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1 RÅDMANNENS INNLEDNING 

Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til handlingsprogram med økonomiplan for perioden 2018-
2021. Forslag til budsjett og økonomiplan er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets 
arbeid med innstilling til kommunestyret. I tråd med kommunelovens § 45 legger ikke administrasjonen 
fram innstilling i saken. 
 
Nannestad kommune har historisk sett hatt en utfordrende økonomi med inntekter under landsgjennom-
snittet, økte tjenestebehov og høy lånegjeld. Det har derfor de senere årene vært et overordnet mål om å 
forbedre det økonomiske handlingsrommet, samt effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud 
gjennom god økonomistyring av tjenestene. Et av omstillingstiltakene som er blitt gjennomført er den nye 
organisasjonsmodellen som trådte i kraft fra 1. januar 2016. Målet med denne omstillingen har vært å sikre 
bedre samhandling og økt ressursutnyttelse som på sikt kan bidra til å bevare en langsiktig bærekraftig 
økonomi.  
 
Årsrapportene for de siste to årene viser at kommunen nå er på god vei mot å nå dette målet. 
Kommuneøkonomien framstår å være under kontroll og de omstillingsplaner som er lagt og gjennomført, 
har i all hovedsak gitt det resultatet som var forventet.  
 
Det er videre i inngangen til budsjettprosessen gjort et betydelig arbeid med å analysere tidligere års 
budsjett, den nåværende og framtidige befolkningsutviklingen og befolkningssammensetningen i 
kommunen, samt annen viktig styringsinformasjon som kan bidra i arbeidet med å effektivisere og forbedre 
kommunens tjenestetilbud (eks. analyse av faktiske mot budsjetterte KOSTRA-tall). Dette for å sikre mest 
mulig realistiske budsjettrammer før prioritering mellom eventuelle nye tiltak og behov.  
 
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 
Det foreliggende dokumentet er i tillegg til å være budsjett og økonomiplan etter kommuneloven, også 
handlingsdelen av kommuneplanens samfunnsdel etter plan- og bygningsloven. Gjennom kommune-
planens handlingsdel er det derfor konkretisert hvilke oppgaver Nannestad kommune skal prioritere de 
neste fire årene, samt synliggjort hvordan de overordnete og langsiktige målene i samfunnsdelen tenkes 
fulgt opp i budsjettåret og resten av handlingsperioden.  
 
DEMOGRAFISK UTVIKLING 
På lik linje som året før, oppnådde kommunen en befolkningsvekst på 3,2 % i 2016. I sammenheng med den 
høye byggeaktiviteten i kommunen, gir dette Nannestad en 8. plass blant landets kommuner over høyest 
befolkningsvekst. Denne positive trenden er antatt å fortsette. For perioden 2018-2021, er det ventet at 
den årlige befolkningsveksten i snitt vil ligge på 2 %, hvorav den største veksten vil være blant 
aldersgruppen 67 år og over. 
 
STATUS OG UTFORDRINGER I KOMMENDE HANDLINGSPERIODE 
Kommunens regnskapsmessige mindreforbruk (driftsoverskudd) etter avsetninger beløp seg til 33,4 mill. 
kroner i 2016 mot et positivt resultat på 13,3 mill. kroner i 2015. For inneværende år styrer 
administrasjonen mot et regnskapsresultat i tråd med budsjett, men mener likevel at det vil være 
nødvendig å tilpasse tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser framover. Dette gjelder spesielt 
utfordringer og målsettinger i handlingsperioden knyttet til økonomisk handlingsrom, økonomistyring av 
tjenestene, demografi og ressursbruken innenfor de ulike tjenesteområdene. 
 
 
 



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2018-2021 

5 

 
 
HANDLINGSREGLER 
I handlingsprogram 2018-2021 er det utarbeidet fire handlingsregler som har som mål å sikre kommunens 
innbyggere et godt og stabilt tjenestetilbud over tid, og som vil kunne bidra til å sikre en bærekraftig 
utvikling for kommunens økonomi. Handlingsreglene som er konkretisert tar for seg, og beslutter nivå på: 
 

 Handlingsfrihet gjennom netto driftsresultat 

 Framtidige reserver i form av disposisjonsfond 

 Gjeldsnivå ved finansutgifter 

 Finansiering av investeringer ved egenfinansieringsgrad 
 
DRIFTSBUDSJETTET 
I handlingsprogram 2018-2021 budsjetteres det i 2018 med et positivt netto driftsresultat på rundt  
15,9 mill. kroner. Dette vil gi et netto driftsresultat på 1,8 %, noe som er innenfor målet på 1,75 %.  
 
Kommunen oppnår målsetningen vedrørende netto driftsresultat, og har derfor funnet rom til å innarbeide 
enkelte tiltak i handlingsperioden innenfor det handlingsrommet som kommunen har til rådighet. Dette 
innebærer: 
 

 Et økonomisk opplegg i henhold til føringene i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet 

 Innfrielse av enkelte innmeldte driftsbehov fra virksomhetene 

 Avsetning av midler til økning i oppgaver  

 Avsetning av midler til disposisjonsfond 

 Fortsatt effektivisering av tjenestene 
 
Gjennom de siste årene har kommunen klart å oppnå tilfredsstillende økonomiske resultater, samtidig som 
kommunen har gjennomført kapasitetsutvidelser innenfor flere tjenesteområder. Dette har vært mulig 
blant annet grunnet effektiviseringskrav og økt bruk av digitalisering de siste årene. I 2018 er det 
innarbeidet effektiviseringskrav lik antatt prisvekst. 
 
INVESTERINGSBUDSJETTET 
Det samlede forslaget til investeringer i handlingsperioden utgjør 385,2 mill. kroner (ekskl. selvkost og 
startlån). Investeringsbudsjettet inneholder både en videreføring og ferdigstillelse av prosjekter som er 
vedtatt igangsatt tidligere, samt nye investeringer. Hovedprioriteringene i perioden 2018-2021 er bygging 
av ny barnehage i Åsgreina, kjøp av festetomter fra Opplysningsvesenets fond, skolenes uteområder, 
tilbygg i Bjerke og Midtbygda barnehage, oppgradere kommunehus/utvikling av kulturhus, samt bygging av 
et aktivitetshus i Nannestad sentrum. Av en totalramme i investeringsbudsjettet i handlingsperioden på 
385,2 mill. kroner utgjør overnevnte investeringer nær 278,7 mill. kroner. Administrasjonen viser til at 
dette innebærer en forsering på om lag 7 år i forhold til vedtatt investeringsbegrensning på 30 mill. kroner 
årlig i låneopptak, jfr. k-sak 114/15. 
 
DETALJERT BUDSJETT 2018 
I henhold til k-sak 11/16, Nytt økonomireglement for Nannestad kommune, vil ikke detaljbudsjettet for 
2018 bli behandlet som en egen sak i innstillingsutvalgene. Etter politisk ønske, har administrasjonen lagt 
ved detaljert budsjett for 2018 som et separat dokument til handlingsprogrammet for 2018-2021. 
 
 
Nannestad, 25. oktober 2018 
 
Paul Glomsaker        Runar Nilsen 
rådmann        stabsleder økonomi og styring 
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2 FORSLAG TIL VEDTAK 

2.1 HANDLINGSPROGRAM 2018-2021 

Handlingsprogram 2018-2021 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som 
framgår av handlingsprogramdokumentet. 
 

2.2 ÅRSBUDSJETT 2018 

 Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B (vist som vedlegg 2 og 3). 

 Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B (vist som vedlegg 5 og 6). 

 Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene. 

 Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom prosjekter innenfor hovedplan for 
avløp. 

 Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. 

 Nannestad kommunes veiledende norm for økonomisk sosialhjelp følger statens veiledende norm pr.  
1. januar 2018. 

