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Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.09.2016 
 
Kommunestyrets enstemmige vedtak (34 stemmer): 
 

 Kommunal planstrategi for Nes kommune 2016-2019 vedtas. 
 

 Det lages kommunal strategi for samferdsel og transport. Planen gis navnet Strategiplan 
for samferdsel og trafikksikkerhet. 

 

 Nytt punkt under Gjennomgående temaer: 
 
3.5 Universell utforming 
 
Universell utforming skal være sektorovergripende og tas hensyn til i all offentlig planlegging. Det 
handler om at bygninger og omgivelser skal kunne brukes av alle borgere og fordrer gode 
planløsninger og fysisk utforminger uten hindringer. Universell utforming handler også om 
informasjon og kommunikasjon (skilting i bygg trafikkinformasjon, internett osv.). 
 
 
Behandling: 
 
Forslag: 
 
Formannskapets innstilling lød: 
 

Kommunal planstrategi for Nes kommune 2016-2019 vedtas. 
 
Det lages kommunal strategi for samferdsel og transport. 

 
Representanten Rune Tranum fremmet følgende forslag på vegne av Nes Arbeiderparti: 
 

 Planen gis navnet Strategiplan for samferdsel og trafikksikkerhet. 
 

 Nytt punkt under Gjennomgående temaer: 
 

3.5 Universell utforming 
 

Universell utforming skal være sektorovergripende og tas hensyn til i all offentlig 
planlegging. Det handler om at bygninger og omgivelser skal kunne brukes av alle 
borgere og fordrer gode planløsninger og fysisk utforminger uten hindringer. 
Universell utforming handler også om informasjon og kommunikasjon (skilting i bygg 
trafikkinformasjon, internett osv.). 

 
Votering: 
 
Det ble votert punktvis. 
 
Punkt 1 i repr. Tranums forslag ble enstemmig vedtatt (34 stemmer). 
Punkt 2 i repr. Tranums forslag ble enstemmig vedtatt (34 stemmer). 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt (34 stemmer). 
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1. Innledning 

Alle kommunestyrer skal i tråd med plan- og bygningslovens § 10-1, minst en gang i hver 
valgperiode og senest ett år etter konstituering, utarbeide og vedta kommunal planstrategi.  
 
Formålet med kommunal planstrategi er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte 
opp, eller videreføre, for å bidra til en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien er ikke en 
plan, men et verktøy for kommunestyret til å avklare og prioritere planbehovet i perioden.  
 
Kommunene gjennomfører planoppgaver innenfor en rekke områder, både lovpålagte og ikke 
lovpålagte. Dette gjelder både planoppgaver som ikke følger plan- og bygningsloven (lovpålagte 
etter sektorlovverk og ikke lovpålagte), og planlegging som følger plan- og bygningsloven. I 
planstrategien vurderer kommunen behovet for revisjon av kommunens samlede planbehov i 
kommunestyreperioden. 
 
En planstrategi skal følge kommunestyreperiodene med overlapp på ett år. Denne planstrategien 
skal gjelde for perioden 2016-2019. Kommunestyret som velges ved valget i 2019 skal vedta ny 
planstrategi. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging, men er ikke juridisk 
bindende.  
 
Ved endring av plan- og bygningsloven i 2009 ble kommunal planstrategi innarbeidet i loven som 
et viktig verktøy for kommunenes folkehelsearbeid. I lov om folkehelsearbeid av 2011 ble dette 
ytterligere forsterket og Folkehelselovens § 5 og 6 slår fast at kommunen plikter å ha nødvendig 
oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn 
på denne. Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, 
herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på 
trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer, 
eller sosiale helseforskjeller. Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens 
planstrategi. Kunnskapsgrunnlag, samt oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer følger 
planstrategien. 
 
Gjennom den kommunale planstrategien skal kommunen ta stilling til om kommuneplanen skal 
revideres, delvis revideres eller videreføres uten endringer.  
 
I tråd med plan- og bygningsloven skal forslag til vedtak av kommunal planstrategi gjøres offentlig 
kjent i minst 30 dager før kommunestyrebehandlingen. Det kan ikke fremmes innsigelser til 
kommunal planstrategi. 
 

2. Overordnede føringer som har betydning for 
kommunal planstrategi 

2.1 Nasjonale forventninger 
Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging ved 
kongelig resolusjon 12.6.2015. Hensikten er å gjøre planleggingen mer målrettet og bidra til at 
viktige nasjonale interesser blir ivaretatt på regionalt og kommunalt nivå. De nasjonale 
forventningene skal legges til grunn for det nye kommunestyrenes arbeid med kommunale 
planstrategier og planer. I hovedsak er temaene bærekraftig areal- og samfunnsutvikling, samt 
attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder. 
 
