KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2030

Vedtatt i kommunestyret 15.10.2013

Nes kommune

FORORD
Kommuneplanens samfunnsdel ble vetatt i kommunestyret 15.10.2013.
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling
av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Kommuneplanen er derfor viktig
for utviklingen av Nes kommune. Den skal fortelle hvordan vi mener at vi kan skape et best
mulig samfunn og hvordan alle kommunens innbyggere kan få et best mulig liv – både i vår
tid og for generasjoner som kommer etter oss.
Kommuneplanens samfunnsdel er utarbeidet med omfattende deltagelse fra både folkevalgte,
administrasjonen og dialogmøter med innbyggere og ikke minst deltakelse fra barn og unge.
Det har kommet mange viktige innspill om hvordan Nes-samfunnet bør utvikle seg.
Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført våren 2012 har blitt brukt aktivt i prosessen og
dannet et underlag til drøfting og prioritering i kommuneplanarbeidet. I dokumentet er det lagt
inn en rekke sitater fra innspill i innbyggerundersøkelsen. Tilsvarende er det lagt inn sitater
fra barn og unges innspill til kommuneplanen for å synliggjøre «barn og unges stemme».
Det har vært et mål å gjøre kommuneplanens samfunnsdel kortfattet og presis. På den måten
blir det mer tilgjengelig og effektivt som styringsdokument. Planen inneholder mål og
strategier som skal bidra til at kommunens utfordringer møtes på en konstruktiv måte. Det er
kommunens målsetting at dette plandokumentet skal bidra til positiv vekst og utvikling i Nes.

Oddmar Blekkerud
Ordfører

Fotograf forsidebilde: Thor Albertsen
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NES KOMMUNES IDENTITET, VISJON
OG VERDIER
Nes er en særpreget landbrukskommune og landets største kornkommune sentralt plassert på
Østlandet med nærhet til Oslo og Gardermoen.
I Nes er det stille og rolig, god plass og gode oppvekstmiljøer – samtidig gir kommunens
geografiske plassering nærhet til både natur, storby, flyplassen og dermed resten av verden.
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. Tettstedet Årnes er kommunesenter og kjennetegnes som en
landsbypreget «stasjonsby» langs Kongsvingerbanen.

Innbyggerstemmer:
«Styrke identiteten bygda har som en
kornkommune og Glomma!»

«Understreke Årnes som en
STASJONSBY! Nye bygg bør bygge opp
under den gamle arkitekturen og/eller
smelte godt sammen med den.»

Fotograf: Thor Albertsen

Vår visjon

Det gode liv der elvene møtes
Visjonen uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på
elvemøtets unike betydning som landemerke og kilde til inspirasjon.
Ansatte og folkevalgte har et
felles ansvar for fortid, nåtid og
framtid. Vi skal forvalte de
ressurser, tradisjoner, kvaliteter
og verdier som finnes i Nes.
Sammen skal vi legge til rette
for at det alltid skal være godt å
bo, leve og arbeide i Nes.
Sammen med næringslivet og
innbyggerne skal kommunen
skape et dynamisk samfunn i
takt med tiden.
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Våre verdier

Nærhet

Engasjement

Synlighet

Verdiene uttrykker både en felles grunnleggende plattform å bygge lokalsamfunnet på inn i
framtida og hvordan kommunen skal arbeide og lede mot visjonen.
Disse tre verdiene skal kjennetegne kommunens organisasjon og væremåte. Samtidig skal
innbyggerne i Nes også kunne identifisere seg med kommunens verdier. Bevisstgjøring av
egne verdier og identitet er viktig for utviklingen av Nes og skal kommuniseres via visjon og
verdigrunnlag. I arbeidet med å komme frem til hvilke verdier som skal prege Nes-samfunnet
og Nes kommune som organisasjon, har både kommunens ledere, folkevalgte og innbyggere
medvirket.
Valget av verdier:
Verdiene som er valgt gir sammen med visjonen et bilde av Nes i dag, men også hvordan det
er ønskelig at Nes utvikler seg i framtiden. Samtidig som kommunens identitet kan forstås
gjennom verdiene, utdyper de på en god måte visjonen. I tillegg danner verdiene akronymet
NES. Sammen med visjonen og satsingsområdene skal dette utvikles til et konsept til aktiv
bruk i markedsføring og omdømmebygging av kommunen.

N
E
N
S
N

Nærhet som verdi rommer flere dimensjoner. De som bor i Nes
skal oppleve å ha trygge og inkluderende nærmiljøer med gode
oppvekstvilkår, som kjennetegnes av godt og nært naboskap.
Ansatte i kommunen skal være imøtekommende, tilgjengelige og
serviceorienterte. I nærhet defineres også kommunens geografiske
nærhet til «alt»: naturen, storbyen, flyplassen og dermed resten av
verden.

Engasjement er en verdi kommunen vil at skal prege både
innbyggere, ansatte og folkevalgte. Vi ønsker engasjerte og aktive
innbyggere som fortsetter det gode frivillige arbeidet og øker sin
samfunnsdeltakelse. Vi vil ha 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.
Kommunen ønsker at både innbyggere, ansatte og folkevalgte med
stolthet er med og synligjør Nes for omgivelsene. Videre definerer
synlighet at Nes skal være en forutsigbar, imøtekommende og åpen
kommune i dialog med innbyggere, næringsliv og eksterne
samarbeidspartnere og instanser. Synlighet innebærer også at
kommunen skal være «frampå» – vi viser fram de gode historiene,
vi våger å tenke nytt og vi sitter i førersetet i samfunnsutviklingen.
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1

OM KOMMUNEPLANEN

Plan- og bygningsloven sier at alle kommuner skal ha en kommuneplan. Lovens formål er å
fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.
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. Dette er samfunnsdelen
som gjelder for perioden 2013-2030.
Bærekraftig utvikling:
Definisjon: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at
kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»
Kommuneplanen skal legge til rette for at kommunen kan vokse på en bærekraftig måte.
Planen skal sørge for at veksten skjer slik at en ivaretar hensynet til bl.a. vilkår for folkehelse,
forebyggende arbeid, bomiljø og oppvekstkår, verdiskapning og næringsvirksomhet, jordvern,
kulturlandskap og samfunnssikkerhet.

1.1 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel viser hvilke satsingsområder kommunen skal fokusere på i
planperioden, både i kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Den viser videre
hvilke overordnede mål vi skal strekke oss etter og hvilke strategier vi skal bruke for å nå
målene.

1.2 Handlingsdel (4-årig økonomiplan)
Kommuneplanens samfunnsdel omfatter også en handlingsdel. I Nes er dette økonomiplanen,
som er et 4-årig handlingsprogram som viser hvordan kommuneplanens langsiktige del skal
følges opp. Økonomiplanen angir prioriteringer for kommende 4-års periode, mens mer
konkrete tiltak vedtas gjennom årsbudsjettet og synliggjøres i virksomhetsplaner.