 Det delegeres til rådmannen å fastsette endelige satser for kommunalt tilskudd til drift og investering 
for private barnehager. 

 Det avsettes 24,4 mill. kroner til disposisjonsfond for 2018. Dette inkluderer 18,8 mill. kroner som 
avsettes til premieavviksfond og 5,6 mill. kroner til fritt disposisjonsfond. 
 

2.3 BRUKERBETALINGER, GEBYRER OG AVGIFTER 

Alle brukerbetalinger, gebyrer og avgifter fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og 
retningslinjer. Endringer i gebyrer og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold 
til kommunal deflator. 
 
Nye brukerbetalinger, gebyrer og avgifter i henhold til vedlegg 11, gjøres gjeldende fra 1. januar 2018 
dersom ikke annet er fastsatt. 
 
Selvkostområdene vann, avløp, septik, plan, byggesak, feiing og oppmåling vedtas å være selv-
finansierende.  
 

2.4 LÅNEOPPTAK 

 Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2018 på 119,3 mill. kroner for å finansiere nye netto 
bevilgninger til investeringer. 

 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 15 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av startlån. 

 For 2018 vedtas opplåning til selvfinansierende VAR med inntil 40,070 mill. kroner. 
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3 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET

Plan- og styringssystemet i Nannestad skal bidra til at politiske visjoner og mål omsettes til handling, og at 
organisasjonen «trekker i samme retning». 
 
Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet i kommunen der alle viktige mål og oppgaver i 
kommunen er beskrevet. Kommuneplanen er delt i en samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. 
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Handlingsdelen skal angi hvordan 
kommuneplanen skal følges opp og danner grunnlag for kommunens 4-årige handlingsprogram og budsjett. 
 
Mål, tiltak og resultater blir fulgt opp og rapportert gjennom virksomhetsplaner, tertialrapporter og 
årsrapport. Dette er alle viktige styringsdokumenter i den kontinuerlige planleggingsprosessen. 
 
I plansystemet inngår flere sektorplaner/temaplaner som gir økonomiske føringer. Hvilke planer som skal 
utarbeides og fornyes avklares gjennom kommunens planstrategi. Ny planstrategi for Nannestad kommune 
for perioden 2016-2019 ble vedtatt høsten 2016 (jfr. k-sak 78/16). Det vil være et mål framover med mer 
overordnede planer. 
  
 

 

Sammenhengen mellom styringsdokumentene

Planstrategi

Angir hvilke planer som skal 

utarbeides og revideres

Kommuneplanens samfunnsdel

Langsiktige mål, strategier

og utfordringer

Kommuneplanens arealdel

Langsiktig forvaltning

av arealer

Handlingsprogram

Økonomiske rammebetingelser 

og prioriteringer

Oppfølging og rapportering

Virksomhetsplaner, 

tertialrapporter, årsrapport

Handlingsprogrammet
er handlingsdelen av 
kommuneplanens 
samfunnsdel, i tillegg 
til årsbudsjett og 
økonomiplan
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4 KOMMUNEPLANENS FØRINGER

Det foreliggende dokumentet er i tillegg til å være budsjett og økonomiplan etter kommuneloven, også 
handlingsdelen av kommuneplanens samfunnsdel etter plan- og bygningslovens § 11-1.  
 
Kommuneplanens handlingsdel skal konkretisere hvilke oppgaver Nannestad kommune skal prioritere de 
neste fire årene, samt synliggjøre hvordan de overordnete og langsiktige målene i samfunnsdelen er 
planlagt fulgt opp i budsjettåret og resten av handlingsperioden.  
 
Nannestads visjon bygger på muligheter til å bevare og videreutvikle Nannestads bokvaliteter med 
attraktive boligområder, varierte rekreasjonsmuligheter, kultur- og foreningsliv, samt offentlige og private 
tjenestetilbud: 
 
«Nannestad, Romerikes beste bokommune» 
 

4.1 SATSINGSOMRÅDENE I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 

Kommuneplanens samfunnsdel viser tydelig mål og retning med hensyn til hvordan det skal være i 
kommunen fram til 2029. Det er utpekt fem fokusområder med tilhørende suksessfaktorer som er 
nødvendige for at kommunen skal utvikle seg i den ønskede retning. Den samlede satsing skal også bidra til 
at kommunen får en bærekraftig økonomi. 
 

1 Felles ansvar for folkehelse 

 
Nannestad kommunes mål er at folkehelsen blir bedre og at alle innbyggere får gode tjenester når 
behovene melder seg. 
 
Suksessfaktorene er: 
 

a) Folkehelse som premiss i all planlegging 
b) Gang- og sykkelveger til alle skoler 
c) Tilgang til tur- og rekreasjonsområder 
d) Aktivt kultur- og foreningsliv 
e) Boområder med god miljøkvalitet 
f) Økt vekt på helseopplysning 
g) Felleskap og sosial tilhørighet 

 
 

2 Aktiv oppvekst med lek, læring og mestring 

 
Nannestad kommunes mål er at alle barn og unge skal oppleve en trygg og god oppvekst i samspill mellom 
barnehage, skole og fritidsarenaer. 
 
Suksessfaktorene er: 
 

a) Tidlig innsats og forebyggende arbeid 
b) Gode og kvalifiserte rollemodeller 
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c) Egnede lokaler for primærvirksomhet og frivillighet 
d) Trygge foresatte med engasjement 
e) Skolene som aktive nærmiljøsentra 
f) Trygge, sosiale fellesskap 
g) Grendelekeplasser 

 

3 Tilpasset helsetilbud og omsorg for alle 

 
Nannestad kommunes mål er at alle innbyggere skal ha tilgang til gode tjenester tilpasset den enkeltes 
livssituasjon og behov. 
 
Suksessfaktorene er: 
 

a) Tidlig innsats 
b) Frigjøre ressurser til opptrening og mestring 
c) Tilpasset omsorgstilbud 
d) Trygge boliger 
e) Vennskap og trygghet 
f) Nettverksbygging 
g) Samhandling med frivilligheten 
h) Hverdagsrehabilitering 

 

4 Samfunnsutvikling til beste for innbyggere og næringsliv 

 
Nannestad kommunes mål er en samfunnsutvikling som ivaretar kommunens kvaliteter, samtidig som det 
legges til rette for boligbygging og etablering av nye arbeidsplasser. 
 
Suksessfaktorene er: 
 

a) Tilstrekkelige arealer avsatt til bolig, næring og offentlige formål 
b) Kontinuerlig dialog med næringslivet 
c) Optimal utnyttelse av sosial og teknisk infrastruktur 
d) Samarbeid mellom kommunen og aktører om utvikling og markedsføring av Nannestad 
e) Effektiv saksbehandling 
f) Økt innslag av sentrumsnære leiligheter 

 
 

5 Ansvar for miljø og framtid 

 
Nannestad kommunes mål er å bidra til en miljøansvarlig samfunnsutvikling som er attraktiv for dagens og 
morgendagens innbyggere. 
 
Suksessfaktorene er: 
 

a) Arealeffektiv utbygging i sentrale områder 
b) Bedre kollektivtilbud - styrking av interne ruter på Øvre Romerike mot kollektive knutepunkter 
c) Boligområder langs kollektivakser 
d) Vektlegging av estetikk og kvalitet i bygge-områder 
e) Oppvarming basert på vannbåren varme  
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f) Lokalt handels- og servicetilbud 
g) Pendlerparkering Maura/Nannestad/Holter 

 

4.2 DEMOGRAFISK UTVIKLING 

Befolkningsutviklingen beskrevet under bygger på SSBs befolkningsframskriving som ble publisert juni 2016. 
SSB publiserer tre alternative prognoser beskrevet som lav, middels og høy vekst. Usikkerheten i prognosen 
og forskjellene mellom alternativene blir større desto lenger ut i perioden. I tråd med kommuneplanen er 
det tatt utgangspunkt i prognoser basert på høy vekst for perioden fram mot utgangen av 2039. 
 