Regjeringen vektlegger: 

 Gode og effektive planprosesser 

 Enklere regelverk og bedre samarbeid 

 Målrettet planlegging 

 Økt bruk av IKT i planleggingen 

 ET klimavennlig og sikkert samfunn 
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 Aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier 

 Fremtidsrettet næringsutvikling, innovasjon og kompetanse 

 Samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 

 Et fremtidsrettet og miljøvennlig transportsystem 

 Levende by- og tettstedssentre 

 Helse og trivsel 
 

2.2 Statlige retningslinjer og bestemmelser 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i planleggingen (1995) 

 Rikspolitiske bestemmelser (RPR) for kjøpesenter (2008) 

 Høringsutkast ny statlig planbestemmelse (SPB) for kjøpesenter 

 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994) 
 

2.3 Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 
I brev av 16.3.2016 presiserer Fylkesmannen i Oslo og Akershus hva som ut fra regjeringens 
arealpolitikk og nasjonale føringer for kommunal planlegging er viktige prioriteringer i Oslo og 
Akershus for inneværende år. 
 
Hensikten med fylkesmannens forventningsbrev er å videreformidle prioriterte nasjonale føringer 
for 2016, presisere kommunens ansvar som planmyndighet, tydeliggjøre Fylkesmannens rolle i 
planprosessene og presentere en oversikt over dokumenter med overordnede føringer innenfor 
Fylkesmannens fagområder. Nedenfor følger en kort oppsummering av omtalte tema fra 
forventningsbrevet: 
 

 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
Planen skal legges til grunn for fylkeskommunens, kommunenes og statens planlegging 
og virksomhet i regionen. Fylkesmannen legger planen til grunn ved oppfølging av 
kommunale planer. 
 

 Klimagassreduksjon og klimatilpasning 
Kommunene bør vurdere rullering av klima- og energiplanen i arbeidet med kommunal 
planstrategi. Fokus på klimatilpasninger i jordbruket som kan redusere klimagassutslipp, 
øke karbonbinding, reduserer forurensning, forbedre jorda og gi større avlinger. Viktig at 
kommunenes planstrategier har klimatilpasning og overvann som prioritert tema. 
Klimatilpasning må også innarbeides i kommunenes overordnede risiko- og 
sårbarhetsanalyser. 
 

 Samfunnssikkerhet 
Krav til risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), herunder grunnundersøkelser, som 
følger av plan- og bygningsloven med forskrifter. 
 

 Jordvern, kulturlandskap og landbrukets samfunnsbidrag 
Alternativer til utbygging på dyrka og dyrkbar jord skal vurderes og vektlegges i 
arealplanleggingen. Kommunene oppfordres til å innarbeide strategier for landbruk og 
landbruksbasert næringsutvikling i planstrategi og overordna planer. 
 

 Biologisk mangfold og betydningen av sammenhengende blå/ grønn-struktur 
Kommunene må være spesielt oppmerksom på at grønn infrastruktur ikke bare er 
nødvendig for naturmangfoldet, men også er verdifull som flomdemper og i friluftsliv. 
Fylkesmannen vil følge opp at planleggingen er i samsvar med retningslinjene i 
naturmangfoldsloven. Fylkesmannen mener at dyrka jord ikke skal brukes til 
massemottak og gjør kommunene spesielt oppmerksom på utilsiktet spredning av 
fremmede organismer og deres påvirkning på truede arter ved flytting av masser. 
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 Folkehelse i planarbeidet 
Kommunene må ivareta folkehelseperspektivet i både samfunns- og arealdelene av 
kommuneplanen, og at mål, strategier og tiltak har grunnlag i de utfordringer kommunen 
står overfor. Fylkesmannen forventer at kommunen legger det fireårige 
oversiktsdokumentet til grunn for planstrategiarbeidet. 
  

 Barn og unge 
Barn og unges interesser blir regelmessig sterkt berørt av kommunale planer. Kommunen 
må ivareta barn og unges interesser i planarbeid, og den enkelte kommune har ansvar for 
dette gjennom føringene i barnekonvensjonen, plan- og bygningsloven og de rikspolitiske 
retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.  

  

 Kommunereform 
Planstrategiarbeidet i hver enkelt kommune må ses i sammenheng med 
kommunereformen. Fylkesmannen har sendt kommunene ved ordfører og 
kommunestyrer et eget forventningsbrev om kommunereformarbeidet datert 14.1.2016. 

 

2.4 Regional planstrategi 
Akershus fylkeskommune vedtok regional planstrategi 2013-2016 i februar 2013. Rullering av 
regional planstrategi for Akershus 2017-2020 pågår parallelt med kommunenes planstrategier. 
Fylkeskommunen har signalisert økt fokus på gjennomføring av regionale planer framfor 
igangsetting av nytt regionalt planarbeid. 
  
Hovedtema i regional planstrategi for Akershus 2017-2020 er forslått fortsatt å være: 

 Utdanning og næringsutvikling 

 Bomiljø, inkludering og mangfold 

 Klima og miljø 

 Areal og transport 

2.5 Regional planlegging 
Regionale planer skal legges til grunn for blant annet kommunal planlegging og virksomhet. 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (regional ATP) ble vedtatt i 2015 og 
legger viktige føringer for areal- og transportplanlegging i kommunene i Akershus. Årnes er den 
regional ATP prioritert tettsted i Nes kommune, og det er særlig vesentlig i arbeidet med 
kommunedelplan for Årnes, og framtidige rulleringer av kommuneplanens arealdel at regional 
ATP med tilhørende handlingsprogram blir fulgt opp. Det skal legges til rette for at 80 % av bolig- 
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og arbeidsplassveksten skjer innenfor prioritert vekstområde i Nes, Årnes og det skal 
dimensjoneres for vekst i kommunen fram mot 2030. Samtidig forventes det at områder avsatt i 
gjeldende kommuneplan til hovedformål bygg og anlegg, som ikke er regulert pr. desember 2015, 
og som ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i regional ATP, vurderes tatt ut av 
kommuneplanens arealdel. 
 