1.3 Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og
arealbruk. Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides før arealdelen for å legge overordnede
strategier for kommunen som samfunn først. Arbeidet med kommuneplanens arealdel vil
starte opp høsten 2013 og vedtas i 2014.

1.4 Føringer for den kommunale planleggingen
Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser
og oppgaver. Gjennom ulike dokumenter fra nasjonale og regionale myndigheter gis det
føringer og forventninger til kommunen. Særlig når det gjelder spørsmål knyttet til
arealforvaltning og utbyggingsmønster, er det tydelige forventninger om at nasjonale og
regionale interesser blir fulgt opp gjennom kommuneplanlegging. Begrepet folkehelse har gitt
planleggingen en ny dimensjon, ved at folkehelse i lovs form nå er direkte koblet opp mot
plan- og bygningsloven og derved skal legges til grunn i arbeidet med kommuneplanen.
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Kommunens gjeldende planer og tidligere vedtak gir også viktige føringer for
kommuneplanarbeidet. Mål og strategier i disse planene bør videreføres i kommuneplanen.
Dersom mål og strategier som fastsettes i samfunnsdelen er avvikende fra gjeldende planer,
må de andre planene endres slik at de blir i tråd med kommuneplanen.

1.5 Samfunnsdelens oppbygging
Kapittel 2 «Medvirkning i planprosessen» redegjør for prosessen så langt, hvordan
medvirkning i planarbeidet har foregått og skal skje videre. I kapittel 3 «Utviklingstrekk»
oppgis det fakta og bakgrunnsmateriale for påfølgende kapitler.
Planprogrammet til kommuneplanen som ble vedtatt av formannskapet 5.2.2013 i sak 13/6,
fastsatte 5 hovedtemaer i samfunnsdelen; folkehelse, arealbruksstrategi, oppvekst, kultur og
næringsutvikling. Temaet folkehelse skal være gjennomgående i planen og skal prege
samfunnsutviklingen.
I kapittel 4 «Mål og strategier» er hovedtemaene fra planprogrammet innarbeidet i tre
satsingsområder:
Leve: I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve
Lære: I Nes er det fokus på læring og kunnskap
Skape: I Nes er det engasjement og nyskapning
Satsingsområdene er knyttet opp til visjon og verdigrunnlag og uttrykker dels kvaliteter ved
Nes kommune i dag, dels viktige områder for satsing i tiden framover. Inndelingen gir et
rammeverk for mål og strategier og peker på det som skal gis særlig oppmerksomhet og
ressurser i kommende planperiode.
Kapittel 5 «En organisasjon i utvikling» beskriver hvordan kommunen som organisasjon skal
innrettes for å håndtere utfordringer på både kort og lengre sikt. Dette synliggjøres også
gjennom mål og strategier.
Det siste kapittelet «Slik skal kommuneplanen følges opp» viser hvordan oppfølgingen av
vedtatt kommuneplan skal foregå videre.
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2

MEDVIRKNING I PLANPROSESSEN

Et godt lokalsamfunn kan bare skapes gjennom medvirkning fra innbyggere, organisasjoner
og næringsliv. Kommunepolitikkens demokratiske organisering er og skal være fundamentet
for styring av kommunen, men kommunen må også være åpen for andre og nye
medvirkningsformer.
Alle skal ha mulighet til å komme til orde i samfunnsdebatten og samfunnsutviklingen skal
skje i samarbeid med næringsliv, frivillige lag og foreninger og innbyggere for øvrig.
Medvirkning i planleggingen:
Kommunen skal legge til rette for størst mulig offentlighet og reell medvirkning i kommunale
planprosesser. Gjennom hele planarbeidet skal kommunen sørge for åpen, bred og tilgjengelig
medvirkning i lokalsamfunnet. Med medvirkning menes i denne sammenheng enkeltpersoners
og gruppers rett til å delta i og påvirke beslutningsprosesser. Særlig har kommunen et ansvar
for å sørge for å få innspill fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, f. eks barn og unge.

2.1 Planprosessen
Arbeidet med revisjon av kommuneplanen startet opp i mars 2012. Planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble endelig vedtatt i formannskapet i februar 2013.
Formannskapet er kommunens styringsgruppe for planarbeidet. Det er kommunestyret som
fatter endelig vedtak om kommuneplan.
Planarbeidet er drevet av en administrativ tverrfaglig prosjektgruppe sammensatt av
medarbeidere fra kommunalområdene Oppvekst og utdanning, Helse og velferd og
Samfunnsutvikling og kultur. Rådmannens ledergruppe er administrativ styringsgruppe.
Det har vært gjennomført innbyggerundersøkelse, politiske seminarer, åpne
informasjonsmøter og dialogmøter med innbyggerne, samt dialogmøte med rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det har også vært gjennomført eget opplegg for barn
og unge. Administrative
tverrfaglige temagrupper har
jobbet med innspill til mål og
strategier for hovedtemaene
folkehelse, arealbruksstrategi,
oppvekst, kultur og
næringsutvikling og for
kommunen som organisasjon.
Bildet til høyre viser resultatet av
et kreativt gruppearbeid på et
politisk seminar.

Fotograf: Hege Holth
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2.2 Innbyggerundersøkelsen
I 2012 gjennomførte Nes for første gang en innbyggerundersøkelse for å måle «temperaturen»
i forhold til innbyggernes oppfatning av kommunen og hvordan innbyggerne ønsker at
kommunen skal utvikles. Resultatene har vært med å danne et underlag til drøfting og
prioritering i kommuneplanarbeidet.
2900 tilfeldig utvalgte innbyggere 18 år eller eldre ble trukket ut til å delta og kommunen
mottok 1114 svar. Mange viste stort engasjement på de åpne spørsmålene. Det kom inn over
1100 innspill, fordelt på områdene «hva har kommunen lyktes med de siste to år», «hva har
kommunen ikke lyktes med de to siste år» og «konkrete forslag til bedringer».
Det generelle inntrykket i undersøkelsen er at innbyggerne er fornøyd med kommunen på de
fleste temaene det blir spurt om og at folk stort sett trives med å bo i Nes. Områdene næring,
arbeid, transport og tilgjengelighet peker seg ut som forbedringsområder. Spesielt spørsmålet
om standard på veier og gater skårer meget lavt. Mange av innspillene dreier seg om behovet
for utbedringer av veger, flere gang-/sykkelveger og bedre kollektivtilbud. Flere nevner også
at kommunen bør bli bedre på næringsutvikling.
Undersøkelsen gir viktige innspill for videre arbeid med omdømmebygging, tillit og åpenhet.
Disse temaene er løftet frem i kommuneplanen som prioriterte områder for å øke
innbyggernes tillit til at lokaldemokratiet fungerer på en tilfredsstillende måte.
Temaene miljø (avfallshåndtering, vannkvalitet, luftkvalitet, støynivå), kommunen som
bosted, samt kultur og idrett er innbyggerne mest fornøyd med. Mange av innspillene påpeker
at Nes er dyktig på kultur og idrett og at det er gode oppvekstvilkår i kommunen. Samtidig
nevner flere at det bør satses på mer bredde i fritidsaktiviteter for barn og ungdom og at det er
stort behov for flere sosiale møteplasser. Mange innspill trekker også frem at det er viktig
med helhetlig utvikling av kommunen, hvor både kommunesenteret Årnes og resten av
kommunen ivaretas på best mulig måte.
For å vise det generelle inntrykket i undersøkelsen presenteres sitater fra innspillene i
undersøkelsen som «innbyggerstemmer» her i samfunnsdelen.

