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Forord 

 
Samfunnet vi lever våre liv i påvirker folkehelsen, av den grunn er samfunnsutviklingen en av 
kommunes viktigste oppgaver. Befolkningens helse er en av samfunnets viktigste ressurser, og 
god helse skaper mer velferd og livskvalitet. Vi skal legge til rette for et helsefremmende samfunn 
som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller. For å lykkes med det er det nødvendig å ha et 
godt kunnskapsgrunnlag med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, samt å følge 
med på utviklingen.  
 
Vi har et felles ansvar for folkehelsearbeid i hele organisasjonen, på tvers av kommunalområder 
og virksomheter. Vi skal vurdere hvordan folkehelsen kan påvirkes i positiv eller negativ retning i 
alt vi planlegger å gjøre. Som kjent er Nes så mye mer enn kommunen som organisasjon, og det 
er derfor ønskelig og nødvendig å ha gode samarbeid med frivilligheten og næringslivet for å få til 
et best mulig resultat. For å oppnå et bærekraftig Nes-samfunn er det sentralt å øke evnen til 
selvhjelp og mestringstro i befolkningen. Dette gjøres ved fokus på ressurser og friskfaktorer, og 
defineres som helsefremmende arbeid. Det innebærer at en stimulerer til utløsning av ressurser i 
individer, familier og samfunn slik at alle kan få tiltro til egne ressurser og mestre utfordringene 
selv, samt oppleve mening og livsglede. Det helsefremmende perspektivet er et supplement til 
forebyggende arbeid og behandling, og helt nødvendig for et bærekraftig samfunn.   
 
Dokumentet du nå holder i hånden, er vårt kunnskapsgrunnlag for samfunnsutviklingen av Nes. 
Det betyr at dette kunnskapsgrunnlaget skal benyttes til utarbeidelse av planstrategi, og som 
grunnlag for prioriteringer av satsningsområder, mål, strategier og tiltak. Planstrategien skal vise 
hvilken retning arbeidet vårt skal ha og hvilke planer vi trenger for å bygge videre på de 
ressursene vi har, samt for å løse de utfordringer vi står overfor. Det handler om å rette innsatsen 
der en kan få størst effekt og gevinst. Kunnskapsgrunnlaget skal gjøres kjent administrativt, 
politisk og offentlig. 
  
Vi arbeider for Nes kommunes visjon «det gode liv der elvene møtes», og #sammen skal vi skape 
det. 
 
 
Årnes, januar 2020 
 
 
Ordfører 
Grete Sjøli 
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1 Innledning 

1.1 Hensikt 
Dokumentet gir oversikt over viktige utviklingstrekk og utfordringer i Nes kommune og har til 
hensikt å være et kunnskapsgrunnlag for drøfting av kommunens planleggingsbehov 
og prioriteringer kommende fireårsperiode. Dokumentet inkluderer oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer og dekker således lovkravet jf. folkehelseloven. 
 
Følgende utgjør hovedtema for kunnskapsgrunnlaget: 

 Sosiale forskjeller 

 Befolkningsutvikling og demografi 

 Oppvekst- og levekårsforhold 

 Klima, energi og miljø 

 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

 Skader og ulykker 

 Helserelatert atferd 

 Helsetilstand 

 Lokaldemokrati, medvirkning og tillit 

 Verdiskapning og næringsutvikling 
 

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) pålegger kommunen å ha oversikt over innbyggernes 
helsetilstand og de faktorer som påvirker denne. Hvert fjerde år skal denne oversikten gjøres 
skriftlig og ligge som et grunnlagsdokument for kommunens planlegging og styring. Seks av 
hovedtemaene er satt av Forskrift om oversikt over folkehelsen (2012) § 3, og 
kunnskapsgrunnlaget inneholder opplysninger om og vurderinger av samtlige hovedtema. 
Oversikten baseres på (jf. FHL, 2011, § 5): 

 Opplysninger fra statlige helsemyndigheter og fylkeskommune. 

 Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

 Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning 
på befolkningens helse. 

 
Dokumentet beskriver ikke kommunens økonomiske status, men økonomi er en forutsetning for 
en bærekraftig utvikling. Det betyr at kommunens økonomiske situasjon må tas i betraktning for 
videre planlegging og prioriteringer. Det henvises således til Handlingsprogram med budsjett 
2020 og økonomiplan 2020-2023. 

1.2 FNs bærekraftsmål som rammeverk 
FNs 17 bærekraftsmål er rammen for kunnskapsgrunnlaget i Nes (se figur 1). Med FNs 
bærekraftsmål som et retningsgivende rammeverk, utfordres kommunen til å løfte blikket ved å 
sette seg selv inn i en større kontekst. Gjennom kunnskapsgrunnlaget blir bærekraftsmålene 
knyttet til de temaområder de er aktuelle for.  
 
FNs 17 bærekraftmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største 
utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for 
samfunns- og arealplanleggingen. Utviklingsmålene fremmer sosial-, klima- og miljømessig- og 
økonomisk bærekraft. FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan, blant annet for å sikre 
sosial rettferdighet og god helse, samt stanse tap av naturmangfold og klimaendringer. Målene 
skal vise vei mot en bærekraftig utvikling på kort og lang sikt. 
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Figur 1: Fremstilling av FNs 17 overordnede bærekraftsmål. Kilde: FN-sambandet. 

1.3 Forslag til prioriterte bærekraftsmål i Nes 
I arbeids- og medvirkningsprosessen for kunnskapsgrunnlaget, har FNs bærekraftsmål blitt 
drøftet i forhold til utfordringsbildet. Basert på denne prosessen anbefaler arbeidsgruppen for 
kunnskapsgrunnlaget seks utvalgte bærekraftsmål som retningsgivende for det videre 
planarbeidet i kommunen (se figur 2): 
 

 God helse 
 God utdanning 
 Innovasjon og infrastruktur 
 Bærekraftige byer og samfunn 
 Stoppe klimaendringene 
 Samarbeid for å nå målene 

 
Bærekraftsmålene kan ikke sees på enkeltvis og isolert, men samspiller i stor grad med 
hverandre. Vi vil særskilt løfte fram Barn og Unges Kommunestyres (BUK) innspill der mål 13, 
Stoppe klimaendringene, ble rangert som det viktigste. Dette målet har betydning for, og 
samspiller, med alle de fem andre utvalgte bærekraftsmålene. Videre hadde BUK valgt ut 
følgende bærekraftsmål: 3, 4, 5, 8 og 11, hvor mål 5 og 8 ikke er blant de seks utvalgte målene i 
kunnskapsgrunnlaget. En tenker allikevel at begge disse målene inkluderes i de utvalgte målene, 
og kanskje spesielt innunder målene om god utdanning og bærekraftige byer og samfunn. I figur 
2 er bærekraftsmål 17, Samarbeid for å nå målene, lagt nederst som en grunnmur. Dette målet er 
en forutsetning for å oppnå en bærekraftig samfunnsutvikling.  
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Figur 2: Forslag til prioriterte bærekraftsmål for Nes kommune. 

 
Bærekraftsmålene kan ikke ses på isolert, men samspiller i stor grad med hverandre. 
Begrunnelse for valg av ovennevnte mål: 
 
Bærekraftige byer og samfunn er målet som er overordnet alle de andre målene. De andre 
utvalgte målene er nødvendige for å oppnå et bærekraftig Nes samfunn. Det fordrer en 
bærekraftig økonomi, en befolkning som i stor grad mestrer i egen hverdag og tar del i samfunnet 
og en forvaltning av ressursene på en slik måte at det ikke ødelegger kommende generasjoners 
muligheter til å få dekket sine behov. 
 
God helse er valgt på grunn av at Nes har en større andel av befolkningen (sammenlignet med 
fylkes- og landsgjennomsnitt) med helserelaterte plager og lidelser, både kroppslige og psykiske. 
Disse er i stor grad forebyggbare, og kan forklares ved sosiale ulikheter i helse. Det betyr at 
bærekraftsmål 10, Mindre ulikhet, må være en del av fokusområdet for å oppnå bedre helse i 
befolkningen i Nes.  
 
God utdanning er valgt på bakgrunn av at Nes har en befolkning med lavere utdanningsnivå 
(sammenlignet med fylket og landssnittet), har utfordringer med en større andel barn som ligger 
på laveste mestringsnivå i 5. trinn og har utfordringer med frafall i videregående (selv om vi ser at 
utviklingen går i riktig retning). Som nevnt over er utdanning knyttet til helse, på den måten at 
helsen statistisk sett bedrer seg med høyere utdanning. Hensikten er ikke at alle skal ha høyere 
utdanning, men at levekårsforholdene skal være gode i alle samfunnslag, og at alle barn skal 
mestre og trives i skolen, og fullføre videregående. Også her er mål 10, Mindre ulikhet relevant, 
da man ser en sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og hvordan barna klarer seg i 
skolen. God utdanning er relevant for å oppnå bærekraftige byer og samfunn (mål 11) og for å 
lykkes med innovasjon og infrastruktur (mål 9) og nødvendig for å finne de gode løsninger for å 
stoppe klimaendringene (mål 13). 
 
Innovasjon og infrastruktur er valgt fordi man vet at demografiske forhold vil endre seg i årene 
som kommer, med en kraftig økning i andelen eldre. Det vil påvirke behovene for boligtyper, og 
gjør at vi må tenke nytt om behovene for velferd. Arealstrukturen i Nes bringer også med seg 
noen utfordringer som må tas hensyn til i planlegging, og som samspiller med helse og trivsel i 
befolkningen (ensomhet, mindre fornøydhet med lokalmiljø og immobilitet/bilbruk), med økonomi 
(eksempelvis 46,7 % av elever i Nes har skoleskyss) og med klima og miljø (økt vekst økt 
transportbehov). Det betyr at innovasjon og infrastruktur blir sentralt for å oppnå mål 11, 
Bærekraftige byer og samfunn.  
 
Stoppe klimaendringene er valgt ut på grunnlag av å være en av vår levetids største 
utfordringer globalt. Temperatur og nedbørsmengder vil øke i kommunen, og endringene kan 
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påvirke trivsel, sikkerhet og folkehelse. Målet ble valgt inn etter medvirkningsprosess i barn- og 
unges kommunestyre (BUK), da de løftet fram dette målet som det aller viktigste. Dette målet er 
en forutsetning for å oppnå bærekraftige byer og samfunn og det har betydning for framtidig 
helse i befolkningen. For å lykkes med dette målet er det blant annet av betydning med god 
utdanning (mål 4) og innovasjon og infrastruktur (mål 9). 
 
Samarbeid for å nå målene ligger som en grunnmur, og er en forutsetning for å nå de andre 
målene. Samarbeid på tvers av sektorer og mellom ulike nivåer, internt i kommunen, og også 
med regionale og statlige aktører, er en forutsetning for å løse kommunens samfunnsoppdrag og 
ulike samfunnsutfordringer. Videre er samarbeid med ulike organisasjoner, faginstanser, private 
aktører og frivillighet en forutsetning for en god samfunnsutvikling. En av Nes’ viktigste ressurser 
er frivilligheten. Et godt samarbeid mellom kommune og frivillighet gir et godt utbytte for 
befolkningens trivsel, mestring og helse. 
 

2 Hovedtrekk - utfordringsbilde og ressurser i Nes  

For å gjøre hovedfunnene fra arbeidet med kunnskapsgrunnlaget lettere tilgjengelig presenteres 
et sammendrag av disse tidlig i dokumentet, i dette kapittel. De danner selve fundamentet for hva 
vi bør prioritere å gjøre i Nes de kommende årene. Det er ingen større endringer i kommunens 
utfordringsbilde, og mye blir ivaretatt i eksisterende planverk. Ved å benytte FNs bærekraftsmål i 
prosessen har en blitt oppmerksomme på områder en må ha mer fokus på. 

2.1 Hovedutfordringer 

 Levekårsforskjeller 
o Utdanning – mestring og utdanningsnivå 
o Sosiale ulikheter i helse 
o Folkehelseprofil – større andel med ikke-smittsomme sykdommer og psykiske 

lidelser, enn fylkes- og landsgjennomsnittet  

 Demografi og boligstruktur 
o Kraftig økning i andelen eldre i årene som kommer 
o Husholdningssammensetning versus boligstruktur 

 Arealstruktur 
o Andel elever med skoleskyss i Nes er på 46,7 % (2018) 
o Vekst  økt transport. Mål om å møte veksten med kollektivt, sykkel og gange 
o Mindre fornøydhet med lokalmiljø   
o Infrastruktur  

 Klimaendringer og klimatilpasning 
o Utvikle kompakte og klimavennlige tettsteder med gode bokvaliteter 
o Redusere klimagassutslippene 
o Sikre tilstrekkelige grønne områder til rekreasjon og overvannshåndteringer 
o Konkretisere Nes kommunes satsing på Esval knyttet til sirkulær økonomi

1
 

 Flere oppgaver og større ansvarsområder 
o Tilpasse tjenestetilbud til kommunens økonomiske rammer 

2.2 Ressurser 

 Et rikt og mangfoldig kultur- og organisasjonsliv 

 Natur- og friluftslivområder som ved bruk er helsefremmende for befolkningen 

 Mye dyrkbar mark er en ressurs for befolkningen i Nes her og nå, og av betydning for 
matsikkerheten til befolkningen i framtiden 

 Vekstkommune med sentral plassering på Østlandet 
 

                                                   
1
 Kjernen i sirkulær økonomi er å benytte ressurser på best mulig måte for å sørge for bærekraft og verdiskaping på lang sikt. 

Det innebærer at vi bruker fornybare energikilder og råvarer og har effektive systemer som sørger for at det som i dag blir til 
avfall, blir til råmaterialer i framtiden (SINTEF).  
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2.3 Forslag til satsingsområder 

 Sammen med innbyggerne fortsette arbeidet med tidlig innsats for ta i bruk og utvikle 
egne ressurser  

 Videre satsning på sosial kompetanse og grunnleggende ferdigheter i grunnskolen 

 Legge til rette for gode bomiljø, varierte boligtyper og rett/tilpasset dimensjonering av 
tjenestetilbudet 

 Å fremme samfunnssikkerhet og klima i planarbeidet  
 

3 Sosiale forskjeller 

I dette kapittel forklares sosiale forskjeller og årsaker til dette nærmere. Det er viktig å ha 
kunnskap om dette for å se sammenhengene mellom de andre temaene i kunnskapsgrunnlaget, 
og for å forstå hvorfor vi har et større tyngdepunkt av sosiale ulikheter i Gardermoregionen. En 
sentral del av folkehelsearbeidet er å bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller

i
, uten at noen 

grupper får dårligere helse. 

3.1 Sosiale ulikheter i helse 
I Norge er befolkningens generelle helse veldig god, men det er store, systematiske forskjeller 
når man ser utover gjennomsnittstallene. Vi har en tydelig sosial gradient i helse, hvilket betyr at 
helsen statistisk sett gradvis blir litt bedre for hvert trinn opp i sosioøkonomisk status

ii
. Det er 

særlig inntekt, yrke og utdanning som er av betydning. Denne gradienten er tydelig for de fleste 
indikatorer for helse. Årsakene til disse ulikhetene er komplekse.  
 
Det finnes tre egenskaper som i kombinasjon skiller mellom tilfeldige helseforskjeller og sosiale 
ulikheter i helse. Disse er systematiske, sosialt frambrakte og urettferdige. Den første 
egenskapen handler om en systematisk skjevfordeling av helsetilstand i befolkningen, og at 
goder er systematisk skjevfordelte i samfunnet. Den andre egenskapen dreier seg om sosiale 
prosesser som årsak til helseforskjellene. Dette er ikke biologisk betinget. Den tredje egenskapen 
er at sosiale ulikheter ses på som urettferdige. Vi har et menneskesyn som tilsier at menneskers 
muligheter for god helse og overlevelse ikke 
skal være dårligere for noen sosioøkonomiske 
grupper enn andre

iii
.   

 
Sosiale ulikheter i helse er sosialt skapt og 
mulig å gjøre noe med. Denne kunnskapen gir 
grunnlag for arbeidet med å utjevne sosiale 
ulikheter. 

  
For å nevne noen av disse 
årsakssammenhengene så kan bedre 
økonomi påvirke helsen på følgende måter: 
Boforhold: Muligheten til å kjøpe egnet bolig fri 
for bygningsmessige mangler, i et trygt 
nærmiljø med liten risiko for skader og ulykker, 
fravær av kriminalitet etc.  
Psykisk helse og stress: Fravær av bekymring 
og stress relatert til økonomi. 
Ernæring og bekledning: Muligheten til å kjøpe 
sunn og næringsrik mat og egnede klær for alle 
sesonger. 
 
Høyere utdanningsnivå kan påvirke helsen på følgende områder: 
Helsekunnskap: Evnen til å ta til seg informasjon og anvende denne (eksempelvis 
myndighetenes helseråd), og evnen til å være kildekritisk, og finne fram til kunnskapsbasert 
informasjon i «jungelen» av råd.  

Illustrasjonsbilde 1: Sosiale helseforskjeller. Vi har alle 
ulike forutsetninger for helse. Kilde: Meld.St. 20 (2006-
2007).  
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Sosial kapital: Sosial kapital/ressurser i nettverket. En kan søke støtte og veiledning hos venner 
og familie ved behov. Det kan være systematiske variasjoner i grad av ressurser man har i sitt 
nettverk, og en høyere utdanning kan ha gitt venner og bekjentskap med høyere utdanningsnivå.  
Kunnskap, mestring, kapasitet: Grad av oppslutning rund barnas utdanning og evnen til å følge 
opp med lekser o.l. 
 