BEFOLKNINGSUTVIKLING 
Ved utgangen av 2016 hadde Nannestad kommune 12.657 innbyggere. Ved høy nasjonal vekst vil 
Nannestad ha 17.674 innbyggere ved utgangen av 2039. Samlet sett antas befolkningen å øke med drøyt 
5.000 personer fram mot 2039.  
 
I perioden 2006-2016 har den årlige gjennomsnittlige befolkningsveksten ligget på 1,9 %. I henhold til SSB 
sin prognose vil den årlige befolkningsveksten i snitt fortsette å ligge på dette nivået i handlingsperioden. I 
den samlede perioden 2016-2039 er veksten antatt å ligge stabilt rundt 1,5 %. Den høye befolkningsveksten 
de siste årene gjør at kommunen ligger over SSBs høye prognose. Dette innebærer at kommunen må følge 
utviklingen i de yngste aldersgruppene nøye både i antall og fordeling mellom tettstedene. 
 
 

 
 

 
 
 

Befolkningsvekst Vekst antall Vekst antall

(Tall pr. 31.12) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2030 2039 2018-2021 2018-2039

0-5 år 889 934 967 1 030 1 058 1 103 1 194 1 244 14,1 % 28,6 %

6-12 år 1 224 1 218 1 232 1 200 1 209 1 199 1 465 1 541 -2,7 % 25,1 %

13-15 år 525 559 541 543 550 557 570 668 3,0 % 23,5 %

16-19 år 657 644 691 707 702 728 695 867 5,4 % 25,5 %

20-66 år 7 868 8 019 8 175 8 321 8 463 8 532 9 414 9 758 4,4 % 19,4 %

67-79 år 1 145 1 187 1 234 1 273 1 309 1 371 1 694 2 361 11,1 % 91,3 %

80 år og over 349 357 368 396 421 442 830 1 235 20,1 % 235,6 %

Sum 12 657 12 918 13 208 13 470 13 712 13 932 15 862 17 674 5,5 % 33,8 %
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ALDERSSAMMENSETNING 
Dersom det ses på de ulike aldersgruppene som andel av totalbefolkningen vil man i hovedtrekk kunne se 
følgende utvikling: 
 

 Antallet barn i barnehagealder vil ha en jevn økning fram mot 2025 

 Barn i skolealder vil ha en lavere vekst enn resten av befolkningen 

 Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder vil bli redusert 

 Jevn og stor økning i aldersgruppen 67 år og over 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ALDERSGRUPPER 
 
Barnehage (0-5 år) 
Ved utgangen av 2016 var det 889 barn i barnehagealder i Nannestad kommune. I perioden frem mot 2014 
var det en nedgang i antall barnehagebarn, men fra 2015 har utviklingen snudd og det har vært vekst i 
aldersgruppen 0-5 år. 
 

Andel av totalbefolkning Vekst andel Vekst andel

(Tall pr. 31.12) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2030 2039 2018-2021 2018-2039

0-5 år 7,0 % 7,2 % 7,3 % 7,6 % 7,7 % 7,9 % 7,5 % 7,0 % 0,6 % -0,3 %

6-12 år 9,7 % 9,4 % 9,3 % 8,9 % 8,8 % 8,6 % 9,2 % 8,7 % -0,7 % -0,6 %

13-15 år 4,1 % 4,3 % 4,1 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 3,6 % 3,8 % -0,1 % -0,3 %

16-19 år 5,2 % 5,0 % 5,2 % 5,2 % 5,1 % 5,2 % 4,4 % 4,9 % 0,0 % -0,3 %

20-66 år 62,2 % 62,1 % 61,9 % 61,8 % 61,7 % 61,2 % 59,3 % 55,2 % -0,7 % -6,7 %

67-79 år 9,0 % 9,2 % 9,3 % 9,5 % 9,5 % 9,8 % 10,7 % 13,4 % 0,5 % 4,0 %

80 år og over 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,9 % 3,1 % 3,2 % 5,2 % 7,0 % 0,4 % 4,2 %
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I handlingsperioden forventes det en vekst på 14,1 %. Dette gir en gjennomsnittlig årsvekst på 4,3 %, eller 
42 barn i barnehagealder pr. år. Av grafen under kan man se at andelen barnehagebarn vil øke mest i årene 
2017-2022, før veksten flater ut til rundt 0,5 %.   
 
 

 
 
 
Skole (6-15 år) 
Ved utgangen av 2016 var det totalt 1.749 barn i skolealder i Nannestad kommune. I aldersgruppen 6-12 år 
(barneskoletrinnet) er det i handlingsperioden antatt en nedadgående trend som er spesielt markant i 
2019, der det er forventet en negativ vekst på 2,6 %. 
 
 

 
 
Veksten er antatt å ta seg opp igjen i 2023, som følge av tidligere års vekst i antall barnehagebarn. Dette vil 
kunne utfordre skolekapasiteten på sikt. 
 
Veksten på barneskoletrinnet er forventet å bli videreført til aldersgruppen 13-15 år (ungdomsskoletrinnet) 
i år 2027. Frem til da, er det antatt en negativ vekst i denne aldersgruppen. Den samlede årlige veksten er 
forventet å ligge på rundt 1,1 % i handlingsperioden. 
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Yrkesaktive (20-66 år) 
Ved utgangen av 2016 var det 7.868 i yrkesaktiv alder mellom 20 og 66 år. Veksten i denne gruppen er 
forventet å holde seg stabilt rundt 1,0 % til 1,5 % i perioden frem mot 2030. Deretter, vil den yrkesaktive 
gruppen sin andel av totalbefolkningen bli redusert fra i underkant av 60,0 % til 55,2 % ved utgangen av 
2039. Grunnet skatteinntektene som denne aldersgruppen tilfører kommunen, er Nannestad i stor grad 
avhengig av vekst i denne gruppen for å kunne videreføre dagens tjenestetilbud. Antall personer i yrkes-
aktiv alder som andel av totalbefolkningen vil derfor gi et mål på evnen til å finansiere tjenestetilbudet i 
kommunen framover. 
 
 

 
 
Eldre (67 år og over) 
Blant den eldre befolkningen var det ved utgangen av 2016 henholdsvis 1.145 personer mellom 67 og 79 år, 
og 349 personer over 80 år i kommunen. Det har vært en sterk økning i aldersgruppen 67 år over de siste år 
og trenden ser ut til å fortsette. 
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Blant denne aldersgruppen vil man se en vedvarende vekst på mellom 3-5 %, en sterk forskjell fra veksten i 
andre aldersgrupper. Det er antatt to større veksttopper, hvor den første vil være i årene 2021-2025 og 
rundt 2031 og utover. 
 
For yngre eldre (67-79 år) forventes det en vekst på 11,1 % i handlingsperioden, mens det for gruppen over 
80 år antas en vekst på 20,1 % i samme periode. Konsekvensen av dette vil innebære at den eldre 
befolkningen vil utgjøre en stadig større andel av totalbefolkningen i Nannestad kommune. 
 
Yngre eldre utgjorde 9,0 % av befolkningen i 2016, mens de vil utgjøre 13,4 % ved utgangen av 2039. 
Andelen 80 år og over forventes å stige fra 2,8 % i 2016 til 7,0 % på samme tidspunkt. Behovet for 
omsorgstilbud bør derfor tilpasses dette i årene framover. 
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4.3 MÅLSETTINGER FOR HANDLINGSPERIODEN 

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2029 inneholder overordnede mål for hvilke effekter man ønsker å 
oppnå fordelt på de fem fokusområdene nevnt tidligere. I handlingsprogrammet for 2018-2021 er de 
langsiktige målene brutt ned i fem strategiske mål med tilhørende arbeidsmål. Det gjøres oppmerksom på 
at det i målkortet ikke benyttes konserntall fra KOSTRA-statistikken.  
 