Gjeldende regionale planer: 

 Regional plan for areal og transport (2015) 

 Regional plan for innovasjon og nyskaping (2015) 

 Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018- Spor for framtiden 
(2011) 

 Regional plan for vannforvaltning 2016-2021- Glomma vannregion (2015) 
 
Regionale planer som vil bli vedtatt i løpet av 2016/2017: 

 Regional plan for masseforvaltning i Akershus 

 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

 Regional plan for handel, senter og servicestruktur 

 Regional plan for klima og energi: 

 Regional plan for utdanning og kompetanse sett i forhold til næringsutvikling  
(planarbeidet gjenopptas, forventes vedtatt 2018) 

 Regional plan for kystsonen for indre Oslofjord (planoppstart ila 2016/ 2017 dersom det 
ikke blir avtale om sammenslåing med nabofylker). 

 

3. Gjennomgående temaer  

 
 
Nedenfor redegjøres det for fem gjennomgående tverrsektorielle temaer som skal ligge til grunn 
for alt planarbeid i Nes kommune.  

3.1 Samfunnssikkerhet 
Kommunene er en sentral aktør i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i landet. 
Kommunene skal sikre god oversikt over risiko og sårbarhet, godt forebyggende arbeid og 
nødvendig beredskap og håndteringsevne. Kommunen skal iverksette tiltak for å beskytte 
befolkningen, og sørge for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner under kriser og katastrofer. 
En god kommunal beredskap er en grunnleggende forutsetning for en god nasjonal beredskap.  
 
Gjennom kommunal beredskapsplikt pålegges kommunen å gjennomføre en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS), som skal utgjøre hovedgrunnlaget for en styrking av 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet på lokalt nivå. ROS-analysen skal følges opp og 
legges til grunn for en overordnet beredskapsplan og for kommunens arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeidelse av planer etter plan- og 
bygningsloven. Nes kommune har beredskapsplaner for ulike områder, samt en overordnet ROS 
analyse. Dette er levende plandokumenter som jevnlig oppdateres. 

3.2 Folkehelse 
Kommunen skal legge til rette for god folkehelse gjennom rollen som:  

 samfunnsutvikler 
 offentlig forvaltningsorgan 
 tjenesteyter 

For å bedre folkehelsen er det viktig å rette oppmerksomheten mot sosiale levekår, sosialt 
nettverk, bomiljø, arbeid og skole, utdanning og fritid. Dette er tverrfaglige oppgaver, som må 
løses på tvers av forvaltningsnivå og sektorer, og som krever en koordinert og helhetlig innsats. I 
all kommunal planlegging må helsefremmende utvikling ligge som en premiss. Miljørettet 
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helsevern ivaretas av Miljørettet Helsevern Øvre Romerike, en interkommunal avdeling med 
Nannestad som vertskommune.  
 
I Nes kommunes samfunnsdel er folkehelse et gjennomgående tema, og skal være førende for 
alt vi gjør. I tillegg er det viktig å rette innsatsen slik at den imøtekommer de største 
folkehelseutfordringene i kommunen. Det er derfor utarbeidet satsningsområder innen 
folkehelsearbeidet, med utgangspunkt i Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. 
Satsningsområdene innenfor folkehelsearbeidet i Nes kommune følger satsningsområdene i 
kommuneplanens samfunnsdel; leve, lære, skape. Satsningsområdene beskriver at kommunen 
skal jobbe helsefremmende og forebyggende for å begrense livsstilssykdommer, bidra til at flest 
mulig fullfører videregående skole, samt legge til rette for og oppmuntre til partnerskapsavtaler. 
Målgruppen er hele befolkningen, men barn og unge skal prioriteres. 
 

3.3 Klima, energi og miljø 
I første generasjons planstrategi for Nes kommune var energi og klima et av hovedtemaene. Her 
ble det slått fast at energi- og klimatilpasning skal være en sentral premissleverandør ved 
framtidige rulleringer av kommuneplanen og ved utarbeidelse av andre plandokumenter i 
kommunen. Det er dermed naturlig å tenke klima, energi og miljø som et gjennomgående tema i 
all planlegging kommunen bedriver. Kommunal planlegging er viktig for å begrense 
klimagassutslipp, og alle beslutninger om lokalisering og utforming av næringsvirksomhet, boliger, 
infrastruktur og tjenester påvirker energiforbruk og utslipp i lang tid fremover.  
 
Nes kommunes Energi- og klimaplan ble vedtatt i 2011, og er i 2016 under rullering som en 
kommunedelplan. Planen heter nå kommunedelplan for klima, energi og miljø.  Hensikten med 
rulleringen er å fornye, konkretisere og forbedre innholdet i gjeldende energi- og klimaplan. 
Faktagrunnlag og framskriving i gjeldende energi- og klimaplan er i stor grad fortsatt relevant, 
men bør oppdateres. Hovedfokuset er oppdatering av tiltaksplanen. Tiltaksplanen består av mål, 
delmål og tiltak. 
 