Ulike yrker kan påvirke helsen på følgende måter: 
Døgnrytme: Ugunstige turnusordninger og nattarbeid. 
Inaktivitet: Lange dager med stillesittende arbeid.  
Risiko for skader/ulykker: Arbeid med større grad av ulykkesrisiko. 
Belastning/krav: Grad av stress i arbeidet. Tungt fysisk arbeid. 
Arbeidsmiljø og sosial støtte: Psykososialt miljø og herunder grad av sosial støtte i arbeidet. 

3.2 Folkehelseutfordringer som samfunnsfloker  
Planleggingen har funnet løsninger for mange av de grunnleggende samfunnsproblemene, så 
som infrastruktur o.l. Det som er mer utfordrende å løse er det vi kaller samfunnsfloker eller 
komplekse problemer. Folkehelseutfordringer er ofte slike samfunnsfloker. Kjennetegn for disse 
er at de er vanskelige å definere, vanskelige å lokalisere, vanskelige å implementere, de er 
kontinuerlige og de har ingen objektivt riktig løsning

iv
. Det er vanskelig å identifisere slike 

komplekse problemer uten og samtidig lokalisere kilden til problemet, noe som igjen er 
avgjørende for hvilken løsning en bør velge. Videre er samfunnsfloker kontinuerlige, hvilket betyr 
at det ikke finnes et gitt tidspunkt der en kan slå fast at problemet er fullstendig løst. Det 
systematiske folkehelsearbeidet underbygger dette ved å være i kontinuerlig utvikling. Det er ikke 
slik at det finnes den ene riktige løsningen eller et enkelt tiltak for en folkehelseutfordring. Det er 
snarere sammensetningen av tiltak og samarbeid på tvers som kan være med på gi gode 
resultater. I alt folkehelsearbeid er bærekraftsmål #17, samarbeid for å nå målene, svært sentralt.   
 

4 Befolkningsutvikling og demografi 

I dette kapittelet kommer en beskrivelse over ulike kjennetegn for befolkningen i Nes, hvordan 
utviklingen er og hvilke faktorer som påvirker sammensetningen. Status belyses med både 
elementer som utfordrer befolkningens helse og ressurser som er byggesteiner for befolkningens 
helse.  

4.1 Befolkning og sysselsetting 

Nes kommune er den største kommunen på Øvre Romerike i utstrekning, med et areal på 
637km2. Per 3. kvartal 2019 var antall innbyggere 22 244 med en befolkningsvekst fra 2017 på 
om lag 4,7 prosent. 
 
Likt som den nasjonale trenden viser prognoser for befolkningsutviklingen i Nes at 
alderssammensetningen i befolkningen er i endring, og at det er de eldste aldersgruppene som 
vil ha den største økningen de kommende årene. Dette gir økt konkurranse om arbeidskraften, og 
vil kunne påvirke kommunens inntektsgrunnlag negativt. Nes har lavere sysselsettingsandel og er 
en typisk pendlerkommune.  
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Figur 3: Tabell 06445, Kilde: SSB 

 
 

 
Figur 4: Tabell 07979, Kilde: SSB 
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Figur 5: Tabell 11617, Kilde: SSB 

 
52 prosent (5900) av de 11 244 sysselsatte bosatt i Nes jobber i en annen kommune.  
Dette betyr at vi har en egendekning på arbeidsplasser på 48 prosent. Den største andelen 
pendlere fra Nes jobber i Oslo. 

4.2 Befolkningsframskriving 

Nes kommune hadde 22 244 innbyggere per 3. kvartal 2019. Folketallet i Nes er estimert til å 
være 23 000 per 1.1.2020, inkludert Rånåsfoss som innlemmes i Nes fra januar 2020. Figur 4 
(under) viser antall kvinner og menn fordelt på ulike aldersgrupper. Grafen viser at tyngdepunktet 
av befolkningen i Nes er midt i livet, og at det er mange barn og unge. Det er per nå ikke så 
mange eldre, når man ser på befolkningen som helhet. Forventet levealder øker stadig, og en 
jente som blir født i Nes nå kan forventes å bli 82,8 år gammel, mens forventet levealder for 
menn er 78,3 år. Statistikken er beregnet ut fra 15 år gjennomsnitt (2003-2017, Kommunehelsa 
statistikkbank).  

 
Figur 6: Grafen viser befolkningen i Nes kommune fordelt på kjønn og aldersgruppe. Kilde: SSB, befolkningsgrunnlag ved 1. 
kvartal 2019
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Det er sosiale forskjeller i forventet levealder i Nes, som i Viken og i 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

vi
.    

 
Andelen barn fra 0-17 år i Nes er på nivå med landsgjennomsnittet, og var i 2018 på 22 %. Hvis 
vi tar med barn og unge fra 0-24 år var antallet 7 238 i 2018, hvilket utgjorde 33 % av 
befolkningen i Nes. Det har vært en gradvis nedgang i andelen barn siden 2006.  
 

 

 
Figur 7: Tabell 11668, Kilde: SSB 

 
Befolkningsframskrivinger viser at den demografiske sammensetningen vil endre seg i årene som 
kommer, og at andelen eldre vil øke. Veksten blant innbyggere over 67 år vil være spesielt stor i 
årene som kommer. Denne aldergruppen er estimert til å øke med 65 % (i perioden 2015-2030). 
Dette innebærer et økende press på velferdstjenester og boligbehov i kommunen for denne 
aldersgruppen, kanskje særlig innenfor eldreomsorgen

vii
. Når det gjelder innbyggere over 80 år i 

kommunen, vil denne andelen øke med over det dobbelte frem mot 2040 (se figur over).  

4.3 Innvandrerbefolkningen 
Innvandrerbefolkningen utgjør både innvandrere som er født i utlandet og de som er født i Norge 
og har to innvandrerforeldre. Det er en sammensatt befolkningsgruppe, og det er store 
variasjoner i helse etter blant annet opprinnelsesland, innvandringsårsak, botid i Norge og 
utdanning. Generelt ser en at innvandrere bruker helsetjenester i mindre grad, sammenlignet 
med resten av befolkningen på landsbasis. Flyktninger

2
 har generelt en dårligere helseprofil enn 

de som kommer til Norge på grunn av familiegjenforening, arbeid og/eller utdanning
viii

.  

                                                   
2
 Flyktninger defineres som mennesker som fyller kravene til å få beskyttelse i Norge (FHI, 2018). 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1 år 1-5 år 6-12 år 13-15 år 16-19 år 20-44 år 45-66 år 67-79 år 80-89 år 91 år eller
eldre

Totalt

Framskrevet folkemengde i Nes etter SSB`s hovedalternativ 
(MMMM) 

2020 2040 2030



Kunnskapsgrunnlag 2020-2023 

 
 

15 

 
Nes har en lavere andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (14,5 %), 
sammenlignet med landet som helhet (17,3 %). De siste ti årene har andelen personer med 
innvandrerbakgrunn i Nes økt fra 5,4 % til 14,5 % (fra 2008 til 2019)

ix
. I Gardermoregionen er det 

kun Hurdal som har en lavere innvandrerandel enn Nes. Den største innvandringen skjer fra 
andre land i Europa, mens personer fra Asia utgjør den andre største gruppen med 
innvandrerbakgrunn i Nes. Flest personer kommer fra Polen, Litauen, Sverige og Eritrea.  
 
Nes kommune skal i 2019 bosette 15 flyktninger, etter avtale med Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi). Ingen av disse er enslige mindreårige. I 2016 bosatte Nes 
kommune 56 flyktninger, og i 2017 var antallet 46. Nes tok imot ti flyktninger i 2018, samt fem på 
familiegjenforening.  

 
God integrering, gjennom inkludering og anerkjennelse av migranters ressurser og evner, vil 
være med på å styrke Nes-samfunnet. Særskilt fokus på gjennomføring av utdanning vil legge til 
rette for mestring, samfunnsdeltakelse og fremme forhold for god helse gjennom livet.  
 

5 Oppvekst- og levekårsforhold 

Gode vaner dannes tidlig, og oppvekst- og levekårsforhold vil være avgjørende for helsen senere 
i livet. Tidlig innsats er mest samfunnsøkonomisk gunstig. I dette kapittelet belyses tema gjennom 
hele livsløpet. 
 
Andelen barn i befolkningen i Nes (21,6 %) er likt som landsgjennomsnittet, og andelen har vært 
stabil de siste tre årene. I Nes er det få barn (0-17 år) som bor i lavinntektshusholdninger (6,5 % i 
2017), sammenlignet med landsgjennomsnittet (9,2 %). Trenden er likevel at andelen øker, i Nes 
og nasjonalt

3
. Det er også få barn i Nes som bor trangt (12,4 %, 2017), sammenlignet med 

landsgjennomsnittet på 18,9 %. Her er trenden svakt økende. Det å bo trangt er én av flere 
indikatorer på redusert bokvalitet, som igjen har betydning for helse på flere måter. En vanskelig 
bosituasjon kan påvirke barn og unges levekår og helse som igjen påvirker skoleprestasjoner og 
deres sosiale liv. Vedvarende lav bokvalitet og langvarig leie av bolig øker sannsynligheten for at 
barn ikke tar med venner hjem

x
.  

 
Når det gjelder andelen barn (0-17 år) av enslige forsørgere, så ligger Nes likt som 
landsgjennomsnittet (15 %). Andelen har vært nedadgående de siste fem årene, hvilket er 
positivt. Det er knyttet en del risikofaktorer til det å vokse opp med eneforsørger, både økonomisk 
og sosialt, men det er ikke slik at alle eneforsørgere og barna deres opplever dårlige levekår. 
Risikofaktorene omhandler mindre ressurser i form av dårligere økonomi og mindre tid til barna, 
som igjen kan føre til begrenset mulighet for barna til å delta i sosiale aktiviteter. Det er også økt 
forekomst av psykiske helseplager blant eneforsørgere, som kan påvirke foreldreferdigheter. I 
noen tilfeller er forholdet mellom foreldre som ikke lever sammen preget av økt konfliktnivå, noe 
som også kan gå ut over barna. Det kan være vanskelig å skille effekten av det å vokse opp med 
eneforsørger fra andre faktorer, som eksempelvis at eneforsørgere ofte er unge og har lavere 
utdanningsnivå

xi
.  

 
Mange faktorer påvirker læringsmiljøet og læringsresultatene for barn og unge i Nes. Noen er av 
sosioøkonomisk karakter, mens andre er barnehage- og skolerelaterte. 

5.1 Utdanningsnivå i befolkningen 
Det er en sammenheng mellom utdanningsnivået i befolkningen, elevenes 
grunnskolepoeng/karaktersnitt ved endt grunnskole og gjennomføring av videregående. For 
eksempel kan sammenhengen mellom foreldres utdanningsnivå og elevenes grunnskolepoeng 
på nasjonalt nivå illustreres på følgende måte: 

                                                   
3
 Det defineres her som barn som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median, og brutto finanskapital under 

1G (Kommunehelsa statistikkbank). 
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Foreldres utdanningsnivå Grunnskolepoeng 

Grunnskole eller ingen fullført utdanning 35,6  

Videregående skole eller påbygging 
videregående 

39,4  

Universitets- eller høgskolenivå, 4 år eller 
mindre 

43,6  

Universitets- eller høgskolenivå, mer enn 4 år 46,7  
Tabell 1: Karakterer ved avsluttet grunnskole. Kilde: SSB.no

xii 
  
 
Tabellen nedenfor gir oversikt over gjennomsnittlig grunnskolepoeng for Nes de fire siste årene. 

År Grunnskolepoeng, gj. snitt 

2015-16 39,9 

2016-17 37,2 

2017-18 39,7 

2018-19 39,3 
Tabell 2: Kilde: skoleporten.no 
 
Utdanningsnivået i befolkningen er et viktig sosioøkonomisk premiss i arbeidet med å identifisere 
hvordan det bør jobbes for å gi barn og elever i Nes et best mulig barnehage- og skoletilbud. En 
vesentlig andel av befolkningen i Nes har videregående skole som høyeste fullførte utdanning 
(76,9 %): 

 

 
Figur 8: Utdanningsnivå, personer over 16 år. Kilde: Utdanningsnivå, Statistisk sentralbyrå 
 

5.2 Pedagogdekning i barnehagene og skolene 
I Nes er det 20 barnehager, hvorav 3 er kommunale og 17 er private. Det er mange ulike 
barnehageeiere blant de private. Det er 11 skoler i Nes, hvorav 10 er kommunale og 1 er privat. 
Trygge voksne med høy kompetanse om barns utvikling er av vesentlig betydning for kvaliteten 
på tjenestetilbudet. I Nes har 29 % av de ansatte i barnehage en barnehagelærerutdanning 
(private og kommunale). For at pedagognormen skal imøtekommes, så innebærer dette at relativt 
mange barnehager søker om dispensasjon fra utdanningskravet. Høy kompetanse blant de 
barnehageansatte er meget sentralt i arbeidet med å realisere en ambisjon om tidlig innsats. 
Utover pedagogdekning angir Strategi for kvalitet i barnehage 2018-2022 viktige satsingsområder 
når det gjelder barnehagenes innhold i Nes kommune. 
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I Nes-skolen er andelen undervisning gitt av personale med godkjent utdanning relativt stabil over 
tid: 

År Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 

2015-16 88,2 % 

2016-17 90,6 % 

2017-18 89,1 % 

2018-19 90,0 % 
Tabell 3: Kilde: skoleporten.no 

 

5.3 Læringsmiljø i skolen 
Gode læringsresultater er avhengig av et trygt og godt læringsmiljø. I Nes gjennomføres 
Elevundersøkelsen på 5. til 10. trinn. Tallmaterialet som presenteres i tabellen nedenfor baserer 
seg på data fra alle trinnene (gjennomført høsten 2018). 

 

Indeks Nes Nasjonen 

Trivsel 4,1 4,3 

Mestring 3,9 4,0 

Læringskultur 3,9 4,0 

Faglig utfordring 4,0 4,2 

Støtte fra lærer 4,2 4,2 

Støtte hjemmefra 4,2 4,2 

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 
ganger i måneden eller oftere 

9,3 % 6,2 % 

Tabell 4: Kilde: Elevundersøkelsen 2018. 

 
På alle indeksene (trivsel, mestring, læringskultur, faglig utfordring, støtte fra lærer, støtte 
hjemmefra) skårer Nes-skolen likt eller like under nasjonen. Dette betyr at vi på disse områdene 
har nådd eller er svært nære å nå målet om å være på eller over nasjonalt nivå. 

 
Den store utfordringen for Nes-skolen er arbeidet med å redusere mobbing – det må jobbes 
systematisk for å begrense og bekjempe mobbing i hele Nes-skolen.  

5.4 Læringsresultater i skolen 
Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er 
ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. Digitale ferdigheter 
defineres også som grunnleggende gjennom gjeldende nasjonale læreplan. Dette er et område 
hvor det ikke er utarbeidet egene nasjonale prøver, men i Nes-skolen satses det stort på digital 
kompetanse – både pedagogisk og ressursmessig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iStock.com/jattumongkhon 
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 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Engelsk 49 51 50 50 

Lesing 48 51 50 49 

Regning 49 50 48 49 

Tabell 5: Nasjonale prøver i Nes, 5.trinn (skalapoeng). 

 
Nasjonale prøver i lesing og i engelsk har hatt en positiv utvikling for elever på 5. trinn de siste 4 
årene. Totalt sett er det en tilfredsstillende utvikling over tid, og dette må ses i sammenheng med 
de siste årenes satsning på lesing som grunnleggende ferdighet og fokus på tidlig innsats. 

 
Når det gjelder regning som grunnleggende ferdighet har vi ikke nådd målet om å være på 
nasjonalt nivå. Fortsatt har vi for mange av våre elever på lavt mestringsnivå. Nes-skolen har 
regning som satsningsområde i Et løft i Nes-skolen 2018-2022.  
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Engelsk 50 48 49 49 

Lesing 49 46 47 49 

Regning 48 47 47 48 
Tabell 6: Nasjonale prøver i Nes, 8.trinn (skalapoeng). 

 
Sist gjennomføring av nasjonale prøver indikerer en positiv utvikling i lys av de to foregående 
årene. Fortsatt har vi for mange av våre elever på lavt mestringsnivå – særlig gjelder dette i 
regning.  
 
Eksamen 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Norsk hovedmål skriftlig 3,2 3,2 3,4 3,1 

Matematikk skriftlig 3,1 3,0 3,2 3,1 

Engelsk skriftlig 3,2 3,7 3,4 3,5 
Tabell 7 

 
Resultatene for Nes holder seg relativt stabile over tid. Sammenlignet med nasjonen er Nes-
skolens resultater gjennomgående lavere. Eksamensresultater/karaktersnitt og grunnleggende 
ferdigheter (nasjonale prøver) er viktige indikatorer som gir kommunen et utgangspunkt for å 
prioritere hva det er hensiktsmessig å jobbe med for at elevene skal rustes til å kunne 
gjennomføre videregående utdanning i fremtiden. 

5.5 Gjennomføring av videregående opplæring 
Det å øke andelen elever som gjennomfører videregående utdanning er et uttalt mål i både 
Helhetlig oppvekststrategi 2017-2027 og Et løft i Nes-skolen 2018-2022. I Nes kommune har det 
vært en positiv utvikling når det gjelder gjennomføring av videregående skole, og den er større 
enn utviklingen vi ser på nasjonal- og fylkesnivå. 
 

 2016 2017 2018 2019 

Frafall i videregående skole i prosent 
Nes (tall i %) 

27 27 26 23 

Akershus 19 19 18 17 

Nasjonen 23 23 22 21 
Tabell 8: Frafall i videregående skole. Kilde: Folkehelseprofil for Nes (Akershus), Folkehelseinstituttet. 
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5.6 Boforhold og sosiale ulikheter 
Et godt sted å bo er et viktig fundament for alt annet i livet. Boligen danner rammen for vår 
identitet, vårt sosiale liv og vår tilhørighet til et nærmiljø og lokalsamfunn. En trygg og god bolig er 
en forutsetning for å kunne ta utdanning, være i arbeid, danne familie og ta vare på helsen.  