 

Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode

Resultat 

2015

Resultat 

2016

Mål

2017

Mål

2018

Periodemål

2021

Etablere 20 nye omsorgsboliger innen 2017 Utført

Redusere plasser i  institusjon i % av innbyggere 80 år 

over
KOSTRA 21,5 % 21,2 % 18,0 % 18,0 % 18,0 %

Redusere andel av samlede netto driftsutgifter ti l  pleie 

og omsorg dividert med andel 80 år og over
KOSTRA 8,9 % 8,7 % 8,2 % 8,2 % 8,1 %

Øke netto driftsutgifter ti l  forebyggende arbeid,

helse per innbygger
KOSTRA 120 169 + 10 % + 10 % + 10 %

Utarbeide klare retningslinjer for koordinerende 

tildelingsenhet - hjelp iht. omsorgstrappen, jfr. 

omsorgsplan

Utført

Velferdsteknologi - foreta en kartlegging av hvilke 

teknologiske muligheter som vil  kunne gi brukerne økt 

selvhjulpenhet

Utført

Oppfølging foresatte og 

barn etter fødsel

Øke andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker 

etter hjemkomst
KOSTRA 102,0 % 72,0 % 87,0 % 90,0 % 90,0 %

Avdekke helsemessige 

problem hos barn i 

tidlig skolealder

Øke andel barn som har fullført helseundersøkelse 

innen utgangen av

1. skoletrinn

KOSTRA 94,0 % 92,0 % 86,0 % 90,0 % 95,0 %

Redusere andel elever i  grunnskolen som får 

spesialundervisning
KOSTRA 8,5 % 6,9 % 8,3 % 6,9 % 6,9 %

Redusere andel elever i  grunnskolen som får 

spesialundervisning, 8.-10. trinn
KOSTRA 12,5 % 9,6 % 10,7 % 9,0 % 9,0 %

Kartlegge og sammenligne barnevernets arbeid med 

sammenlignbare kommuner - finne endringskriterier 

som effektiviserer tjenesten

Utført

Redusere andel barn med barnevernstiltak kjøpt av 

private aktører
Agresso

Utarbeide med 

gjennomføring
5,0 %

Øke vurdering for læring 7. trinn Elevundersøkelse 3,9 4,2 4,0 4,3 4,4

Øke vurdering for læring 10. trinn Elevundersøkelse 3,3 3,2 3,3 3,3 3,5

Øke gjennomsnittlig grunnskolepoeng KOSTRA 39,6 40,7 40,3 40,8 41,0

Utvikle "foreldrenes læringsplakat" Utført

Ny fireårig strategi for mer og bedre læring Utført
Resultater av 

strategi i  bruk

Redusere andel elever laveste mestringsnivå,

lesing 5. trinn 
Nasjonale prøver 28,1 % 31,3 % 30,0 % 29,0 % 26,0 %

Redusere andel elever laveste mestringsnivå,

lesing 8. trinn 
Nasjonale prøver 35,4 % 31,1 % 30,0 % 29,0 % 28,0 %

Redusere andelen elever som har opplevd mobbing 2-3 

ganger i  måneden eller oftere,

7. trinn

Elevundersøkelse 1,7 % 5,6 % < 4,0 % < 4,0 % < 4,0 %

Redusere andelen elever som har opplevd mobbing 2-3 

ganger i  måneden eller oftere,

10. trinn

Elevundersøkelse 0,0 % 6,9 % < 4,0 % < 4,0 % < 4,0 %

Flere elever fullfører 

vgs opplæring
Redusere frafall  på videregående skole Folkehelseprofil 31,0 % 30,0 % 30,0 % 29,0 % 27,0 %

Redusere andelen sosialhjelpsmottakere i  forhold ti l  

innbyggere i  alderen 20-66 år
KOSTRA 2,9 % 2,8 % 2,5 % 2,4 % 2,3 %

Redusere andel netto driftsutgifter ti l  økonomisk 

sosialhjelp
KOSTRA 38,7 % 39,5 % 30,9 % 32,0 % 30,8 %

Øke andel deltakere i  kvalifiseringsprogram

som går over i  jobb
Positiv trend Positiv trend Positiv trend

Tidlig innsats og 

forebyggende 

arbeid

Redusert bruk av 

spesialundervisning på 

høyere klassetrinn

Redusere 

kostnadsnivået i  

barneverntjenesten

Strategisk mål 1: Tilgang til gode tjenester tilpasset den enkeltes livssituasjon og behov

Tilpasset 

omsorgstilbud 

Det er etablert tjenester 

iht. omsorgstrappen

Strategisk mål 2: Trygg og god oppvekst i samspill med barnehage, skole og fritidsarenaer

Tilstrekkelig 

kvalitet

Alle elever opplever 

trivsel og mestring, og 

lærer og utvikle seg best 

mulig ut fra sitt 

potensiale

Strategisk mål 3: Bedre folkehelse og at alle får gode tjenester når behovene melder seg

Bedret 

folkehelseprofil

Økt leseferdighet

Nulltoleranse for 

mobbing

Andel 

sosialhjelpstilfeller 

reduseres
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Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode

Resultat 

2015

Resultat 

2016

Mål

2017

Mål

2018

Periodemål

2021

Øke andelen innbyggere innenfor tettstedene våre 74,0 % 74,0 % 75,0 %

Øke antall  boenheter i  Nannestad sentrum

som vil  gi et økt kundegrunnlag for et bedre 

handelstilbud i sentrum

40 40 40

Redusere netto driftsutgifter per innbygger 6-9 år, SFO KOSTRA 4 481 3 543                    3 500                    3 300                     2 800 

Redusere netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år, 

barnehager
KOSTRA 115 544 122 253               118 000               117 000                110 000 

Lave enhetskostnader

på barnevern

Holde et stabilt nivå på netto driftsutgifter per 

innbygger 0-17 år, barneverntjenesten 
KOSTRA 10 004 10 162 8 200 8 000 7 500

Redusere gebyrgrunnlag per innbygger ti lknyttet 

kommunal avløpstjeneste
KOSTRA 2 831 2 729 < 2 860 < 2860 < 2 860

Redusere gebyrgrunnlag per innbygger ti lknyttet 

kommunal vannforsyning
KOSTRA 1 270 1 459 < 1 163 < 1163 < 1 163 

KOSTRA 4,2 % 5,4 % > 1,0 % > 1,0 % > 1,75 %

KOSTRA 5,9 % 5,2 % < 6,0 % < 6,0 % < 6,0 %

KOSTRA 100,8 % 95,0 % < 100,0 % < 100,0 % < 100,0 %

Agresso 22,8 % 57,3 % > 20,0 % > 21,0 % > 30,0 %

KOSTRA 16,3 % 16,6 % > 10,0 % > 10,0 % > 10,0 %

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)
Agresso 0,2 % 1,1 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Øke andel innkjøp utført fra ti lgjengelige leverandører 

på e-handelsportalen 
E-handelsplattform 50,0 % 80,0 %

Øke andel innkjøp foretatt med avtalepartnere i  % av 

totale innkjøp pr. utvalgte område:

Medisinsk forbrukmateriell 95,0 % 100,0 %

Kontorrekvisita 90,0 % 100,0 %

Matvarer 98,0 % 100,0 %

Øke andel elektriniske 

innkjøp

Øke bruk av elektronisk handel (IBX- rekvisisjon og 

agresso rekvisisjon)
Agresso 20,0 % 40,0 %

EHF- faktura Øke andel EHF- faktura Agresso 80,0 % 90,0 %

Forbedret enhetskostnad i tjenesteprofilen på områder 

som ligger høyt
KOSTRA Positiv trend Positiv trend

Bedret produksjonsindeks på alle områder KOSTRA Positiv trend Positiv trend

God ledelse
Arbeidsgiver-

strategien
Medarbeiderundersøkelse KS' 10-faktor 88,0 %

Arbeide med 

undersøkelsen 

fra 2016

Arbeide med 

undersøkelsen 

fra 2016

Godt 

medarbeiderskap

IA-planer i  alle

virksomheter
IA- planer

Organisasjon og 

utvikling
100,0 % 100,0 % 100,0 %

Nærvær Agresso 92,1 % 92,5 % Positiv trend Positiv trend 94,0 %

Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse

Forbedre 

økonomisk 

handlingsrom

Øke netto driftsresultat i  % av brutto driftsinntekter

Redusere netto finans og avdrag i  % av brutto driftsinntekter 

Redusere netto lånegjeld i  % av brutto driftsinntekter 

Øke egenfinansiering av investeringer i  % av investeringer i  anleggsmidler

Øke disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

God 

økonomistyring

av tjenestene

Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere

Øke nærværsprosenten med 2 %-poeng i løpet av planperioden

Øke lojalitet ti l  inngåtte 

innkjøpsavtaler

Agresso

Strategisk mål 4: Bidra til miljøansvarlig samfunnsutvikling som er attraktiv for dagens og morgendagens innbyggere

Arealeffektiv 

utbygging i  sentrale 

områder

Utarbeide områdeplan 

for nye områder i  

Nannestad sentrum

Lave enhetskostnader

på vann og avløp

Effektiviseringskrav
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5 STATUS OG UTFORDRINGER 

Kommunelovens § 44 angir at kommunestyret en gang årlig skal vedta en rullerende økonomiplan som 
minst skal omfatte de neste fire årene. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en 
realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.  
 
Nannestad kommune har historisk sett hatt en utfordrende økonomi med inntekter under landsgjennom-
snittet, økte tjenestebehov og høy lånegjeld. Det har derfor de senere årene vært et overordnet mål om å 
forbedre det økonomiske handlingsrommet, samt effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud 
gjennom god økonomistyring av tjenestene. 
 
Kommunens regnskapsmessige mindreforbruk (driftsoverskudd) etter avsetninger beløp seg til 33,4 mill. 
kroner i 2016 mot 13,3 mill. kroner i 2015. Mindreforbruket skyldtes flere forhold, men hovedsakelig kan 
det vises til økt skatteinngang og lavere lønns- og pensjonsutgifter, samt god økonomistyring ute i 
tjenesteproduksjonen.  
 
Driftsregnskapet for 2. tertial 2017 viste et positivt netto driftsresultat på 42,7 mill. kroner, mot et 
periodisert budsjett på  negativt 1,5 mill. kroner. Administrasjonen styrer mot et regnskapsresultat i tråd 
med budsjett for 2017, men mener likevel at det vil være nødvendig å tilpasse tjenesteproduksjonen til 
endrede rammebetingelser framover. Dette gjelder spesielt utfordringer og målsettinger i handlings-
perioden knyttet til økonomisk handlingsrom, økonomistyring av tjenestene, demografi og ressursbruken 
innenfor de ulike tjenesteområdene (målt ved KOSTRA og kommunebarometeret). 
 

5.1 ØKONOMISK HANDLINGSROM 
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Positive netto driftsresultat, god avkastning på finansforvaltningen og oppbygging av fondsreserver har 
bidratt til å styrke kommunens økonomiske handlingsrom de siste årene. Høy lånegjeld og et stort 
investeringsnivå fram mot 2030, bidrar imidlertid til at kommunen står ovenfor store utfordringer knyttet 
til den finansielle situasjonen.  
 
Nannestad har historisk hatt lave frie disponible inntekter, og målt i frie inntekter i kroner pr. innbygger 
ligger Nannestad lavt på landsbasis (48.292 kroner i 2016). Av landets kommuner rangeres Nannestad på en 
410. plass i 2016, noe som er samme plassering som i 2015. 
 
Kommunen jobber mot en positiv utvikling i frie inntekter for å oppnå de finansielle målsettingene som skal 
til for å opprettholde en bærekraftig økonomi på lang sikt, ivareta handlingsfrihet og unngå at det over tid 
avsettes et for lavt beløp til formuesbevaring. Tabellen under viser utvalgte finansielle nøkkeltall for 
kommunen de siste fem årene. 
 
 

 
 
 
NETTO DRIFTSRESULTAT 
Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og bidrag til å finansiere 
investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Kommunen oppnådde i 2016 et netto 
driftsresultat på 5,4 %, noe som er høyere enn det anbefalte nivået til teknisk beregningsutvalg på 1,75 %. 
Dette er en økning på 1,2 % fra 2015. For å kunne øke investeringsnivået i årene framover, uten en for sterk 
økning av gjelden, er det nødvendig at netto driftsresultat holder seg høyere enn det anbefalte nivået på 
1,75 %.  
 
FINANSUTGIFTER OG LÅNEGJELD 
Nannestad kommune har over tid vært blant kommunene i Akershus med høyest netto lånegjeld, regnet 
både pr. innbygger og som andel av sum driftsinntekter. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld 
(eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Ved utgangen av 2. tertial 
2017 utgjorde kommunens lånegjeld knyttet til investeringer i bygg og anlegg 897,7 mill. kroner.  
 
I prosent av sum driftsinntekter utgjorde netto lånegjeld 95,0  % i 2016. Snittet i Akershus og KOSTRA-
gruppe 7 var på henholdsvis 84,4 % og 82,2 % i 2016. Ved utgangen av 2016 utgjorde netto finans og avdrag 
i prosent av driftsinntekter 5,2 %. Det vil si at 5,2 % av inntektene til kommunen gikk med til å betjene 
renter og avdrag det året. Minimumsavdrag, positiv avkastning på finansplasseringene, samt et lavt 
rentenivå på innlån har imidlertid bidratt til å holde netto finans på et håndterbart nivå. 
 
Kommunens høye lånegjeld utgjør en sterkt begrensende faktor for kommunens økonomiske handlefrihet. 
Med høy lånegjeld er kommunen sterkt eksponert for variasjoner i rentene. Hensikten er i første rekke å få 
de årlige rente- og avdragskostnadene redusert, slik at finanskostnadene som følge av potensielle rente-
økninger og nye investeringer i bygg og anlegg ikke øker ytterligere på bekostning av den løpende driften.  
 
EGENFINANSIERING AV INVESTERINGER 
Egenfinansieringen viser hvor stor andel av investeringene som er finansiert med avsetninger, salg av 
anleggsmidler, overføringer, refusjoner, og tilskudd. Av et samlet finansieringsbehov på 118,3 mill. kroner i 

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Vedtatt

Finansielle nøkkeltall 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 3,2 % 3,3 % 6,1 % -0,3 % 4,2 % 5,4 % 0,3 %

Netto finans og avdrag i % av driftsinntekter 6,4 % 5,6 % 4,5 % 4,9 % 5,9 % 5,2 % 6,0 %

Netto lånegjeld i % av driftsinntekter 103,6 % 101,7 % 100,1 % 98,3 % 100,8 % 95,0 % 113,8 %

Egenfinansiering av investeringer 47,6 % 18,1 % 25,6 % 31,2 % 26,6 % 57,3 % 20,1 %

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 11,7 % 15,2 % 14,6 % 16,0 % 16,3 % 16,6 % 17,6 %

* Det er ikke benyttet konserntal l  fra  KOSTRA-statis tikken.
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2016, ble 67,8 mill. kroner egenfinansiert, tilsvarende 57,3 % av sum finansiering. Dette er en økning fra 
forrige år, noe som vil bidra til en redusert gjeldsvekst i kommunen.  
 
