkeskommunen prioriterer prosjekter av et
visst omfang, og Nes har gode muligheter dersom vi får til et felles prosjekt i regi av
Folkehelseforum for Øvre Romerike (FØR). Programmet er i tråd med kommunens utfordringsog innsatsområder, og deltakelse i programmet kan gi kommunen ressurser, kompetanse og
nettverk til å styrke og videreutvikle folkehelsearbeidet.
Kommunens tiltak i folkehelsearbeidet er omfattende og sektorovergripende, og de spenner seg
fra trafikksikkerhetstiltak til stedsutvikling. Tiltak i Helhetlig oppvekststrategi 2017-2027 og i
Strategiplan for SLT-arbeidet 2018-2021 er sentrale i kommunens folkehelsearbeid, og er rettet
mot barn og unge. Videre er utvikling av Frisklivs- og mestringssenteret i tråd med kommunens
utfordringsområder og ressursmobilisering som strategi, jf. Strategisk helse og velferdsplan 20182030. Det finnes et større potensiale i å videreutvikle Frisklivs- og mestringssenteret til å arbeide
mer rettet mot tidlig innsats, og til å arbeide mer helhetlig og på tvers i samarbeid med andre
virksomheter i kommunen.
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Mål for fireårs-perioden
Nes kommune har et balansert og bærekraftig bosettingsmønster. 70 % av veksten skal
skje i Årnes
Periodemål
Nes kommune skal legge til rette for: gode tettsteder, gode boligområder, framtidsrettet infrastruktur
Årnes skal være en attraktiv småby, med et unikt særpreg, og innbyggernes foretrukne sted for liv og lære,
handel og hygge
Nye skoler skal utvikles som nærmiljøsenter
Skolene skal utvikles og rehabiliteres i samsvar med utbyggingsstruktur
Skoler og barnehager skal fungere som sosiale møteplasser også utenom dagtid

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





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

Arbeidet sikres gjennom kommunedelplanen for Årnes som er i sluttfasen. Når innsigelsen er løst
vil planen fremmes til sluttbehandling.
Nye skoler skal utvikles som nærmiljøsenter
Alle nye skoler planlegges bygd med fasiliteter som gjør at bygningsmassen og uteområder kan
anvendes av frivilligheten, lag/foreninger og innbyggere på dag og kveldstid.
Skolene skal utvikles og rehabiliteres i samsvar med utbyggingsstruktur
Vormsund ungdomsskole, ny skole på Opaker og Fenstad barneskole skal bygges/bygges ut i
tråd med vedtak i sak om barnehage og skolestruktur fra 30.05.17, PS 54/17.
Skoler og barnehager skal fungere som sosiale møteplasser også utenom dagtid
Alle dagens skoler og barnehager brukes som sosiale møteplasser utenom dagtid. I planperioden
vil det, i samarbeid med frivilligheten og FAUene, vurderes muligheten for å supplere uteområder
og bygningsmasse med installasjoner som kan øke omfanget ytterligere.
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Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag
Periodemål
Nes kommune gir gode og kostnadseffektive tjenester gjennom tidlig innsats og ressursmobilisering
Nes kommune legger til rette for at befolkningens helse og mestring utvikler seg i positiv retning

Nes kommune gir gode og kostnadseffektive tjenester gjennom tidlig innsats og
ressursmobilisering
Fremtidens utfordringer med større kompleksitet i arbeidsoppgaver og ansvarsområder, flere
tjenestemottagere og begrensede ressurser, gjør at vi i større grad må dreie tjenestene våre mot
tidlig og rask innsats, og mobilisering av ressurser. Strategisk helse og velferdsplan 2018-2030
definerer fem strategiområder som peker ut retningen for arbeidet de neste årene.
Ressursmobilisering er en av disse.
Gjennom å videreføre påbegynt omstillingsprosess i Helse og velferd, som inkluderer å etablere
ny organisasjonsstruktur, skal vi gi tidlig, rask og riktig innsats i møte med den enkelte bruker. I
møte med innbyggerne skal vi med utgangspunkt i et mestringsperspektiv, mobilisere ressurser
hos innbyggeren selv, i den enkeltes nettverk og i lokalsamfunnet generelt.
Ressursmobilisering handler også om å øke samhandling i egen organisasjon for å optimalisere
bruk av ressurser og hente ut synergier på tvers av fag og arbeidsområder. Bedre utnyttelse av
arealer og bygningsmasse, samlokalisering og stordriftsfordeler, vil legge grunnlaget for mer
kostnadseffektive tjenester.
Vi skal videreføre og videreutvikle bruk av velferdsteknologi i takt med kartlagte behov, og
igjennom dette gi innbyggerne nye muligheter til selvstendighet, trygghet og sosial deltagelse,
også etter at behovet for omsorgstjenester melder seg.
Nes kommune legger til rette for at befolkningens helse og mestring utvikler seg i positiv
retning
Deler av utfordringsbildet kan møtes med relativt enkle forebyggende tiltak, men dette utfordrer
også den enkelte innbygger til selv å ta ansvar for egen helse. De fleste innbyggere har ressurser
i seg selv og/ eller i nettverket rundt seg; vår rolle blir å bidra til å finne disse ressursene.
Flere lavterskeltilbud hvor kunnskapsdeling, veiledning og læring står sentralt er et viktig
satsningsområde fremover. Et frisklivstilbud som tilbyr innbyggere hjelp til å endre levevaner, og i
tillegg gir et differensiert tilbud om hjelp til å mestre livet med sykdom, er gode eksempler på
denne type tiltak. Det generelle folkehelsearbeidet og satsningene innenfor dette området er
viktige primærforebyggende tiltak i denne sammenheng.
Innbyggere i Nes gis mulighet til et trygt og verdig liv i eget hjem
Periodemål
Nes kommune skal ha en fremtidig boligutbygging/boligfremskaffelse tilpasset befolkningens behov

Nes kommune skal ha en fremtidig boligutbygging/-fremskaffelse tilpasset befolkningens
behov
Den enkelte innbygger har et selvstendig ansvar for egen bolig og boforhold igjennom livsløpet.
Kommunens ansvar er å tilrettelegge for variert boligbygging, og bidra til at innbyggerne gis
mulighet til å velge boform etter behov, igjennom hele livet. Dette inkluderer omsorgsboliger for
alle aldere og brukergrupper, med eller uten bemanning, og for de som trenger det,
institusjonsomsorg.
Innbyggernes tilgang på trygge og egnede boliger er en medvirkende faktor for gode levekår. Det
er nødvendig å utvikle tettere tverrsektoriell samhandling på boligområdet, for å sikre at alle
innbyggere uavhengig av økonomiske og sosiale ressurser kan bo trygt i kommunen. Bolig er
ikke velferd alene, men med riktig innsats kan alle bo.
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Vedtatte strategier i kommuneplanens samfunnsdel sier at vi skal ha en aktiv boligpolitikk og
fremskaffe en differensiert boligmasse rundt tettsteder med kollektivknutepunkt. Vi er i behov av
en konkretisering av tiltak for å få dette til. En helhetlig boligstrategi som tar i seg fremtidig
boligbehov, strategier for fremskaffelse og boligsosiale faktorer, vil også være et godt verktøy for
å utvikle hensiktsmessig samhandling mellom kommunen og private aktører. Arbeidet med
utarbeidelse av en helhetlig boligstrategi for perioden 2020-2029 startes opp høsten 2018.
Nes kommune legger til rette for gode oppvekstforhold og gir god utdanning for framtida i
et godt læringsmiljø
Periodemål
Nes kommune arbeider helhetlig og systematisk for at barn og unge utvikler kompetanse og ferdigheter som
gjør dem i stand til å mestre livet sitt: læringsresultater og trivsel i Nes-skolen har en positiv utvikling, barn og
unge øker sin digitale kompetanse for å møte framtidens behov, barn og unge utvikler sin sosiale kompetanse

Læringsresultater og trivsel i Nes-skolen har en positiv utvikling
Gjennom handlingsplanen "Et løft i Nes-skolen" har vi arbeidet systematisk siden 2014 for en
positiv utvikling av læringsresultater og trivsel i Nes-skolen. Den reviderte handlingsplanen "Et
løft i Nes-skolen" 2018-2022 legger vekt på følgende utviklingsområder for de ulike skolene for å
øke læringsresultater og trivsel:



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

Barn og unge øker sin digitale kompetanse for å møte framtidens behov
Nes-skolen har siden høsten 2017 satset på læringsbrett som hovedverktøy for å bygge digital
kompetanse hos elevene. Vi har en-til-en dekning med bruk av læringsbrett og har derfor store
muligheter for å gi alle barn og unge digital kompetanse til å møte framtidens behov. Viktige
faktorer for å lykkes vil være utvikling av lærernes kompetanse, samt oppfølging fra skoleledere
og skoleeier som sikrer riktig bruk av verktøyet. Arbeid med kompetanseutvikling og oppfølging
fra ledelse vil være viktige handlinger i planperioden.
Barn og unge utvikler kompetanse som gjør dem i stand til å mestre livet sitt
Målet er godt ivaretatt i revidert versjon av handlingsplan "Et løft i Nes-skolen" 2018-2022. Under
fokusområdet sosial kompetanse og livsmestring vil det være behov for å følge opp tiltak som
ligger i planen. De viktigste i så måte vil være: sosialpedagogisk ressurs i barneskolen,
utarbeidelse av en helhetlig plan for sosial kompetanse og livsmestring og samarbeid med
frivillighet og idrettslag.
Helhetlig oppvekststrategi 2017-2027 har også strategier og tiltak som bygger opp under
målsetningen. Det vil bli gjennomført en revisjon av oppvekststrategien for å tilpasse mål,
strategier og tiltak etter kommunens rammebetingelser i første del av planperioden.
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Kulturkommunen Nes ivaretar både det eksisterende kulturliv og stimulerer til nyskaping
og mangfold
Periodemål
Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen med fokus på integrering og
forebygging av utenforskap
Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen søkes bevart for framtidige generasjoner

Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen med fokus på
integrering og forebygging av utenforskap
Nes kommune har et aktivt kulturliv i bredde og mangfold. De kommunale kulturtjenester er
veletablerte i tradisjon og innhold. Tjenestenes bredde gir innbyggerne et mangfold i aktivitet,
opplevelse- og mestringsarenaer. Kulturen skaper identitet og bygger godt omdømme for Nes
kommune utad.
Kommunal tjenesteproduksjon, alene og i samhandling med frivilligheten er også tiltak i
kommunens folkehelsearbeid. Dette er viktig for enkeltmennesker, men også for identitetsbygging
og stedsutvikling, både i grendene så vel som i kommunesenteret. Satsing på forebygging,
mestring, inkludering og integrering prioriteres i planperioden. Det forutsetter helhetlig arbeid på
tvers innad i kommunen og sammen med eksterne aktører.
Samarbeidet med det frivillige kulturliv er godt etablert med kommunens idrettsråd, kulturråd og
friluftsråd. Nes kommune har gode tilskuddsordninger rettet mot frivilligheten.
Partnerskapsavtaler gir rom for frivillig innsats også i kommunal tjenesteproduksjon.
Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen søkes bevart for
framtidige generasjoner
Det er gjennomført en omfattende registrering av kulturminner i forbindelse med
kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer. Nes kommune er eier av mange bygninger
som i arbeidet med kommunedelplanen er registrert med høy verneverdi. Tilstanden til disse er
kartlagt nå. Det er viktig at det gjennomføres tiltak for å holde bygningene på et ordinært
vedlikeholdsnivå.
Vedtatte hensynssoner og bygninger med høy verneverdi bør innarbeides i kartdatabasen
Askeladden slik at de enkelt fanges opp i plan- og byggesaker. Dette er også et av vilkårene for
tilskudd til kommuneplan for kulturminner og kulturmiljøer som Nes kommune har mottatt.
Kulturminnedagene er viktige for å gjøre kulturminnene i kommunen kjent. Ved å samarbeide
med lag og foreninger når vi flere enn om kommunen skulle gjennomført dette på egenhånd.
Nes kommune spiller på lag med frivilligheten for sammen å løse nødvendige
samfunnsoppgaver
Periodemål
Kommunen legger til rette for samarbeid med frivilligheten og tenker frivillighet i all planlegging og drift

Kommunen legger til rette for samarbeid med frivilligheten og tenker frivillighet i all
planlegging og drift
Nes kommune følger opp vedtatt plattform for helhetlig frivillighetspolitikk 2017-2020 med vekt på
samhandling med kommunens idrettsråd, kulturråd og friluftsråd. Det tilrettelegges for
medvirkning og uttalelser i kommunens planarbeid der det er naturlig.
Nes kommune vil i planperioden følge opp tiltak i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv. I tillegg vil det gjøres en gjennomgang av frivilligsentralens rolle og innhold.
Flere virksomheter har etablert samarbeid/ partnerskapsavtaler med frivillige lag og foreninger.
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Nes kommune er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetablering og
næringsutvikling
Periodemål
Nes satser på utvikling av næring innenfor kretsløpbaserte avfallssystemer og fornybar energi
Nes kommune legger til rette for økt verdiskapning, et mer mangfoldig næringsliv og flere lokale arbeidsplasser
gjennom utvikling av: attraktive næringsområder, innovativt landbruk, landbruksbaserte og grønne næringer,
turisme og friluftsliv, stimulere til gründervirksomhet
Kommunen bevarer og videreutvikler sine natur-, kultur- og miljøkvaliteter

Nes satser på utvikling av næring innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar
energi
I tråd med kommuneplanens samfunnsdel er det et mål at Nes er et regionalt og nasjonalt
knutepunkt i utviklingen av næring innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi. I
kommuneplanen er det lagt inn område for deponi- og næringsvirksomhet ved Esval Miljøpark
KF. Vi skal legge til rette for etablering av næringer med synergier til energigjenvinningsanlegget
på Esval. I hovedsak vil dette gjelde kretsløpsbaserte og bærekraftige næringer. Sammen med
Esval miljøpark KF bør Esval gård forvaltes og videreutvikles i forskningsøyemed. Det bør
etableres et samarbeid med Grønt Fagsenter og Hvam videregående skole. Gjennom å samle
grønne næringer og deres kompetanse vil Esval utvikles til en aktør innen de nasjonale grønne
fagmiljøene.
Nes kommune legger til rette for økt verdiskapning, et mer mangfoldig næringsliv og flere
lokale arbeidsplasser gjennom utvikling av: attraktive næringsområder, innovativt
landbruk, landbruksbaserte og grønne næringer, turisme og friluftsliv, stimulere til
gründervirksomhet
Arbeid med områdereguleringsplan for Herbergåsen ble startet opp i slutten av 2017, og
forventes ferdigstilt våren 2019.
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.
Kommunen bevarer og videreutvikler sine natur-, kultur- og miljøkvaliteter
Nes kommune skal ta vare på kommunens natur- og miljøkvaliteter. I arealforvaltning og
infrastrukturutbygging skal det legges vekt på å ivareta og utvikle kulturlandskapet og redusere
klimagassutslipp.
Raviner, slåttemark, beitemark og gammelskog er viktige biotoper som må ha et særskilt fokus.
Kartlegging av naturtyper, herunder raviner er i denne omgang gjennomført fram til mai 2018, og 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.
I vår satsning er også implementering og informasjon om nytt regionalt miljøprogram 2019-2022,
og implementering og oppfølging av miljøkrav i nedbørsfeltet til Rømua, viktige tiltak.
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Nes kommune er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som skaper gode
tjenestetilbud
Periodemål
Nes kommune har godt arbeidsmiljø med høyt nærvær og god ledelse
Nes kommune har økonomisk handlingsrom gjennom effektiv ressursbruk, innovasjon og digitalisering
Nes kommune har fornøyde brukere på de ulike tjenesteområdene
Nes kommune ivaretar demokratiet med god dialog og samhandling mellom innbyggere, folkevalgte og
administrasjon/medarbeidere
Nes kommune er en attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for gode rekrutteringsprosesser,
kompetanseutvikling og på å beholde ansatte

Nes kommune har godt arbeidsmiljø med høyt nærvær og god ledelse
Sykefraværet i Nes kommune er for høyt. Virksomhetenes HMS-handlingsplan er et verktøy for å
gjennomføre tiltak som skal bidra til å skape et godt arbeidsmiljø med fokus på økt nærvær. For
2019 blir det spesielt viktig at det etableres gode og samordnede tiltak for alle virksomheter som
har hatt et systematisk høyt sykefravær over tid.
I arbeidet med verdibasert ledelse er 10-faktorverktøyet tatt i bruk. Virksomhetene er inne en fase
der tiltaksplaner følges opp, i etterkant av gjennomført medarbeiderundersøkelse. Resultatene
følges opp videre med tiltak i sentral regi.
Nes kommune har økonomisk handlingsrom gjennom effektiv ressursbruk, innovasjon og
digitalisering
Den økonomiske situasjonen er utfordrende, og handlingsrommet har blitt mindre de siste par
årene. Organisasjonsutvikling og omstilling vil derfor stå sentralt i 2019. Det vil igangsettes
nødvendige prosesser der alle berørte - #sammen - må finne frem til gode løsninger.
NESte skritt – #sammen om kontinuerlig forbedring representerer en tilnærming for å oppnå
effektiv ressursbruk tilpasset kommunens rammebetingelser. «NESte skritt» spiller på akronymet
NES – Nærhet, Engasjement og Synlighet – og at vi skal ta innovasjons- og utviklingsarbeidet
videre i hele organisasjonen. Vi skal mobilisere, og våre felles verdier legges til grunn. For å
tydeliggjøre at dette er et arbeid som angår alle og at vi har et felles ansvar, danner navnet
"NESte skritt – #sammen om kontinuerlig forbedring» et felles utgangspunkt. #Sammen peker på
at skal vi lykkes må flere parter bidra – ansatte, tillitsvalgte, folkevalgte, frivilligheten og
innbyggerne.
Målet er at Nes kommune fortsatt skal gi gode tjenester til innbyggerne, men med fokus på
innovasjon, digitalisering, helhetlig tenkning og effektivisering skal disse kunne utføres på en mer
kostnadseffektiv måte. Dette innebærer et godt og tett samarbeid mellom ledere, ansatte,
tillitsvalgte og politikere. Arbeid med implementering av av helhetlig system for kvalitet og
internkontroll vil stå sentralt, og forventes å kunne bidra til bedre og mer effektiv ressursbruk.
Nes kommune har fornøyde brukere på de ulike tjenesteområdene
Vi er opptatt av at innbyggere og brukere medvirker og involveres i forbedring og utvikling av
tilbud og tjenester. Det er utarbeidet felles rutiner for oppfølging av brukerundersøkelser for å
sikre at resultater fra de ulike undersøkelsene følges opp.
Nes kommune ivaretar demokratiet med god dialog og samhandling mellom innbyggere,
folkevalgte og administrasjon/medarbeidere
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 kommunevalget i 2019.
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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. Aktiv innbyggermedvirkning i planarbeid og utviklingsarbeid, og videre utvikling
av løsninger for digital dialog, høringer og innbyggerinitiativ er viktige områder i dette arbeidet.
Vi vil styrke og utvikle trepartssamarbeidet i administrasjonsutvalget og arbeide videre med å
forbedre informasjon til innbyggerne i kommunens egne kanaler, sikre gode rutiner for effektiv
saksbehandling og iverksettelse av politiske vedtak.
Nes kommune er en attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for gode rekrutterings
prosesser, kompetanseutvikling og på å beholde ansatte
Det vil bli økt fokus på lederutvikling gjennom 10-faktorarbeidet, og det vil iverksettes et
kompetanseutviklingsprogram i 2019 for blant annet å styrke det administrative lederskapet.
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Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet

5

Innhold:
Budsjettskjema drift
Budsjettskjema investeringer
Helse og velferd
Kultur og mangfold
Oppvekst og utdanning
Samfunn og miljø
Administrasjon og styring
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Budsjettskjema drift
Budsjettskjema 1A
Regnskap