Innbyggerstemmer:
«PR-fremstøt og omdømmebygging: Nes er for «ukjent»!»
«Fortsatt for defensiv med tanke på visjon, profil og omdømmebygging.»
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2.3 Barn og unges innspill
Plan- og bygningsloven sier at barn og unge skal bli hørt og bli tatt med på råd i den
kommunale planleggingen. Kommunen har vært opptatt av å engasjere barn og unge i
kommuneplanarbeidet ved å spørre om hva som kan gjøre hverdagen deres bedre. Det er barn
og unge selv som vet best hvordan det er å være barn og unge i Nes.
Elevrådene ved barne- og ungdomsskolene fikk tilsendt et opplegg med spørsmål. Noen av
skolene engasjerte alle elevene, ved andre skoler deltok enkelte klasser eller bare elevrådet.
Oppgavene ble løst på ulike måter, fra PowerPoint presentasjoner, til tegninger og montasjer.

Alle svarene vitner om et stort
engasjement blant barn og unge i Nes.
I perioden 9. mars – 2. april 2013 ble
«barn og unges innspill til
kommuneplanen» vist frem i
biblioteket i en egen utstilling i barneog ungdomsavdelingen.
Fotograf: Hege Holth

Barn og unge mener at det beste ved å være barn og ungdom i Nes er trygge og gode
bomiljøer og skoler, og at man har mange venner. Videre at det er mye natur og god plass og
mulighet for ulike fritidsaktiviteter. Særlig kultur og idrettstilbud blir høyt verdsatt.
Når det gjelder hva som kan gjøres for at det skal bli bedre å være barn og ungdom i Nes,
mener barn og unge at det er behov for vedlikehold på skoler og flere lekeapparater/
aktivitetsmuligheter på skolenes uteområder. I likhet med voksne innbyggere er også barn og
unge opptatt av sosiale møteplasser og flere gang-/sykkelveger. De ønsker mer bredde i
fritidsaktiviteter, flere anlegg, lekeplasser og idrettshaller. Barn og unge understeker at det er
viktig å ta vare på miljøet og bygda vår, vedlikeholde bygg og anlegg og ikke drive hærverk.
Det viktigste budskapet fra barn og unge er trygge og gode oppvekstmiljøer og gode skoler.
Rapporten «Hva barn og unge i Nes har på hjerte» gir en utfyllende oversikt over barn og
unges innspill til kommuneplanen 2013-2030. Tilsvarende som for «innbyggerstemmer» er
«barn og unges stemme» presentert i samfunnsdelen med sitater fra barn og unges innspill.

Barn og unge mener:
«Det beste med å være barn og ungdom i Nes er at man får være med på masse
fritidsaktiviteter.»
«Det er veldig mye vi syntes kan forbedres. Noe av det er trygge og gode barne- og
ungdomsmiljøer, flere lekeplasser, svømmehall og idrettshall.»
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3

UTVIKLINGSTREKK

I det følgende presenteres noen sentrale utviklingstrekk i kommunen med betydning for
framtidig langsiktig planlegging og utvikling av kommunen.

3.1 Befolkningsutvikling/prognoser
Nes er en bo- og oppvekstkommune i vekst. Kommunen har 19 819 innbyggere pr 1.1.2013.
Det forventes at folketallet vil passere 20 000 innbyggere i løpet av 2013. SSB sin prognose
for høy vekst er lagt til grunn i planarbeidet. Den innebærer en årlig vekst på 1,5-2,0 %.
Forventet folketall iht. prognosene er 23 797 i 2025, 25 612 i 2030 og 29 001 i 2040. Det siste
året har tilveksten vært på 1,8 %. Figur 3.1. viser utviklingen siden 2001.

Antall innbyggere

Folketall pr 1.1. i perioden 2001-2013
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Figur 3.1. Historisk befolkningsvekst i perioden 2001-2013. Kilde: Akershus fylkeskommune/ssb.no

Fordelingen i alderssammensetningen i befolkningen vil endre seg over tid. Figur 4.2. under
tar utgangspunkt i SSB sin prognose høy vekst for framskrivning av folketallet. I følge denne
prognosen er det de eldste aldersgruppene som vil ha den største økningen.
Dette betyr at den ”produserende” andelen av befolkningen relativt sett blir mindre, mens
gruppen som er avhengig av tjenester blir stadig større. Dette er en nasjonal trend, og det er
denne som forklarer at det blir konkurranse om arbeidskraften. Dette innebærer også at Nes
kommunes inntektsgrunnlag kan blir påvirket negativt.

Antall innbyggere

Fremskrevet folketall - aldersfordeling - høy vekst
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Figur 3.2. Fremskrevet folketall – aldersfordeling med høy vekst 2012-2040. Kilde SSB
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3.2 Boligstruktur og langsiktig arealbruksutvikling
Bosettingsmønsteret i Nes er preget av mange små tettsteder og spredt bosetting, se kart i
figur 3.3. Befolkningsgrunnlaget for hvert tettsted i prosent av folkemengden totalt i Nes,
fremgår av oversikten i kartet. Kommunesenteret er Årnes og her bor 19 % av kommunens
innbyggere. Flere av tettstedene har en befolkningsandel på kun 2 %.
Totalt bor 64 % av innbyggerne i tettbebyggelse. Dette er en mindre andel enn i andre
kommuner i Akershus, hvor gjennomsnittet er 90 %. På Romerike er det bare Hurdal
kommune som har lavere andel tettbebyggelse enn Nes. I hele landet er det totale
gjennomsnittet av bosetting i tettsteder 80 %.
Tettsted
Årnes
Fjellfoten
Haga
Auli

Befolkning –
andel i prosent
19 %
5%
3%
14 %

Tomteråsen

4%

Neskollen

7%

Vormsund

2%

Oppakermoen

2%

Skogbygda

2%

Fenstad

3%

Brårud

2%

Sum

64 %

Figur 3.3. Kart over tettsteder i Nes. Kilde: Nes kommune
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Sammensetningen av husholdningstyper i Nes er omtrent som i landet for øvrig. Det er over
30 % av husholdningene som består av kun 1 person. Fordelingen i husholdningstyper vises i
tabell 3.1. og statistikken gir en indikasjon på at Nes har behov for variasjon i boligtyper.
Boenheter i
prosent

Husholdningstype
Aleneboende

31 %

Par uten hjemmeboende barn

25 %

Par med små barn (yngste 0-5 år)

10 %

Par med store barn (yngste 6-17 år)

14 %

Mor/far med barn (yngste barn 0-17 år)