 
Vanskeligstilte på boligmarkedet er som regel i utgangspunktet en marginalisert gruppe med 
kjennetegn som lav inntekt, lav eller ingen utdanning og svak arbeidsmarkedstilknytning. I et 
befolkningsperspektiv er dette sammenfallende med dårligere helsetilstand. For sårbare grupper 
kan en vanskelig bosituasjon bidra til å forsterke og opprettholde eksisterende helseproblemer og 
sosiale utfordringer

x
.   

  
Sosial ulikhet fører ikke bare til ulikheter i boforhold, men ulikheter i boforhold kan også forsterke 
og opprettholde andre dimensjoner i sosial ulikhet. Tilfeldig variasjon, eller flaks, er en ofte 
undervurdert faktor i mekanismene og dynamikken som fører til sosial ulikhet, og boligmarkedet 
kan være en arena der flaks spiller en viktig rolle. 

 
Norge har et skattesystem som favoriserer boligeiere mer enn leietakere. Dette innebærer at det i 
et lengre tidsperspektiv er mer gunstig å eie bolig fremfor å leie. I tillegg til at eie av bolig er 
gunstig økonomisk, gir det for de fleste større stabilitet og trygghet, jf. avsnitt 5.6.4. 
 

 
                                                                      iStock.com/ma_rish 

 
Fremstillingen nedenfor viser sammenhengen mellom tilknytning til arbeidslivet, og hvorvidt 
personer leier eller eier bolig. Blant befolkningen som eier egen bolig er over 80 % heltids 
yrkesaktive, med en tilnærmet lik andel jobber deltid. Blant arbeidsledige ser en nedgang i 
andelen som eier egen bolig, mens andelen arbeidsledige som leier har økt tilsvarende. Den 
samme utviklingen, om enn i noe mindre grad, ser en for personer som er ufør eller ikke er i 
stand til å arbeide av andre årsaker. Arbeid er en viktig faktor for økonomisk trygghet. Dette sett i 
sammenheng med økte boligpriser, og en lite differensiert boligmasse kan være faktorer som 
forklarer utviklingen de siste tre årene. Flere studier antyder en sammenheng mellom helse og 
eie/leieforhold, og funnene viser gjennomgående at de som eier egen bolig har bedre helse. 
Samtidig vil det å eie en bolig være et uttrykk for et visst ressurs- og velstandsnivå

xiii
.  
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Figur 9: Boligtype- og standard for personer og økonomisk status i Nes kommune, i prosent.  

Kilde SSB, 2019. 
 
Bruken av økonomisk sosialhjelp er en viktig indikator for graden av sosiale problemer og 
levekårsutfordringer. Ser en på boligsituasjonen til personer som mottar sosialhjelp i Nes per 
2018, er de fleste Ieietakere i privat bolig.  
 

  
Figur 10: Sosialhjelpsmottakernes boligsituasjon, etter region, statistikkvariabel og år (pr. 2018). Kilde: SSB, 2018, tabell 12204. 
 

5.6.1 Boligstruktur  
Boligstrukturen i Nes består i hovedsak av eneboliger med god spredning utover i kommunen. 
Dette antas å ha sammenheng med en historisk tradisjon for et relativt desentralisert 
utbyggingsmønster. Figur 11 nedenfor viser at 71,5 % av bebodde boliger i kommunen er 
eneboliger. Rundt 11 % av boligene er rekkehus eller kjedehus, og 10 % av boenhetene ligger i 
boligblokk.  
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  Figur 11: Kilde: SSB 2019 

 
Andelen småhusholdninger er høy i Nes, og den kraftige veksten i den eldre delen av 
befolkningen vil antagelig bidra til at småhusholdningene vil holde seg på et høyt nivå. Med en 
høy andel eneboliger og en liten andel leiligheter og mindre boenheter, vil det kunne bli en 
ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i det lokale boligmarkedet.  
 
Tallmaterialet gir en indikasjon på at det i årene fremover i Nes vil være behov for flere boliger 
med ulik størrelse og innretning. Dette for å kunne møte boligbehov hos eldre innbyggere som 
ikke lenger kan eller ønsker å bo i enebolig, og for å gi yngre enslige og/eller par som ønsker å 
etablere seg i Nes mulighet til å komme inn på boligmarkedet.  
 
Erfaringsmessig ønsker mange eldre å bo sentralt rundt kommunesenteret Årnes. Flere yngre 
eldre har flyttet til sentralt beliggende boliger med livsløpsstandard på Årnes de siste årene. 
Nærhet til aktivitetstilbud, møteplasser og servicefunksjoner, gir viktige bidrag til egenmestring og 
selvstendighet. Aktivitet og sosial omgang fremmer helse, og er et viktig forebyggende element 
både i forhold til ensomhet og utvikling av demens. Nærhet til de kommunale tjenestene bidrar 
også til mer ressurseffektive helse- og velferdstjenester. 
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5.6.2 Familie og husholdningstyper 
Henter vi frem statistikken som viser fordelingen av type husholdninger i Nes kommune  
bekreftes behovet for et mer variert boligtilbud enn hva vi har i dag: 
 
 
 

Figur 12: Privathusholdninger i Nes, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år. Antall er lagt til for ‘Husholdninger 
2019’. Kilde: SSB 2019, tabell 06070 
 
Som tallene ovenfor fremviser er det aleneboende og par uten hjemmeboende barn, som utgjør 
den største andelen av husholdninger i Nes, med henholdsvis 32,2 % og 26,4 % av andelen 
privathusholdninger

xiv
. Antall aleneboende har økt over siste fire års periode, mens antall 

barnefamilier, uavhengig av barnas alder, har gått ned. Dette er en utvikling som antagelig vil 
fortsette, tatt i betraktning at det er den eldste delen av befolkningen som vil øke mest i antall de 
neste årene. For at Nes kommune skal være attraktiv for et bredt mangfold av innbyggere, og da 
også de yngre aldersgruppene, bør det utvikles boligområder med variert boligtypologi, 
vektlegging av god bokvalitet og gode bomiljøer tilgjengelig for alle.  

5.6.3 Prisutvikling 
Prisutviklingen i boligmarkedet er en viktig faktor som påvirker hvor vanskelig det er for personer 
med lave inntekter å både leie og kjøpe egen bolig. Boligmarkedet i Nes preges av økende 
boligpriser, særlig i leiligheter med nærhet til kommunesenteret. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris 
for leiligheter i Nes i 2018 lå på 41 697 kr. Fra 2006 til 2015 har boligprisene for eneboliger økt 
med 58 prosent, for småhus 37 prosent og for blokkleiligheter 70 prosent. Boligprisutviklingen er 
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på nivå med nabokommunen Eidsvoll og de øvrige kommunene, men er lavere enn 
gjennomsnittet for Akershus.  
 

 
Figur 13: Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Nes(KR), fordelt på boligtype og år. Kilde: SSB 2019. 
 

5.6.4 Leiemarkedet i Nes 
Det private leiemarkedet i Nes preges av få profesjonelle utleieaktører, og få boliger å velge i 
mellom. Risikoen ved å leie kan blant annet være dårlige boforhold og husleieavtaler som ikke 
følger husleieloven. Etterspørselen etter boliger til leie i Nes er større enn tilgangen på 
utleieboliger, noe som medfører forholdsvis høye utleiepriser. En sammenligning med Eidsvoll og 
Ullensaker, viser at tilgangen på boliger er vesentlig høyere i disse nabokommunene noe som 
har påvirket og gitt et lavere prisnivå. Leieprisene i Nes har derimot hatt en kraftig vekst, og 
erfaringene viser at leieprisene i Nes nå er på tilsvarende nivå eller høyere, enn hva leieprisnivået 
er i henholdsvis Eidsvoll og Ullensaker.  
 
Av det totale antall husholdninger med barn i alder 0-17 år, er det 11,2 % som bor i leid bolig. Av 
andelen lavinntektshusholdninger med barn i samme aldersgruppe, bor 57,1 % av disse i leid 
bolig. Andelen i Akershus er til sammenligning henholdsvis 12 % og 58,3 % 

xv
. Statistikken i Nes 

viser at lavinntektshusholdninger med barn i alderen 0-17 år leier bolig i større grad enn 
husholdninger med barn 0-17 år som ikke har lav inntekt. Dette er i samsvar med hvordan bildet 
ser ut på nasjonalt nivå. Blant sosialhjelpsmottagere er andelen som bor i leid bolig, betydelig 
større enn andelen med egen eid bolig, jf. 5.6.  
 
Å leie bolig gir økt sannsynlighet for en lavere materiell boligstandard enn det å eie bolig.  
Leiemarkedet er også kjennetegnet ved leiekontrakter med nokså kort varighet, noe som igjen 
kan medføre hyppigere flyttinger. Dette kan føre til at barna må bytte skole og nabolag oftere enn 
andre barn. Det er behov for økt fokus på boligbyggingens betydning for levekårene, og kanskje 
spesielt da levekårene for barn og unge. 
 
Nes kommune er å regne som en lavinntektskommune, med en høy andel innbyggere med 
grunnskole og/ eller videregående skole som høyest fullførte skolegang. Ved å få flere 
innbyggerne over i egen eid bolig, og da spesielt husholdninger med barn i alder 0-17 år, vil en 
kunne legge til rette for bedre oppvekstsvilkår og med det bryte uheldige sosiale mønstre som 
ofte følger de ulike generasjonene.  

5.7 Arbeidsledighet  
Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt. Personer 
som står utenfor arbeidsliv og skole har oftere dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner 
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enn personer som er i arbeid. Arbeidsledigheten er generelt noe høyere blant menn enn kvinner, 
og høyest blant unge voksne.  
 

 
Figur 14:Registrerte arbeidsledige etter alder og år. Kilde: SSB, 2019. 

 
Andelen helt arbeidsledige i Nes, uavhengig av alder, har hatt en nedgang siden 2015. Dette er i 
tråd med utviklingen i utvalget av sammenlignende kommuner, og Akershus som helhet. Når det 
gjelder landet som helhet, har andelen arbeidsledige hatt en liten økning. Den største andelen av 
arbeidsledige finner vi i de yngre aldersgruppene.  
 
Dersom en ser på sammenhengen mellom utdanningsnivå og registrerte arbeidsledige, er det om 
lag 70 % av antall arbeidsledige som har utdanning tilsvarende grunnskole eller videregående 
nivå. Tallene er for Akershus fylke. Tallmaterialet for Nes ble ikke funnet. 
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5.8 Nedsatt arbeidsevne og uføreytelser  
 

 
 
Figur 15: Mottakere av uføreytelser samlet (varig uførepensjon og arbeidsavklaringspenger) 
- kjønn samlet, andel (prosent), standardisert, 2015- 2017. Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank, 2019 

 
Uføreytelser er stønadsordninger for å sikre inntekt til livsopphold for personer 18-66 år som har 
fått inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom eller funksjonshemning. 
Arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010.  Det er mulig å motta både varig uførepensjon og 
arbeidsavklaringspenger samtidig. De dette gjelder telles bare én gang i statistikken som viser 
samlede uføreytelser.  
 
Arbeid gir tilgang til viktige helsefremmende ressurser som sosiale relasjoner, identitet, personlig 
vekst, og økonomisk trygghet. Høy sysselsetting der også personer med redusert arbeidsevne 
har et arbeid å gå til, vil være positivt for folkehelsen. Gruppen som mottar uføreytelser er en 
utsatt gruppe helsemessig (fysisk og psykisk) og materielt. Hvor mange som mottar uføreytelser 
er en indikator på helsetilstand, men må ses i sammenheng med næringslivet, utdanningsnivået 
og jobbtilbudet i kommunen.  
 
I Nes er det registrert færre mottakere av varige uføreytelser i den eldste aldersgruppen (45- 66 
år) i tidsrommet 2015- 2017, enn det var i perioden 2014-2016. I de to yngste aldersgruppene er 
det registrert en økning tilsvarende henholdsvis 0,1 % og 0,3 % i samme tidsrom. Dette er i tråd 
med utviklingen i Akershus og landet for øvrig

xvi
.  

 
Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har oftere dårligere psykisk helse og mer usunne 
levevaner enn de som er i arbeid. De siste ti årene har andelen som får sykemelding og 
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uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land. Økte helseproblemer i befolkningen kan 
ikke forklare dette. Årsakene til sykefravær og uførepensjon er vanskelige å fastslå. Ofte er de 
sammensatte, og forhold som usikker arbeidssituasjon, nedbemanninger og livsstilsfaktorer kan 
påvirke sykefraværet og andelen som søker om uføreytelser. Flertallet av sykemeldinger og 
langvarige trygdestønader gis for muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser som angst og 
depresjon

xvi
.  

5.9 Fritid og lokalmiljø 
Fritid er en viktig kilde til god livskvalitet, da dette er tid vi rår over selv. På fritiden henter vi oss 
inn, og det å ha tilstrekkelig med rekreasjonstid er viktig for helse og for muligheter for å dyrke 
egne interesser, fritidsaktiviteter og sosiale relasjoner

xvii
. 

5.9.1 Deltakelse i fritidsaktiviteter – organisert 
Det er i all hovedsak idrettslagene som både bygger, eier og drifter idrettsanleggene til den 
organiserte idretten. Nes kommune bidrar med tilskuddsordninger for drift og midler til aktiviteter. 
Høsten 2017 åpnet Nes svømmehall med blant annet opplærings- og terapibasseng. I 2018 
vedtok kommunestyret og bygge en flerbrukshall i tilknytning til Vormsund ungdomsskole. 
Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2031, ble vedtatt av 
kommunestyret i april 2019. Kommunedelplanen skal være et styringsverktøy for å få til en 
helhetlig strategi for utbygging og tilrettelegging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet og friluftsliv. 
Utforming og kvalitet av det fysiske miljøet har stor betydning for i hvilken grad mennesker er 
fysisk aktive. I følge Stortingsmelding 19 (2014-2015) er mennesker mer fysisk aktive dersom de 
har en nærhet til grøntområder, parker, anlegg for rekreasjon, idrett og friluftsliv, samt 
kollektivtransport og andre servicetilbud. Idrett og fysisk aktivitet er en kilde til glede, overskudd, 
fysisk og psykisk mestring. Idrett rekrutterer bredt og er en av samfunnets viktigste 
inkluderingsarenaer.  
 
I Nes er det et aktivt idrettsmiljø, med nesten 7 000 aktive medlemmer hvorav 3 000 (2018 tall) er 
medlemmer mellom 6-19 år. De idrettsgrenene som aktiviserer flest barn og unge er fotball, turn, 
ski og håndball.  
 

 
Figur 16: Viser antall medlemmer i ulike idrettsorganisasjoner i Nes. Antall aktivitetspersoner i Nes kommune som er registrert i 
idrettsregisteret i årene 2014-2018. Kilde: Sportsadmin, Idrettsregistrering 

Ungdataundersøkelsen viser at Nes skiller seg ut ved å ha færre ungdom som er med i organisert 
idrett, og at frafallet skjer tidligere, sammenlignet med landssnittet. I 2019 oppga 55 % av 
ungdomsskoleelever å være med i en organisasjon, klubb, lag eller forening (landsnittet er på 65 
%). Andelen som oppga å ha sluttet, de hadde vært med tidligere etter fylte 10 år, var på 31 %. 
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14 % fortalte at de aldri har vært med. De ovennevnte tall har holdt seg stabil i Nes de siste fem 
årene. Dette har vært kjent i Nes i noen år, og dermed har det blitt spurt tilleggsspørsmål i 
Ungdata (2019) om årsakene til at ungdommene har sluttet med idrett. For ungdomsskoleelever 
er hyppigste oppgitte grunn til at de har sluttet med idrett at de ikke vil forplikte seg til faste 
treninger (26,7 %). Videre er det 25,3 % som ikke føler seg hjemme sammen med de andre som 
trener i idrettslag. 20 % sier at de aldri har vært flink i sport, mens 18 % oppgir at grunnen til at de 
sluttet var at de fikk en skade.  
 
Det er ikke et mål i seg selv at alle skal drive med idrett. Det viktigste er at alle har noe 
meningsfylt å drive på med, og har gode sosiale relasjoner. Når det er sagt er det nødvendig at vi 
ser på årsakene til frafallet, og om det er faktorer det er mulig å påvirke. Eksempelvis utforske 
hva som er årsaken til at ¼ av de som har sluttet med idrett, sluttet fordi de ikke følte seg hjemme 
sammen med de andre.  
 
Det finnes mange lag og foreninger i Nes som tilbyr organiserte aktiviteter, i tillegg til 
idrettslagene. 1/5 av ungdomsskoleelever går på fritidsklubb/ungdomshus, 16 % er med i en 
religiøs forening, 11 % er med i kulturskole/musikkskole, 6 % er med i korps/kor/orkester og 27 % 
oppgir å være med i annen organisasjon/lag/forening

xviii
. Disse tallene har holdt seg nokså stabile 

de siste fem årene. Det er en ressurs for Nes´samfunnet og innbyggerne at det er variasjon i 
tilbudet, slik at alle har mulighet til å finne en meningsfull aktivitet og et fellesskap å ta del i. 