Vedtatt
Budsjett

Budsjett

HP

HP

HP

2017

2018

2019

2020

2021

2022

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte/indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

-527 067
-529 439
-28 019
-2 754
-60 822
-1 148 100

-528 018
-567 838
-28 407
-2 800
-52 144
-1 179 207

-560 597
-587 733
-30 907
-200
-33 565
-1 213 002

-565 004
-603 344
-31 407
-200
-23 580
-1 223 535

-568 302
-610 100
-31 907
-200
-15 747
-1 226 256

-570 958
-613 572
-32 407
-200
-12 256
-1 229 393

-7 857
18 299
54 073
64 515

-10 056
18 864
46 988
55 796

-6 620
24 979
49 662
68 021

-6 620
34 052
57 779
85 211

-6 620
43 725
68 386
105 491

-6 620
49 592
74 928
117 900

10 073
10 073

41 446
41 446

-

28 310
28 310

18 894
18 894

19 536
19 536

-1 073 512

-1 081 965

-1 144 981

-1 110 014

-1 101 871

-1 091 957

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Avdrag på lån
Sum netto finansinntekter/-utgifter
NETTO AVSETNINGER
Til ubundne avsetninger
Sum netto avsetninger
Til fordeling drift

Noter til budsjettskjema 1A
Skatt og rammetilskudd
KS' prognosemodell for skatt og rammetilskudd, som bygger på forutsetninger i statsbudsjettet for
2019, er lagt til grunn for beregning av skatt og rammetilskudd for alle årene i planperioden.
Andre generelle statstilskudd
Integreringstilskuddet reduseres med over 17 mill. kr i 2019 og går ytterligere tilbake i
planperioden. Anslått tilskudd forutsetter 10 nye, bosatte flyktninger neste år. Samlet er det
budsjettert med en inntekt på 28,7 mill. kr i 2019 mot 45,9 i 2018. Det reduseres med ytterligere
10 mill. kr i 2020, 8 mill. kr i 2021 og 2 mill. kr i 2022.
Ordningen med rentekompensasjonstilskudd for investeringer i skolebygg har opphørt. Vi får
fortsatt noe tilskudd for sykehjem og omsorgsboliger. Dette er beregnet til 3,8 mill. kr i 2019, men
vil bli gradvis lavere i perioden. I 2022 er tilskuddet 2,7 mill. kr.
Andre indirekte skatter
Naturressursskatten er en del av inntektsutjevningen, og er derfor budsjettert sammen med skatt
og rammetilskudd. Inntektene fra konsesjonsavgiften er samlet stipulert til 0,2 mill. kroner.
Tidligere er denne avsatt til bundet fond, men dette er ikke videreført i planperioden.
Skatt på eiendom
Det ble innført eiendomsskatt i Nes kommune i 2009. Hovedregelen er at alminnelig taksering
skal skje hvert 10. år. Unntaksvis kan kommunen foreta en kontormessig justering av takstene, jf.
eigedomsskattelova § 8 A-4. Ettersom det ikke er gjennomført en retaksering, har rådmannen
lagt til grunn en såkalt kontorjustering på 10 % av gjeldende takster. Tilsvarende justering er lagt
inn i 2020 og 2021. I statsbudsjettet fremmer imidlertid Regjeringen forslag om endringer i
lovverket, slik at eiendomsskattegrunnlaget mest sannsynlig må endres i planperioden.
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Netto finansinntekter/-utgifter
For å betjene påbegynte og/eller vedtatte investeringsprosjekter øker de budsjetterte
kapitalutgiftene fra 68 mill. kr i 2019 til 117,9 mill. kr i 2022. Det er lagt inn 30 års løpetid på
lånene.
Netto avsetninger
Det er ikke budsjettert med overskudd i 2019, og det vil derfor ikke kunne gjennomføres
fondsavsetninger. For å legge frem et budsjett i balanse, er det budsjettert med 39,8 millioner
kroner i bruk av fond. For årene 2020-2022 er det kun netto premieavvik som i budsjettet avsettes
til fond, slik at vi kan dekke fremtidige pensjonskostnader.
Til fordeling - drift
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 0 % i hele planperioden. Det
er nødvendig å gjennomføre betydelige kutt i administrasjon og tjenesteproduksjon dersom bruk
av fond skal begrenses i 2019 og unngås i resten av planperioden.
Rådmannen vil legge frem et revidert budsjett tidlig i 2019 der forslag til faktisk fordeling av kutt vil
synliggjøres.
Budsjettskjema 1B
Regnskap Vedtatt Budsjett
2017

Til fordeling drift fra budsjettskjema 1A.

-1 073 512

Budsjett

HP

HP

HP

2019

2020

2021

2022

2018

-1 081 965

-1 144 981

-1 110 014

-1 101 871

-1 091 957

Kommunalområde
Administrasjon og styring

82 949

72 532

99 124

86 627

95 390

93 579

Oppvekst og utdanning

454 095

461 607

502 047

474 173

470 268

469 343

Helse og velferd

403 352

398 275

426 997

403 453

399 642

394 603

Kultur og mangfold

69 634

69 026

65 212

61 824

61 397

60 626

Samfunn og miljø

70 906

102 346

115 879

108 506

99 743

98 375

Sentrale inntekter og utgifter

-7 426

-21 821

-64 278

-24 569

-24 569

-24 569

1 073 512

1 081 965

1 144 981

1 110 014

1 101 871

1 091 957

SUM fordelt til drift

For å legge frem et budsjett i balanse for hele økonomiplanperioden er det som nevnt lagt inn
forholdsmessig fordelte kutt på alle kommunalområdene inkl. administrasjon og styring i årene
2020-2022. I 2019 er det budsjettert med bruk av fond.
Forøvrig skyldes endringsbehovet fra 2018 til 2019 følgende:
Administrasjon og styring
 Omdisponering av 20 % stilling til beredskapskoordinator innenfor rammen til
Administrasjon og styring.
 Politisk styring: Oppjustert møtegodtgjørelse til politiske råd og utvalg samt utgifter i
forbindelse med gjennomføring av valg.
 I gebyrregulativet er det foreslått lagt inn et gebyr for vielser utover ordinært tilbud, dvs.
på andre steder og andre tidspunkt enn det ordinære.
 Personal og organisasjon: Kontingent DGI har økt med nær 2 mill. kr og lærlinger med
0,9 mill. kr. Sluttavtale administrasjonssjef 0,6 mill. kr
 Økonomiavdelingen: Av økningen skyldes 0,46 mill. kr foreslått samordning av
skatteoppkreverfunksjonen med Ullensaker.
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Fellesposter: Det er avsatt 20,1 mill. kr i lønnsreserve i 2019 mot 10,6 mill. kr i 2018.
Pensjonsutgiftene (KLP) er forventet å øke med 10 mill. kr utover deflator i 2019, og
denne utgiften er budsjettert samlet her. Begge disse postene skal fordeles ut på det
enkelte virksomhetsområde. Budsjettet for enkelte fellesposter på tilsammen 2,8 mill. kr
(kontingenter, HMS-midler o.l.) er flyttet til personal og organisasjon.

Oppvekst og utdanning
 Oppvekst og utdanning stab: Utover lønnsoppgjør har økning i 2019 følgende forklaring:
o 2,4 mill. kr avsatt til regulering av området Opaker og Auli i forbindelse med
planlegging av ny skole Opaker (1,2 mill. kr) og utvidelse av Auli skole/ny hall (1,2
mill. kr)
o 1,53 mill. kr to ansatte barnehagemyndighet er flyttet fra tilskuddsmyndighet til
stab.
 Skole: Utover lønnsoppgjør (5,6 mill. kr) har økning i 2019 følgende forklaring:
o 2 mill. kr er helårseffekt av sosialpedagogisk ressurs i barneskolene og økt
voksentetthet i u-skolene
o Det har ikke vært mulig å avsette midler til elevvekst. Skole har ikke fått økte
midler til elevvekst siden 2015.
 Kommunale barnehager: Utover lønnsoppgjør (1 mill. kr) har økning i 2019 følgende
forklaring:
o Nye avdelinger/flere barn nye Årnes barnehage (full utnyttelse i 2019) utgjør
ca. 5,5 mill. kr
o Økt voksentetthet i henhold til nasjonal bemanningsnorm, 2. mill. kr
 Barnehagemyndighet:
o Økt tilskudd til private barnehager, 19. mill. kr. Økning skyldes økt tilskuddssats
og vekst i barnehage.
 Familiens hus: Økning i virksomheten på 1,6 mill. kr skyldes lønnsvekst.
 Grunnskole felles vil opprettholde driftsnivået fra 2018 regulert med deflator.
Helse og velferd
 Helse og velferd stab, inkl. kommuneoverlege:
o PS 69/18; Felles behandlingstilbud for Øvre Romerike, Alternativ til vold
o Oppjustering av basistilskudd fastleger - flere innbyggere og økte satser
o Prisjustering av service- og vedlikeholdsavtaler velferdsteknologi/ halvårsdrift av
varslingsanlegg en avdeling ved sykehjemmet.
o Kostnader i forbindelse med områderegulering av Runniområdet og Svarverudtomtene, er lagt innunder driftsbudsjett Helse og velferd, fordelt på 2019 og 2020,
henholdsvis 2,5 mill. kr og 1 mill. kr.
 Legevakt:
o Utøkning av 0,8 % sykepleierstilling, medisinskfaglig ansvarlig lege (+0,05 stilling)
og bakvaktfunksjon (for legevaktlege) for å sikre forsvarlig drift og møte nye
forskrifter og lovkrav. Økte utgifter til nødnett, husleie/drift, innleie v/sykefravær,
pensjon for legene og laboratoriemateriell.
 Tildelingsenheten:
o Nye tiltak/ kjøp av plasser
 Miljøarbeidertjenesten:
o Nye tiltak - brukere med omfattende bistandsbehov
 NAV:
o Økte utgifter til økonomisk sosialhjelp; livsopphold og husleie.
o Økte kostnader som følge av nye avtaler med Krisesenteret, og midlertidig
botilbud for rusavhengige på Gorolund.
 Hjemmetjenesten:
o Virksomheten har i realiteten vært underbudsjettert, og fremlegger nå et realistisk
budsjett basert på økt volum i tjenesteproduksjon og riktig lønnsbudsjettering.
o Underbudsjetteringen skyldes ressurskrevende tjenester til unge brukere.
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Kultur og mangfold