6%

Enfamiliehusholdning med voksne barn (yngste barn 18 år og over)

10 %

Flerfamiliehusholdninger

4%

Sum

100 %

Tabell 3.1. Prosentvis fordeling av husholdninger. Kilde: Statistikkbank Akershus fylkeskommune/ssb.no

Nes kommune har en boligstruktur med stor overvekt av eneboliger. Dette har sammenheng
med et relativt desentralisert utbyggingsmønster. Boligstrukturen er preget av feltutbygginger
og små tettsteder. I tillegg er det enkeltutbygginger i spredte bosettingsområder.
Andel i prosent
Boligtyper

Nes

Enebolig

Hele landet

78 %

Akershus

53 %

50 %

Tomannsbolig

5%

9%

11 %

Rekkehus, kjedehus

9%

11 %

16 %

Boligblokk

6%

22 %

20 %

Annen bygningstype
Sum

2%

5%

4%

100 %

100 %

100 %

Tabell 3.2. viser at 78 % av
boligtypene i Nes er eneboliger.
Framtidig boligutvikling må ta
hensyn til befolkningsutvikling,
demografi og levekårsutfordringer.

Tabell 3.2. Prosentvis andel boligtyper. Kilde Akershus fylkeskommune/ssb.no

3.3 Sysselsetting
Sysselsettingen i Nes preges av offentlig virksomhet og servicenæringer. Omlag 46 % av
arbeidsplassene finnes innenfor offentlig administrasjon, helse- og sosialtjenester og
undervisning, se fordelingen i sysselsetting etter næring i figur 3.4.
Sysselsatte i bedrifter i Nes etter næring (ca. 5 200 sysselsatte
personer)
Personlig
tjenesteyting
4%

Jordbruk og skogbruk
5%
Sekundærnæringer
14%

Helse og
sosialtjenester
28%

Undervisning
12%

Offentlig
administrasjon,
forsvar,
sosialforsikring
6%

Varehandel, hotell og
restaurant,
samferdsel,
finanstjenester,
forretningsmessige
tjenester og eiendom
32%

Figur 3.4. Sysselsatte etter næring. Kilde Akershus fylkeskommune/ssb.no
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Hvor jobber innbyggerne i Nes

Andel i
prosent

Egen kommune

39,2 %

Oslo

21,1 %

Øvre Romerike

16,5 %

Nedre Romerike

15,9 %

Øvrige Akershus

1,9 %

Utenfor Oslo/Akershus

5,4 %

Sum

100 %

Egendekningen av arbeidsplasser i Nes har
sunket noe de siste årene og ligger nå i
underkant av 40 %.
Nes er således en typisk pendlerkommune
hvor flertallet av de sysselsatte innbyggerne
jobber i en annen kommune. Som det fremgår
av tabell 3.3. er det til Oslo flest pendler.

Tabell 3.3. Sysselsetting, andel pendling. Kilde ssb.no

3.4 Kommuneøkonomi
Nes kommune er en lavinntektskommune, der store deler av inntektene går med til å oppfylle
lov- og minstekrav til tjenestene. Samtidig sporer dette til å finne effektive løsninger for å
sikre innbyggerne et godt tjenestetilbud.
Forventet befolkningsutvikling og næringer i vekst vil føre til økt etterspørsel etter
kommunens tjenester, samtidig skal kommunen utvikle sin samfunnsrolle. Gode, langsiktige
og bærekraftige planer blir avgjørende. Samtidig vil dette stille krav til strenge prioriteringer,
og avstemming mellom forventninger og de muligheter Nes kommune har til å tilby tjenester.
Investeringsnivået må avpasses til kommunens inntektsmuligheter og kostnadene ved
tjenesteproduksjonen som følge av lovpålegg og minstestandarder. Kommunen vil derfor
kontinuerlig utfordres med hensyn til å tenke strategisk og langsiktig, blant annet vedrørende
investeringer, organisering og tjenesteleveranser til innbyggerne. Stram økonomistyring og
stor oppmerksomhet rettet mot hensiktsmessige effektiviserings- og omstillingstiltak vil være
viktige virkemidler for å sikre ønsket utvikling.

3.5 Folkehelse
Folkehelse er et gjennomgående tema. Folkehelsebegrepet må forstås ganske bredt og
inkludere sentrale verdier som livskvalitet og trivsel. Folkehelse betyr i denne sammenheng
ikke så mye «fravær av sykdom», men kan snarere være uttrykk for samfunnets menneskelige
ressurser, funksjonsdyktighet og deltakelse inn i framtiden. Hovedformålet med
folkehelsearbeidet er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet, og reduserte
sosiale helseforskjeller.
Nes kommunes folkehelseoversikt
Etter folkehelseloven skal kommunen ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal
identifisere kommunens ressurser og folkehelseutfordringer lokalt, og skal danne et grunnlag
for kommunalt planarbeid etter plan- og bygningsloven og for tverrsektorielle tiltak for
folkehelsen. Oversiktsarbeidet baserer seg på opplysninger fra kommunens folkehelseprofil,
innbyggerundersøkelse og annet tallmateriale, ulike intervjuer, møter og dialogkonferanser.
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Folkehelseoversikten i Nes kommune kan kort sammenfattes slik:
Utfordringer:
Levekårsforhold, særlig knyttet til utdanning og inntekt har et vesentlig forbedringspotensial.
Antall elever som fullfører videregående skole er lavere enn ønskelig. Befolkningens
helsetilstand er preget av en overhyppighet av sykdomstilstander og risikofaktorer som er
direkte relatert til helseatferd («livsstil»), og til varierende grad av sosiale nettverk og
integritet. Barn og unge er i stor grad aktive innen organisert kultur og idrett, men frafallet er
stort i løpet av tenårene.
Ressurser:
Det finnes rikelig med attraktive natur- og friområder. Kommunen har mange gode
kulturtilbud og innbyggerne er aktive gjennom en rekke frivillige organisasjoner.
På bakgrunn av folkehelseoversikten foreslås følgende hovedmål for folkehelse i Nes:

Friske og mestrende nesbuer
At folkehelse er gjennomgående innebærer at vi skal legge til rette og planlegge for god
folkehelse i alt vi gjør. Derfor er det ikke formulert særskilte mål og strategier for folkehelse
utover dette hovedmålet.
Folkehelseperspektivet ivaretas i hovedsak gjennom strategiene under satsingsområdene i
kommuneplanen, som alle skal bidra til at vi får en frisk og mestrende befolkning, slik
hovedmålet for folkehelse beskriver. I tillegg til strukturelle tiltak er pedagogiske virkemidler,
aktivt tverrsektorielt samarbeid og involvering av frivillig sektor viktig for å mobilisere og
engasjere befolkningen og minne om ansvaret for levevaner og egen helse.