DISPOSISJONSFOND 

Samlet disposisjonsfond utgjorde 16,6 % av driftsinntektene i 2016. Disposisjonsfond er i hovedsak 
oppsparte midler som kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet, og 
indikatoren kan si noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Det er 
anbefalt av KS at disposisjonsfondet minst bør utgjøre 5 % av driftsinntektene. 
 

5.2 ØKONOMISTYRING AV TJENESTENE 

Nannestad kommune har løpende fokus på den økonomiske situasjonen, og et budsjettgrunnlag hvor 
kommunens totaløkonomi er i balanse står helt sentralt. Budsjettbalanse oppnås gjennom god økonomi-
styring, samt ved kontinuerlig oppfølging av virksomhetenes rammer. 
 
BRUK AV ENGANGSMIDLER 
En viktig premiss i budsjettarbeidet er at bruk av engangsinntekter, i den grad det budsjetteres med, må 
budsjetteres svært forsiktig da det ikke er en påregnelig inntekt. Løpende drift som dels er basert på 
engangsinntekter, det vil si ikke-fornybare midler, vil ikke være økonomisk bærekraftig. Det kan derfor føre 
til at tjenestetilbudet må reduseres når midlene er ferdig benyttet. 
 
BUDSJETTAVVIK 
Regnskapet for 2016 viste et samlet mindreforbruk på 6 mill. kroner på virksomhetene. Tilsvarende resultat 
for 2015 viste et samlet mindreforbruk på 1,3 mill. kroner. Målet er at hver virksomhet skal ha et resultat 
mellom -0,3 % (merforbruk) og 2,0 % (mindreforbruk) ved årsavslutning. Administrasjonen ser likevel at det 
er enkelte virksomheter som har og kan få utfordringer med å overholde rammene sine i handlings-
perioden. 
 
En av årsakene til dette er at kommunen over flere år har hatt en sterk vekst i antall brukere med behov for 
omfattende tjenester. Det er utfordrende å tilpasse tjenestenivået til økte behov, og forventninger fra 
brukere og rettighetsfestede krav oppleves på flere områder å overstige mulige budsjettmessige tildelinger.  
 
Kommunens økonomi er ikke bærekraftig på sikt dersom det ikke iverksettes tiltak. Det vil derfor være 
nødvendig å se på hvordan tjenesteproduksjonen er, og hvordan den kan fornyes, forenkles og forbedres, 
samtidig som kommunens aktivitet må tilpasses de økonomiske og lovpålagte rammene. Konsekvensen av 
dette er at samtidig som det er en vekst på noen områder, må det iverksettes kostnadsreduserende tiltak 
på andre områder for å komme i balanse. 
 
OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING AV TJENESTENE 
Dersom kommunen skal oppnå målet for sunn økonomi og god ressursutnyttelse, er det viktig med 
kontinuerlig fokus på effektiv tjenesteproduksjon og omstilling i forhold til den demografiske utviklingen.  
 
Prioriterings- og produktivitetsindikatorer i KOSTRA er et viktig styringsverktøy i arbeidet med å 
effektivisere og forbedre tjenestetilbudet, både for å se utviklingen i ressursbruk i kommunen og sammen-
lignet med andre.  
 
Effektiviteten i kommunens tjenesteproduksjon kan måles ved hjelp av utvalgte produktivitetsindikatorer i 
KOSTRA. Målet er at minst 70 % av indikatorene skal være bedre enn resultatene for KOSTRA-gruppe 7. Av 
de 15 indikatorene under er det kun 11 som angir tall for KOSTRA-gruppe 7.  
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STYRING OG FORVALTNING AV INVESTERINGER 
Nannestad kommune står foran store investeringer i årene som kommer grunnet opparbeidet etterslep 
både i forhold til kapasitet og vedlikehold, samt befolkningsvekst og endring i demografi og teknologisk 
utvikling. 
 
Kommunens utfordring med stadig trangere driftsøkonomi i kombinasjon med høyt investeringsbehov vil 
kreve tøffe prioriteringer mellom ønskede investeringsprosjekter. Samtidig kreves det at det frigjøres 
midler fra drift til å finansiere investeringene, i tillegg til de årlige utgifter til renter og avdrag. 
 
Styring av investeringsområdet er dermed en svært viktig del av kommunens helhetlige økonomi-, gjelds- 
og virksomhetsstyring, og riktig beslutningsgrunnlag, prioriteringer, styringsevne og gjennomføringsevne 
må sikres. Økt fokus på prosjektmål (økonomi, tid, kvalitet, dokumentasjon), risikostyring og gevinst-
realisering i alle investeringer bør derfor stå sentralt i arbeidet med å kontrollere kommunens investerings-
mål i handlingsperioden. 
 

5.3 DEMOGRAFIKOSTNADER OG UTGIFTSBEHOV 

I korte trekk, vil kommunen stå ovenfor følgende utfordringer knyttet til økte demografikostnader: 
 

 Tilrettelegge for et større antall innbyggere, som følge av fortsatt høy befolkningsvekst  

 Økt tjenestebehov til økende antall innbyggere i aldersgruppen 67 år og over 

 Gjeldsvekst som følge av økte investeringer 

 Nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, samt endringer i finansieringsordninger av    
statlige reformer 

Den framtidige befolkningsutviklingen og befolkningssammensetningen er igjen nært knyttet til 
kommunens beregnede utgiftsbehov, som gir en indikasjon på faktisk ressursbruk mot det man objektivt 
sett har «behov for». Utgiftsbehovet gir også en mulighet til å se hvilke sektorer kommunen kan vente seg 
de største utfordringene på i årene framover, jfr. kapittel 4.2 som omhandler demografisk utvikling. 
 

Utvalgte produktivitetsindikatorer

Nannestad 

2015

Nannestad 

2016

Endring i % 

fra året før

Akershus 

2016

Kostragr. 7 

2016

Korrigerte brutto driftsutgifter per oppholdstime i kommunale barnehager 57 59 3,5 % 59 58

Korrigerte brutto driftsutgifter ti l  grunnskolesektor, per elev 102 276 109 152 6,7 % 107 448 114 264

Barn med undersøkelse eller ti ltak per årsverk 20,3 21,7 6,9 %                     -                       -   

Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 80 92 15,0 % 90 88

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 18-24 år 3,6 4,1 13,9 %                     -                       -   

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 25-66 år 4,6 4,7 2,2 %                     -                       -   

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 47,1 43,0 -8,7 % - -

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 102 72 -29,4 % 88 93

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn 94 92 -2,1 % 94 96

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester          237 377          294 658 24,1 %          420 876          358 582 

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester 114 292 143 482 25,5 % 245 919 213 890

Årsgebyr for vannforsyning 2 636 2 711 2,8 % 2 753 2 888

Årsgebyr for avløpstjenesten 5 134 5 133 0,0 % 4 239 4 389

Årsgebyr for avfallstjenesten 2 028 2 270 11,9 % 2 436 2 437

Utgifter ti l  vedlikeholdsaktiviteter i  kommunal eiendomsforvaltning per kvm 71 88 23,9 % 108 69

* Det er her benyttet konserntall fra KOSTRA-statistikken.

Gebyrsatser

Eiendomsforvaltning

Barnehage

Grunnskole

Barnevern

Sosialtjeneste

Kommunehelse

Pleie og omsorg
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Ulik befolkningssammensetning, andre sosiodemografiske forhold og bosettingsmønster gjør at kommuner 
har ulikt utgiftsbehov med hensyn på å gi et likeverdig tjenestetilbud. Kommunene kompenseres/trekkes 
for slike kostnadsforskjeller gjennom inntektssystemets kostnadsnøkler, basert på hvor dyre eller billige 
kommunene er å drive. 
 