God kunnskap om naturmiljø, for eksempel om naturtyper og biologisk mangfold er viktig for å 
finne fram til helhetlige og miljøvennlige løsninger for arealbruk, utbygging og ressursforvaltning 
og dermed bidra til større forutsigbarhet for næringsliv, utbyggingsinteresser og innbyggere. 
Kartlegging av raviner er igangsatt og det er ønskelig at dette arbeidet etterhvert utvides til å 
omfatte ytterligere biomangfold og verdifull natur. 
 

3.4 Universell utforming 
Universell utforming skal være sektorovergripende og tas hensyn til i all offentlig planlegging. Det 
handler om at bygninger og omgivelser skal kunne brukes av alle borgere og fordrer gode 
planløsninger og fysisk utforminger uten hindringer. Universell utforming handler også om 
informasjon og kommunikasjon (skilting i bygg trafikkinformasjon, internett osv.). 
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3.5 FNs barnekonvensjon 
 

 
I Nes kommune skal FN’s barnekonvensjon, vedtatt i 1989 og ratifisert av Norge i 1991, gjelde 
som verdigrunnlag for kommunens tjenester. Dette for å sikre barn og unges oppvekstsvilkår. 
Kommunen deltar i Fylkesmannens prosjekt «Barnekonvensjonen i praksis». Nes kommune har 
valgt å konsentrere seg om artikkel 3: «Barnets beste», og artikkel 12: «Barnets rett til å gi uttrykk 
for sin mening».  
 
Barnekonvensjonen gjelder som norsk lov og § 3 som omhandler barnets beste sier:  
 
«Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner skal barnets 
beste være et grunnleggende hensyn. Staten skal sikre at de institusjoner og tjenester som har 
ansvaret for omsorgen eller beskyttelsen av barn, har den standard som er fastsatt, særlig med 
hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn». 
 
Barn og unge er eksperter på oppvekstfeltet. Planleggere i kommunene må være oppdatert og ha 
lokal kunnskap om barnas tilgang på og bruk av nærmiljøet. Dette vil være helt sentralt for 
langsiktig planlegging og for å sikre at bruksarealene for barn og unge vernes eller forbedres. 
Nes kommune vil legge til rette slik at barn og unge får en reell mulighet til påvirkning i saker som 
angår dem som individ og/eller gruppe.  
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4. Muligheter, utfordringer og planbehov 2016-2019 

I beskrivelsen av kommunens utviklingstrekk er det tatt utgangspunkt i kommuneplanens 
strategiske del (samfunnsdelen). Kommuneplanens mål som er prioritert i handlingsprogram med 
budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 er gjengitt i tekstboksene under hvert enkelt kapittel.  

4.1 Demografi, bolig og mobilitet 
 

Slik vil vi ha det: 

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

 
Muligheter og utfordringer 
 
Befolkningsveksten de senere årene, og befolkningsframskrivinger utarbeidet av Statistisk 
sentralbyrå (SSB) indikerer at Nes vil fortsette å være en kommune i sterk vekst. For at Nes 
kommune skal være attraktiv for et bredt mangfold av innbyggere må det utvikles boligområder 
med variert boligtypologi, vektlegging av estetikk og god bokvalitet. Det må fokuseres på gode 
uteoppholdsarealer og tilgang til grønnstruktur og friluftsområder. Det er i nylig vedtatt arealplan 
avsatt differensierte områder for boligbygging, noe som støtter opp under kommunens 
attraktivitet.  
 
Årnes som kommunesenter har potensial for å utvikle et bredt tilbud av handel, service og 
sentrumsfunksjoner. Som et prioritert tettsted i regional plan for areal og transport er det viktig å 
etablere sentrumsnære lokale arbeidsplasser, boliger og fritidsaktiviteter slik at mennesker kan 
gå, sykle og benytte kollektivtransport til daglige gjøremål og arbeid. Kommunedelplan for Årnes 
2009-2021 er et styringsverktøy for å nå kommunens overordnede mål for utvikling av tettstedet 
Årnes, og det er behov for å rullere planen slik at den kan tilpasses dagens situasjon og 
utfordringer. 
 
Det er nødvendig å utvikle tettere tverrsektoriell samhandling på boligområdet, for å sikre at alle 
innbyggere uavhengig av økonomiske og sosiale ressurser kan bo trygt i kommunen. Et helhetlig 
strategisk boligarbeid vil være et godt verktøy for å utvikle hensiktsmessig samhandling mellom 
kommunen og private aktører. Utarbeidelse av en helhetlig boligstrategi vil kunne erstatte 
tidligere boligsosial handlingsplan.  