5.9.2 Fornøydhet med fritidstilbud/-fasiliteter og lokalmiljø 
Ungdom

4
 i Nes er mindre fornøyde med lokalmiljøet (58 %), sammenlignet med fylkes- og 

landssnittet (68 %). Dette samsvarer med resten av Gardermoregionen, med unntak av Gjerdrum 
som skiller seg positivt ut. Nes har også en litt lavere andel (61 %) som synes at tilbudet av 
idrettsanlegg er bra der de bor (fylkes- og landssnittet er på 71 %). Lang færre ungdommer i Nes 
er fornøyde (38 %) når det gjelder tilbud om lokaler til å treffe andre unge på fritida 
(landsgjennomsnitt 50 %)

xviii
. Eldrerådet har kommet med innspill om at det er mangel på 

uorganiserte sosiale møteplasser i fellesrom/fellesarealer. For eksempel i Årnes der det er større 
leilighetsbygninger, er det flere som savner gode møteplasser i bybildet og omkring 
leilighetsbygg.  

Et innspill gjennom medvirkningsprosessen for kunnskapsgrunnlaget er at det er viktig med tilbud 
til de som ønsker å drive på med andre ting enn idrett. Det mange som ikke deltar i idrett eller 
organiserte aktiviteter, og frafallet fra idretten er nokså stort. Det viktige er at alle finner et sosialt 
fellesskap, og det kan være et potensiale i flere uorganiserte aktiviteter og møteplasser. 

Årsaker til at ungdom i Nes oppgir og generelt være mindre fornøyde med lokalmiljøet har 
kommet tydelig fram gjennom medvirkningsprosessen for kunnskapsgrunnlaget, og kan være 
aktuelle for ungdom så vel som eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Generelt løfter 
flere fram at tilbudet om organiserte møteplasser på Årnes er bra, og at det totalt sett for Nes er 
et godt aktivitetstilbud. Utfordringen for mange er at det er vanskelig å komme seg til disse, og at 
flere opplever at tilbudene i liten grad er tilgjengelige for de som bor ute i bygdene. Flere er 
avhengige av at det skjer noe i deres nærmiljø, eller å ha skyss til aktiviteter. Manglende 
kollektivdekning mellom bygdene løftes også fram som en terskel for å komme seg til 
møteplasser. 
 

                                                   
4
 Ungdomsskoleelever. Vi har også tall fra videregåendeelever, og de er generelt litt mer fornøyde enn ungdomsskoleelevene. 

Kilde: Ungdataundersøkelsen 2019 
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Et annet aspekt som ble drøftet er den økende andelen ensomme (se kap. 10.4), og å se det i 
sammenheng med bygdestrukturen, og om det kan være en årsak til at flere blir mer isolerte og 
ensomme. Både det å vurdere hvordan utbyggingsstrukturen skal være, og å vurdere hvor en 
legger møteplasser (grad av tilgjengelighet) ble løftet fram som aktuelt i planlegging og utvikling. 
Via medvirkningsprosessen kom det også flere innspill om at informasjon ut til innbyggerne om 
de tilbud, aktiviteter og tjenester som finnes muligens er for dårlig. Det i seg selv kan være til 
hindring for fornøydhet med lokalmiljø og deltakelse.  
 
Når det gjelder fornøydhet med kulturtilbud, er ungdom i Nes litt mer fornøyde (61 %), 
sammenlignet med landssnittet på 57 %. 

5.9.3 Kulturtilbud  
Nes kommune har et aktivt kulturliv med blant annet kulturelle arrangementer i Nes Kulturhus, 
museer, kino og galleri, Nes Frivilligsentral, eldresenter, FRAM (fremtid-aktivitet-mestring) 
fritidsklubber, Oasen, bibliotek, kulturskole, kulturell skolesekk, kulturell spaserstokk og ung kultur 
møtes (UKM).  
 
Gode møteplasser hvor alle kan føle tilhørighet er viktig for god helse, gode opplevelser og læring 
og mestring. Nes kommune har etablert fire faste møteplasser på dagtid, som er et 
lavterskeltilbud for alle som har behov for sosialisering, aktivitet og nettverk. Møteplassene er 
lokalisert på Auli, Neskollen, Fenstad og Opaker, og har til sammen ca. 50 besøkende hver uke. 
Disse arenaene er et forebyggende folkehelsetiltak, et fritidstilbud uten behandling av noe slag.  
 
 
 
 

         iStock.com/Andrei Ermakov 
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Utvalg av tjenester Antall besøkende/brukere 

Nes bibliotek 54 328 besøkende pr. år/ 54 904 utlån 

Kulturskolen 400 elever pr. uke/ 2 750 besøkende på arr.  

Nes Kulturhus 52 200 besøkende pr. år 

Årnes kino 42 300 besøkende pr. år 

Nes svømmehall 86 891 besøkende pr. år 
Tabell 9: Antall besøkende til ulike kulturtilbud.  

5.10 Barnevern 
Nes ligger noe høyere enn landsgjennomsnittet når det gjelder andelen barn som 
barnevernstjenesten mottar bekymringsmelding for, henholdsvis 6,4 % i Nes og 4,5 % i Norge. 
Det kan ha sin årsak i at det er flere barn i kommunen som lever under vanskelige forhold, 
og/eller at befolkningen har god bevissthet omkring forhold som gir skadevirkninger for barn og 
tar kontakt med barnevernet ved bekymring

xix
. Det er flere barn i Nes med undersøkelse fra 

barnevernet (6,8 %) enn landsgjennomsnittet (4,9 %). Dette indikerer at barnevernstjenesten 
undersøker flertallet av bekymringsmeldingene de får inn. I Nes har vi 1,7 barn per 1000 barn (0-
17 år) med akuttvedtak. I Norge er tilsvarende tall 1,3 per 1000 barn.  
 
Det har vært en svak økning i Nes i andelen barn med barnevernstiltak (aldergruppe 0-17 år, 
2018). Andelen er tilnærmet lik som landsgjennomsnittet (henholdsvis 4,5 % og 4,3 %). Når det 
gjelder andelen barn i Nes som barnevernstjenesten har flyttet ut av hjemmet, så har andelen 
vært stabil de siste årene og var i 2018 på 1,6 %. Dette er noe høyere enn landsgjennomsnittet 
på 1,2 %. Barnevernlovens bestemmelser gir adgang til å flytte barn og unge ut av hjemmet 
dersom forholdene tilsier det. Slike flyttinger omfatter omsorgsovertakelser, akuttflyttinger, 
flyttinger ved alvorlige atferdsproblemer hos barnet og frivillige flyttinger. Bostedsalternativene er 
fosterhjem, institusjon og bolig med oppfølgning 

xix
. Erfaringer fra tjenestene i Nes er at flere av 

sakene muligens kunne vært løst på et tidligere stadium, dersom barnevernet hadde fått 
meldinger tidligere og hadde fått satt inn tidlige tiltak.  
 
De tre siste årene har det vært en økning i Nes i andelen barn med hjelpetiltak i hjemmet, av alle 
barn med tiltak (0-17 år). Men vi ligger langt under landsgjennomsnittet her: Nes 64,5 %, og 
Norge 72,4 %. En erfaring fra tjenestene er at flere er mer reserverte til barnevernet i Nes og 
takker nei til tiltak, mens i andre kommuner kan det være vanligere å ta i mot hjelpen. Slik kan det 
i enkelte situasjoner utvikle seg videre til mer alvorlige saker. Andre erfaringer fra tjenestene er at 
de får en del saker fra andre kommuner som er alvorlige, ved at noen flytter fra en pågående 
undersøkelse i en annen kommune. Nes har en økende andel av fosterhjemstiltak i familie og 
nære nettverk, selv om vi ligger under landssnittet. Nes 27,6 % og Norge 33,2 % 

xix
. Barnevernet 

opplyser om at de er pålagt av statlige føringer å sjekke ut de nære nettverk først, og at det er 
årsaken til økende fosterhjemstiltak i familie og nære nettverk. 

5.11 Vold og mishandling  
Vold og mishandling har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. 
Nesten en tredjedel av befolkningen (44 % av menn og 22 % av kvinnene) har blitt utsatt for 
alvorlig vold en eller annen gang i løpet av livet. Rundt fem prosent har blitt utsatt for alvorlig vold 
i løpet av oppveksten.  
 
Det finnes ulike former for vold. Voldsbegrepet omfatter både fysisk vold, seksuelle og psykiske 
overgrep og omsorgssvikt. Vold i nære relasjoner omfatter vold og overgrep som er rettet mot 
familiemedlemmer.  
 
Konsekvensene av å bli utsatt for vold er mangfoldige og omfatter alt fra ulike alvorlighetsgrader 
av fysiske skader til død. Psykiske plager som angst, depresjon eller post traumatisk stress 
lidelse er vanlig. Vold øker også risikoen for fall i skoleprestasjon og frafall fra utdanningsløp og 
arbeidsliv.  
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En oversikt over antall anmeldte tilfeller av vold og mishandling kan gi kommunen en oversikt 
over omfanget av voldsproblematikken som kan være nyttig i det forebyggende arbeidet. 
 
Tabellen nedenfor viser at det i Nes har vært en jevn økning av antall anmeldte tilfeller av vold 
den siste fireårs perioden. 
 

 
Figur 17: Vold og mishandling, anmeldte tilfeller-per 1000 innbygger

5
. Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsa statistikkbank, 

2019 
 

Indikatoren anmeldt vold og mishandling er en overordnet variabel som omfatter alle typer 
voldshendelser fra verbale trusler til alvorlig fysisk voldskriminalitet. Seksuallovbrudd er ikke 
inkludert. Dataene på dette overordnede nivået sier noe om den totale voldsbyrden i kommunen, 
men ikke noe om fordeling av ulik type vold begått.  
 
Antall anmeldte voldstilfeller kan svinge mye fra år til år, spesielt i små kommuner med relativt 
sett få voldshendelser. Det er forsøkt å ta høyde for denne type tilfeldig variasjon ved å lage 
toårig gjennomsnitt og kun vise data for kommuner med mer enn fire anmeldte voldslovbrudd per 
år. Dataene omfatter bare den registrerte voldskriminaliteten. Politiets ressurser og prioriteringer 
og folks tilbøyelighet til å anmelde voldslovbrudd har stor betydning for hvilke handlinger som blir 
en del av kriminalstatistikken. Et ukjent antall voldslovbrudd blir aldri registrert. Slike uregistrerte 
lovbrudd kalles gjerne mørketall og er trolig et omfattende fenomen når det gjelder 
voldsproblematikk

xx
. 

 

6 Klima, energi og miljø 

6.1 Klimaendringer og klimatilpasning 
Vi står overfor ulike klimaendringer. Dette vil resultere i ulike konsekvenser, ikke bare 
internasjonalt og nasjonalt, men også lokalt i kommunen. Frem mot 2100 er det forventet at 
årstemperaturen i kommunen kommer til å øke med ca. 4 °C; med størst økning vinter og vår, 
minst om sommeren. Årsnedbøren er også er beregnet å øke med ca. 15 %. Økningen blir størst 

                                                   
5
 Anmeldte lovbrudd i kategorien vold og mishandling (dette omfatter ikke seksuallovbrudd) oppgitt i antall anmeldelser og per 

1000 innbyggere. Statistikken omfatter alle lovbrudd registrert av politiet og påtalemyndigheten som anmeldt i løpet av 
statistikkåret. Statistikken omfatter anmeldte lovbrudd der gjerningssted er i den aktuelle kommunen eller fylket. Statistikken 
presenteres som gjennomsnitt over 2 år (Folkehelseinstituttet, 2019). 
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vinter og vår. Episoder med mye nedbør vil komme hyppigere, og med økt nedbørintensitet. 
Snømengdene beregnes å bli betydelig redusert, og snøsesongen kan bli 2-4 måneder kortere. 
Gjennomsnittlig årlig vannføring ventes å øke noe, fordi nedbøren øker. Også høyere temperatur 
vil påvirke vannføringen gjennom året fordi den påvirker både snøakkumulasjon, snøsmeltning og 
fordampning. Endringene i en bestemt sesong kan derfor bli store. Snøsmelteflommene vil 
komme tidligere på året og bli mindre, mens økt nedbør vil føre til flere og større regnflommer.   
 
Et fremtidig varmere og fuktigere klima kan på ulike måter påvirke trivsel, sikkerhet og folkehelse. 
Klimaendringene vil medføre kraftigere og hyppigere ekstremvær som vil gi flere risikosituasjoner 
knyttet til blant annet flom og kvikkleireskred. De endrede nedbørsmønstrene kan påvirke 
vannkvaliteten. Videre kan økt temperatur innebære nye og flere infeksjonssykdommer som følge 
av flere bakterier og økt utbredelse av skadedyr. Endrede værtyper kan også gi psykososiale 
effekter og redusert trivsel. Mer regn og mindre snø vil gi økt mørkefølelse høst og vinter, og 
stadig mer informasjon om negative effekter av klimaendringene vil kunne påvirke den mentale 
helsen. 
 
Klimatilpasning innebærer at kommunen må gjøre vurderinger og tiltak for å tilpasse natur og 
samfunn til effektene av nåværende eller framtidig klima, for å forebygge uønskede virkninger 
eller dra nytte av fordelene. Disse vurderingene og tilpasningene må gjøres innenfor alle ulike 
områder og sektorer av kommunen. Reduksjon av klimagassutslipp skal forebygge 
klimaendringer. Om verden lykkes med dette eller ikke, vil ha konsekvenser for hvordan og i hvor 
stor grad samfunnet og kommunen trenger å tilpasse seg endringene. 

 
Å ivareta hensyn til klimatilpasning i arealplanlegging handler ofte om å unngå å bygge i områder 
med økende naturfare, som for eksempel flom og skred. I senere tid har det også vært mer fokus 
på økende problematikk med overvann. Det er også viktig å vektlegge store, sammenhengende 
og intakte økosystemer. Det kan for eksempel forebygge mot intens nedbør og flom eller 
overvann og det gir arter og naturtyper bedre forutsetninger for å tilpasse seg klimaendringene. 
 

 
                                                                                                                             iStock.com/VectOrOvich 
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6.2 Flom-, skredfare og kvikkleire 
Flom og skred er naturlige prosesser som påvirkes av klima og klimaendringer. Et endret klima vil 
kunne føre til større negative konsekvenser av flom og skred fordi disse naturfarene forventes å 
opptre hyppigere, med større intensitet og i andre områder enn i dag. Klimaframskrivningene 
viser flere episoder med intens lokal nedbør. Dette vil særlig skape problem i små, bratte elver og 
bekker og i tettbygde strøk med tette flater. Økt temperatur og generelt mer nedbør vil gi 
endringer i flomforholdene i forhold til hva vi ser i dag. 
 
Skredfare er sterkt knyttet til lokale terrengforhold, men været er en av de viktigste 
utløsningsfaktorene for skred. Klimautviklingen kan gi økt hyppighet av skred som er knyttet til 
regnskyll og flom. Dette gjelder først og fremst jord-, flom- og kvikkleireskred. Nes har en svært 
stor andel planert jordbruksareal, under marin grense. Manglende utbedring av bekkelukkinger 
kan utløse skred. Det utgjør også forurensning. 

 
Mange aktører har et ansvar for å forebygge flom- og skredskader. Den enkelte innbygger har 
også et ansvar for egen sikkerhet. Kommunen er etter plan- og bygningsloven ansvarlig for at 
naturfare, herunder fare for flom og skred, blir vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til i 
arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunen har i tillegg ansvar som eier av grunn, 
bygningsmasse og infrastruktur som veier, vann- og avløpsanlegg mv. Det er nødvendig at 
arealplanleggingen tar hensyn til den økte flomfaren. Det kan være store fordeler ved en helhetlig 
tilnærming som ivaretar økosystemtjenester og naturverdier i planleggingen. Arealplanlegging 
som tar hensyn til naturfare er det viktigste virkemidlet for å redusere faren for tap og skader fra 
naturhendelser. Den beste måten å forebygge skader på er å unngå å bygge i fareutsatte 
områder. Ved all ny utbygging i områder der det kan være fare for flom og kvikkleireskred må 
kommunene forvisse seg om at tilfredsstillende sikkerhet mot flom og skred oppnås. Dette gjelder 
både i og utenfor kartlagte faresoner. ROS-analyser skal gjennomføres ved utarbeidelse av alle 
typer planer for utbygging. Flom- og skredfare skal være en del av disse analysene. Kommunen 
har en overordnet og helhetlig ROS-analyse som kartlegger hvilke uønskede hendelser som kan 
inntreffe, og denne revideres jevnlig. 

6.3 Biologisk mangfold 
Den generelle samfunnsutviklingen med mer intensiv utnyttelse av naturressurser og arealer er 
en økende trussel mot det biologiske mangfoldet. Årsakene til at naturens mangfold reduseres 
deles ofte inn i følgene hovedgrupper: Reduksjon og oppsplitting av leveområder, forurensning av 
vann og jord, endrede driftsformer i landbruket, introduksjon av nye arter, overbeskatning av 
ressursene og klimaendringer.  
 
Klimaendringer, vannkvalitet og 
nedbygging av leveområder er den 
største trusselen for biologisk 
mangfold. Mange arealendringer som 
hver for seg har små virkninger kan til 
sammen redusere naturmangfoldet 
betydelig. Det er en utfordring å sikre 
en helhetlig planlegging der virkninger 
for naturmangfoldet ses i 
sammenheng for større områder og 
flere tiltak. 

 
Kommunen har en rekke 
kartlegginger av ulike natur-, kulturminne- og friluftsverdier. Kartlegging og verdisetting er et viktig 
virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta verdier. I arealplanleggingen må vi ha fokus både 
på sikring av viktige områder, men også tilgang og tilgjengelighet til og tilrettelegging av 
friluftsområder og blå og grønne strukturer, uten at det går ut over viktig biologisk mangfold.  
 

iStock.com/VectorMine 
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For å håndtere fremtidig vekst på en bærekraftig måte, må kommunens arealer også utnyttes mer 
effektivt. Et mer konsentrert utbyggingsmønster kan redusere transportbehov, gi bedre grunnlag 
for kollektivtilbud, øke bruk av gange og sykkel som transportform, utnytte sosial og teknisk 
infrastruktur på en bedre måte og redusere nedbygging av verdifulle kulturminner, naturverdier, 
grøntområder og friluftsområder. 

