
 

1.2.2 b) Levekårsforskjeller 
I Nes, som i resten av landet, er det en økning av innbyggere med utfordringer knyttet til egen 
psykisk helse. I Nes er andelen med ikke-smittsomme sykdommer, fedme og psykiske lidelser 
større enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Flere unge opplever ensomhet og stress. Ifølge 
Ungdata-rapporten er bare 58 prosent av ungdomsskoleelevene i Nes fornøyd med lokalmiljøet 
sitt. Andelen ungdom som sier at de føler seg trygge når de ferdes i nærmiljøet på kvelden, er 
noe lavere i Nes enn i Akershus og Norge. Barn og unge bruker lokalmiljøet i større grad og på 
en annen måte enn foreldrene, og trygge og sunne lokalmiljøer er derfor særlig viktig for denne 
aldersgruppas velferd. En nasjonal utfordring er at befolkningen generelt blir mindre aktiv, og i 
Nes er det flere inaktive barn og unge enn ellers i fylket.  
 
Høy kompetanse blant barnehage- og skoleansatte er sentralt for å realisere en tidlig innsats. I 
Nes har 29 % av de ansatte i barnehage en barnehagelærerutdanning (private og kommunale). 
Flere barnehager i Nes søker om dispensasjon fra utdanningskravet i pedagognormen. Det er en 
utfordring at andelen ansatte uten barnehagelærerutdanning i barnehagene i Nes ikke øker. 
 
En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Det må derfor fortsatt jobbes for 
en positiv utvikling når det gjelder læringsmiljø og læringsresultater i Nes. Det er fortsatt en lavere 
andel elever som fullfører videregående skole i Nes enn for øvrig i hovedstadsregionen, men det 
er en bedring. Det er lav andel høyt utdannede i kommunen. 
 
Det er sosiale forskjeller i forventet levealder i Nes, som i Viken og Norge som helhet. I Nes 
skiller det gjennomsnittlig 5,4 år i forventet levealder for en som har grunnskole som høyeste 
utdanningsnivå, sammenlignet med en som har videregående eller høyere utdanning. 
 
Nes har lav sysselsettingsandel. Andelen helt arbeidsledige i Nes har hatt en nedgang siden 
2015. Arbeidsledigheten er generelt noe høyere blant menn enn kvinner, og høyest blant unge 
voksne. Om lag 70 % av antall arbeidsledige har utdanning tilsvarende grunnskole eller 
videregående nivå. Relativ lav sysselsettingsgrad av unge voksne er en utfordring for Nes.  
 
Nes har en lav andel innvandrere. Mange innvandrere flytter etter endt utdanning på grunn av 
manglende jobbtilbud. Det bor flest innvandrerfamilier på Neskollen og få i Årnes.  
 
Nes ligger noe høyere enn landsgjennomsnittet når det gjelder andelen barn som 
barnevernstjenesten mottar bekymringsmelding for.  
 
 