Kultur og mangfold stab:
o Korrigerte tilskuddsordninger sang og musikk, idrett, andre trossamfunn,
driftsbudsjett Nes Arena (5 %), lønnsjusteringer
o Investeringstilskudd ny hall på Auli er ikke lagt inn i planperioden, men
synliggjøres i revidert budsjett over nyttår
Nes kirkelig fellesråd:
o Økte administrative kostnader, lønnsjusteringer
Kulturtjenester:
o Korrigert inntektskrav kinokiosk Nes kulturhus og kafe Nes svømmehall,
lønnsjusteringer
Integrering, fritid og frivillighet:
o Omstilling og nedjustering av flyktningetjenesten/avvikling av
heldøgnsbemannede boliger for enslige mindreårige flyktninger, lønnsjusteringer

Samfunn og miljø
 Utgifter til leie av paviljonger til midlertidig lokaler ved ombygging av Vormsund
ungdomsskole. Tiltaket har en kostnad på 7 mill. kr i 2019 og 8 mill. kr i 2020 kr, hvorav
2 mill. kr ble lagt inn i rammen i 2018. Ytterligere 5 mill. kr til opparbeidelsen av
midlertidige lokaler ligger innarbeidet i investeringsprosjektet i 2019.
 Merkostnader til energi som følge av helårsvirkning drift svømmehallen, prisøkning og
justering av ramme.
 Mindreinntekter som følge av bortfall av leieinntekter ved sanering av Runnivegen 15,
salg av Udnes skole (2017) og Opaker skole (2018).
 Utgifter til forvalterprogram for forsvarlig lagring av personopplysninger iht. den nye
personvernforordningen (GDPR).
 Økte driftsutgifter veg på grunn av merkostnader som følge av kommunal overtakelse av
veger inkl. belysning
 Kostnader knyttet til oppgradering av dam Ellingsjøen (dels drift/investering) jf. krav fra
NVE.
 Avsetning av midler til viltfond
 Økte gebyrer vann (negativ balanse selvkostfond)
 Økt bemanning selvkost byggesak, dette finansieres ved økning i gebyr.
Sentrale inntekter og utgifter
 Overføringene fra Esval Miljøpark KF er stipulert til 3,88 mill. kr i 2019.
 Inntekt fra selvkostområdene utgjør 20 mill. kr i 2019
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Økonomisk oversikt drift
Regnskap

Vedtatt
Budsjett

Budsjett

HP

HP

HP

2017

2018

2019

2020

2021

2022

-40 289
-109 170
-158 780
-529 439
-60 822
-12 971
-527 067
-28 019
-2 754
-1 469 309

-43 266
-112 712
-98 709
-567 838
-52 144
-4 350
-528 018
-28 407
-2 800
-1 438 244

-45 191
-115 285
-93 551
-587 733
-33 565
-5 311
-560 597
-30 907
-200
-1 472 340

-45 191
-115 285
-93 520
-603 344
-23 580
-5 311
-565 004
-31 407
-200
-1 482 842

-45 191
-115 285
-93 520
-610 100
-15 747
-5 311
-568 302
-31 907
-200
-1 485 563

-45 191
-115 285
-93 520
-613 572
-12 256
-5 311
-570 958
-32 407
-200
-1 488 700

678 435
179 809
177 803
294 758
79 520
55 314
-2 748
1 462 891

673 150
173 723
161 132
287 387
65 444
41 407
-383
1 401 860

703 996
198 894
180 708
305 713
61 256
44 084
-946
1 493 704

656 439
176 555
175 928
305 713
61 225
44 084
-946
1 418 997

650 401
184 050
166 328
305 713
61 225
44 084
-946
1 410 854

639 571
179 966
171 328
305 713
61 225
44 084
-946
1 400 940

Brutto driftsresultat

-6 418

-36 384

21 364

-63 845

-74 709

-87 760

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

-7 916
-299
-8 215

-10 056

-6 620

-6 620

-6 620

-6 620

-10 056

-6 620

-6 620

-6 620

-6 620

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdragsutgifter
Sum eksterne finansutgifter

18 324
54 073
72 397

18 864
46 988
65 852

24 979
49 662
74 641

34 052
57 779
91 831

43 725
68 386
112 111

49 592
74 928
124 520

Resultat eksterne fin.trans

64 182

55 796

68 021

85 211

105 491

117 900

-55 314

-41 407

-43 346

-43 346

-43 346

-43 346

2 450

-21 995

46 039

-21 980

-12 564

-13 206

-8 090
-15 892
-23 982

-14 723
-6 186
-20 909

-40 311
-6 504
-46 815

-602
-6 504
-7 106

-602
-6 504
-7 106

-602
-6 504
-7 106

10 073
12 591
22 664

41 446
1 458
42 904

776
776

28 310
776
29 086

18 894
776
19 670

19 536
776
20 312

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelser
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
AVSETNINGER
Bruk av avsetninger
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
Avsetninger
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
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Budsjettskjema investeringer
Budsjettskjema 2A
Regnskap

Vedtatt
Budsjett

Budsjett

HP

HP

HP

2017

2018

2019

2020

2021

2022

255 101
53 903
13 261
3 620
325 885

243 340
38 200
9 000
290 540

288 550
38 675
9 000
336 225

426 850
38 975
9 000
474 825

277 400
39 275
9 000
325 675

173 600
39 575
9 000
222 175

Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

-180 865
-68 194
-38 808
-1
-287 869

-212 696
-1 500
-50 100
-264 296

-278 500
-54 050
-332 550

-384 180
-86 670
-470 850

-262 200
-59 200
-321 400

-179 000
-38 600
-217 600

Bruk av avsetninger
Sum finansiering

-45 623
-333 491

-26 244
-290 540

-3 675
-336 225

-3 975
-474 825

-4 275
-325 675

-4 575
-222 175

-7 606

-

-

-

-

-

FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Avdrag på lån
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
FINANSIERING
Finansiert slik:

Udekket/udisponert

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 (Startlån) økte fra 30 til 35 mill. kr i 2018, og
videreføres på dette nivået i planperioden.
Investeringene til Nes kirkelig fellesråd samt egenkapitaltilskudd til KLP finansieres ved bruk av
disposisjonsfond.
Det er ikke funnet rom for bruk av egenkapitalfinansiering av investeringsprosjekter utover
ovennevnte.
Det er i 2019 behov for en låneramme på inntil 243,5 mill. kr i tillegg til startlånene. For nye
låneopptak er det beregnet 30 års løpetid.
Gjeldsgraden (restgjeld ved utgangen av året dividert på budsjetterte brutto driftsinntekter) vil i
perioden øke fra ca. 60 % til omlag 115 % (ikke inkludert startlån og leasing Neskollen)
Følgende prioriterte investeringsprosjekter er ikke lagt inn i planperioden fordi det ikke foreligger
politiske vedtak om iverksetting, og fordi de økonomiske rammene ikke tillater ytterligere vekst i
investeringene:







Auli barnehage: 75 mill. kr
Dagsenter/bofellesskap miljøarbeidertjenesten: 61 mill. kr
Utomhusplan Årnes kirke: 1 mill. kr.
Nes rådhus: 2 mill. kr
Heiser (Runnitunet/Nes sykehjem/Neshallen): 2,5 mill. kr (kan ev. dekkes av avsatte
midler til Universell Utforming)
Sanering Svarverud/Hagaskogen: 1,5 mill. kr.
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Budsjettskjema 2B
2017

Vedtatt
Budsjett
2018

255 102

243 340

Regnskap

Investeringer i anleggsmidler fra skjema 2A
Ny kommunal barnehage Årnes
Ny ungdomsskole

Budsjett

HP

HP

HP

2019

2020

2021

2022

288 550

426 850

277 400

173 600

73 000

49 454

8 000

4 408

73 000

155 000

220 000

5 000

2 000

60 000

115 000

1 000

36 000

157 000

281 000

151 000

83 000

Ny skole Opaker/Herbergåsen
Oppruste / utvide Fenstad skole
Utvidelse Neskollen skole
Oppvekst og utdanning
Tilpassning lokaler hjemmetjenesten

800
54 344

86 800

1 659

9 700

Bemannet bolig rusavhengig

2 000

2 000

40 000

SmartVakt insititusjon (velferdsteknologi)

2 850

3 000

3 000

750

750

Oppvaskmaskin hovedkjøkken

200

Utskifting senger Nes sykehjem

600

Prosjektering NBSS

1 000

Tilpassing og etablering av omsorgsboliger

1 000

2 000

32 000

68 000

35 000

Helse og velferd

1 659

17 350

7 750

75 750

68 000

35 000

Nes svømmehall

40 080

4 000

Nytt mobilt amfi

54

Maskiner og utstyr kirken

200

200

200

200

200

200

Kirkebygg/driftsbygg

300

300

300

900

600

300

ENØK tiltak kirken

200

200

200

200

200

200

1 500

2 000
600

600

600

Kultur og mangfold

42 334

7 300

1 300

1 900

1 000

700

Kommunale veger

18 386

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

7 006

10 000

8 000

8 000

8 000

8 000

22 828

41 000

16 000

2 000

2 000

2 000

6 000

6 000

6 000

6 000

4 737

21 850

20 350

5 900

12 700

8 800

13 942

5 350

25 950

16 300

6 700

10 100

Årnes kirke - utomhusplan
Kirkestue Udnes

Gang og sykkelveger
Gang-/sykkelvei - Hvamsmoen
B4 - adkomstveg Neskollen

6 297

Herbergåsen - infrastruktur

12 214

Unimog

2 921

Kost og sugebil

2 255

Inngangsparti Neshallen

2 753

Universell utforming kommunale bygg

1 047

2 000

937

500

Infrastruktur - ladestasjoner
Sprinkleranlegg Årnes gl.skole og kulturhuset

422

Kjøp av utleieboliger

4 885

Kjøp av Søndre Auli Grendehus

3 498

Utbedring / sanering av avløpsnett
Utbedring vannforsyningsnett
Utvidelse rådhuset