Den lave andelen gående og syklende i Nes er resultatet av en rekke forhold. En viktig 
del av forklaringen er manglende tilrettelegging for akkurat disse transportformene, der 
strekninger ofte ikke har gang- og sykkelveg. En annen del av forklaringen er det 
spredte bosetningsmønsteret i Nes. Store fysiske avstander gjør gange og sykkel til et mindre 
aktuelt transportalternativ. Imidlertid går utviklingen i positiv retning og det er mulig å øke bruken 
av eksisterende gang- og sykkelveger.  Reguleringsplaner for etablering av nye gang- og 
sykkelveier for flere strekninger, er som det fremkommer av planoversikten forventet utarbeidet i 
planperioden.  
  

Planbehov: 
 

 Kommunedelplan for Årnes (rullering) 

 Trafikksikkerhetsplan (rullering) 

 Boligstrategi (erstatter rullering av 
boligsosial handlingsplan) 
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4.2 Lokaldemokrati, medvirkning og tillit 
 

Slik vil vi ha det: 

Nes er en kommune preget av engasjement, åpenhet og inkludering, med et lokaldemokrati 
basert på tillit og medvirkning 

 

Muligheter og utfordringer 
 
Kommunen er en viktig demokratisk arena i Norge og det er her innbyggerne kan påvirke 
utviklingen gjennom lokal styring. Nes kommune ligger generelt lavt når det gjelder 
valgdeltakelse. Ved kommunevalget i 2015 gikk deltakelsen ned til 55,4 %. Samtidig er demokrati 
mer enn valgdeltakelse. Det handler også om tillit og legitimitet til kommunen og de folkevalgte, 
dialog mellom folkevalgte og innbyggere mellom valg, samt innflytelse på tilbudene innbyggerne 
benytter og deres mulighet for å bidra i lokalsamfunnet.  

Å styrke tilliten til lokaldemokratiet og å øke deltakelse og engasjement blant innbyggerne kan 
gjøres gjennom å utvikle innbyggerdialogen. Formålet er i større grad å ta hele samfunnets 
ressurser i bruk og involvere innbyggere og brukere i utformingen av tilbud og tjenester.  

Aktiv innbyggermedvirkning i planarbeid og utviklingsarbeid, med særlig vekt på barn og unges 
medvirkning, blir viktig for å nå målsetningene våre om engasjement, åpenhet og inkludering, 
samt ivareta kommunens forpliktelser i henhold til FNs barnekonvensjon. Her må det utarbeides 
gode metoder for medvirkning på riktige arenaer. 

Planbehov: 

 Kommunikasjonsstrategi (under arbeid) 
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4.3 Oppvekst 
 

Slik vil vi ha det: 

Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer 

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

 

Muligheter og utfordringer 
 
Oppvekst er først og fremst familiens ansvar. Barn og unge i Nes har uttalt at kommunen må 
hjelpe foresatte til å være gode rollemodeller, og til å ta gode valg for sine barn. Den gode 
oppvekst der elvene møtes skal vi oppnå ved at alle barn og ungdommer i Nes kommune 
opplever trygghet, mestring og tilhørighet. For å få dette til må vi sette inn tiltak som styrker 
foreldrerollen, og den ordinære opplæringen i barnehagene og skolene. Kommunen må ha fokus 
på tidlig, helhetlig og koordinert innsats til barn som har utfordringer. Helsefremmende arbeid er 
det aller viktigste. På kort sikt vil det bli økte utgifter for kommunen, men på lang sikt vil det spare 
både kommunen og samfunnet for belastninger og utgifter. 
  
Kommunen vil i fremtiden trenge robuste skoler som tåler vekst, og som er tilgjengelig for alle 
brukergrupper.  

I Nes er det tilnærmet full barnehagedekning med kompetente ansatte. Framtidige barnehager 
må ha kompetanse som ivaretar kvalitet i tilbudet, og kapasitet til alle som søker plass.  

Nes-skolen har fortsatt utfordringer i arbeidet med å bedre elevenes læringsresultater. «Et løft i 
Nes-skolen» (2014-18) er en plan for å øke elevenes læringsutbytte, og bygger på kvalitet og 
profesjonalitet i skolen. Planen vil bli rullert inneværende periode. 

Alle skolene har tilbud om Skolefritidsordning (SFO). Det er behov for en overordnet strategi for 
skolefritidsordningen. Strategien skal gi føringer for den enkelte SFOs mål, innhold og oppgaver. 
Målet med strategien er å videreutvikle kompetansen og bedre kvaliteten på SFO. 

 

 

Planbehov: 

 Strategi for barnehage- og skolestruktur 
(ny)  

 Helhetlig oppvekststrategi (under 
arbeid) 

 Strategi for kvalitet i barnehagen (ny) 

 Et løft i Nes – skolen (rullering) 

 Strategi for kvalitet i SFO (ny) 
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4.4 Helse 
 

Slik vil vi ha det: 

Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag 

 
Muligheter og utfordringer 
 
Kommunens satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid vil være viktig for å fremme 
innbyggernes helse- og mestringsevne. Arbeidet skal bidra til å forhindre, utsette og redusere 
sykdom og sykdomskomplikasjoner. 

Omsorgstjenesten skal utvikles videre slik at den gir brukerne gode muligheter for livskvalitet og 
mestring. Tjenestene skal i større grad oppfylle ambisjonene om forebygging og tidlig innsats, og 
hindre at behov for tjenester øker mer enn ressursene. Vi er i starten på utvikling av 
velferdsteknologi, som vil være et viktig element for å lykkes med å få til et lengre liv i egne 
boliger. 