6.4 Forurensning  
I kommunen er det som i de aller fleste andre kommuner en god del forurensning. Forurensning 
av grunn er et vanlig problem i bebygde områder. Kommunen er forurensningsmyndighet og sitter 
på mange av virkemidlene innenfor forurensningsproblematikken. I Nes er det særskilt områder i 
og rundt Årnes som er registrert med ulik grad av grunnforurensning. Dette gjelder særlig ved 
gamle industriområder. I tillegg kan man forvente at all grunn i sentrum kan ha en viss grad av 
forurensning. Gamle avfallsdeponier representerer også forurenset grunn. I Nes er dette spesielt 
Esval og Ødegård. Disse deponiene følges imidlertid opp av Fylkesmannen.  

 
Kommunen har i senere tid ikke gjennomført noen registrering og kartlegging av villfyllinger og 
forsøpling på private eiendommer. Det er dermed en mulighet for at det eksisterer ukjente 
villfyllinger av ulik størrelse rundt omkring i kommunen. Disse kan medvirke til lokal 
grunnforurensning eller avrenning til lokale vassdrag. Vannkvaliteten i de ulike vannforekomstene 
i Nes er i hovedsak under miljømålet i vanndirektivet. Kommunen og andre aktører gjennomfører 
dermed ulike tiltak for å bedre vannkvaliteten. Overvåkningen av vassdragene viser at det 
fremdeles vil være behov for å videreføre tiltakene, samt gjennomføre ytterligere tiltak for å bedre 
vannkvaliteten i de lokale vassdragene. Vassdragsovervåkningen viser at det er høyt innhold av 
nitrogen, fosfor og koliforme bakterier. Forurensning i små vassdrag kan ha mange forskjellige 
kilder, men skyldes ofte dårlige avløpsanlegg (private eller kommunale) eller avrenning fra 
jordbruk og lekkasjer fra gjødsellagre. I Nes er det over 2000 husstander med private 
avløpsanlegg. Det gjennomføres nå en oppgradering av disse anleggene, slik at flere av 
anleggene i fremtiden vil være forskriftsmessige og ikke forårsake like stor forurensning til 
vassdrag. 

 
Internasjonalt og nasjonalt blir det stadig ett større fokus på plast og mikroplast. I en studie er det 
anslått at det er produsert 8,3 milliarder tonn plast i verden siden plastproduksjonen startet på 
1950-tallet. Rundt 30 % av plasten som har blitt produsert er fortsatt i bruk, men rundt 6 milliarder 
tonn plast har blitt kastet eller fjernet på annen måte. 79 % av denne plasten ligger i dag på 
søppeldynger eller i naturen rundt omkring i verden og er i ferd med å bli et stort miljøproblem. 
Kommunen har ingen oversikt over mengden plast som ligger i vassdragene, i naturen eller på 
fyllinger i Nes. Kunnskap om forurensningsstatus og -kilder, antatt forurenset grunn, mulige 
helseeffekter, potensielle miljøgifter med mer vil være viktig for å kunne håndtere fagområdet 
framover. Håndtering av forurensningsutfordringene vil være avgjørende for å sikre rene 
vassdrag, god luftkvalitet og et godt livsmiljø for land- og vannlevende organismer.  

6.5 Klimautslipp 
I kommunen er de tre største utslippskildene veitrafikk, deponigass og landbruk. Utslippene fra 
veitrafikk, oppvarming og annen mobil forbrenning kommer hovedsakelig fra CO2-utslipp. 
Utslippene fra avfall og avløp består hovedsakelig av utslipp av CH4, mens utslippene fra 
landbruket er en kombinasjon av utslipp fra CH4 og N2O. Nes skiller seg ut fra andre kommuner 
ved at kommunen har en stor andel av utslipp fra deponigass. Kommunen har også en større 
andel av utslipp fra landbruk, sammenlignet med mange andre kommuner i Akershus.  
 
For å nå den nasjonale, regionale og lokale målsettingen om reduksjon i klimagassutslipp må 
kommunen legge til rette for å redusere den private bilbruken. Arealbruken må legge til rette for et 
klimavennlig transportmønster, blant annet gjennom fokus på sykkelvegnett, tilrettelegging for 
innfartsparkering og prioritering av kollektivtrafikken. Det er to tiltak som er aktuelle for å redusere 
utslipp av klimagass fra avfallsdeponier: gassoppsamling og/eller oksiderende dekke. For 
landbruk vil flere tiltak og tilrettelegginger være aktuelle.  
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7 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

Miljørettet helsevern er definert i folkehelseloven kapittel 3 og omfatter de faktorer i miljøet som til 
enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omhandler blant annet 
biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. 
 
Disse faktorene har stor betydning for folkehelsa. Miljørettet helsevern – Øvre Romerike er et 
interkommunalt samarbeid som Nes er en del av og som ivaretar oppfølging og kartlegging av 
slike miljøfaktorer. Det er et prioritert fokus på skoler og barnehager i kommunen. 

7.1 Rent vann og gode sanitærforhold 

7.1.1 Trygt drikkevann 
Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og trygt vann 
er av stor betydning for helsen. Vann som 
næringsmiddel kan deles inn i drikkevann og naturlig 
mineralvann og kildevann

xxi
. Disse er nøye regulert 

av direktiv og forskrifter, for å sikre trygt vann og 
beskyttelse av helsehensyn for befolkningen. 
Mattilsynet er delegert ansvaret for å følge opp dette 
regelverket. Særlig viktig er Drikkevannsforskriften 
som regulerer produksjonene av nok, trygt 
drikkevann.  
 
Det er mye lekkasjer i vannledningsnettet i Norge, og 
mer enn 1/3 av vannet forsvinner som en følge av 
dette

xxii
.  På grunn av ledningsnettets tilstand er det 

viktig og hele tiden ha overtrykk på ledningsnettet for 
å hindre at forurensninger suges inn.    

7.1.2 Hygienisk kvalitet og leveringsstabilitet for drikkevannet i Nes  
Den hygieniske kvaliteten på drikkevannet i Nes er svært god (100 % i 2017)

6
. Det innebærer 

blant annet at drikkevannsanalyser for bakterien E.coli er tilfredsstillende. E.coli er en 
tarmbakterie som indikerer fersk fekal forurensing. Drikkevann fri for smittestoffer er en vesentlig 
forutsetning for folkehelsen, og E.coli er en av de mest sentrale parametere for 
kontroll

xxii
. Leveringsstabiliteten i Nes er litt lavere enn landsgjennomsnittet. Det skyldes at Nes 

har litt flere ikke-planlagte avbrudd enn gjennomsnittet. Disse avbruddene oppstår uten varsel, og 
innebærer at trykket på ledningsnettet faller. Som en følge av det er ikke lenger 
vannforsyningssystemet beskyttet mot innsug av forurenset vann. Brudd på ledningsnettet kan 
medføre at befolkningen kan bli utsatt for vann som ikke er trygt helsemessig. Jo kortere tid 
befolkningen blir berørt av ikke-planlagte avbrudd, jo mindre blir de eksponert for forurenset vann 
i ledningsnettet. Leveringsstabilitet er et mål som viser til hvor godt organisert vannverket er til å 
raskt ivareta trykkløse hendelser. Sikker drift og gode beredskapsrutiner er verktøy kommunen 
har for å hindre avbrudd i vannforsyningen, og som benyttes for å forebygge uhelse som følge av 
forurenset drikkevann

xxii
. 

 

Leveringsstabiliteten kan økes ved å sanere gammelt ledningsnett med stor risiko for brudd. Ved 
å tilrettelegge for tosidig forsyning på ledningsnettet kan man redusere omfanget av trykkløst nett 
ved brudd. 
 
De fleste av innbyggerne i Nes forsynes i dag fra enten Nes kommunale vannverk eller Årnes 
vannverk, samt Blaker vannverk som forsyner innbyggerne i Rånåsfoss. Begge førstnevnte 
vannverkene forsynes av overflatekilder som har for liten kapasitet til å dekke befolkningsveksten 

                                                   
6
 2017, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse. Omfatter vannverk som  

forsyner minst 50 personer 
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i kommunen over tid. For å sikre godt drikkevann til alle over tid må kapasiteten økes og nye 
vannkilder vurderes.  

7.1.3 Gode sanitærforhold 
Alle skal ha tilgang til gode sanitær-, 
hygiene- og toalettforhold. For å få til 
det må avløpet ledes vekk på en trygg 
måte. Det er mye av avløpsnettet som 
begynner å bli gammelt. Innlekk og 
utlekk av vann fra nettet gjør at urenset 
vann blir igjen i grunnen og rent vann 
ledes til renseanlegget. Kommunen 
arbeider aktivt med å redusere 
mengden fremmedvann som kommer 
inn på spillvannsnettet. Mye nedbør og 
overvann på avveie kan gi 
oversvømmelser og urent vann på 
overflaten. Overløp på spillvannsnettet 
gir urenset kloakk i vassdrag fra 
overløp. 

7.1.4 Spredt avløp 
Også små private avløpsanlegg bidrar 
til utslipp. Det er mange slike anlegg i 
Nes. Det er en pågående 
opprydningsaksjon for å rydde opp i 

utslipp fra små private anlegg. Det 
skjer både ved å koble flere til 
kommunens nett, gjerne med trykkavløp, og ved oppgradering av anleggene.   

7.1.5 Forvaltning av vannressurser  
Norge er delt inn i vannregioner og vannområder i tråd med EUs rammedirektiv og den norske 
vannforvaltningsforskriften. Innenfor disse forvaltningsenhetene skal alt vann, både ferskvann, 
grunnvann og kystvann, forvaltes på en helhetlig og kunnskapsbasert måte, uavhengig av 
geografiske og administrative grenser. Nes kommune er med i to vannomåder som er organisert 
som interkommunale samarbeid; Vannområde Øyeren og vannområde Hurdalsvassdraget. Dette 
er interkommunale prosjekt som arbeider for å beskytte og sikre bærekraftig bruk av vannmiljøet i 
området på tvers av kommunegrensene. 

7.2 Natur og friluftsliv 
Friluftslivet i Nes har lange historiske tradisjoner, både på vann og i utmark, først og fremst til jakt, 
fiske, bærsanking og rekreasjon ved badesteder. Det er anlagt turveier og stier i skog og mark og 
det er bryggeanlegg som øker tilgjengeligheten til sjøer og elver. Hoveddelen av dette arbeidet er 
utført av frivillige lag og foreninger. Offentlige midler også tilført dette arbeidet, med økonomiske 
andeler fra Nes kommune (Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030).  
 
I Nes har 56 % av befolkningen trygg tilgang til leke- og rekreasjonsareal, og 61 % av 
befolkningen har trygg tilgang til nærturterreng

7
. For leke- og rekreasjonsareal ligger Nes helt på 

gjennomsnittet i Viken, mens når det gjelder trygg tilgang til nærturterreng ligger Nes langt over 
gjennomsnittet i Viken som er på 47 % 

xxiii
.  

 

                                                   
7
 Følgende arealer inngår i leke- og rekreasjonsareal og nærturterreng: Skog, åpen fastmark, våtmark, bart fjell, grus- og 

blokkmark, park- og idrettsområder jf. SSBs standard for klassifisering av arealer til statistikkformål. Innsjøer og tjern som er 
mindre enn 1 dekar inngår også. Idrettsanlegg som normalt ikke er tilgjengelig for allmenne rekreasjonsaktiviteter regnes ikke 
med. Kilde: Akershus fylkeskommunes statistikkbank.   
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Sommeren 2018 ble flere frilufts- og turområder i Nes kommune kartlagt for grad av universell 
utforming av Akershus Fylkeskommune, som følge av et samarbeid mellom fylkeskommunen og 
Nes kommune. Følgende områder ble kartlagt: Flolangen, Dragsjøen, turrunde ved Vormsund 
ungdomsskole, Hennisand, Fløyta, Merrahølen/Vika, vei til Daskerudstranda (deler av 
Oldtidsveien) og Nes kirke – Nes kirkeruin. Kartleggingen bidrar med nyttig informasjon til brukere 
om hvor det er mulig å ferdes, og til kommunen og grunneiere om hvor det kan være 
hensiktsmessig å prioritere og å tilrettelegge for friluftsanlegg. 

7.2.1 Utendørs badevann 
Risikoen for å bli syk av å bade i sjøen eller ferskvann i Norge er liten. Dette skyldes blant annet 
at det er få badeplasser som ligger nær utslipp av avløpsvann. Blir man syk av badevannet er det 
vanligst å få infeksjoner i øye, øre og på huden, samt mage- og tarminfeksjoner. Risikoen for 
sykdom stiger med økende innhold i vannet av tarmbakterier fra mennesker eller dyr, noe som 
oftest stammer fra utslipp av avløpsvann eller overløp. Kontroll av badevannskvaliteten gjøres av 
den enkelte kommune i henhold til forskrift om miljørettet helsevern. 
 
Nes kommune har mange flotte badeplasser. Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar gjennom 
sommeren badevannsprøver for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at 
ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes da for E. coli og intestinale enterokokker. Ut i fra 
en risikovurdering tas det ukentlige prøver om sommeren av Veslesjøen og 
Daskerudstranda/Funnefoss. I tillegg tas det prøver en gang i løpet av sommeren fra Merrahølen, 
Fløyta, Sagstusjøen og Bunesnabben. Det har generelt vært lite avvik ved badevannene i Nes 
kommune. Veslesjøen har hatt en tendens til periodevis å ha noe forhøyet bakterieinnhold uten at 
man har funnet en klar årsak. 

7.3 Samfunnsikkerhet og beredskap 
Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Dette 
gjøres gjennom å utvikle trygge og robuste lokal-samfunn. Som grunnlag for arbeidet med 
samfunnssikkerhet ligger målet om lavere risiko og sårbarhet. Som lokal planmyndighet må 
kommunen legge til rette for en planlegging som « …verne(r) seg mot og håndterer hendelser 
som truer grunnleggende verdier 
og funksjoner og setter liv og 
helse i fare. Slike hendelser kan 
være utløst av naturen, være et 
utslag av tekniske eller 
menneskelige feil eller bevisste 
handlinger» (Meld St. 10, 2016–
2017

xxiv
). I denne sammenheng 

er det kommunale plansystemet 
et vesentlig virkemiddel. Et viktig 
formål med planleggingen er å 
fremme samfunnssikkerhet ( jf. 
PBL § 3-1 (h)).  Kommunen har 
ansvar for at dette blir ivaretatt i 
planer for samfunnsutvikling og 
arealforvaltning. 
 
Kommunen har også ansvar for å 
følge opp krav til kommunal 
beredskapsplikt i 
sivilbeskyttelsesloven (lov 25. 

juni 2010 om kommunal 
beredskapsplikt, sivile 
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret). Vi har ansvar for å kartlegge hvilke uønskede hendelser som 
kan inntreffe og hvordan disse hendelsene kan påvirke kommunen. Resultatet av analysen skal 
vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (Helhetlig ROS).  

iStock.com/Natalia Darmoroz 
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Analysen ser på risiko- og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område og er dekkende for 
de alvorligste eksisterende og framtidige risikofaktorer, for eksempel 
naturhendelser/klimaendringer, som kan påvirke kommunen.  
 
Klimaendringene gir oss nye utfordringer i samfunnssikkerhetsarbeidet og i arealplanleggingen. 
Klimaendringene kan øke farene og arealbruken må derfor vurderes, både med utgangspunkt i 
dagens, og framtidens klima. Kommuneplanens arealdel skal ivareta hensynet til et klima i 
endring gjennom å forebygge negative konsekvenser ved disponering av arealene. Det er behov 
for at Nes kommune ved en eventuell revidering av kommuneplanens arealdel tilegner seg 
oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold, ref § 4-3 i PBL, herunder behov for klimatilpasning. 

7.3.1 Smittevern  
Alvorlige smittsomme sykdommer er mindre vanlige i Norge enn i de fleste andre land, og Nes 
skiller seg ikke ut i så måte.  
 
Vi øker internasjonal handel med matvarer og dyr, vi reiser mer og vi har en økende innvandring, 
slik får vi et økt smittepress også i Norge, noe som kan få konsekvenser for folkehelsen. Vi må 
være forberedt på nye influensapandemier, og vi vet at hver 20. pasient i helseinstitusjoner 
rammes av en «sykehusinfeksjon». Flere seksuelt overførbare infeksjoner har også økt de siste 
årene. Antibiotikaresistens er et økende problem, men i Nes er bruken av bredspektret antibiotika 
på vei nedover (se figur under). 
 

 
Figur 18: *2017=Årgangen er presentert i folkehelseprofilen 2019. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. 
 

For flere potensielt farlige sykdommer er vaksinasjon det mest effektive forebyggende tiltaket 
man kjenner. Oversikt over vaksinasjonsdekning er til hjelp for å vurdere smittevernet i 
befolkningen. Ved god vaksinasjonsdekning vil det sirkulere lite smitte i befolkningen, og det vil 
bidra til flokkimmunitet

8
. Vi har en god dekning i barnevaksinasjonsprogrammet. Andelen 9-

åringer som er fullvaksinerte mot meslinger, røde hunder og kusma (MMR) ligger på 98 % (2018), 
og det er jevnt med både lands- og fylkesgjennomsnittet

xxv
.  