Forskjeller i beregnet utgiftsbehov synliggjøres gjennom kostnadsindekser, hvor en indeksverdi over 1,0 
indikerer at kommunen er mer kostnadskrevende enn landsgjennomsnittet, noe som blir kompensert fullt 
ut. Tabellen under viser at Nannestad kommune har et samlet utgiftsnivå som ligger på 96,8 % av lands-
gjennomsnittet, og vil få redusert kompensasjon for dette gjennom utgiftsutjevningen (nærmere beskrevet 
under punktet skatt og rammetilskudd i kapittel 7.3).  En gjennomsnittlig innbygger i landet har i 2017 et 
utgiftsbehov på 50.167 kroner, 429 kroner mer enn i 2016.  
 

 
 
Grafen nedenfor viser at Nannestad kommune innenfor flere av tjenesteområdene har et lavere 
utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet, og snittet av de øvrige ØRU- kommunene.  
 

 
 
Trenden de siste årene er at kommunen i større grad prioriterer tjenesteområdene grunnskole og 
barnehage, mens det i Akershus og KOSTRA-gruppe 7 fokuseres mer på pleie og omsorg. En forklaring kan 
være at det er forventet en kraftig vekst i den eldre delen av befolkningen framover, noe som øker behovet 
for omsorgstjenester av ulik art. Mens i Nannestad ser vi en betydelig økning i barn i barnehagealder.  
 

Utgiftsbehov 2018 Indeksverdi I % av landet

Administrasjon 0,977 97,7 %

Barnehage 1,019 101,9 %

Grunnskole 1,123 112,3 %

Barnevern 1,002 100,2 %

Sosialtjeneste 0,836 83,6 %

Kommunehelsetjeneste 0,937 93,7 %

Pleie og omsorg 0,846 84,6 %

Samlet utgiftsbehov 0,968 96,8 %
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5.4 TJENESTEPRODUKSJON (KOSTRA) 

Systematisk analyse av nøkkeltall og sammenligning med andre kommuner gir viktig styringsinformasjon i 
arbeidet med å effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud, og benyttes som grunnlag for mål og 
beslutninger knyttet til behandling av handlingsprogrammet for 2018-2021. Hensikten er å synliggjøre 
ressursbruken, dekningsgrader og prioriteringer i den kommunale tjenesteproduksjonen, samt å 
sammenligne ressursbruken i Nannestad mot andre kommuner. 
 
For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunens ressursbruk, er det tatt utgangspunkt i KOSTRA-tall 
for kommunen som konsern. Det vil si kommunen inklusive kommunale foretak organisert etter 
kommunelovens kapittel 11 og interkommunale selskaper organisert etter lov om interkommunale 
selskaper. 
 
I tabellene som følger er det fokusert på nøkkeltall for Nannestad kommune de siste tre år. Gjennomsnittet 
for KOSTRA-gruppe 7 og Akershus blir brukt som sammenligningsgrunnlag. KOSTRA-gruppe 7, som 
Nannestad kommune er plassert i, består av mellomstore kommuner med lave bundne kostnader pr. 
innbygger, og lave frie disponible inntekter. Av ØRU-kommunene er Gjerdrum og Nes plassert i KOSTRA-
gruppe 7, sammen med Nannestad. Eidsvoll er plassert i gruppe 13 sammen med Ullensaker, mens Hurdal 
er i gruppe 2. Av hensyn til kommunestørrelse, inntektsnivå og utgiftsbehov i forhold til befolknings-
sammensetning, er det valgt å ikke sammenligne seg særskilt med de øvrige ØRU-kommunene. Det er viktig 
å bemerke at selv om KOSTRA har omfattende informasjon knyttet til prioritering og produktivitet, finner 
man liten informasjon om kvaliteten på tjenestene som kommunene leverer, hvor effektivt kommunen 
drives eller hvor godt lokaldemokratiet ivaretas. 
 
Det er samtidig forsøkt å se på utviklingen i demografi og KOSTRA-tallene hittil innenfor utvalgte tjeneste-
områder. Dette er deretter sammenstilt opp mot tilsvarende budsjetterte KOSTRA-tall for handlings-
perioden, som vil kunne gi en indikasjon på om kommunen foretar de riktige prioriteringene. Det gjøres 
oppmerksom på at budsjettallene for 2018-2021 ikke er direkte sammenlignbare med de faktiske 
regnskapstall, da blant annet lønnsreserven er holdt utenfor. Tallene viser allikevel en trend på kommunens 
prioriteringer. Den demografiske utviklingen omtalt i kapittel 4.2 ligger til grunn i de framskrevne 
beregningene. 
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FINANSIELLE NØKKELTALL OG ADMINISTRASJON OG STYRING 
I forhold til nøkkeltallene for administrasjon og styring, er trenden at kommunen bruker mindre ressurser 
på administrasjonen målt både i forhold til lønn og de samlede netto driftsutgifter. I kroner pr. innbygger, 
så ligger Nannestad under snittet i Akershus og KOSTRA-gruppe 7. På politisk styring derimot, ligger 
Nannestad over. Kommentarer til de finansielle nøkkeltallene er nærmere omtalt i kapittel 5.1. 
 

 
 
Før 2016, innbefattet denne posten stabskostnader til de tidligere områdene oppvekst og kultur, helse og 
omsorg, og teknisk. Som grafen under viser, har kostnadene til administrasjon og styring gått ned med den 
nye organisasjonsstrukturen som ble innført fra og med 2016. I forhold til sammenligningsgruppen, 
framstår administrasjonen i kommunen som effektiv. I løpet av handlingsperioden er det lagt opp til et lavt 
og stabilt utgiftsnivå til administrasjon og styring. 
 

 
 
 
 
BARNEHAGE 
Av kommunens totale netto driftsutgifter bruker Nannestad 15,8 % til barnehagesektoren. I 2016 brukte 
Nannestad 122.183 kroner pr. innbygger i aldersgruppen 1-5 år til barnehageformål, noe som er lavere enn 
både snittet i Akershus og KOSTRA-gruppe 7. En av årsakene kan være at Nannestad har en mindre andel av 
befolkningen i alderen 1-5 år, samt et lavere utgiftsbehov på dette området.  

Finansielle nøkkeltall og administrasjon og styring

Nannestad 

2015

Nannestad 

2016

Endring i % 

fra året før

Akershus 

2016

Kostragr. 7 

2016

Brutto driftsresultat i  prosent av brutto driftsinntekter 5,7 5,6 -1,8 % 5,0 4,0

Netto driftsresultat i  prosent av brutto driftsinntekter 4,6 5,6 21,7 % 5,3 4,2

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 5,9 5,2 -11,9 % 4,6 4,3

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 17,2 17,4 1,2 % 14,6 10,8

Netto lånegjeld i  prosent av brutto driftsinntekter 103,6 97,7 -5,7 % 89,9 87,9

Brutto driftsutgifter i  kroner per innbygger            60 238            62 492 3,7 %            68 530            67 821 

Brutto driftsinntekter i  kroner per innbygger 63 848 66 212 3,7 % 72 173 70 640 

Netto driftsresultat i  kroner per innbygger 2 915 3 697 26,8 % 3 803 2 952 

Frie inntekter i  kroner per innbygger 46 265 48 292 4,4 % 51 788 49 315 

Netto lånegjeld i  kroner per innbygger 66 150 64 704 -2,2 % 64 905 62 082 

Lønn, adm. og styring, i  % av totale lønnsutgifter 8,2 7,0 -14,6 % 7,0 7,1

Netto driftsutgifter, adm. og styring, i  kroner per innbygger 3 394 3 175 -6,5 % 4 069 4 284 

Brutto driftsutgifter ti l  politisk styring, i  kroner per innbygger 415 395 -4,8 % 290 360

Nøkkeltall i kroner per innbygger

Finansielle nøkkeltall

Nøkkeltall for administrasjon og styring
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Samtidig, har Nannestad den laveste dekningsgraden sammenlignet med Akershus, men bedre enn 
KOSTRA-gruppe 7 på et parameter. Nannestad har flere barn i private barnehager enn i utvalget, og lavest 
andel ansatte med relevant utdanning. 
 