Brukermedvirkning skal være et bærende prinsipp i tjenesteproduksjonen i Nes kommune. 
Ressurstilgang, fremtidig behov for arbeidskraft, endringer i befolkningssammensetningen og 
økende krav til kvalitet og omfang på velferdstjenester viser at kommunen må tenke nytt om 
samspillet mellom de offentlige helsetjenestene og det sivile samfunn.  
 
Omsorgsplanen for 2013-2025 «Rett hjelp til rett tid» sier noe om hvilken strategi kommunen må 
velge for å sikre forsvarlige tjenester innen tilgjengelige ressursrammer, slik at brukerne får de 
tjenestene de har behov for. Strategiene i omsorgsplan skal videreføres gjennom rullering av 
planen. Det er behov for å se på helse og velferd i et mer helhetlig og større perspektiv gjennom 
rulleringen av omsorgsplan og i den sammenheng gi planen et nytt navn.  

Sentrale føringer i samhandlingsreformen er å bedre pasientforløp og gi tjenester nærmere der 
pasienten bor. Kommunen skal sørge for at helhetlige pasientforløp kan ivaretas i kjeden av 
forebygging, tidlig innsats, tidlig diagnostikk, 
habilitering og rehabilitering, behandling og 
oppfølging. Samhandlingsreformen innebærer flere 
oppgaver til fastlegene og tettere samarbeid mellom 
fastlegene og kommunen. Dette utløser et behov for 
en plan for samarbeid og ansvarsfordeling.  

Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og 
utgjør både et kriminalitets- og folkehelseproblem. 
Øvre Romerike Utvikling (ØRU) har vedtatt at det 
skal utarbeides en felles plan mot vold i nære 
relasjoner for kommunene på Øvre Romerike. 
Målsettingen med planen er å avdekke, forebygge 
og hindre helseskade i forbindelse med 
voldsutøvelse i nære relasjoner. 
 
Planbehov: 

 Helse og velferdsplan (rullering, erstatter 
omsorgsplanen)  

 Vold i nære relasjoner (ny, interkommunal) 

 Plan for legetjenestene (ny)  
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4.5 Verdiskapning og næringsutvikling  
 

Slik vil vi ha det: 

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

 

Muligheter og utfordringer 
 
For å skape videre næringsvekst er det viktig at Nes kommune i samarbeid med næringslivet 
legger til rette for utvikling av eksisterende næringsområder. Utfordringene ligger å etablere 
næringsområder med god og attraktiv infrastruktur, slik at næringsaktører tiltrekkes Nes framfor 
andre kommuner. Kommunesenteret Årnes må også videreutvikles i så henseende.  
 
Nes er og har tradisjonelt sett vært en stor landbrukskommune gjennom generasjoner. 
Landbruket og kulturlandskapet er således viktig for vår identitet. Dette kan i større grad 
synliggjøres i et verdiskapingsperspektiv.  

Vi bør utnytte fortrinnet Nes har som en stor landbrukskommune. Det innebærer blant annet å 
tilrettelegge for et innovativt landbruk og landbruksbaserte næringer, og bistå i etablering av 
gründerskap og tilleggsnæringer. 
 
For å samordne, koordinere og gi retning i utfordringsbildet har Nes kommune startet arbeidet 
med å lage strategisk næringsplan. Planen utarbeides i samarbeid med Nes næringsråd og 
Landbruket. Kommunedelplan for Årnes vil også være viktig for næringsutviklingen i 
kommunesenteret. 
 
Verdiskapning og næringsutvikling må baseres på Nes sin identitet og styrker. Mulighetene ligger 
i å videreutvikle kommunens profil basert på identitet, visjon og verdier som beskrevet i 
kommuneplanens samfunnsdel. Et samarbeid rundt landbruk, kultur og miljø er en naturlig 
tilnærming og retning i det videre arbeidet. 

Slik sett vil en styrkning av Nes sitt attraktivitet kunne skape en utviklingskultur som kan gi en mer 
positiv vekst enn forventet. For at Nes kommune skal jobbe mer målrettet med omdømmebygging 
for kultur/ næring, innarbeides et eget avsnitt om dette i strategisk næringsplan.  
 

Planbehov: 

 Strategisk næringsplan (under arbeid) 
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4.6 Kultur og frivillighet 
 

Slik vil vi ha det: 

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

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

 

Muligheter og utfordringer 
Gode kultur- og idrettstilbud er viktig for innbyggernes levekår og livskvalitet, og også for 
kommunen for at den skal være attraktiv og tiltrekke seg nye innbyggere, næringsliv og 
besøkende. Nes har et variert og aktivt kultur- og næringsliv med en fin blanding av nyskaping, 
tradisjoner og ikke minst dugnadsånd i det frivillige arbeidet. 
 
Det er en stor utfordring hvordan kulturlivets institusjoner og foreninger kan utvikle tilbudene, 
alene og i samhandling. Kommunens mulighet ligger i å videreutvikle kulturtjenestene som viktige 
bidragsytere til gode levekår og god folkehelse, samt stimulere til utvikling av kommunens 
identitet og næringsutvikling.  
 