 
Vaksinasjon mot influensa forebygger både influensasykdom og mulige følgesykdommer. 
Influensa er forårsaket av virus, og antibiotika har derfor ingen effekt på influensasykdom. 
Sykdommen kan være alvorlig for eldre og mennesker med kroniske sykdommer. Kommunen har 

                                                   
8
 Flokkimmunitet er når en høy vaksinasjonsdekning fører til at uvaksinerte indirekte blir beskyttet (Kilde: Folkehelseinstituttet). 
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ansvar for å tilby influensavaksine til eldre over 65 år og andre risikogrupper. Norge og WHO har 
et mål om å oppnå en vaksinasjonsdekning der 75 % i risikogruppene er vaksinerte

xxv
. I Nes 

velger flere og flere eldre over 65 år å ta influensavaksinen, og andelen har økt fra 21 % i 2016 til 
31,4 % i 2018/2019 (se figur under). Nes kommune har i tillegg valgt å tilby influensavaksinen til 
alle ansatte i kommunen. Det bidrar til økt flokkimmunitet, og til å beskytte de med størst risiko for 
alvorlige forløp knyttet til influensasykdom. 
 

 
Figur 19: Viser andelen influensavaksinerte i Nes, sammenlignet med landet, Akershus og Eidsvoll. Kilde: Kommunehelsa 
statistikkbank. 
 

7.4 Luftforurensing, lukt og støy 

7.4.1 Luftforurensning i uteluft 
Utendørs luftforurensning er et problem for menneskers helse og trivsel i byer og tettsteder. 
Luftforurensning kan forårsake både akutte og kroniske lidelser, særlig i luftveiene, men også i 
hjertekarsystemet.  
 
Veitrafikk er den viktigste kilden til luftforurensning, men også vedfyring, industriutslipp og halm- 
og bråtebrenning utgjør en viktig del av luftforurensningen. De komponentene det er mest 
kunnskap om og som ser ut til å ha størst relevans for norske forhold er svevestøv og 
nitrogendioksid. 
 
Det har til nå ikke vært gjort målinger av svevestøv eller andre luftforurensninger i Nes kommune. 
Generelt har ikke kommunen fått henvendelser om plager på grunn av luftforurensning. Miljørettet 
helsevern – Øvre Romerike behandler i snitt 8-9 søknader om åpen brenning pr år. Dette dreier 
seg i hovedsak om kvist-, stubbe- og halmbrenning fra landbruket, samt noen St.Hansbål. Det 
gjøres da en vurdering i forhold til nærliggende bebyggelse med tanke på luftforurensning. 

7.4.2 Lukt 
Lukt er en av de vanligste årsakene til klager på luftkvalitet. Kilder til lukt i uteluft kan være trafikk, 
avfallsdeponier, avfallsbrenning, industri og gjødsling i landbruket. Andre kilder kan være 
dyrehold og ikke-industrielle virksomheter som restauranter osv. Forekomsten av ubehagelig lukt 
utgjør sjelden noen alvorlig helserisiko. Likevel kan lukt via psykiske og sosiale konsekvenser 
virke så forstyrrende på et individs livsutfoldelse at det kan betraktes som helseskadelig. Det er 
store individuelle forskjeller i sårbarhet overfor lukt og enkeltindivider kan oppleve relativt store 
plager knyttet til lukt. Miljørettet helsevern – Øvre Romerike mottar få klager på lukt i Nes 
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kommune, men er kjent med at Nes i perioder kan ha utfordringer med lukt, særlig i forhold til 
avfallsdeponier i kommunen og landbruk. 

7.4.3 Støy 
Støy defineres som uønsket lyd. Støy virker som en stressfaktor som kan påvirke trivsel, atferd, 
kommunikasjon, hvile og søvn. Høy støy kan også gi hørselskader. Forskning viser også til en 
sammenheng mellom støy og økt risiko for hjerte- og karsykdommer.  
 
Støyplager er sammensatte og det er store individuelle forskjeller i forhold til toleranse for støy. 
Dette betyr at enkelte kan være sterkt plaget og oppleve redusert trivsel, mens andre ikke 
påvirkes. Rapporter viser at mennesker som utsettes for flere belastninger samtidig blir mer 
plaget av hver enkelt belastning enn hvis de bare utsettes for en type belastning. Egen 
opplevelse av støysituasjoner er viktig for vurdering av trivsel, velvære og helse. 
 
Miljørettet helsevern – Øvre Romerike mottar bare noen få klager på støy fra Nes. Disse er 
knyttet til støy fra tog, veitrafikkstøy langs E16, støy fra pukkverk, store byggeprosjekter og noe 
næringsvirksomhet. 

7.5 Status for godkjenning/tilsyn ved skoler og barnehager 
Barn og unge tilbringer en stor del av oppveksten i barnehage og/eller skole. Deres livssituasjon 
påvirkes i stor grad av det miljøet de oppholder seg i der, både fysisk og psykisk. 
Miljørettet helsevern – Øvre Romerike godkjenner, fører tilsyn og følger opp skoler og barnehager 
i Nes kommune. Alle barnehager og skoler skal være godkjent etter forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6. Slik godkjenning er ett av virkemidlene for å oppnå et 
miljø som fremmer helse, trivsel og læring hos barna. 
 
I Nes kommune er det: 

 18 barnehager hvorav 3 er kommunale og 15 private. I tillegg er det 1 åpen barnehage. 
Alle barnehagene i Nes er godkjent i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. 

 13 skoler hvorav 10 er kommunale, 2 er fylkeskommunale og 1 er privat. Det er 8 
barneskoler, 2 ungdomsskoler, 1 barne- og ungdomsskole og 2 videregående skoler. 

 De 2 videregående skolene i Nes kommune er foreløpig ikke godkjent etter forskriften. 
 
Miljørettet helsevern – Øvre Romerike gjennomfører jevnlig temabasert tilsyn ved alle skoler og 
barnehager i Nes, prioritert etter en risikovurdering av virksomhetene. 

7.5.1 Inneklima 
Inneklima er viktig både for trivsel og helse. Begrepet inneklima forstås med faktorene 
temperatur, luftkvalitet, støy, klang, lys, stråling. Avhengig av flere forhold kan effekter av dårlig 
inneklima variere fra milde komforteffekter til forskjellige helseplager. Det er imidlertid viktig å 
huske på at helseeffektene som rapporteres i forhold til inneklima ofte er diffuse, subjektive og 
vanlige blant folk uten at inneklimaet er årsaken. Det kan være vanskelig å vise at plagene 
skyldes inneklimaforhold. 
 
Det ble i 2016/2017 gjennomført tilsyn ved barnehager og skoler i Nes med fokus på inneklima. 
Alle skoler og barnehager har gjennomført tiltak for retting av eventuelle gitte avvik gitt av 
tilsynsmyndigheten. Det ble ikke ført tilsyn ved de videregående skolene i denne runden. 

7.5.2 Radon 
Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler og barnehager, både offentlige og private. 
Alle skoler og barnehager skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig å få til. Tiltak skal 
gjennomføres og dokumenteres dersom måling overstiger 100 Bq/m

3 
(bequerel). Miljørettet 

helsevern – Øvre Romerike fører tilsyn med radonforhold ved skoler og barnehager i Nes 
kommune. Alle skoler og barnehager har tilfredsstillende radonnivåer. 



Kunnskapsgrunnlag 2020-2023 

 
 

40 

7.6 Sosiale møteplasser 
Samfunn som har stor 
grad av samhold, sosial 
støtte og tillit er 
helsefremmende. I slike 
samfunn viser 
undersøkelser at det er 
mindre psykiske og fysiske 
helseproblemer

xxvi
. Sosial 

støtte fra familie og 
venner, naboer og 
bekjente er hyggelig i seg 
selv, og det fungerer i 
tillegg som en buffer ved 
stress og belastning i livet. 
Sosiale møteplasser er 
med på å legge til rette for 
at man møter andre og 
knytter kontakt.  
 

Ungdataundersøkelsen 
(2019) viser at ungdom i 
Nes er mindre fornøyde med lokalmiljøet der de bor, sammenlignet med landsgjennomsnittet 
(henholdsvis 58 % og 70 % 2019, ungdomsskole). I Nes har det også vært en nedadgående 
trend for andelen ungdom som er fornøyde med lokalmiljøet. Vi kjenner ikke til årsaken til dette. I 
Nes har vi også en økende andel ungdommer som oppgir å være mye plaget av ensomhet 
(Ungdata 2019), se kap. 10.4 for utdypende tall.  
  
Å legge til rette for gode, trygge og uformelle møteplasser kan bidra til å styrke sosiale nettverk, 
og dermed virke helsefremmende og sykdomsforebyggende. Tilgjengelighet til møteplassene er 
avgjørende for at de skal bli brukt, samt opplevd trygghet der.  

7.7 Universell utforming  
Universell utforming handler om hvordan vi utformer samfunnet rundt oss for å øke menneskers 
mulighet for samfunnsdeltakelse

xxvii
.  

 
Universell utforming er bra for alle, men nødvendig for noen. Det er av stor betydning for 
samfunnet at alle kan bidra. Den sosiale og økonomiske bærekraften avhenger av at flest mulig 
har mulighet for utdanning, kommer i arbeid og kan leve aktive og selvstendige liv. Vi skal alle bo 
og leve hele livet. Universell utforming er en helsefremmende strategi. Å rette fokus mot mestring 
og livskvalitet, og se ressurser i alle, er viktig for den enkelte, men også gunstig 
samfunnsøkonomisk.  
 
Nes kommune har kartlagt universell utforming i alle kommunale formålsbygg (2013-2018), og 
har vedtatt en egen strategi for universell utforming som vil være gjeldende frem til 2031

xxvii
. 

Strategien har en handlingsplan som rulleres hvert tredje år. Satsningsområdene i Strategi for 
universell utforming er:  
- Kunnskap/kompetanse  
- Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
- Vedlikehold av eksisterende bygningsmasse og uteområder 
- planlegging, uteområder og nybygg.  

7.8 Gang- og sykkevegnett 
Forholdene for gående og syklende i Nes kommune er ikke optimale, og nokså typisk for en 
kommune med spredt bosetning. Det er lang avstand mellom boligfelt og sentrum, og det er ikke 
å forvente at innbyggerne i Nes vil velge å bruke sykkel som daglig transportmiddel mellom de 
ulike byggefeltene. Internt på boligfelt er gang- og sykkelvegnettet relativt bra, og det settes 

iStock.com/Alfadanz 
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større krav til fortau/gang- og sykkelveg ved ny utbygging. Utbygging av gang- og sykkelveg på 
hovedveger mellom boligfeltene har vært en prioritet og det har blitt etablert noe mer gang- og 
sykkelvegforbindelser de siste årene.  
 
I eldre boligfelt hvor vegarealet er smalt og boliger ligger tett inntil vegen, er det krevende å 
etablere fortau. Ved regulering av nye boligfelt settes det større krav til nok vegareal og 
fortau/gang- og sykkelveg. I løpet av de siste tre årene er det bygget 6,7 km ny gang- og 
sykkelveg langs fylkesveg i kommunen. Dette er Auli-Haga (3,5 km) og Neskollen-Tomteråsen 
(3,2 km). I tillegg er det gjort tiltak for en tryggere skoleveg flere steder langs kommunale veier. 
 
Det er et potensiale til økt bruk av eksisterende gang- og sykkelveger i kommunen. Økt bruk vil 
både bidra til å redusere trafikk og risiko for trafikkulykker, og være helsefremmende for 
befolkningen. Forskning viser at elever som fraktes med bil eller buss til skolen har betydelig 
dårligere helse enn elever som går eller sykler

xxviii
. Helsegevinsten ved at barn får muligheten til å 

ferdes til fots eller sykkel hver dag til og fra skolen må anses som stor. Innsats som kan øke 
andelen barn som går eller sykler til skolen vil bidra til mer fysisk aktive barn og også legge 
grunnlaget for en miljøvennlig transportatferd

xxix
 
xxx

. 
  

8 Skader og ulykker 

Årlig behandles rundt 300 000 mennesker i Norge på sykehus for skader, og 2500 mennesker 
dør som følge av skader og ulykker. Rundt 12 % av Norges befolkning behandles årlig av lege for 
skader. Det er vanlig å skille mellom ulykkesskader (skjer utilsiktet) og skader som påføres med 
hensikt (voldsskader og villet egenskade). Ulykker er den viktigste dødsårsaken for nordmenn 
under 45 år, og personer fra lavere sosioøkonomiske grupper er mer utsatt enn personer fra 
høyere sosioøkonomiske grupper. Norge skiller seg ut i internasjonal sammenheng ved at vi har 
høye tall for overdoser og hoftebrudd

xxxi
. Nes har flere hoftebrudd enn landsgjennomsnittet (per 

1000, standardisert). Vi har ikke tall på narkotikautløste dødsfall i Nes.     

8.1 Skader registrert i spesialisthelsetjenesten 
Nes ligger nokså likt som landsgjennomsnittet når det gjelder skader hos befolkningen som har 
ført til behandling i spesialisthelsetjenesten. Men der forekomsten av skader i Nes har holdt seg 
nokså stabil det siste tiåret, har landsgjennomsnittet for skader en svak nedadgående kurve. 
Risikoen for skader øker med økende alder, og det er aldersgruppen 75 år + som er mest utsatt. I 
denne aldersgruppen er kvinner langt mer utsatt for skader enn det menn er. I aldersgruppen 0-
44 år er det gutter/menn som er mest utsatt for skader. Dette gjelder for hodeskader, hoftebrudd 
og forgiftninger

xxxii
.  

8.1.2 Hoftebrudd 
Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder hoftebrudd. Forekomsten av hoftebrudd i Nes er 
på 2,2 brudd per 1000 innbygger (standardisert), og her er det store aldersforskjeller. 
Forekomsten i Nes er litt over landsgjennomsnittet (1,8 per 1000 innbygger). Med økende alder 
øker forekomsten av hoftebrudd markant, og kvinner er langt mer utsatt enn menn. Årsaken er at 
høy alder øker risiko for lav bentetthet som igjen øker risiko for lavenergibrudd. Kostand per 
hoftebrudd det første året etter hoftebruddet er regnet ut til å være kr 562 366 per pasient

9
. Dette 

inkluderer både kostander i spesialisthelsetjeneste og kommune. Herunder dekkes 50 % av 
kommunen, 38 % er statlige kostnader og 12 % er delte kostnader mellom stat og kommune 
(rehabilitering)

xxxiii
.  

 
Et estimat over kostnader for hoftebrudd i Nes, basert på tallene over, viser da at 2,2 hoftebrudd 
per 1000 innbygger utgjør 48,8 brudd årlig. Dette utgjør en årlig kostnad for kommunen på kr 
13 721 730 mill. Det er ikke medregnet de 12 % av kostnadene som er delte mellom stat og 
kommune (rehabilitering). Det er et potensiale i å forebygge hoftebrudd, både for å redusere den 

                                                   
9
 Beregnet ut fra hoftebrudd hos hjemmeboende personer over 70 år. De fleste hoftebrudd oppstår i aldersgruppen 70 år og 

oppover. Kilde: HiOA Rapport 2014. 
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enkeltes lidelse og av samfunnsøkonomiske hensyn. Forebyggende tiltak bør igangsettes i 
aldersgrupper før brudd oppstår. 

 

 
Figur 20: Antall hoftebrudd i Nes, per 1000 innbygger. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 
 

8.2 Trafikkulykker 
Det har vært en kontinuerlig nedgang i alvorlige trafikkulykker i Norge siden 1970, det året 560 
personer omkom i trafikken, derav nesten 100 barn. I 2018 var det 108 som døde som følge av 
trafikkulykker i Norge, og av disse var det et barn og tre tenåringer

xxxiv
. Vi arbeider nasjonalt og 

lokalt for en nullvisjon, det er en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken. 
Trafikksikkerhetsarbeidet har pågått siden 1970, og det langsiktige og målrettede arbeidet har gitt 
resultater. Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid anses som avgjørende for å nå nasjonale mål om 
reduksjon i antall drepte og hardt skadde i trafikken. 
 
I perioden 2015 til november 2019 har det vært til sammen 51 personskadeulykker i Nes. I disse 
ulykkene var totalt antall skadede 79 personer. Herunder var det to som døde, elleve personer 
ble alvorlig skadet og 55 personer ble lettere skadet

xxxv
. Av de som ble skadet eller drept i 

trafikken i Nes var 44 bilførere, syv bilpassasjer, fem på moped/MC og fem syklister/fotgjengere. 
Det skjer desidert flest ulykker i sommermånedene. Da mer enn dobler ulykkestallet seg, 
sammenlignet med de andre årstidene. Årsaken kan være at en på tørre sommerveier føler seg 
tryggere og kjører raskere, noe som øker risikoen. I tillegg er det flere på veiene og flere som 
kjører lengre kjøreturer. I følge Trygg Trafikk er det møte- og utforkjøringer som utgjør 
flesteparten av ulykkene i sommerhalvåret. I Nes er det flest utforkjøringer og møteulykker. 

8.3 Ressurser for å forebygge skader og ulykker  
Nessamfunnets ressurser for å forebygge skader og ulykker, og for å begrense konsekvensene 
ved skader og ulykker er trafikksikkerhet satt i system gjennom Nes kommunes 
Trafikksikkerhetsplan og at Nes ble godkjent Trafikksikker kommune i september 2018. Tittelen 
Trafikksikker kommune er basert på en godkjenningsordning utarbeidet av fylkeskommunen og 
Trygg Trafikk som setter trafikksikkerhetsarbeid i system. For å bli godkjent har alle sektorer i 
kommunen utarbeidet dokumentasjon, i henhold til kriterier for ulykkesforebyggende arbeid som 
er aktuelle for dem. Disse kriteriene samsvarer med lover og forskrifter kommunen plikter å følge. 
Det er utarbeidet en tydelig og enkel veileder for dette: Veileder for en Trafikksikker kommune. 
Trafikksikkerhetsarbeidet dreier seg om både strukturelle tiltak og holdningsskapende tiltak (fra 
bygging av gang- og sykkelveier, klipping av hekk og til å oppdra barn, unge og voksne til å 
ferdes trygt i trafikken, uansett om man er myk trafikant eller i kjøretøy). 
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Utnevnelsen betyr ikke at Nes er i mål med trafikksikkerhetsarbeidet. Denne prosessen har 
hjulpet oss til å sette trafikksikkerhetsarbeidet i system, og arbeidet videre er å jobbe etter de 
tiltakene som er utarbeidet.  
 