Fotograf: Thor Albertsen

Innbyggerstemmer:
«Kommunen må øke fokus på og iverksette konkrete, synlige tiltak rundt prosjektet
folkehelse. Voksne sitter for mye i sofa, barn sitter for mye foran data.»
«Vakker natur med en rekke muligheter for uteaktiviteter som turer»
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4

MAL OG STRATEGIER

Visjonen danner retningen for kommunens utvikling. Kommuneplanen skal legge til rette for
at kommunen jobber målbevisst over lang tid. Bærekraftig utvikling er fellesnevneren for
målene som kommunen setter seg. Alle målene skal avstemmes mot bærekraft.
I Planprogrammet ble det definert 5 hovedtemaer som skal bidra til å realisere visjonen og
som skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser i kommende planperiode:
 Folkehelse
 Langsiktig arealbruksstrategi
 Oppvekst
 Kultur
 Næringsutvikling

Hovedtemaene er innarbeidet i 3 satsingsområder:

Leve: I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve
Lære: I Nes er det fokus på læring og kunnskap
Skape: I Nes er det engasjement og nyskapning
Satsingsområdene er knyttet opp til visjon og verdigrunnlag og uttrykker dels kvaliteter ved
Nes kommune i dag, dels viktige områder for satsing i tiden framover. Satsingsområdene gir
et rammeverk for mål og strategier og peker på det som skal gis særlig oppmerksomhet og
ressurser i planperioden.
Deler av satsingsområdene griper inn i hverandre og noen områder omtales flere steder, men
fra ulike vinkler. For eksempel er arealbruksstrategi og kultur temaer som berøres både i
satsingsområdene Leve og Skape.
Innenfor hvert satsingsområde er det definert mål «Slik vil vi ha det» og for hvert av disse
målene er det strategier «Slik gjør vi det». Strategiene er ikke så konkrete at hvilke tiltak som
skal iverksettes beskrives, men sammen med målene danner de grunnlag for kommunens mer
detaljerte handlingsprogrammer og ressursbruk i kommende år.
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Figur 4.1 viser sammenhengen mellom bærekraftig utvikling, satsingsområdene og visjon og
verdier på følgende måte:






Et hus med visjonen «på taket» – denne skal vi strekke oss etter
Bærekraftig utvikling er «grunnmuren» for all planlegging og utvikling framover
Verdiene synliggjøres med elvemøtet og danner akronymet NES
Verdiene «bærer» satsingsområdene
Ved å satse på disse tre områdene skal vi oppnå visjonen

DET GODE LIV DER ELVENE MØTES

LÆRE

SKAPE

ENGAMSJEMENT

LEVE

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Figur 4.1. Nes kommunes visjon, satsingsområder og verdier

Innbyggerstemme:
«Mer langsiktig planlegging av hele kommunen og hva slags kommune vi vil ha.»
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4.1 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.

Areal- og transportplanlegging
I samsvar med befolkningsframskrivingen som er lagt til grunn for kommuneplanarbeidet skal
det legges til rette for tilstrekkelig arealer for å dekke opp behovet innenfor ulike formål.
Samtidig skal utbyggingsmønsteret utformes på en måte som støtter opp under målsettingen
om en bærekraftig utvikling og folkehelse. Formålet med samordnet areal- og
transportplanleggingen både nasjonalt, regionalt er å redusere klimagassutslippene, bevare
jordbruksarealer og redusere transportbehovet. For kommunen handler det om å fremme
miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv
trafikkavvikling.
Nes er en av Norges største landbrukskommuner og har en lang historie med spredt
bebyggelse og mange mindre tettsteder. Videre har Nes mange småbedrifter innen bygg og
anlegg der bolig og næring tradisjonelt har vært samlokalisert. Nes sin særegenhet med noe
spredt boligbygging videreføres ved at muligheter for boligbygging i og utenfor tettsteder
opprettholdes. Økt fortetting og transformasjon i eksisterende tettsteder som har potensiale for
effektiv og attraktiv kollektivtrafikk, er nødvendig for å oppnå bærekraftig tettstedsutvikling,
redusert transportbehov og avhengighet av bil.
Bo- og oppvekstvilkår
Oppvekstsvilkårene for barn og unge er den viktigste suksessfaktoren for god
samfunnsutvikling. Barn og unge skal vokse opp i trygge og utviklende miljøer og gis ulighet
til å bidra aktivt i lokalsamfunnet. Derfor skal utvikling av og tilbudet til barn og unge stå
øverst på kommunens dagsorden. Nes kommune er allerede karakterisert som en god bo- og
oppvekstkommune. Mange kvaliteter i bomiljøene er det viktig å ta vare på og utvikle videre.
Nærhet til natur og kulturlandskap representerer unike verdier og muligheter. Det forventes at
kommunal planlegging bidrar til universell utforming av omgivelser og bygninger. Lokalisern
g av ulike funjsjoner må ses i sammnehnheng slik at ferdsel og adkomst blir enklest mulig og
utformingen av områder og bebyggelse legger til rette for tilgjengelighet for alle
brukergrupper.
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Hverdagsaktiviteter
Muligheter for fritids- og idrettsaktiviteter i hverdagen er sentrale elementer for innbyggernes
levekår og livskvalitet. Et godt og bredt utbygd tilbud av hverdagsaktiviteter kan virke
helsefremmende og bidra til trivsel og trygghet for innbyggerne. Isolasjon og ensomhet er en
stor utfordring i dagens samfunn, der mange bor og lever alene. Det blir viktig å legge til rette
for sosiale møteplasser og aktiviteter som bidrar til å styrke fellesskapsfølelse og fremmer
kontakt. Inn under dette ligger at det skal legges til rette for både nærmiljøanlegg og større
sentralt beliggende ordinære anlegg.
Helse og omsorg
Befolkningens alderssammensetning endres og kompleksiteten i oppgaveløsningen øker i tråd
med statlige helsereformer. I Nes skal helse- og omsorgstjenestene gis etter prinsippet om
Beste Effektive Omsorgsnivå (BEON). Framfor å heve terskelen for å få hjelp må det i større
grad utvikles tjenester som støtter opp under forebygging, tidlig innsats og rehabilitering.
Morgendagens omsorgstjeneste i Nes skal legge til rette for at brukerne i større grad blir en
ressurs i eget liv. Lokalsamfunnets innbyggere skal mobiliseres på nye måter slik at de blir
ressurser for hverandre. Gjennom å ta i bruk velferdsteknologi skal innbyggerne i større grad
være i stand til å hjelpe seg selv, gi mestring av egen hverdag og dermed bedre muligheter til
et langt liv i eget hjem. Omsorgsplanen 2013-2025 Rett hjelp til rett tid utdyper dette
strategigrunnlaget.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Samfunnssikkerhet innebærer å bidra til et trygt og robust samfunn, blant annet gjennom å
skaffe oversikt over relevant risiko. Målet er å forebygge og håndtere risiko og unngå
unødvendig sårbarhet i samfunnet. Samfunnssikkerhet dreier seg om god fysisk planlegging
for å unngå at det skjer utbygging i fareområder, forebyggende sosialt arbeid og hjelpetiltak i
forhold til utsatte grupper samt håndtere kriser som kan oppstå i et samfunn. Kommunen har
ansvar for å informere, skaffe forpleining, sørge for å opprettholde infrastruktur, drive
opprydding, sørge for drikkevann og gi nødvendig helsehjelp.
Kommunen har plikt til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som gir oversikt
over risikobildet i kommunen. På bakgrunn av analysen skal kommunen vurdere forhold som
bør følges opp gjennom kommunens planlegging etter plan- og bygningsloven og i
beredskapsplanleggingen.