800

800

Bredbåndsutbygging

4 000

7 500

Utstyr areal og miljø ( henger nødvann)

4 600

300

Utstyr areal og miljø - selvkost (graver vann)

3 000

2 000

Utvidelse Fenstad skole paviljonger
Finansiell leasing Neskollen skole

6 000

1 100

Ombygging Grønnbakkvn. - bolig

940
52 637

Tilb.kjøp av ubebygde gr.eiend.for videresalg

9 850
1 000

Sanering Runnivegen 15

7 000

Utbedring av avløp Esval gård

300

Utfasing av oljetank Esval gård

200

Innløsning av boliger Herbergåsen næringsområde

38

10 000

5 000

5 000

Samfunn og miljø

156 765

131 890

122 500

68 200

57 400

54 900

SUM investering i anleggsmidler

255 102

243 340

288 550

426 850

277 400

173 600
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Økonomisk oversikt investeringer

INVESTERINGSINNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Overføringer med krav til motytelse
Sum inntekter
INVESTERINGSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod.
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Sum utgifter
FINANSUTGIFTER
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Avsetninger til bundne fond
Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov
FINANSUTGIFTER
Bruk av lån
Mottatte avdrag på utlån
Salg av aksjer og andeler
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne fond
Sum finansiering

Udekket / udisponert

Regnskap

Vedtatt
Budsjett

Budsjett

HP

HP

HP

2017

2018

2019

2020

2021

2022

-9 937
-26 583
-36 520

-1 500
-41 100
-42 600

-45 050
-45 050

-77 670
-77 670

-50 200
-50 200

-29 600
-29 600

2 796
966
231 957
19 382

202 940
40 400

244 380
44 170

349 100
77 750

227 200
50 200

144 000
29 600

255 102

243 340

288 550

426 850

277 400

173 600

13 261
50 623
3 280
3 620
70 783

9 000
35 000
3 200

9 000
35 000
3 675

9 000
35 000
3 975

9 000
35 000
4 275

9 000
35 000
4 575

47 200

47 675

47 975

48 275

48 575

289 365

247 940

291 175

397 155

275 475

192 575

-180 865
-12 225
-58 257
-15 667
-25 300
-4 656
-296 970

-212 696
-9 000

-278 500
-9 000

-384 180
-9 000

-262 200
-9 000

-179 000
-9 000

-26 244

-3 675

-3 975

-4 275

-4 575

-247 940

-291 175

-397 155

-275 475

-192 575

-7 605
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Helse og velferd
Kort presentasjon av kommunalområdet
Kommunalområdet gir et bredt spekter av helse og velferdstjenester til kommunens innbyggere.
Gjennom tidlig innsats og ressursmobilisering skal vi bidra til at kommunens innbyggere kan bo
hjemme lengst mulig, og oppleve trygghet, mestring og verdighet.
Ny administrativ organisering av Helse og velferd ble fastsatt våren 2018. Antall virksomheter ble
med dette redusert fra åtte til fem. Ved å etablere fem robuste og fleksible enheter som skal sikre
at bruker får rett tjeneste til rett tid med rett kompetanse, ser vi oss bedre i stand til å møte
fremtidens utfordringer. De nye virksomhetene er:






Dialog, forebygging og behandling
NAV
Hjemmetjenesten
Bolig med tilrettelagte tjenester
Institusjonstjenesten

Arbeidet med å få på plass ny struktur vil pågå igjennom hele 2019, og den nye strukturen
underbygger vedtatte strategiområder i Strategisk helse og velferdsplan 2018-2030.
Utfordringer
 Demografiske endringer
o Andelen eldre vil øke
o Flere personer med demenssykdom
o Flere overlever alvorlig sykdom
o Flere lever lengre med kronisk sykdom










Folkehelseprofil
o Høy andel livsstilsrelaterte lidelser
o Høy andel psykiske helseplager i de yngre gruppene
o Sosiale utfordringer
Flere spesialiserte oppgaver og større ansvarsområder
o Økt krav til kompetanse
Gap mellom forventninger i befolkningen og hva vi er i stand til å tilby?
o I stedet for å få et gap, skal vi få til tjenester som bedre understøtter innbyggernes
ønske om å mestre livet selv
Fragmenterte tjenester
o Lokalisering - Samhandling - Arbeidsformer
Mangler ulike botilbud med bemanning
o Bofelleskap vil gi stordriftsfordeler
o Eksterne kjøp er dyrere enn å drifte eget
o Mange brukere med store bistandsbehov, vil få det bedre i samlokaliserte
løsninger i stedet for dagens ressurskrevende individuelle løsninger
Flere får hjelp til å mestre egen hverdag hjemme, fremfor å være i institusjon

Muligheter
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Ressursmobilisering
o Gjennom tidlig innsats mobilisere ressurser hos innbyggeren selv, i den enkeltes
nettverk og i lokalsamfunnet generelt.
o Øke samhandling i egen organisasjon, også på tvers av kommunalområder
o Bedre utnyttelse av areal og bygningsmasse vil legge grunnlag for mer
kostnadseffektive tjenester.
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Realisering av gode prosesser som er gjennomført internt
o Etablere ny administrativ organisering
o Videreføring av omstillingsarbeidet



Velferdsteknologiske løsninger
o Gevinster som økt trygghet, mestring og selvstendighet
Gode IKT løsninger
o Identifisere gode styringsdata
o Bedre dialog og informasjonsflyt i mellom tjenester





Tilrettelagte boliger i nærhet til tjenesteapparatet gir trygghet for brukeren
o Bofelleskap til ulike grupper

Økonomi
Driftsrammer
Forslag til årsbudsjett 2019 økonomiplan 2019-2022
Tall i hele 1000

Regnskap
2017

Helse og velferd stab

Vedtatt
budsjett
2018

Budsjett
2019

HP 2020

HP 2021

HP 2022

13 492

17 478

21 633

20 133

19 133

19 133

9 083

11 141

11 490

11 490

11 490

11 490

19 546

21 420

22 286

22 286

22 286

22 286

9 391

9 362

11 344

11 476

11 476

11 476

26 884

27 317

29 290

29 290

29 290

29 290

104 672

102 582

105 224

105 224

105 224

105 224

Miljøarbeidertjenesten

87 089

85 646

88 353

88 353

88 353

88 353

NAV - Nes

27 611

27 432

32 406

32 406

32 406

32 406

105 583

95 897

104 971

104 971

104 971

104 971

-22 176

-24 987

-30 026

403 453

399 642

394 603

Psykisk helse og avhengighet
Fysio- og ergoterapi
Legevakta
Tildelingsenheten
Institusjonstjenesten

Hjemmetjenesten
Kutt
Helse og velferd

403 351

398 275

426 997

Tiltak / endringer til rammen
Alle virksomheter er justert for lønnsvekst. Vesentlige øvrige endringer i driftsrammen
kommenteres nedenfor:




Helse og velferd stab, inkl. kommuneoverlege:
o PS 69/18; Felles behandlingstilbud for Øvre Romerike, Alternativ til vold
o Oppjustering av basistilskudd fastleger - flere innbyggere og økte satser
o Prisjustering av service- og vedlikeholdsavtaler velferdsteknologi/ halvårsdrift av
varslingsanlegg en avdeling ved sykehjemmet.
o Kostnader i forbindelse med områderegulering av Runniområdet og Svarverudtomtene, er lagt innunder driftsbudsjett Helse og velferd, fordelt på 2019 og 2020,
henholdsvis 2,5 mill. kr og 1 mill. kr.
Legevakt:
o Utøkning av 0,8 % sykepleierstilling, medisinskfaglig ansvarlig lege (+0,05 stilling)
og bakvaktfunksjon (for legevaktlege) for å sikre forsvarlig drift og møte nye
forskrifter og lovkrav. Økte utgifter til nødnett, husleie/drift, innleie v/sykefravær,
pensjon for legene og laboratoriemateriell.
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Tildelingsenheten:
o Nye tiltak/ kjøp av plasser
Miljøarbeidertjenesten:
o Nye tiltak - brukere med omfattende bistandsbehov
NAV:
o Økte utgifter til økonomisk sosialhjelp; livsopphold og husleie.
o Økte kostnader som følge av nye avtaler med Krisesenteret, og midlertidig
botilbud for rusavhengige på Gorolund.
Hjemmetjenesten:
o Virksomheten har i realiteten vært underbudsjettert, og fremlegger nå et realistisk
budsjett basert på økt volum i tjenesteproduksjon og riktig lønnsbudsjettering.
o Underbudsjetteringen skyldes ressurskrevende tjenester til unge brukere.

Investeringer
Investeringsoversikt
Tall i hele 1000
Tilpassing lokaler hjemmetjenesten

Regnskap
2017

Vedtatt
budsjett
2018

1 659

9 700

Budsjett
2019

HP
2020

Bemannet bolig rusavhengig

2 000

2 000

40 000

SmartVakt institusjon (velferdsteknologi)

2 850

3 000

3 000

750

750

Oppvaskmaskin hovedkjøkken

200

Utskifting senger Nes sykehjem

600

HP
2021

HP
2022

Prosjektering NBSS

1 000

Tilpassing og etablering av omsorgsboliger

1 000

2 000

32 000

68 000

35 000

17 350

7 750

75 750

68 000

35 000

Sum investering i anleggsmidler

1 659

Investeringer






Bemannet bolig for rusavhengige- prosjektering og bygg
Smartvakt institusjon (velferdsteknologi): prosjektere og installere nytt varslingsanlegg
ved Nes sykehjem. Varslingsanlegget som i dag benyttes er gammelt, og det er
utfordrende å skaffe nye deler til anlegget. Det vurderes installasjon på en av avdelingene
i første omgang.
Utskifting av senger Nes sykehjem. Investeringen er fordelt utover en treårsperiode 20182020.
Tilpasning og etablering av omsorgsboliger:
o Samlokaliserte boliger/bofelleskap NBSS
o Prosjektering og bygging av nye omsorgsboliger

Utenfor investeringsrammen:
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Dagsenter/adm.bygg/bofellesskap miljøarbeidertjenesten med følgende
investeringsbehov: 2019: 1 mill. kr, 2020: 1 mill. kr. 2021: 29 mill. kr, 2022: 30 mill. kr.
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Brukere




Våre tjenestemottagere skal oppleve å være delaktig i utforming av tildelte tjenester, og
raskt få hjelp til å mestre egen hverdag på en god måte. Spørsmålet "hva er viktig for
deg?" skal være utgangspunktet for samarbeidet mellom bruker og medarbeider.
Vi skal utvikle og forbedre tjenestene innenfor gitte rammebetingelser, og i dialog med
innbyggerne.
Vi skal bidra til at den enkelte, med egne ressurser, familie og nettverk, skal mestre eget
liv og leve lengst mulig i eget hjem.