9 Helserelatert atferd 

Våre helsevaner legger grunnlaget for helsen vår nå og på lang sikt, og de kan enten påvirke 
helsen i positiv eller negativ retning. Det er en rekke faktorer som har betydning, så som grad av 
fysisk aktivitet og hvile/søvn, hvilket kosthold en har, om en røyker eller ruser seg, hvorvidt en 
følger opp egen helsetilstand med eksempelvis lege- og tannlegebesøk, seksuell helse og om en 
har gode sosiale relasjoner. Helseatferden vår kan være helsefremmende og legge et godt 
grunnlag for god helse gjennom livet, eller den kan bidra til å skape uhelse og øke risikoen for 
sykdom og tidlig død.  
 
Helsekompetanse (health literacy) handler om i hvilken grad individer har evne og kapasitet til å 
forstå og anvende grunnleggende helseinformasjon og -tjenester. Det handler også om hvilke 
evner fagpersoner har til å kommunisere og videreformidle helsekunnskap. Helsekompetanse er 
knyttet til utdanningsnivå, og er en av faktorene som er med på å forklare de sosiale ulikheter i 
helse. Dette kapittel må ses i sammenheng med påfølgende kapittel om helsetilstand i 
kommunen.  

9.1 Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet representerer et stort forebyggingspotensiale for de dominerende 
sykdomsgruppene av ikke-smittsomme sykdommer. Samfunnet vårt har i stor grad blitt tilrettelagt 
for inaktivitet. Generelt er fysisk inaktivitet en økende utfordring, og inaktivitet øker i alle 
aldersgrupper

xxxvi
.  

 
Vi har langt flere ungdommer i Nes som er lite fysisk aktive (19 %), sammenlignet med 
landssnittet på 14 %, og vi ser en kraftig økning i andelen ungdom som har mer enn fire timer 
skjermtid daglig, utenom skolen (fra 30 % i 2014 til 46 % i 2019)

xviii
. Landsgjennomsnittet var i 

2018 på 31 %. Det er grunn til å tro at skjermtiden også øker for barn og voksne, men det har vi 
ikke tall på. En generell økning av den fysiske aktiviteten vil kunne ha stor effekt på 
folkehelsen

xxxvii
.   
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Tiltak som bidrar til fysisk aktivitet som inkluderer alle målgrupper er viktig for å øke aktiviteten, 
og for å motvirke sosiale forskjeller i aktivitetsvaner og helse. Her er barnehager og skoler en 
viktig arena som når de aller fleste barn og unge, og som kan bidra til å legge et godt grunnlag for 
helsen senere i livet. Økt fysisk aktivitet i hverdagen kan fremmes ved tilgang på gang- og 
sykkelveier, trygge og gode utemiljøer og lett tilgjengelige natur-, leke- og rekreasjonsområder i 
nærmiljøet, for å nevne noe.  
 
Nes kommune har et Frisklivs- og mestringssenter som arbeider for å forebygge og begrense 
ikke-smittsomme sykdommer. De tar i mot mennesker som har lettere psykiske 
utfordringer/vansker, muskel- og skjelettplager, som er i risiko for å utvikle sykdom, eller har 
utviklet sykdom som eksempelvis hjerte- og karsykdom, diabetes type 2 eller KOLs. Deltagerne 
får hjelp til å endre livsstil for å oppnå en bedre helse via veiledning, treningsgrupper, 
ernæringskurs og mestringskurs. Frisklivs- og mestringssenteret har et godt etablert tilbud til 
voksne, og har utviklet og er i startfasen med tilbud til barn og unge også. Tilbudet til barn og 
unge må bygges opp over tid.   
 
Frivillige lag, foreninger og organisasjoner utgjør en kjemperessurs for lokalsamfunnet med tanke 
på å legge til rette for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen i Nes. Et eksempel på et av 
tiltakene som har blitt populære er Stolpejakten i Nes. Det når hele befolkningen fra de små til de 
gamle, med en topp på de som er midt i livet. I 2019 var det tilnærmet 105 000 registrerte 
stolpebesøk i Nes.  

9.2 Ernæring/kosthold 
Nes har god tilgang på matvarer, også lokale produkter fra landbruket vårt, som kjøtt, egg, frukt 
og grønnsaker.  
 
Generelt har både barn og voksne et variert kosthold, men det er for få som spiser nok av 
grønnsaker, grove kornprodukt og fisk. Blant barn og voksne er det mange som spiser for mye 
fett, salt og sukker. Vi vet, fra undersøkelsen «ESSENS» (Høyskolen i Oslo og Akershus) at 
ungdom i Nes har et for høyt sukker- og brusforbruk.  
 
Utfordringen for innbyggerne i Nes er først og fremst tilstrekkelig kunnskap om hva som er et sunt 
kosthold for ulike aldersgrupper, i forhold til egen livsstil og utvikling av livsstilssykdommer. 
Bakgrunnen for å si det, er tall vi har for overvekstproblematikk hos barn og unge (målinger på 
helsestasjon og skolehelsetjeneste), hos gravide og hos de som er på sesjon i det militæret. 
Utfordringene er forskjellige i forhold til ulike aldersgrupper, og kan gå på både feilernæring, og 
næringsinntak som gir både overvekts- og undervektsproblematikk.  
 

 
Figur 21: Andelen ungdom med overvekt eller fedme, målt ved sesjon. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 
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Figur 22: Andelen kvinner med overvekt eller fedme, målt ved første svangerskapskontroll.  
Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 
 

9.3 Røyking og snus 
Røyking påvirker fortsatt folkehelsen negativt, og er den livsstilsfaktoren som bidrar til mest tapte 
leveår i befolkningen

xxxviii
. Det har vært en stadig nedadgående trend på hvor mange som røyker i 

Nes og i landet for øvrig. De siste åtte årene har andelen som røyker i Nes mer enn halvert seg. 
Likevel er det fortsatt en større andel av befolkningen i Nes som røyker (7,3 %), sammenlignet 
med landssnittet (5 %)

10
.     

 
Bruk av snus har hatt en økning de siste tiårene nasjonalt og for fylket. Vi har ikke spesifikke tall 
for Nes. Bruken har særskilt økt blant unge voksne, og spesielt blant unge kvinner. De fleste som 
bruker snus er tidligere røykere, men man ser også en økning i bruken for de som ikke har røykt 
tidligere. Forskning viser at det er sannsynlig at snusbruk øker risikoen for enkelte typer kreft, 
diabetes og metabolsk syndrom, gir økt risiko for å dø i ukene etter gjennomgått hjerteinfarkt og 
hjerneslag, og økt risiko for tidlig fødsel i svangerskap. I tillegg er snusbruk assosiert med en 
rekke mulige negative helseutfall, men det er behov for mer forskning

xxxix
. 

9.4 Alkoholbruk 
Alkohol som rusmiddel har lange tradisjoner i Norge, og på landsbasis har alkoholkonsumet blant 
ungdom hatt en nedgang. I Nes holder tallene for alkoholberuselse blant ungdom seg stabile i 
både ungdomsskole og videregående skole (tall fra Ungdata 2019 på henholdsvis 15 % og 57 
%). Alkoholrus gir økt risiko for akutte skader, og overforbruk over tid gir økt risiko for sykdom. 
Man ser også en sammenheng der ungdom som begynner å drikke tidlig i mange tilfeller har et 
utfordrende atferdsmønster samt bruk av tyngre rusmidler

xl
. I ungdomsskolene i Nes er det 16 % 

som ikke vet om de får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine, og 5 % som sier at de får lov 
(Ungdata 2019). Det er stor variasjon i debutalder for alkohol, og det store flertallet har ikke vært 
beruset i løpet av ungdomsskolen. I følge Ungdata (2019) har omtrent én av fire vært beruset på 
slutten av ungdomsskolen. Her ligger det et potensiale i å trygge foreldrene til å sette tydelige 
grenser, og slik forebygge tidlig alkoholdebut.   
 
Foreldres holdninger og regler til barn og unges alkoholbruk er viktig for hvilke drikkevaner barn 
og unge utvikler. Liberale holdninger blant foreldre fører til høyere forbruk blant ungdom. 

                                                   
10

 Statistikken henviser til andel fødende som oppga at de røykte ved første svangerskapskontroll i prosent av alle fødende med 
røykeopplysninger. Statistikken viser gjennomsnitt for overlappende 5-årsperioder. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. 
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Foreldrene er derfor sentrale i å forebygge alkoholbruk blant barn og unge
xli

. Skolen er en viktig 
arena for å møte foreldrene og informere om deres avgjørende rolle. I rusmiddelpolitisk 
handlingsplan for Nes er helsefremmende og forebyggende arbeid i fokus, og barn og unge er 
prioritert. 

9.5 Illegale rusmidler – kriminalitet 
Ungdataundersøkelsen i Nes viser at tilgjengeligheten til hasj og marihuana har økt for elever i 
ungdomsskole og videregående skole (se figur under).  
 

 
Figur 23: Utvikling fra 2014 til 2019 på tilgangen på hasj/marihuana. Kilde: Ungdataundersøkelsen i Nes. 
 

Det er en urovekkende utvikling at hasj/marihuana i økende grad blir tilbudt barn og unge 
allerede fra ungdomsskolealder. Ungdataundersøkelsen viser at bruken av hasj/marihuana 
holder seg nokså stabil for ungdomstrinnet (5 % i 2019), mens bruken gradvis øker for elever i 
videregående skole (fra 10 % i 2014 til 12 % i 2019). Når det gjelder bruk av andre narkotiske 
stoffer så viser Ungdataundersøkelsen i Nes til en gradvis økning i videregående skole (fra 3 % i 
2014 til 5 % i 2019). Bruken øker mest for elever i 3. trinn. Erfaringer fra Nes er at det later til å 
være en generell holdningsendring hos ungdom, og at det er større grad av normalisering knyttet 
til hasj/marihuana. Dette er antakelig en endring nasjonalt også, da det er flere som har registrert 
dette rundt om i Norge. Det kan ha sin årsak i pågående avkriminaliserings- og 
legaliseringsdebatter nasjonalt og internasjonalt. Samtidig som vi ser denne økningen i 
statistikken, melder ruskonsulentene om at de nå får færre henvendelser og har færre på 
ruskontrakt. Det kan være en konsekvens av nærpolitireformen, da politiet ikke lenger 
gjennomfører bekymringssamtaler. Gjennom disse samtalene fikk de tidligere henvist unge videre 
til aktuell oppfølging. Ved mistanke om rusbruk hos barn og unge melder tjenestene i Nes at de 
sender bekymringsmelding og ringer foreldre. De aller fleste foreldre er mottakelige og vil ta i mot 
hjelp. 
 
Lensmannskontoret ser en trend som viser at alkoholen er byttet ut med cannabis og marihuana. 
Debuten for cannabis blant mange ungdommer skjer gjerne etter inntak av alkohol, men politiet 
mener at det virker som om dette ikke nødvendigvis behøver å henge sammen. 
Lensmannskontoret opplever uro i ungdomsmiljøet og uønsket atferd i grupper av ungdom. Det 
er også bekymring rundt salg av narkotika, og at det kommer personer hit fra andre steder enn 
Nes for å skaffe seg narkotika. Det er politiet som sender inn flest bekymringsmeldinger til 
barnevernet knyttet til rusmisbruk blant foreldre og ungdom (Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
2016-2020, Nes kommune). 
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9.6 Ressurser i Nes-samfunnet – helserelatert atferd 
I skoleåret 2018/2019 har ungdommer i videregående skoler i Nes fått i oppdrag fra kommunen 
og utforske nærmere hva de mener er viktige friskfaktorer for å ha det godt og trives. 
Ungdataundersøkelsen gir oss statistikk som sier noe om de generelle trekk ved 
ungdomspopulasjonen i Nes, men vi var interesserte i å få vite mer om hva ungdommene selv 
vektla for deres trivsel. Det vil si å undersøke nærmere helsefremmende faktorer for psykisk 
helse.  
 

 
Figur 24: Ordskyen viser ungdommenes svar på spørsmålet "Hva skal til for at jeg har det bra og trives?" i forbindelse med 
"SPLOT" i videregående skole. Skoleåret 2018/2019 
 

Ordskyen over er blitt framstilt ut fra mange ungdommers splotter. SPLOT står for Sted, Person, 
Læring, Observasjon og Tråkk, og er utviklet av Arbeidsforskningsinstituttet (OsloMet). Det er 
mye brukt i ulike medvirkningsprosesser, spesielt tilknyttet stedsutvikling. Målet med dette var å 
få unge i tale om hva som var betydningsfullt for dem, og at de skulle oppleve mestring og 
innflytelse på hvordan de kunne forsterke det som allerede er bra i nærmiljøet/livet sitt.  
 
Disse ungdommene vekta i stor grad familie, venner, dyr, gode opplevelser (i form av ulike ting å 
fylle fritiden med) og god mat som sentrale faktorer for å ha det bra og trives. Det er ganske 
universelt det som trer fram som hovedfaktorer for å ha det godt og trives, og er nok overførbart 
til andre befolkningsgrupper. 
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10 Helsetilstand 

Helsetilstand i dette hovedkapittel omhandler en beskrivelse av status for helse og sykdom i 
befolkningen i Nes, og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Helsetilstand for en befolkning 
omtales som folkehelse. Status for folkehelsen i Nes må sees i sammenheng med de andre 
kapitler, da det er mange faktorer som påvirker befolkningens helse. 
 
I Norge generelt er de største folkehelseutforingene framover hjertekar-sykdommer, KOLS, kreft 
og demenssykdom, i tillegg til psykiske helseutfordringer. Nes ligger over landsgjennomsnittet for 
de fleste av disse sykdommene, noe som henger sammen med livsstil og sosial ulikhet i helse. 

10.1 Fødselsvekt hos barn i Nes 
I Nes har vi en høyere andel barn med høy fødselsvekt (4,4 %), sammenlignet med 
landsgjennomsnittet (3,1 %), og trenden i Nes har vært nedadgående. Høy fødselsvekt er 
forbundet med økt risiko knyttet til selve fødselen. Nes har også en høyere andel med lav 
fødselsvekt (4,7 %), sammenlignet med snittet i Norge som er på 3,5 %. Her viser statistikken at 
andelen med lav fødselsvekt har økt i Nes de siste 20 årene, mens en ikke ser denne utviklingen 
nasjonalt. Lav fødselsvekt er en vesentlig risikofaktor for barns utvikling og helse. Noen faktorer 
som har betydning for barnets fødselsvekt er blant annet svangerskapets lengde, mors 
røykevaner, helsetilstand og leveforhold, arvemessige forhold og etnisitet

xlii
.  

10.2 Forekomst av ikke-smittsomme sykdommer 
Med ikke-smittsomme sykdommer menes her de definerte sykdomsgruppene kreft, hjerte- og 
karsykdommer, diabetes og kronisk lungesykdom. Demens er også tatt med, selv om demens er 
en samlebetegnelse for en rekke sykdommer som rammer hjernen og som medfører kronisk 
funksjonssvikt. Det er kjent at aldring, arvelige faktorer og livsstil har betydning for at 
demenssykdom oppstår, men de ulike undergruppene av demens har ulike årsaker.    

10.2.1 Demens 
Vi kjenner ikke til det eksakte antall mennesker med demens i Nes, men nasjonalt er det om lag 
80 000 mennesker med demens, og det tilkommer årlig minst 10 000 nye personer med demens. 
Et estimat av dette til Nes blir at omtrent 1,5 % av befolkningen (332 personer) har 
demenssykdom. Forekomst av demens stiger med økende alder, og det betyr at antallet med 
demens vil stige betraktelig i årene som kommer fordi andelen eldre vil øke i årene som kommer. 
Forekomsten av demens er høyere blant personer med lav utdanning enn blant høyt utdannede, 
og Nes har en befolkning med lavere utdanningsnivå sammenlignet med fylkes- og 
landsgjennomsnittet.  

10.2.2 Kreft 
I Nes oppstår det årlig gjennomsnittlig 119 nye tilfeller med kreft i befolkningen

11
. Selv om 

forekomsten av kreft i Nes har vært økende de siste 30 årene, så ligger vi under fylkes- og 
landsgjennomsnittet. Til tross for det, ligger Nes over fylkes- og landsgjennomsnittet når det 
gjelder dødelighet av kreft (se figur under). Årlig dør i gjennomsnitt 23 nesbuer tidlig av kreft

12
. 

Det er langt flere menn som dør tidlig av kreft, enn kvinner.   
 

                                                   
11

 Gjennomsnittlig tall for årene 2009-2018. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 
12

 Gjennomsnitt i årene 2008-2017. Aldersgruppen 0-74 år).  Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. 
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Figur 25: Utviklingen for dødelighet av kreft i Norge, Akershus og Nes. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 
 
Kreft er ikke en enkelt sykdom, men en fellesbetegnelse for en rekke sykdommer som kan ha 
forskjellige risikofaktorer og ulik sykdomsutvikling. Det er mange faktorer som kan medvirke til at 
man får kreft og noen av disse faktorene er kosthold, fysisk aktivitet, røyke- og alkoholvaner.  
 