Barn og unge mener:
«På fritiden ønsker vi at det vi har fra før blir bedre tatt vare på. Vi ønsker også fotballbaner i alle
nærmiljø, og flere ungdomsklubber. Det hadde også vært bedre hvis vi hadde flere gangveier.»

«Nærmiljø/lekeplasser/møteplasser: benker og bord burde finnes mange steder for
samlingsplasser»
«Vi elever ønsker at det skal bli mindre forsøpling og hærverk!»
«Hvis jeg fikk bestemme ville jeg lagd en gruppe som viser nye barn rundt».
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Slik vil vi ha det:
Nes kommune har et balansert og bærekraftig bosettingsmønster
Slik gjør vi det:
 Planlegge boligutvikling på grunnlag av framskriving av folkemengden
 Samordne boligbygging med skoletilbudet og muligheten for helsefremmende og
miljøvennlig transport
 Ha en aktiv boligpolitikk som bidrar til gode levekår i hele kommunen
 Ha en god balanse mellom store og små boliger
 Framtidig befolkningsvekst skjer hovedsakelig ved fortetting, transformasjon og
utvikling i og rundt eksisterende tettsteder
 Nye utbyggingsprosjekter lokaliseres hovedsakelig i tilknytning til
kollektivknutepunkt med offentlige tjenester og servicefunksjoner, slik at innbyggerne
får bedre muligheter til å gå, sykle eller bruke kollektivtransport til daglige gjøremål
 Være pådriver til at gang- og sykkelvegprosjekter i kommunen iverksettes

Slik vil vi ha det:
Nes er en god kommune å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og trygghet, samt identitet og
tilhørighet til eget nærmiljø
Slik gjør vi det:
 Legge til rette for at boligområdene og tjenenesteproduksjon utvikles for å sikre
møteplasser, aktiviteter, trivsel, god tilgjengelighet og trygg ferdsel
 Sørge for enkel og allmenn tilgjengelighet til aktivitets- og rekreasjonsområder i
nærmiljøet
 Skape møteplasser som fremmer mangfold og tilrettelegge for aktiviteter som gir
tilhørighet
 Fremme god og helhetlig byggeskikk og arkitektur
 Styrke fellesskapsfølelsen og fremme mangfold, vennskap, toleranse og respekt
 Stimulere innbyggere til å delta aktivt i lokalsamfunnet

Slik vil vi ha det:
Årnes er et attraktivt kommunesenter i vekst
Slik gjør vi det:
 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
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Slik vil vi ha det:
Spesielt verdifulle arealer og naturressurser forvaltes slik at de også blir til glede og nytte for
framtidige generasjoner
Slik gjør vi det:
 Bidra til å forbedre tilgangen til de store elvene (Glomma og Vorma)
 Sikre kulturlandskapet og verne sårbar natur
 Sikre verdifulle rekreasjonsområder og sammenhengende grønnstruktur
 Dokumentere potensialet for fortetting og ny bruk av gamle industriområder,
transportarealer m.m.
 Nedbygging av dyrka- og dyrkbar mark skal være særskilt begrunnet

Slik vil vi ha det:
Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer
Slik gjør vi det:
 Legge til rette for at arealer og anlegg som brukes av barn og unge har universell
utforming og er sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare
 Planlegge barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet i bygg som har stor fleksibilitet og
som kan benyttes til andre aktiviteter i nærmiljøet
 Sørge for at barn og unges interesser ivaretas i alle typer kommunal planlegging og at
barn og unge selv får delta
 Sørge for en helhetlig barne- og ungdomspolitikk som bygger på fellesskap og
deltakelse for alle

Slik vil vi ha det:
Nes har aktive innbyggere
Slik gjør vi det:
 Legge til rette for at innbyggerne har mulighet til å utføre daglig fysisk aktivitet i sitt
nærmiljø, uavhengig av bakgrunn og forutsetning
 Støtte lavterskeltilbud og bredde innen organisert og uorganisert virksomhet
 Sørge for tilstrekkelige og tilgjengelige arenaer og områder for organisert og
uorganisert fysisk aktivitet
 Stimulere til vedvarende deltakelse i idretts- og friluftsliv
 Tilrettelegge for økt bruk av naturen og nærområdene
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Slik vil vi ha det:
Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag
Slik gjør vi det:
 Forebygge og begrense livsstilssykdommer
 Utvikle frisklivs- og rehabiliteringstilbud
 Stimulere til nye frivillighetsformer der brukerne selv spiller en sterkere rolle
 Ta i bruk ny velferdsteknologi som i større grad setter innbyggerne i stand til å hjelpe
seg selv
 Tilrettelegge for at flere innbyggere gis mulighet til et langt liv i eget hjem

Slik vil vi ha det:
Nes kommune sikrer innbyggernes liv, helse, miljø og materielle verdier
Slik gjør vi det:
 Jobbe systematisk og målrettet med forebyggende samfunnssikkerhet og beredskap
 Ha en oppdatert helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan som
grunnlag for kommunal arealplanlegging og utøving av tjenester og forvalting
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Innbyggerstemmer:
«Foreslår at det lyttes skikkelig til denne undersøkelsen, og mener trivsel for innbyggerne
er eneste vei til suksess for kommunen. Det må skapes trivsel på alle plan.»
«… Ta vare på de gode levekårene vi har i Nes, med tanke på vann/luftkvalitet, nærhet til
natur og friluftsopplevelser»
«Fokus på trygghet og mangfold i kommunen vil skape et levelig samfunn…»
«Skap arenaer for sosialt samvær på tvers av alder»

Fotograf: Thor Albertsen
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4.2 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 å 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.