Gjennom dialogmøter med innbyggerne har vi fått tydelige signaler på følgende:





At de fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig
Innbyggeren vil inviteres til å medvirke i tjenesteutviklingen
Velferdsteknologi ønskes som tillegg til tjenester
Ønske om mer kontinuitet i tjenestetilbudet; gode brukerreiser

Medarbeidere
Helse og velferd har:





Fortsatt et høyt sykefravær, dette er sårbart i forhold til kvalitet og kontinuitet i tjenestene
Mye god kompetanse som kan utnyttes i større grad, på tvers av avdelinger og
virksomheter
Utfordringer i forhold til å rekruttere til stillinger som krever høyskoleutdanning
Fokus på heltidskultur for å få bedre kontinuitet og kvalitet på tjenestene, og
stillingsstørrelser som ansatte kan leve av
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Kultur og mangfold
Kort presentasjon av kommunalområdet
Kommunalområdet kultur og mangfold består av:




Stab (idrett, tilskuddsordninger)
Kulturtjenester (kulturskole, bibliotek, Kino/kulturhus, Nes svømmehall, Den kulturelle
skolesekk, Nes samlinger og mai-arrangementer)
Integrering, fritid og frivillighet (flyktningetjenesten, fritidsklubber, møteplasser,
forebyggende team barn og unge), Nes eldresenter/Den kulturelle spaserstokk,
Frivilligsentral, tildeling av partnerskapsmidler

Vi legger til rette for kulturelle aktiviteter og tjenester til innbyggerne i kommunen og utvikler nye
møteplasser i samhandling med frivilligheten og næringslivet i Nes.
Vi har ansvar for tildeling av spillemidler, tilskudd til lag, foreninger og livs- og trossamfunn,
inkludert Nes Kirkelige Fellesråd og Kanmer samt utleie av idrettsanlegg.
Utfordringer
 Kulturhuset har behov for vedlikehold av bygning, innredning, samt teknisk utstyr, blant
annet nøkkelkortsystem på hele huset
 Lite egnede lokaler for kulturskoleundervisning på Årnes gamle skole mht. akustisk
tilpassing
 Vi må utvikle og sikre driftsform i samarbeid med eksterne aktører både ved Lillerommen
og Kulturkaféen i planperioden
 Ingen fondsavsetninger til investeringstilskudd rettet mot lag og foreningers
anleggsutbygging
Muligheter
Utvikle partnerskapsformer med næringsliv og frivillighet




Utvikle Nes samlinger til gode møteplasser for befolkningen
Samordne anleggsutbygging og driftsformer med lag og foreninger
Samhandle med andre kommunale virksomheter for å dreie kursen til mer forebygging

Økonomi
Driftsrammer
Forslag til årsbudsjett 2019 økonomiplan 2019-2022
Tall i hele 1000

Regnskap
2017

Vedtatt
budsjett
2018

Budsjett
2019

HP 2021

HP 2022

Kultur og mangfold stab

11 927

10 228

10 955

10 955

10 955

10 955

Nes kirkelige fellesråd

10 409

10 669

11 369

11 369

11 369

11 369

Integrering, fritid og frivillighet

30 417

30 005

22 061

22 061

22 061

22 061

Kulturtjenester

16 881

18 124

20 827

20 827

20 827

20 827

-3 388

-3 815

-4 586

61 824

61 397

60 626

Kutt
Kultur og mangfold
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HP 2020

69 634

69 026

65 212
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Tiltak / endringer til rammen
Kultur og mangfold stab:



Korrigerte tilskuddsordninger sang og musikk, idrett, andre trossamfunn, driftsbudsjett
Nes Arena (5 %), lønnsjusteringer
Investeringstilskudd ny hall på Auli er ikke lagt inn i planperioden, men synliggjøres i
revidert budsjett over nyttår

Nes kirkelig fellesråd:
 Økte administrative kostnader, lønnsjusteringer
Kulturtjenester:


Korrigert inntektskrav kinokiosk Nes kulturhus og kafe Nes svømmehall, lønnsjusteringer

Integrering, fritid og frivillighet:


Omstilling og nedjustering av flyktningetjenesten/avvikling av heldøgnsbemannede
boliger for enslige mindreårige flyktninger, lønnsjusteringer

Investeringer
Investeringsoversikt
Tall i hele 1000

Regnskap
2017

Vedtatt
budsjett
2018

Nes svømmehall

40 080

4 000

Nytt mobilt amfi

Budsjett
2019

HP
2020

HP
2021

HP
2022

54

Maskiner og utstyr kirken

200

200

200

200

200

200

Kirkebygg/driftsbygg

300

300

300

900

600

300

ENØK tiltak kirken

200

200

200

200

200

200

1 500

2 000
600

600

600

7 300

1 300

1 900

1 000

700

Årnes kirke - utomhusplan
Kirkestue Udnes
Sum investering i anleggsmidler

42 334

Investeringer
Nes kirkelige fellesråd:


Videreføring av investeringstiltak vedtatt i økonomiplan for 2018-2021

Utenfor investeringsrammen:


Utenomhusplan - Årnes kirke (gjelder bl.a tilgjengelighet for rullestolbrukere, parkering)
anslått til 0,6 mill. kr. i 2019 og 0,4 mill. kr i 2020

Brukere
 Nes kulturhus har omkring 75 000 besøk årlig og omtrent 40 000 kino besøk.
 Nes kulturskole har ca 500 barn og unge i undervisning.
 Nes bibliotek har 8000 registrerte lånere og ca. 60 000 besøk årlig.
 Forventet besøkstall i svømmehallen er 90 000 betalende bade- og svømmegjester.
 Svømmehallen skal stå til rådighet for skoler, helsefremmende tiltak, lag og foreninger.
 Tilbudene på Årnes gamle skole og møteplasser på Neskollen, Auli, Fenstad og
Opakermoen er basert på frivillig deltagelse og har mellom 700 og 900 brukere per uke
45

Rådmannens forslag til handlingsprogram med budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Medarbeidere
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Høy kompetanse innen alle kulturtjenester
Nedadgående sykefravær i alle tjenester
Fokus på mestringsledelse og rolleforståelse
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Oppvekst og utdanning
Kort presentasjon av kommunalområdet
Alle virksomheter og avdelinger i kommunalområdet arbeider for en god oppvekst og utdanning
for alle barn og unge i Nes kommune. Våre sentrale strategier og planer er Et løft i Nes-skolen
2018-2022, helhetlig oppvekststrategi 2017-2027 og strategisk plan for barnehagene 2018-2022
(vedtak høst 2018).
Kommunalområdet består av to virksomheter, Familiens Hus og Utdanning.
Virksomhet familiens hus består av fire avdelinger: barnevern, skolehelsetjeneste, helsestasjon
og åpen barnehage. Virksomhet Utdanning består av 14 avdelinger, herunder 8 barneskoler, 2
ungdomsskoler, 3 kommunale barnehager og pedagogisk tjeneste.
Videre har kommunalområdet ansvar for Skåningsrud skole, som er en spesialskole som eies og
driftes i samarbeid med Sørum kommune og Aurskog-Høland kommune. I tillegg har
kommunalområdet ansvar for voksenopplæring (vertskommunesamarbeid med kommunene i
Gardermoregionen) og barnehagemyndighet.
Utfordringer
Utfordringsbildet for oppvekst og utdanning består i hovedsak i å heve kvaliteten på
utdanningsområdet, samt forbedre oppvekstsvilkårene i kommunen, under rammer der omstilling
og effektivisering står sentralt. Mer konkret handler dette om:








Økt læringsutbytte og trivsel/godt læringsmiljø ut fra dagens nivå. Målsetning iht. Et løft i
Nes-skolen 2018-2022 er nasjonalt snitt.
Viderutvikle hensiktsmessig barnehage- og skolestruktur som tar hensyn til
befolkningsvekst, samt ivareta faglige, økonomiske og lokalmiljømessige perspektiv.
Forbedre vilkår for god folkehelse, herunder frafall videregående opplæring, ved å
gjennomføre tiltak i helhetlig oppvekststrategi.
Kostnadskrevende barnevern. Kostra viser at Nes kommune har et mer
kostnadskrevende barnevern enn sammenlignbare kommuner.
Avklare videre framtid for Skåningsrud skole i dialog med Sørum kommune/Lillestrøm
kommune og Aurskog-Høland kommune
Avklare videre interkommunalt samarbeid om voksenopplæring i dialog med kommunene
i Gardermoregionen.
Rekruttering av fagpersoner med riktig kompetanse er en utfordring. Gjelder bl. a innen
yrkesgruppene: lærere, førskolelærere, barnevernspedagoger og helsesøster.