De kommunale kulturtjenester i Nes holder et høyt nivå og bredden er stor. I tillegg ligger det 
muligheter i at Nes gjennom sin posisjon som innovativ og nytenkende kulturkommune, kan 
skape relasjoner som utvikler og synliggjør vår nåværende og fremtidige aktivitet. 
 
Det vil derfor i planperioden være behov for å utarbeide strategiplan for hele kulturområdet. Den 
skal ha fokus på de enkelte kulturtjenestene og ikke minst samhandlingsmulighetene internt med 
andre kommunale tjenester, det frivillige kulturliv, frivillighet generelt og næringslivet. 
Kulturstrategien må ha et 10 års perspektiv med konkrete tiltak som kan måles og gjenspeiles i 
økonomiplan og budsjettarbeid.  
 
Fysisk aktivitet er helsebringende og i Nes er det mange muligheter for å utøve friluftsliv.  Det er 
viktig å ivareta dette i utviklingen av kommunen, og for at Nes kommune og idrettslag i Nes skal 
kunne søke spillemidler for rehabilitering av anlegg, samt bygging av nye anlegg må kommunen 
ha en kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Gjeldende kommunedelplan skal 
rulleres denne perioden.  
 
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer er under arbeid. 
 
Nes har et rikt og mangfoldig organisasjonsliv med nærmere 250 frivillige organisasjoner spredt 
rundt om i kommunen.  

Frivilligheten bidrar til fellesskap og nettverksbygging samt skaper muligheter for alle til å kunne 
bidra i samfunnet. Våren 2016 inngikk Nes kommune samarbeid med Frivillighet Norge. Nes 
kommune vil i samarbeid med Nes kulturråd, Nes idrettsråd og Nes friluftsråd utarbeide plattform 
for en helhetlig frivillighetspolitikk. 
 
Planbehov: 

 Kulturstrategi 2017-26 (ny) 

 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (under arbeid)  

 Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv (rullering)  

 Helhetlig frivillighetspolitikk (ny) 
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4.7 En organisasjon i utvikling  
 

Slik vil vi ha det: 

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

 

Muligheter og utfordringer 
Statlige myndigheter har store krav til kommunesektoren om å levere bærekraftige tjenester med 
høy kvalitet. Innbyggernes behov og brukernes forventninger til kommunale tjenester endres over 
tid.  

God ledelse og kompetent arbeidskraft er to viktige områder som må prioriteres for at Nes også i 
fremtiden skal levere gode tjenester. Kommunens arbeidsgiverstrategi tilnærmer seg 
hovedutfordringene Nes kommune står overfor. Dette både i forhold til både styring og god 
ledelse, kompetanse, mangfold, rekruttering, sykefravær og arbeidsmiljø.  

Med bakgrunn i utfordringsbildet med demografisk utvikling, levekår, sosiale ulikheter og 
økonomisk handlingsrom, blir det avgjørende å finne innovative og effektive løsninger for 
kommunens drift. Organisasjonen må fornyes, forenkles og forbedres. Dette kan gjøres ved at 
det utarbeides en innovasjonsstrategi.  

Det ligger et stort mulighetsrom i videre digital utvikling. Dette gjelder både i tjenesteytingen til 
innbyggerne og i interne rutiner og arbeidsprosesser. Nes kommune har en framtidsrettet IKT-
plattform gjennom Digitale Gardermoen (DGI). Dette er et godt utgangspunkt for videre utvikling 
av digitale tjenester og digitalisering av arbeidsprosesser internt. 

 

Planbehov: 

 Innovasjonsstrategi (ny) 

 Arbeidsgiverstrategi (rullering) 
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5. Evaluering av kommuneplanen 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel og er kommunens overordnede 
styringsdokument. Her angis visjon, strategier og mål for utviklingen av kommunen som samfunn 
og som organisasjon. Arealdelen er juridisk bindende og skal være en konkret konsekvens av 
samfunnsdelen. Kommuneplanen skal være styrende for kommunens øvrige planverk på en slik 
måte at det blir en tydelig sammenheng mellom plannivåene. 
 
Gjennom den kommunale planstrategi, skal kommunen ta stilling til om kommuneplanen skal 
rulleres eller videreføres uten endringer. Kommuneplanen kan revideres helt eller delvis, eller det 
kan være behov for revisjon av bare samfunnsdelen eller bare arealdelen. Alternativt kan 
gjeldende kommuneplan videreføres, og videre planlegging skje gjennom kommunedelplaner, 
temaplaner og strategidokumenter. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2013, og følges opp gjennom kommunens 
handlingsprogram med budsjett og økonomiplan. Det er i vesentlig grad i handlingsprogrammet 
for 2016-2019 at kommunen har fått til en systematisk oppfølging av kommuneplanens mål og 
strategier. Målene og strategiene som ble vedtatt i 2013 fortsatt er aktuelle, og at de svarer godt 
på Nes kommunes muligheter og utfordringer også i kommende periode.  
 