Skole- og barnehagestruktur og læringsmiljø
Nes kommune har gjennom mange år hatt gode grunnskoler med desentralisert skolestruktur.
Behovet for større skoleenheter er begrunnet bl.a. ut fra bedre faglig kompetanse- og
læringsmiljø, større mulighet for individuell tilpasning, bredere sosiale miljøer for elevene og
bedre ressursutnyttelse. Dette er hensyn som må avveies mot ønske om nærhet og gang-/
sykkelavstand for flest mulig.
Kommunen har tilnærmet full barnehagedekning med gode kompetente voksne. Den
bygningsmessige standarden og standarden på uteområdene varierer imidlertid. Fremtidige
barnehager må ha kompetanse som ivaretar bredde i tilbudet og kapasitet til alle som ønsker
plass. Kommunale og private barnehager må behandles likt.
Utdanningsnivået i Nes er relativt lavere enn sammenlignbare kommuner. Et stort antall
elever fullfører ikke videregående skole. Nes er i den heldige situasjon at det er to
videregående skoler lokalisert i kommunen. Samarbeidet mellom grunnskolen, de
videregående skolene og andre instanser må forsterkes for å gi flest mulig elever muligheten
til å gjennomføre det 13-årige skoleløpet.
Informasjon, dialog og kunnskapsformidling
Læringsbegrepet er tradisjonelt knyttet til skolegang, studier og arbeidsliv, men «livslang
læring» innebærer å styrke grunnlaget for læring gjennom hele livet. Gjennom hele livsløpet
må enkeltmennesket ha mulighet for deltakelse, mestring og positive opplevelser. Ikke minst
er det viktig med kunnskapsformidling om faktorer som gir god helse.
For å sikre engasjement, samfunnsdeltakelse og medvirkning må kommunen være åpen,
imøtekommende og tilgjengelig. Det blir viktig å styrke dialogen med innbyggere, frivillig
sektor, næringsliv og andre aktører. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et
viktig virkemiddel for å sikre at alle skal kunne delta.
Barn og unge mener:
«I Nes kommune er det bra skoler med lite mobbing!»
«Trivselslederne gjør en strålende jobb slik at vi nesten alltid har noe å gjøre i friminuttene.»
«Når vi får nye utenlandske elever i klassen burde elevene forberede seg ved å gi den nye en
omvisning og fortelle om Nes.»
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Slik vil vi ha det:
Nesskolen gir barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø for alle elever
Slik gjør vi det:
 Skolens kunnskapsmål settes i sentrum
 Medvirke til å ha gode lærere i alle klasserom
 Bidra til å skape gode læringsmiljø gjennom gode, fleksible og hensiktsmessige
skolebygg og uteområder
 Styrke samarbeidet mellom hjem og skole/barnehage
 Bidra til at flest mulig fullfører videregående skole gjennom å se sammenhenger i hele
oppvekstfasen

Slik vil vi ha det:
Nes er en kommune preget av engasjement, åpenhet og inkludering, med et lokaldemokrati
basert på tillit og medvirkning
Slik gjør vi det:
 Tilrettelegge for og oppmuntre til deltakelse og engasjement hos innbyggere/
interessegrupper
 Stimulere barn og unges medvirkning i lokaldemokratiet
 Integrere initiativ fra innbyggere, bedrifter, entreprenører, ildsjeler og frivillige
organisasjoner i utviklingsarbeid
 Utvikle og utnytte kanaler for informasjon og dialog mellom kommune, innbyggere,
frivillig sektor, næringsliv og andre aktører
 Utarbeide prinsipper for innbyggerdialog for å utvikle tjenestetilbudet i kommunen
 Stimulere til livslang læring
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Innbyggerstemmer:
«Langsiktig skoleplanlegging hvor barnas behov for en god skole er i fokus.»
«… Det er tid for handling. Gi nesbuene en kommune de ønsker å flytte tilbake til etter endt
utdanning.»
«Politikere og kommune må ha en bedre informasjonsstrategi, slik at den enkelte innbygger i
mye større grad vet hva som foregår, hvorfor og når.»

Fotograf: Thor Albertsen
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4.3 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.

Kultur
Nes kommune har allerede i dag et varierte og aktivt kulturliv med nyskapning, tradisjoner og
dugnadsånd. Nes har blant annet en stor museumssamling, veldrevet kulturhus og gode
kulturtjenestetilbud. Kulturminner og kulturhistoriske verdier som har bidratt til å gi Nes sitt
særpreg og som er unike for Nes, må forvaltes og benyttes på best mulig måte.
Kultur handler om identitet og legger grunnlag for kreativitet og verdiskapning. På alle plan
ønsker kommunen at kulturtilbudet fortsatt skal holde et høyt faglig nivå og at kultur brukes
til omdømmebygging og identitetsskaping. Nes kommunes kultur og egenart skal benyttes for
å tiltrekke næringer til kommunen.
Gode kultur- og fritidstilbud er også sentrale elementer for innbyggernes levekår og
livskvalitet, og en viktig del av arbeidet for å øke toleranse og forståelse på tvers av kulturer,
mellom barn/unge og voksne, samt redusere sosiale forskjeller blant befolkningen.
Frivillighet
Det er et aktivt lag- og foreningsliv i kommunen. Fritidsaktiviteter innen blant annet kultur og
idrett er viktige for barn og unges oppvekstsvilkår, innbyggernes trivsel og velferd og
mulighet for deltakelse i samfunnslivet. Det er viktig å verdsette hva det frivillige arbeidet
bidrar med i lokalsamfunnet.
For å gi et tilfredsstillende tilbud til innbyggerne er samarbeid med og innsats fra frivillige lag
og organisasjoner helt sentralt. Frivilligheten kan være en avgjørende faktor for kommunens
utvikling og det er behov for å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk. Dette må gjøre i
samhandling og dialog med frivillige.
Næringsutvikling
Kommunen må ta aktive grep for å tilrettelegge for og sikre en positiv utvikling når det
gjelder det lokale næringsliv. Det handler bl.a. om å øke kommunens attraktivitet og sikre et
godt omdømme blant egne innbyggere - og det handler om å utvikle et sterkt sentrum. Det blir
viktig å ha en næringspolitikk som gir næringslivet forutsigbare rammebetingelser.
Nes er landets største kornkommune og landbruksnæringen er en viktig bidragsyter for
verdiskapningen. Dette er fortrinn som må videreutvikles. Etablering av Esval Miljøpark KF
og mulighetene dette gir bør videreutvikles. For å oppnå vekst og utvikling i næringslivet, vil
det være nødvendig å samarbeide med nabokommuner, regionale myndigheter, samt sentrale
og lokale næringslivsaktører
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Barn og unge mener:
«I Nes kommune har vi mange fritidstilbud! Vi kan blant annet spille fotball, gå på ski, turne,
spille teater, spille håndball og spille innebandy! Det er noe vi barn og unge setter stor pris
på!»
«En ting vi er fornøyd med er det gode tilbudet i kulturskolen.»