Muligheter
Med bakgrunn i utfordringsbildet innenfor kommunalområdet vil mulighetsrommet være:
 Gjennomføre tiltak i helhetlig oppvekststrategi som flytter fokus fra reparasjon til
forebygging. Sentrale tiltak i 2019 vil være kurs/opplæring i URO-metodikk for alle ansatte
i oppvekstsektoren, opprettelse av tverrfaglige team i skoler og barnehager, m.m.
Helhetlig oppvekststrategi skal rulleres hvert 3. år og arbeidet med dette vil starte opp 2.
halvår 2019.
 Gjennomføre tiltak i handlingsplan Et løft i Nes-skolen 2018-2022. Viktige fokusområder
vil være grunnleggende ferdigheter, herunder digitale ferdigheter, regneferdigheter og
sosial kompetanse og livsmestring.
 Gjennomføre tiltak fra strategi for kvalitet i barnehage 2018-2022 (ny høsten 2018) for å
nå vårt hovedmål om å gi alle barn et inkluderende miljø for omsorg, lek og læring.
 Videre fokus på omstilling barnevern. Gjennom bedre forebyggende arbeid på tvers i alle
virksomheter og tidlig hjelp/støtte til foresatte, samt videreføre fokus på nettverksmøter og
internkontroll i barnevern, vil det være muligheter for ytterligere effektivisering.
 Det gjennomføres utstrakt videreutdanning av lærere for å ivareta nye krav til relevant
kompetanse i undervisningsstillinger.
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Økonomi
Driftsrammer
Forslag til årsbudsjett 2019 økonomiplan 2019-2022
Tall i hele 1000

Regnskap
2017

Oppvekst og utdanning stab

Vedtatt
budsjett
2018

Budsjett
2019

HP 2020

HP 2021

HP 2022

-

2 298

6 287

4 487

3 887

8 887

28 769

29 955

30 428

30 428

30 428

30 428

Skole

197 078

197 626

205 604

205 604

205 604

205 604

Barnehagemyndighet

148 484

150 292

167 855

167 855

167 855

167 855

Barnehage

21 181

21 213

30 038

30 038

30 038

30 038

Familiens Hus

58 585

60 223

61 835

61 835

61 835

61 835

-26 074

-29 379

-35 304

474 173

470 268

469 343

Grunnskole felles

Kutt
Oppvekst og utdanning

454 097

461 607

502 047

Tiltak / endringer til rammen
Oppvekst og utdanning stab:
Utover lønnsoppgjør har økning i 2019 følgende forklaring:



2,4 mill. kr avsatt til regulering av området Opaker og Auli i forbindelse med planlegging
av ny skole Opaker (1,2 mill. kr) og utvidelse av Auli skole/ny hall (1,2 mill. kr)
1,53 mill. kr to ansatte barnehagemyndighet er flyttet fra tilskuddsmyndighet til oppvekst
og utdanning, stab

Skole:
Utover lønnsoppgjør (5,6 mill. kr) har økning i 2019 følgende forklaring:



2 mill. kr er helårseffekt av sosialpedagogisk ressurs i barneskolene og økt voksentetthet i
u-skolene
Det har ikke vært mulig å avsette midler til elevvekst. Skole har ikke fått økte midler til
elevvekst siden 2015.

Kommunale barnehager:
Utover lønnsoppgjør (1 mill. kr) har økning i 2019 følgende forklaring:



Nye avdelinger/flere barn nye Årnes barnehage (full utnyttelse i 2019) utgjør ca. 5,5 mill.
kr
Økt voksentetthet i henhold til nasjonal bemanningsnorm, 2. mill. kr

Barnehagemyndighet:


Økt tilskudd til private barnehager, 19 mill. kr. Økning skyldes økt tilskuddssats og vekst i
barnehage.

Familiens hus:
Økning i virksomheten på 1,6 mill. kr skyldes lønnsvekst.
Grunnskole felles vil opprettholde driftsnivået fra 2018 regulert med deflator.
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Investeringer
Investeringsoversikt
Tall i hele 1000

Regnskap
2017

Vedtatt
budsjett
2018

Budsjett
2019

HP 2020

HP
2021

HP
2022

73 000

Uteanlegg skoler og barnehager

482

Ny kommunal barnehage Årnes

49 454

8 000

4 408

73 000

155 000

220 000

5 000

2 000

60 000

115 000

1 000

36 000

Vormsund ungdomsskole
Ny skole Opaker/Herbergåsen
Oppruste / utvide Fenstad skole
Utvidelse Neskollen skole
Sum investering i anleggsmidler

800
54 344

86 800

10 000
157 000

281 000

151 000

83 000

Investeringer
Vormsund ungdomsskole:


Endelig politisk vedtak etter anbudsrunde fattes november 2018. Ut fra framdriftsplan
flyttes elevene i paviljonger 1. kvartal 2019. Oppstart byggearbeid planlegges til samme
tid.

Ny skole Opaker/Herbergåsen:


Området må reguleres i 2019 og etter framdriftsplan vil skolen være ferdig bygd tidligst til
skolestart august 2022

Oppruste/utvide Fenstad skole:


Påbygg skole i henhold til vedtak barnehage og skolestruktur 30.05.17. Arbeid startes i
2021.

Neskollen skole:


Skolen må sikres nødvendige kapasitet og forsvarlige lokaler i henhold til elevtall.

Utenfor investeringsrammen:


Auli barnehage: Det er behov for å sikre kapasitet i Auli-området, samt bygge ut en
robust barnehage som kan driftes kostnadseffektivt. Planarbeid i 2019 anslått til 5 mill. kr
og byggearbeid i 2020 anslått til 70 mill. kr.

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.
Medarbeidere
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 kommunalområdet
Kommunalområdet består av virksomhetene:



Bygg- og eiendom
Areal og miljø

I tillegg til næring og prosjektkontoret i stab. Prosjektkontoret har ansvaret for de største
investeringsprosjektene i kommunen (formålsbygg o.l).
Bygg og eiendom har ansvar for drift og vedlikehold av formålsbygg, kommunale boliger/
omsorgsboliger og forvaltning av kommunal eiendom. Boligkontoret forvalter de statlige
boligsosiale virkemidlene som startlån, boligtilskudd og bostøtte. Samt råd og
veiledningstjenester som gjeldsrådgivning og boligsosial oppfølging.
Areal- og miljø har ansvar for arealplanlegging - utvikling av gode tettsteder og bolig- og
næringsområder - og ulike forvaltningsoppgaver inkludert landbruk. Samt investering og drift av
kommunens tekniske infrastruktur (vann, avløp og veg).
Næringsutvikling inkludert satsning innenfor landbruksbasert næringsutvikling ligger innenfor
ansvarsområdet.
Utfordringer
Kommunalområdets utfordringer er sammensatt, og knyttet til følgende problemstillinger:













Utvikling av gode tettsteder, samt bolig- og næringsområder. Legge til rette for at alle
innbyggerne skal kunne bo trygt og godt.
Planlegging av framtidig infrastruktur innenfor vann og avløp (VA) i samsvar med
forventet vekst i innbyggere, næringsaktører og overtakelse av Rånåsfoss. Hovedplan for
vann, avløp og vannmiljø må oppdateres. Vi har også utfordringer med å ha tilstrekkelige
ressurser til gjennomføring av prosjekter innen VA.
Fokus på at vedlikeholdsetterslepet blir minst mulig. Dette gjelder både teknisk
infrastruktur og bygningsmasse med tilhørende utearealer. Eldre bygg krever betydelige
oppgraderinger i forhold til dagens byggtekniske krav.
Større areal som skal driftes av kommunen innenfor tilgjengelig ramme.
Sette riktige krav til utearealer og møteplasser i plan- og utbyggingssaker.
Manglende vaktordning i driftsavdelingen samtidig som det er stadig flere bygg med
behov for assistanse utover normalarbeidsdag.
Behov for et mer variert tilbud av boliger til vanskeligstilte.
Hardere bruk krever flere ressurser til vedlikehold av boliger.
Oppfølging av 2018-sesongens avlingsskader i jordbruket
Implementering av nye datasystemer krever opplæring og ekstra oppfølging i
innkjøringsfasen (landbruk mv)
Gjennomføre konfliktdempende tiltak som følge av ulverevir i kommunen.

Muligheter
 Effektivisering gjennom tverrfaglig samarbeid og helhetlig bruk av virkemidler
 Sikre riktig ressursbruk ved å ta i bruk kunnskap om prosjektstyring og porteføljestyring.
 Flere komplekse saker krever økt behov for ressurser og rekruttering av
spesialkompetanse. Dette forsøkes sikret med omprioritering av midler innenfor rammen.
 Nes kommunes deltagelse i Husbankens kommuneprogram 2016-2020, er positivt for
arbeidet med å videreutvikle bolig- og tjenestetilbudet til vanskeligstilte på boligmarkedet.
 Ulike forhold innenfor selvkost (økning og økt kompleksitet i sakene, nye
kompetansekrav) medfører behov for økning i stillingsressurser. Dette gjelder flere
områder og finansieres gjennom en begrenset økning i gebyrer.
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Det er utarbeidet nytt gebyrregulativ med mål om å tydeliggjøre gjeldende bestemmelser
for området.
Digitalisering, systemer og rutiner: Digitale tjenester og systemer er i stadig utvikling og
Nes kommune har potensiale for effektivisering ved å ta i bruk flere systemer og tjenester
innenfor flere områder, herunder byggesak og geodata. Samtidig er det en forventning
blant kommunens brukere at flere tjenester er elektronisk tilgjengelige og kostnadsfrie via
internett. Det bør investeres i systemverktøy som kan gi forbedret brukergrensesnitt, samt
på sikt frigi ressurser internt.