Den juridisk bindende arealdelen med unntak av områder påhvilende innsigelse ble vedtatt så 
sent som i juni 2015. Områder unntatt juridisk virkning vil vedtas høsten 2016 slik at arealdelen 
blir endelig. Arealdelen har slik sett hatt kort virketid. Den nye arealdelen er også utarbeidet i tråd 
med strategier og retningslinjer i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 
 
På bakgrunn av ovenstående videreføres gjeldende kommuneplan i sin helhet. Videre 
planlegging i perioden gjennomføres ved hjelp av kommunedelplaner, temaplaner og 
strategidokumenter.  

6. Kommunens plan- og styringssystem 

Planlegging i kommunen bør være behovsstyrt, og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. 
En dreining av kommunens plansystem over fra store planer til mindre strategidokumenter, er 
derfor en ønsket utvikling. 
 
Det må være et mål å utarbeide færre kommunedelplaner og store temaplaner, uten at dette går 
på bekostning av muligheter for innbyggerne generelt, barn og unge spesielt, til å medvirke i 
planarbeidet.  
 
Kommunestyre vedtok i 2014 «Kommunalt plansystem i Nes kommune». Dokumentet omfatter i 
hovedsak rutiner og retningslinjer for utarbeidelse og rapportering på planer etter Plan- og 
bygningsloven. Kommunens styringssystem er basert på mål og strategier i kommuneplanens 
samfunnsdel. Disse målene og strategiene er videreført og konkretisert i kommunens 
handlingsprogram med budsjett og økonomiplan. Videre følges målene opp i 
virksomhetsplanene, hvor også tiltakene er beskrevet.  
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7. Samlet oversikt – kommunens planbehov 2016-2019 

 

Overordnede planer Status Oppstart Ferdig 

Kommuneplanen Samfunnsdelen 2013 
Arealdelen 2015 

  

Handlingsprogram med 
budsjett og økonomiplan 

Rulleres årlig   

Overordnet ROS-analyse Oppdateres jevnlig   

Beredskapsplan Oppdateres jevnlig   

Kommunedelplaner    

Kommunedelplan for 
Årnes 

Rullering 2016 2018 

Kommunedelplan for 
klima, energi og miljø 

Under arbeid 2015 2017 

Kommunedelplan for 
kulturminner og 
kulturmiljøer 

Under arbeid 
 

2015 2017 

Kommunedelplan for 
fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv 

Rullering 2016 2017 

Temaplaner    

Trafikksikkerhetsplan Rullering 2017 2019 

Rusmiddelpolitisk 
handlingsplan 

Rullering 2015 2016 

Et løft i Nes-skolen Rullering 2016 2017 

Helse og velferdsplan Rullering 2016 2017 

Vold i nære relasjoner Ny 2016 2017 

Plan for legetjenesten Ny  2017 2017 

Strategidokumenter    

Arbeidsgiverstrategi Rulleres hvert 4. år   

Strategiplan kultur Tidligere vedtatt 
utarbeidet 

2016 2017 

Helhetlig oppvekststrategi Under arbeid 2015 2016 

Strategisk næringsplan Under arbeid 2014 2016 

Kommunikasjonsstrategi Under arbeid 2016 2017 

Strategi for barnehage- 
og skolestruktur 

Ny 2016 2017 

Strategi for kvalitet i 
barnehagen 

Ny 2018 2018 

Strategi for kvalitet i SFO Ny 2017 2017 

Innovasjonsstrategi Ny 2016 2017 

Helhetlig 
frivillighetspolitikk 

Ny 2016 2017 

Boligstrategi Ny 2016 2017 

Strategi for samferdsel og 
trafikksikkerhet 

Ny 2018 2019 

Øvrig planverk    

Kartlegging og verdsetting 
av friluftsområder 

Under arbeid 2015 2016 

Ravinekartlegging Under arbeid 2016 2016 

Kartlegging 
naturmangfold 

Ny Løpende Løpende 
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Arealplaner Antatt 
Sluttbehandling 

Private reguleringsplaner  

Fysark   2016 

Årnes Næringspark, Draka  2016 

Grindermåsan, sør  2017 

Glomma Boligpark - omregulering 2016 

Hytteområde Sagstusjøen  2017 

Neskollen B4 - omregulering 2016 

Nes strandhager 2016 

Auli B15 2017 

Årnes Skotøimagasin 2017 

Esval Miljøpark omregulering og regulering av næringsområde A2 2016 

International school, Neskollen 2017 

Vormsund Gartneri  2017 

Drognesjordet BB1- omregulering 2016 

Kommunale reguleringsplaner   

Vormsund ungdomsskole og nærmiljøsenter  2017 

Svarverudveien, gang – og sykkelveg  2018 

Bystranda  2017 

Campus Nes  2018 

Andre offentlige reguleringsplaner  

Gang- sykkelvei, Haga – Søndre Auli. 2016 

Rundkjøring Vormsundsvegen, Hvamsvegen 2016 

E 16  2017 

Rånåsfoss Auli, ny stasjon.  2016 

Gang- og sykkelveg Nybakk – Rød – Kulmoen 2017 

Gang- og sykkelveg Heimvard – Grinder (Fenstad) 2017 

 

 
 

8. Vedlegg 

Kunnskapsgrunnlaget for kommunal planstrategi 

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2016 - 2019 