Slik vil vi ha det:
Kulturkommunen Nes ivaretar både det eksisterende kulturliv og stimulerer til nyskaping og
mangfold
Slik gjør vi det:
 Være en åpen og gjestfri kulturkommune
 Stimulere til produksjon og formidling av kunst og kultur på et kvalitativt høyt nivå
 Videreutvikle etablerte og planlegge nye kulturarenaer
 Legge til rette for kulturformidling og kulturtilbud som gjenspeiler mangfoldet i
befolkningen slik at alle gis et tilbud om kulturelle aktiviteter.
 Kulturminner og kulturmiljøer i Nes vernes som en del av kulturarven

Slik vil vi ha det:
Nes kommune spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige samfunnsoppgaver
Slik gjør vi det:
 Utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk
 Sikre gode vilkår for frivilligheten
 Legge til rette for og oppmuntre til partnerskapsavtaler

Slik vil vi ha det:
Nes kommune er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetablering og næringsutvikling
Slik gjør vi det:
 Legge til rette for vekst og utvikling i nye og eksisterende næringer
 Stimulere til at landbrukets ressurser bidrar til økt verdiskapning og som bidragsyter
for velferdstjenester innenfor blant annet oppvekst og utdanning, arbeid og omsorg.
 Utnytte Nes kommunes kultur og egenart for å tiltrekke næringer
 Støtte og stimulere til innovasjon og nytenkning i videregående skoler og næringsliv
 Bidra til etablering av attraktive næringsområder
 Legge til rette for etablering av publikumsrettede og arbeidsplassintensive
arbeidsplasser hovedsakelig i eller nær tettsteder med effektivt kollektivtilbud
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Slik vil vi ha det:
Nes er et regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av næring innenfor kretsløpsbaserte
avfallssystemer og fornybar energi
Slik gjør vi det:
 Nes kommune er en pådriver for arbeidet med planer og strategier for innovasjon og
næringsutvikling blant annet gjennom Esval Miljøpark KF
 Utvikle virkemidler som gjør Nes kommune og Esval Miljøpark KF attraktiv for
etablering av miljørelaterte virksomheter
 Bidra til at Esval Miljøpark KF og nærliggende arealer utvikles slik at området blir ett
regionalt og nasjonalt kompetansesenter innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og
fornybar energi
 Stimulere til at landbrukskompetansen i Nes benyttes til innovasjon og utvikling av
produkter og løsninger innen gjenvinning og ressursutnyttelse av avfall

Slik vil vi ha det:
Nes kommune spiller en aktiv rolle i regionalt samarbeid
Slik gjør vi det:
 Arbeide målrettet for å synliggjøre regionens og kommunens fortrinn
 Arbeide for økt åpenhet og effektivitet i samarbeidet med kommunene på Øvre
Romerike (ØRU)
 Bidra til å styrke Gardermoregionen som felles arena for næringsutviklings- og
arbeidskraftområde
 Arbeide for å utvide interkommunalt samarbeid om regionale planer, programmer og
kommunale tjenester
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Innbyggerstemmer:
«Bidra til å utnytte potensialet i landbruksnæringa sammen med organisasjoner og
næringa.»
«Mye godt frivillig arbeid!»
«Kulturlivet kan vi være meget stolte av!»

Fotograf: Thor Albertsen
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5

EN ORGANISASJON I UTVIKLING

Kommuneorganisasjonen må være robust og kunne håndtere utfordringer på både kort og
lang sikt. En organisasjon i utvikling handler om at Nes kommune må ha en organisasjon og
en kompetanse som møter både dagens og fremtidens krav.

Rammebetingelser og tjenesteutvikling
Befolkningsutviklingen i Nes på lang sikt vil legge stort press på kommunale tjenester og det
er nødvendig å utvikle samarbeidet med andre offentlige instanser, privatpersoner, ideelle
organisasjoner og næringslivet for å løse oppgavene. Kravene til og etterspørselen etter
kommunale tjenester øker raskere enn tilgangen på midler og det lokalpolitiske
handlingsrommet utfordres av krav om friere brukervalg og statlige pålegg.
Evne til nytenkning og samhandling står derfor sentralt i kommunens ulike roller som
samfunnsutvikler, forvalter og tjenesteprodusent. Kommunikasjonen med innbyggere og
brukere må være god og det må skapes realistiske forventninger til tjenesteytingen. Dette
krever høy grad av involvering av innbyggere i utvikling, gjennomføring og evaluering av
tjenestene. Ny teknologi må tas i bruk i tjenesteutvikling og i informasjon og kommunikasjon
med befolkningen.
Personalpolitikk, kompetanse og rekruttering
En attraktiv, dyktig og effektiv organisasjon som løser samfunnsoppgavene og leverer gode
tjenester, forutsetter et godt arbeidsmiljø og myndiggjorte, kompetente medarbeidere. At Nes
oppleves som en attraktiv arbeidsgiver er viktig for å kunne rekruttere nødvendig og
kompetent arbeidskraft i årene framover. Nes kommune skal sikte mot et omdømme preget av
service, kvalitet og effektivitet og utøve en personalpolitikk som setter ledere og ansatte i
stand til å realisere kommunens mål.

Slik vil vi ha det:
Nes kommune er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som har gode tjenestetilbud i
takt med tiden
Slik gjør vi det:
 Være en tydelig aktør i samfunnsutviklingen
 Øke samhandlingen internt i kommunen og med eksterne partnere for å sikre
helhetlige og koordinerte tjenester
 Ta i bruk og utnytte digital teknologi i tjenesteutviklingen
 Tilby tjenester og løsninger tilpasset brukerbehovene
 Forankre visjon, verdier og satsingsområder i hele kommuneorganisasjonen
 Ha robuste fagmiljøer og effektiv drift
 Ha kompetente og myndiggjorte medarbeidere
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6

SLIK SKAL KOMMUNEPLANEN
FØLGES OPP

Utviklingen av et helhetlig plan- og styringssystem skal sikre en sterkere sammenheng i
kommunens plandokumenter, fra kommuneplanen som det overordnede styringsdokumentet,
til økonomiplan (handlingsprogram) og virksomhetsplaner. Alle planer skal bygge på
kommuneplanen, som er «alle planers mor».
Systemet består av styringsdokumenter og styringsprosesser som foregår i et fireårsjul og et
årshjul, se figur 6.1.

Planstrategi
Virksomhetsplan

1-års hjul

Handlingsprogram/
økonomiplan

4-års hjul

Planprogram

Årsmelding
Kommuneplan
Samfunnsdel og
arealdel

Figur 6.1. Plansystemet, årshjulene

Styringssystemet skal ivareta både folkevalgtes ansvar for strategisk ledelse og
administrasjonens ansvar for å iverksette politiske vedtak og styringssignaler. Systemet
bygger på mål- og resultatstyring, og skal bidra til at kommuneplanens mål og strategier
følges opp gjennom de fire fokusområdene Samfunn, Brukere, Medarbeidere og Økonomi.
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OVERSIKT OVER KOMMUNENS PLANER
Planstrategi for Nes 2012-2015
Kommuneplanen – samfunnsdel og arealdel
Handlingsdel - økonomiplan/handlingsprogram (4år) og budsjett (1år)
Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2012-2023
Kommunedelplan for Årnes 2009-2012
Energi- og klimaplan 2011-2020
Omsorgsplan 2013-2025
Boligsosial handlingsplan 2011-2015
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016
Et løft i Nes-skolen – Handlingsplan for kvalitetssikring 2014-2018
Strategiplan for kultur 2014Kulturminnevernplan 2014Plan for barn og unge 2014Hovedplan for vann og avløp 2013Risiko- og sårbarhetsanalyse ØRU-samarbeid
Trafikksikkerhetsplan 2013-2017

Gjeldende planer
Planarbeid pågår eller er under oppstart/ skal iverksette i planperioden
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Våg å
tenke nytt !!