Økonomi
Driftsrammer
Forslag til årsbudsjett 2019 økonomiplan 2019-2022
Tall i hele 1000

Regnskap
2017

Samfunn og miljø stab

Vedtatt
budsjett
2018

Budsjett
2019

HP 2020

HP 2021

HP 2022

1 906

3 947

3 599

3 599

3 599

3 599

Areal og miljø

15 353

39 013

42 072

39 717

39 717

39 717

Bygg- og eiendom

53 648

59 386

70 208

71 208

63 208

63 208

-6 018

-6 781

-8 149

108 506

99 743

98 375

Kutt
Samfunn og miljø

70 907

102 346

115 879

Tiltak / endringer til rammen











Utgifter til leie av paviljonger til midlertidig lokaler ved ombygging av Vormsund
ungdomsskole. Tiltaket har en kostnad på 7 mill. kr i 2019 og 8 mill. kr i 2020 kr, hvorav
2 mill. kr ble lagt inn i rammen i 2018. Ytterligere 5 mill. kr til opparbeidelsen av
midlertidige lokaler ligger innarbeidet i investeringsprosjektet i 2019.
Merkostnader til energi som følge av helårsvirkning drift svømmehallen, prisøkning og
justering av ramme.
Mindreinntekter som følge av bortfall av leieinntekter ved sanering av Runnivegen 15,
salg av Udnes skole (2017) og Opaker skole (2018).
Utgifter til forvalterprogram for forsvarlig lagring av personopplysninger iht. den nye
personvernforordningen (GDPR).
Økte driftsutgifter veg på grunn av merkostnader som følge av kommunal overtakelse av
veger inkl. belysning
Kostnader knyttet til oppgradering av dam Ellingsjøen (dels drift/investering) jf. krav fra
NVE.
Avsetning av midler til viltfond som snart er tomt.
Økte gebyrer vann (negativ balanse selvkostfond)
Økt bemanning selvkost byggesak, dette finansieres ved økning i gebyr.
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Investeringer
Investeringsoversikt
Tall i hele 1000
Kommunale veger
Gang og sykkelveger
Gang-/sykkelvei - Hvamsmoen

Regnskap
2017

Vedtatt
budsjett
2018

Budsjett
2019

18 386

22 000

7 006
22 828

B4 - adkomstveg Neskollen

6 297

Herbergåsen - infrastruktur

12 214

HP
2020

HP
2021

HP
2022

22 000

22 000

22 000

22 000

10 000

8 000

8 000

8 000

8 000

41 000

16 000

2 000

2 000

2 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Unimog

2 921

Kost og sugebil

2 255

Inngangsparti Neshallen

2 753

Universell utforming kommunale bygg

1 047

2 000

Infrastruktur - ladestasjoner

937

500

Sprinkleranlegg Årnes gamle skole og
kulturhuset

422

Kjøp av utleieboliger

4 885

Kjøp av Søndre Auli Grendehus

3 498

Utbedring / sanering av avløpsnett

4 737

21 850

20 350

5 900

12 700

8 800

13 942

5 350

25 950

16 300

6 700

10 100

800

800

Bredbåndsutbygging

4 000

7 500

Utstyr areal og miljø (henger nødvann)

4 600

300

57 400

54 900

Utbedring vannforsyningsnett
Nes rådhus - prosjektering av utbedring i
forhold til bl.a. tilgjengelighet og
kapasitet

Utstyr areal og miljø - selvkost (graver
vann)

1 100

Ombygging Grønnbakkvn. - bolig

2 000

Utvidelse Fenstad skole paviljonger
Finansiell leasing Neskollen skole

940
52 637

Tilbakekjøp av ubebygde gr.eiend. for
videresalg

9 850
1 000

Sanering Runnivegen 15

7 000

Utbedring av avløp Esval gård

300

Utfasing av oljetank Esval gård

200

Innløsning av boliger Herbergåsen
næringsområde
Sum investering i anleggsmidler
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3 000

156 765

131 890

5 000

5 000

122 500

68 200
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Investeringer















Universell utforming formålsbygg - Investeringer for å forbedre tilgjengeligheten for
innbyggerne i formålsbygg og deres omgivelser.
Kjøp av utleieboliger - behov for flere boliger ved økt antall innbyggere
Nes rådhus - prosjektering av utbedring i forhold til bl.a. tilgjengelighet og kapasitet. Det
vurderes også behov tilknyttet brannstasjonen.
Esval gård - offentlig krav til utbedring av avløp og utskifting av oljetank.
Herbergåsen næringsområde - innløsning av 3-boligeiendommer innenfor planområdet.
Sanering Runnivegen 15 - klargjøring og verdiøkning av tomt
Oppføring av mobilmaster for bedre internett- og mobildekning i utvalgte områder.
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 ble sluttført i 2018, det gjenstår noe
etterarbeid.
Det settes av 20 mill. kr til investeringer i forbindelse med kommunale veger, samt 2
millioner til tiltak/spleiselag i forbindelse med tettstedsutvikling (løsninger for myke
trafikanter, uterom mv).
Det settes av 8 mill. kr årlig i investeringer på gang- og sykkelveger (fortau mv). Dette er
en reduksjon på 2 mill. kr ift tidligere.
Investeringer maskinpark /utstyr: Henger til grøntavdelingen, som også kan benyttes til
transport av nødvannsutstyr. Gravemaskin som muliggjør utbedringer av lekkasje på
vannledninger, investeringen kan gi en betydelig innsparing av bruk av entreprenør med
vaktgodtgjørelse.

Utenfor investeringsrammen:




Nes rådhus: Det er behov for utbedringer på tilsammen 2 mill. kr i 2020.
Heis - utbedring av heis Runnitunet omsorgsboliger, Nes sykehjem og Neshallen anslått
til 2,5 mill. kr i 2019.
Sanering av Svarverud/Hagaskogen - klargjøring og verdiøkning av tomt. Saneringen er
stipulert til kr 1,5 mill. kr i 2019.

Brukere
Kommunalområdet generelt




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.

Bygg og eiendom




Tjenester gis etter prinsippet "hjelp til selvhjelp".
Renhold og vedlikehold av formålsbygg og boliger som fremmer trivsel og miljø.
Tjenester og tilnærming ytes etter kommunens verdigrunnlag, satsingsområder og etiske
retningslinjer.
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Medarbeidere
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Virksomheten følger opp tiltak i HMS-handlingsplanen og tiltaksplan for
medarbeiderundersøkelsen (10-faktor)
Vi arbeider systematisk med sykefraværsoppfølging i henhold til rutiner, og tiltak med
fokus på nærvær.
Det er utfordrende å rekruttere medarbeidere med lengre relevant erfaring innenfor flere
av fagområdene. Dette gjør kommunen sårbar, og gir i mange situasjoner en
merbelastning på de ansatte i avdelingene i forbindelse med vakanser mv.
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Administrasjon og styring
Politisk styring
Kort presentasjon av området
Nes kommunestyre er kommunens øverste politiske organ og består av 35 representanter.
Formannskapets 11 medlemmer utgjør kommunens plan- og økonomiutvalg.
Vi har i tillegg følgende utvalg:











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

Romerike Revisjon IKS er kommunens revisor.

Administrasjon
Kort presentasjon av området
Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og det politiske nivået, og er ansvarlig for
saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak.
Rådmannsfunksjonen utøves i Nes kommune gjennom rådmannens ledergruppe.
Rådmannens ledergruppe består av rådmannen, fire kommunalsjefer, økonomisjef, strategi- og
utviklingssjef, personal- og organisasjonssjef, kommuneoverlege og kommunikasjonssjef.
Kommunalsjefene har resultatansvar for samlet tjenesteproduksjon i kommunalområdene, som er
inndelt i virksomheter.
Rådmannens tre stabsavdelinger består av Personal- og organisasjon, Økonomi og Strategi og
utvikling.
Utfordringer
 Stort omstillingsbehov som følge av den økonomiske situasjonen.
 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.
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Systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid på tvers i hele organisasjonen kan bidra til
mer effektiv ressursutnyttelse.
Fokus på 10-faktor og verdibasert ledelse bedrer produksjonen, arbeidsmiljøet og
nærværet.
Tydeligere rolleklarhet og tydelig kommuniserte forventninger.
Nasjonal digitaliseringsbølge som gir oss muligheter til å kunne utnytte og forbedre
dagens løsninger og samtidig jobbe frem nye. Noen av oppgavene som er identifisert:
o Sak- og arkivsystemet settes ut på anbud og bedret løsning anskaffes
o Velferdsteknologi gir riktige og effektiviserte tjenester til brukerne
o Fokus på internkontroll og GDPR (personvern) forbedrer og utvikler rutinene våre

Økonomi
Driftsrammer
Forslag til årsbudsjett 2019 økonomiplan 2019-2022
Tall i hele 1000

Regnskap
2017

Vedtatt
budsjett
2018

Budsjett
2019

HP 2020

HP 2021

HP 2022

Administrasjon og styring

9 610

-

-

-

-

-

Politisk styring

9 524

8 804

9 786

9 786

9 786

9 786

Strategi og utvikling

5 539

6 386

6 478

6 478

6 478

6 478

49 017

52 292

59 283

59 158

59 158

59 158

9 972

11 122

12 002

12 002

12 002

12 002

-713

-6 072

11 575

4 351

13 767

13 125

-5 148

-5 801

-6 970

86 627

95 390

93 579

Personal og organisasjon
Økonomiavdelingen
Fellesposter
Kutt
Administrasjon og styring

82 949

72 532

99 124

Tiltak / endringer til rammen
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Omdisponering av 20 % stilling til beredskapskoordinator innenfor rammen til
Administrasjon og styring.
Politisk styring: Oppjustert møtegodtgjørelse til politiske råd og utvalg samt utgifter i
forbindelse med gjennomføring av valg.
I gebyrregulativet er det foreslått lagt inn et gebyr for vielser utover ordinært tilbud, dvs.
på andre steder og andre tidspunkt enn det ordinære.
Personal og organisasjon: Kontingent DGI har økt med nær 2 mill. kr. og lærlinger med
0,9 mill. kr. Sluttavtale administrasjonssjef 0,6 mill. kr.
Økonomiavdelingen: Av økningen skyldes 0,46 mill. kr. foreslått samordning av
skatteoppkreverfunksjonen med Ullensaker.
Fellesposter: Det er avsatt 20,1 mill. kr i lønnsreserve i 2019 mot 10,6 mill. kr i 2018.
Pensjonsutgiftene (KLP) er forventet å øke med 10 mill. kr utover deflator i 2019, og
denne utgiften er budsjettert samlet her. Begge disse postene skal fordeles ut på det
enkelte virksomhetsområde. Budsjettet for enkelte fellesposter på tilsammen 2,8 mill. kr.
(kontingenter, HMS-midler o.l.) er flyttet til personal og organisasjon.
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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

Medarbeidere
 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 avdelingene og på tvers i hele organisasjonen.
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