Folkehelseinstituttet (2019) anslår at ett av tre krefttilfeller henger sammen med levevaner. Det er 
dermed et stort potensiale i å redusere risikoen for kreft ved å få til endring i befolkningens 
levevaner. Kreftforekomst og -dødelighet varierer med hvor man befinner seg på den sosiale 
rangstigen. Om lag 20 % av kreftdødsfallene blant menn og 30 % blant kvinner ville vært unngått 
dersom alle hadde hatt samme dødelighet som det gruppen med høyere universitetsutdanning 
har

xliii
. Det betyr at det kan være en sammenheng mellom at vi har et lavere utdanningsnivå i 

befolkningen i Nes og høyere dødelighet av kreft.  

10.2.3 Diabetes type 2 
Antall personer som lever med denne sykdommen har økt parallelt med antallet personer med 
overvekt og fedme de siste 50 årene. Redusert fysisk aktivitet og endret kosthold har mest 
sannsynlig også påvirket forekomsten i negativ retning. 
  
Diabetes 2 kan behandles med flere endringer i livsstil, som reduksjon av vekt, økt fysisk aktivitet 
og et sunnere kosthold, samt bruk av blodsukkerreduserende medikamenter. Slike tiltak kan se ut 
til å redusere utviklingen av Diabetes 2, da de faktiske tallene nå tyder på en nedgang fra over 16 
000 nye tilfeller i 2009 til 11 000 i 2014 i Norge. Det er flere som får legemidler til behandling av 
diabetes type 2 i Nes, enn gjennomsnittet nasjonalt

xliv
. 

10.2.4 Hjerte- og karsykdommer 
Nes (og landet for øvrig) har hatt en nedadgående kurve de siste 25 årene på forekomst og 
dødelighet av hjerte- og karsykdommer i befolkningen. Grafen under viser at Nes ligger likt som 
landsgjennomsnittet, og litt høyere enn Akershussnittet (ikke-signifikant) på forekomst av hjerte- 
og karsykdom. Når det gjelder å dø tidlig (0-74 år) av hjerte- og karsykdommer ligger Nes over 
fylkes- og landsgjennomsnittet.  
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Figur 26: Antall unike personer med hjerte- og kardiagnose, per 1000 innbyggere per år. Samlede tall for sykehusinnleggelser 
og dødsfall. Statistikken viser 3 års glidende gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank.  
  

10.2.5 KOLs 
Vi regner med at rundt 1300 nesbuer har KOLS. Nye beregninger som er utført er gjort på basis 
av helseregistre, tall fra den siste helseundersøkelsen i Tromsø og annen forskning, som viser at 
rundt 6 % av befolkningen over 40 år har sykdommen. Sykdommen skyldes først og fremst 
røyking, og vi vet at flere røyker i Nes enn gjennomsnittet i landet. KOLS står for mange 
sykehusinnleggelser, og innleggelser på KAD-senger i kommunene. Godt forebyggende tiltak er 
røykeslutt, som også har positiv effekt på behandlingen av KOLS. 

10.3 Muskel- og skjelettplager 
Muskel- og skjelettsykdommer er beregnet å være den diagnosegruppen som «plager flest og 
koster mest», selv om de fleste tilstandene ikke medfører betydelig overdødelighet

xlv
. 

 
Diagnosegruppen står samlet for 20 % av det ikke-dødelige helsetapet i Norge

xlvi
. «Ikke-dødelig 

helsetap» er et mål på redusert helse som tar hensyn både til forekomst og konsekvenser. 
 
I Norge er diagnosegruppen muskel- og skjelettsykdommer den vanligste årsaken til sykefravær, 
og utgjør omkring 30 % av sykefraværstilfellene

xlvii
. Nest etter psykiske lidelser er 

sykdomsgruppen den vanligste årsaken til uførhet
xlviii

. Vi vet at diagnosene psykiske helseplager 
og muskel- skjelettsykdommer kan henge tett sammen, og påvirke hverandre. Det er også 
erfaringer fra tjenester i Nes, at de møter flere deltakere med både muskel- og skjelettplager og 
psykiske utfordringer. Det er pågang til kurs i depresjonsmestring og kurs i belasting/stress, 
hvilket er positivt at tiltak og utfordringsbilde samsvarer. 

10.4 Psykiske symptomer og lidelser 
Psykiske symptomer og lidelser er økende i befolkningen i Nes, og i landet som helhet. I Nes har 
andelen personer som har vært i kontakt med fastlege eller legevakt for psykiske symptomer eller 
lidelser økt fra 140 i til 171,4 (per 1000 innbygger, standardisert, aldersgruppen 15-29 år). Økning 
fra 2010-2012 til 2015-2017). Vi ser samme tendensen hos ungdom ved at psykiske helseplager 
er økende

xviii
. Figuren under viser til en økning hos ungdom i å være mye plaget av ensomhet og 

depressive symptomer. 
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Figur 27: Andel ungdom som er mye plaget med depressive symptomer og ensomhet. Kilde: Ungdataundersøkelsen i Nes 
 

Miljøforhold er samlet sett noe viktigere enn gener for psykiske lidelser
13

. Det er enighet om at en 
trygg tilknytning til omsorgspersoner i barndommen har betydning for senere psykisk helse. 
Gjennom hele livet gir sosial isolasjon og ensomhet økt risiko, mens sosial støtte og nærhet til 
andre mennesker beskytter. Traumatiske opplevelser, som alvorlige ulykker eller vold mot en selv 
eller ens nærmeste, kan gi varige psykiske skader. Daglige og vedvarende belastninger er vel så 
viktige som traumatiske hendelser.  
 
Beskyttelsesfaktorer kan eksempelvis være nære og trygge forhold til andre mennesker. En god 
selvfølelse, og spesielt følelsen av å kunne mestre utfordringer og problemer, har stor betydning 
for god psykisk helse

xlix
.  

 
Ungdom i Nes oppgir generelt å ha gode relasjoner til foreldre, venner og lærere, hvilket er 
positivt for utviklingen av psykisk helse. Videre oppgir de å ha relativt gode mestringsevner (se 
figur 28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
13

 Psykiske plager, depresjon, angstlidelser og personlighetsforstyrrelse. 
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Figur 28: Ungdom i Nes’ mestringsevne. Kilde: Ungdataundersøkelsen i Nes, 2019 
 

10.5 Tannhelse 
Tannhelseresultatene for 5-åringer i Nes viser at 72,4 % var uten hull i tennene

l
. Generelt er 

status for tannhelse i Nes noe dårligere enn fylkesgjennomsnittet. Nes har en Significant Caries 
Index (SIC-index)

14
 på 3,2 for 12-åringer (Akershussnittet er på 2,3). Verdens Helseorganisasjon 

(WHO) har besluttet at denne målingen skal utføres på 12-åringer, og det er satt et globalt måltall 
for SIC-indeksen på 3 eller lavere for år 2015. SIC kan avdekke en side ved sosiale 
helseulikheter. I Akershus er målet for SIC-indeksen satt på 2,3.   
 

                                                   
14

 Significant Caries Index eller SIC-indeksen viser gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring i den tredjedelen av 

årsgruppen som har mest karies (hull i tennene). Kilde: Akershus fylkeskommune. 
 

85 84 
90 

75 
74 

78 

81 
78 

86 

67 
65 

68 

74 

81 

85 

94 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

8. trinn 9. trinn 10. trinn VG1 VG2 VG3

Mestringsevne - ungdom 
Andel ungdom i Nes som har svar 'nokså riktig' eller 'helt riktig' på utsagnene 

under. Fordelt på klassetrinn  

Jeg klarer alltid å løse
vanskelige problemer hvis
jeg prøver hardt nok

Hvis noen motarbeider meg,
så kan jeg finne måter og
veier for å få det som jeg vil

Jeg føler meg trygg på at jeg
ville kunne takle uventede
hendelser på en effektiv
måte

Jeg beholder roen når jeg
møter vanskeligheter fordi
jeg stoler på mestringsevnen
min

Hvis jeg er i knipe, så finner
jeg vanligvis en vei ut



Kunnskapsgrunnlag 2020-2023 

 
 

53 

 

11 Lokaldemokrati, medvirkning og tillit 

11.1  Valgdeltakelse 
Valgdeltakelsen i Nes under stortingsvalget 2017 var på 76,4 %, noe lavere enn både fylkes- og 
landsgjennomsnittet på henholdsvis 80,8 % og 77,7 %. Valgdeltakelsen siden 2013 var uendret. 
For kommunestyrevalget 2019 var valgdeltakelsen i Nes på 60,9 %, og økte da med 5,3 % fra 
2015. Det er en utvikling i riktig retning, selv om vi fortsatt ligger under landsgjennomsnittet på 
64,7 %. Fylkestingsvalget i 2019 hadde en oppslutning i Nes på 57 %, 3,5 % under landssnittet.  
 
Deltakelse ved valg er en av mange indikatorer på engasjement og deltakelse fra innbyggerne. 
En rapport fra Institutt for samfunnsforskning konkluderer med at kjennetegn ved kommunen har 
liten betydning for valgdeltakelsen. De utslagsgivende faktorene er sosioøkonomisk status, kjønn, 
alder og innvandrerbakgrunn

li
.  

11.2  Medvirkning, tillit og samskaping  
I et godt lokaldemokrati skal innbyggerne kjenne seg godt representert, og ha tillit til at den 
politiske styringen preges av likebehandling og respekt for politiske spilleregler. Nes gjennomførte 
i 2017 KS’ lokaldemokratiundersøkelse, hvor kommunen blant annet ble målt på «muligheter for 
innbyggerne å delta i og påvirke politikken». På spørsmål om innbyggerne har gode muligheter til 
å påvirke kommunale beslutninger som engasjerer dem, skåret Nes 2,5 av 4, hvor 4 er «helt 
enig». Kommunen ble også målt på «tillit til folkevalgtes redelighet og styringsorganenes 
virkemåte». Blant innbyggerne får denne kategorien totalt sett dårligst skår

lii
. I 

innbyggerundersøkelsen 2016 på spørsmål om tillit skåret Nes totalt 3,4 av 6, hvor 6 er «svært 
fornøyd».  
 
Samskaping er en betegnelse som 
innebærer å styrke samfunnets evne 
til å skape løsninger som fremmer 
velferd og bærekraft på tvers av 
sektorer og ulike aktører. Det vil si 
en dreining fra velferdsstaten som 
tjenesteprodusent (kommune 2.0, se 
figur 5), til en videreutvikling av 
velferdssamfunnet. Hensikten med 
samskaping som en videreutvikling 
av velferdssamfunnet er et fokus på 
at velferd og helsefremmende 
livsmiljøer er noe som må skapes 
sammen med alle aktører i samfunnet. 
Samskaping omhandler å mobilisere 
ressurser i samfunnet, styrke 
demokratiet gjennom samarbeid, og 
involvere innbyggerne aktivt i tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling

liii
. 

11.3  Frivillighet og deltakelse 
Nes har et rikt og mangfoldig organisasjonsliv med 140 frivillige organisasjoner registrert i lag og 
foreningsregisteret på kommunens hjemmeside. De er fordelt innen kategoriene idrett, kultur, 
humanitære, politiske, religiøse/livssyn, og diverse. Men alle registrerer seg ikke i kommunens 
foreningsregister, så det er nok nærmere 250 frivillige organisasjoner fordelt rundt i Nes 
kommune.  
 
Idrettsorganisasjonene har flest medlemmer, men kommunen har også et høyt aktivitetsnivå 
innen for sang og musikk med blant flere kor og korps. Kommunens fire korps melder om et 
medlemstall på til sammen 118 medlemmer under 20 år.  

Illustrasjonsbilde 2: Kommunens rolle har endret seg fra et streng 
formynderrolle, til servicerolle til i dag når kommunens rolle ses på som 
"det lokale fellesskapet". Kilde: Asker kommune 
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Det er viktig å verdsette hva frivillige bidrar med i lokalsamfunnet og samtidig anerkjenne at 
frivilligheten har en egenverdi med egne målsettinger. Kommunen har et utstrakt samarbeid med 
frivilligheten i alle sektorer. Kommunen har vedtatt Plattform for helhetlig frivillighetspolitikk 2017-
2020, og den skal sikre forutsigbarhet og trygge rammer for frivilligheten og god rolleforståelse 
mellom frivilligheten og kommunen som likeverdige parter. Frivilligheten er viktig for både dem 
som bidrar og dem som benytter seg av de tilbudene som frivilligheten tilbyr. Nes kommune har 
partnerskapsavtaler med mange ulike frivillige aktører. Organisasjonslivet representerer viktige 
sosiale arenaer som nesten alltid stimulerer til fellesskap og aktivitet. Organisasjonene er 
samtidig viktige arenaer for tiltak, enten hver for seg eller i samhandling med andre. 
 
I tillegg til alt arbeid som legges ned i lag og foreninger, bidrar Nes frivilligsentral og Nes 
eldresenter med svært mange frivilligtimer i året. Frivilligheten bidrar til fellesskap og 
nettverksbygging samt skaper muligheter for alle til å kunne bidra i samfunnet.  
 

12 Verdiskapning og næringsutvikling 

12.1 Kommunens rolle 
God stedsutvikling betinger at kommunen legger langsiktige mål og rammer til grunn for 
utviklingen av lokalsamfunnet. Det gjelder i særlig grad for næringslivet, som er avhengig av 
langsiktige og forutsigbare rammevilkår for å lykkes.  
 
Nes kommune har en viktig oppgave som tilrettelegger for langsiktig og forutsigbar 
næringsutvikling, og som bidragsyter til videreutvikling og vekst i både nye og eksisterende 
næringer i kommunen.  
 
Nes er en stor kornkommune og Norges tredje største landbrukskommune. Landbruksnæringen 
er en viktig bidragsyter til verdiskapingen, og det omsettes for over 200 millioner kroner årlig. 
Behovet for et grønt skifte og grønn omlegging fra oljeøkonomi til bioøkonomi har blitt gjeldende 
både i norsk næringsliv og i landbruket. En innovativ landbruksnæring skal sikte mot bærekraftige 
løsninger og reduserte klimautslipp. Gjennom satsing på bioøkonomi legges det til rette for nye 
og innovative næringer som kan styrke grønn konkurransekraft. Omdannelse av biomasse og 
bærekraftig høsting fremheves som effektive og viktige tiltak for å sikre et grønt skifte. Nes 
kommune kan tilrettelegge for at landbrukssektoren i Nes skal være en framoverlent sektor og en 
aktiv medspiller i det grønne skiftet. 
 
Nes kommune tilrettelegger for vekst i næringslivet ved å utvikle nye næringsarealer. Kommunen 
har satt som mål å gi næringslivet best mulig tilrettelegging gjennom forutsigbarhet, god dialog 
gode prosesser samt god gjennomføring. Nes har et stort og variert næringsliv. Det etableres 
stadig nye bedrifter. Over 150 nye aksjeselskaper er etablert i Nes de to siste åra.  

12.2 Kompetanse 
Tilgang på kompetanse er viktig for verdiskaping og bærekraft i næringslivet, og nødvendig for å 
ha et attraktivt arbeidsmarked. Gjennom å støtte og stimulere til innovasjon og nytenking, satse 
på gode skoler, gi et utvidet tilbud om fagbrev og høyere utdanning, utvikle kompetansesentre og 
faglige klynger, så kan Nes kommune bidra til dette.  
 
Ved å tilrettelegge for forskningsmiljøer og la de etablere seg i næringsparkene i Nes vil vi få økt 
grad av kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Dette vil bidra til økt innovasjon og en god bærekraftig 
utvikling av næringslivet.  

12.3 Næringsetableringer 
Utvikling av næringsparken på Esval til en bærekraftig park innen sirkulærøkonomi er et av de 
store satsingsområdene i Nes. Med hovedfokus på matproduksjon, gjenvinning og fornybar 
energi vil næringsparken bidra betydelig i å nå kommunens miljø- og klimamål, og samtidig 

http://www.nes-ak.kommune.no/siteassets/gjeldende-planer/plattform-for-frivillighetspolitikk-2017-2020.pdf
http://www.nes-ak.kommune.no/siteassets/gjeldende-planer/plattform-for-frivillighetspolitikk-2017-2020.pdf
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markere Nes som en innovativ kommune. Nes vil samarbeide med landets fremste fagmiljøer 
innen miljø og bærekraft for å finne de beste løsninger. Nes samarbeider nært med Oslo 
kommune, kommunene i Gardermoregionen, samt med andre kommuner som jobber godt med 
bærekraftige sirkulære løsninger. 
 
Næringsområdene på Herbergåsen er ferdig regulerte og skal utvikles og tilrettelegges for 
etablering av mange nye bedrifter. Andre næringsområder vil også fortettes og utvikles.  
 
Alle utbyggere og alle bedrifter vil måtte ta hensyn til miljøet. Nes kommune vil følge opp at det 
regelverk som sikrer dette følges. Nes har et miljøbevisst næringsliv og har som mål å være en 
god og trygg bo-kommune. Det vil være stort fokus på å begrense faktorer som kan påvirke 
livskvaliteten til Nes sine innbyggere 
 
Vi konkurrerer om arbeidskraft med Oslo, Gardermoen og Nedre Romerike, og har høy andel av 
pendlere blant innbyggerne våre. Ved å legge til rette for flere arbeidsplasser i kommunen vil vi 
kunne redusere andelen pendlere blant egne innbyggere, samt tiltrekke oss flere innbyggere. 
 
Gjennom et godt samarbeid med våre lokale bedrifter og landets utdanningsinstitusjoner vil Nes 
kommune utvikle et stadig mer attraktivt arbeidsmarked og vil kunne tilby gode lokale 
arbeidsplasser til kommunens innbyggere. 
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