 

 
 
 
Den demografiske utviklingen viser at det er en liten overkapasitet i dagens samlede barnehagetilbud (det 
vil si flere plasser enn det er barn). Det forventes en ny vekst i antall barn i barnehagealder i perioden 
framover, noe som vil bedre kapasitetsutnyttelsen i eksisterende barnehager. Det vil også bli bygd en ny 
kommunal barnehage for å ivareta barnehagedekningen, samt at en privat barnehage har fått tilsagn om 
kommunalt tilskudd til å åpne flere avdelinger. Det er en forventning om at Nannestad kommune klarer å 
ivareta full barnehagedekning i handlingsperioden. Grafen under viser at driftskostnadene til barnehage vil 
bli redusert som følge av økende barnegruppe. 
 

 
 
GRUNNSKOLE 
Av tabellen under ser vi at Nannestad bruker 29,7 % av kommunens samlede netto driftsutgifter til 
grunnskolesektoren. Dette er den høyeste andelen i sammenligningsgrunnlaget, og gir en indikasjon på at 
skolesektoren tar en stor del av Nannestad kommunes tilgjengelige ressurser. Grunnskoleopplæring i 

Barnehage

Nannestad 

2015

Nannestad 

2016

Endring i % 

fra året før

Akershus 

2016

Kostragr. 7 

2016

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i % av kommunens totale netto driftsutgifter 15,7 15,8 0,6 % 16,8 16,2

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år 115 423 122 183 5,9 % 135 096 130 500

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 85,0 85,0 0,0 % 92,4 91,1

Andel barn i kommunale barnehager ift. alle barn i barnehage 44,4 43,7 -1,6 % 46,9 53,7

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 96,9 97,8 0,9 % 99,1 96,9

Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke 3,1 2,2 -29,0 % 0,9 2,8

Korrigerte brutto driftsutgifter i  kroner per barn i kommunal barnehage 178 899 180 423 0,9 % 181 679 175 636

Korrigerte brutto driftsutgifter per oppholdstime i kommunale barnehager 57 59 3,5 % 59 58

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 26,0 30,0 15,4 % 32,3 33,7

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning 75,8 88,1 16,2 % 86,3 89,1

Dekningsgrader

Produktivitet/enhetskostnader

Utdypende tjenesteindikatorer

Prioritering
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Nannestad skiller seg ut ved at både netto driftsutgifter og korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev er lavere i 
Nannestad enn i sammenligningsgruppen. Samtidig har kommunen høye kostnader til SFO, selv om 
utgiftene er blitt redusert med drøyt 20 % fra 2015 til 2016. Utgifter til skyss har gått noe ned fra året før.  
 
Nøkkeltall for gruppestørrelse/lærertetthet viser en positiv utvikling. I tallene for 2016 kommer dette 
sterkest til uttrykk for 5.-7. årstrinn. Grunnskolepoeng for avgangselever ligger lavere enn Akershussnittet, 
dog økende det siste året. 
 

 
 
I forhold til andel av totalbefolkningen forventes det en jevn nedgang blant aldersgruppen 6-15 år i tiden 
fram til 2020. Antall barneskoleelever (6-12 år) forventes å ligge på rundt 1.200 barn fram mot 2025. 
Elevtallet på ungdomstrinnet forventes å ligge på rundt 550 elever fram til 2030. Med en jevn fordeling av 
nye elever på barnetrinnet, samt utbygging av ungdomsskolen, vil kapasiteten være tilstrekkelig ut 
handlingsperioden.  
 
Grafen under viser at netto driftsutgifter pr. innbygger 6-15 år var høyere enn Akershussnittet i 2016, men 
at kommunen har budsjettert med et lavere forbruk i 2018.  
 

 
 

Grunnskole

Nannestad 

2015

Nannestad 

2016

Endring i % 

fra året før

Akershus 

2016

Kostragr. 7 

2016

Netto driftsutgifter grunnskolesektor i  % av kommunens totale netto driftsutgifter 29,6 29,7 0,3 % 24,9 26,3 

Netto driftsutgifter ti l  grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år 91 874 98 295 7,0 % 92 830 100 027 

Netto driftsutgifter ti l  grunnskole, per innbygger 6-15 år 70 956 71 974 1,4 % 73 970 80 001 

Netto driftsutgifter ti l  skolefritidstilbud, per innbygger 6-15 år 4 481 3 543 -20,9 % 2 389 3 361 

Netto driftsutgifter ti l  skoleskyss, per innbygger 6-15 år 3 591 3 428 -4,5 % 1 353 2 556 

Andel elever i  grunnskolen som får spesialundervisning 8,5 6,9 -18,8 % 6,6 7,1

Andel elever i  grunnskolen som får ti lbud om skoleskyss 41,3 39,9 -3,4 % 12,9 25,1

Korrigerte brutto driftsutgifter ti l  grunnskolesektor, per elev 102 276 109 152 6,7 % 107 448 114 264

Gjennomsnittlig antall elever per kommunal skole 344 345 0,3 % 330 253

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn 15,3 15,4 0,7 % 15,3 13,8

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn 16,3 15,3 -6,1 % 15,3 13,8

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn 15,5 15,6 0,6 % 15,9 15,0

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,6 40,7 2,8 % 42,1 -

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning 82,5 77,8 -5,7 % 81,0 83,5

Prioritering

Dekningsgrader

Produktivitet/enhetskostnader

Utdypende tjenesteindikatorer
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BARNEVERN 
I forhold til netto driftsutgifter hadde barneverntjenesten i Nannestad en negativ utvikling fra 2015 til 2016, 
med en økning på 1,8 %. Kostnadsmessig ligger kommunen fortsatt høyt. Trenden er negativ med flere barn 
med barnevernstiltak, men positiv med en høyere andel undersøkelser som blir behandlet innen 3 
måneder. 
 

 
 
De senere årene har det vært mange barn i Nannestad som får tiltak. Det er høy omløpshastighet og det er 
et høyt antall saker pr. saksbehandler. Antall saker vil variere fra år til år, og KOSTRA-tallene gir en 
indikasjon på arbeidsmengden over tid. I følge virksomheten i Nannestad vil det mest hensiktsmessige 
tallet være et sted mellom 9-15 saker pr. ansatt i en 100 % stilling. Fellesorganisasjonen for sosionomer, 
vernepleiere og barnevernspedagoger anbefaler også en slik bemanningsnorm. 
 
Som følge av overnevnte, har tjenesten de siste årene blitt tildelt økte midler. Budsjettet framover viser at 
kommunen velger til dels å opprettholde kostnadsnivået på tjenesten, grunnet et økende antall meldinger 
og tiltakssaker i 2016. Når den varslede barnevernsreformen samtidig trer i kraft i 2020, vil det tilføre 
kommunen økte oppgaver og merutgifter. Det er helt avgjørende for tjenestetilbudet at kommunen blir 
tilført nødvendige ressurser for å kunne ivareta økte oppgaver. 
 
 

 
 
 
 

Barnevern

Nannestad 

2015

Nannestad 

2016

Endring i % 

fra året før

Akershus 

2016

Kostragr. 7 

2016

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 9 980 10 155 1,8 % 7 077 7 969 

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet 97 852 97 204 -0,7 %                     -                       -   

Netto driftsutgifter per barn med tiltak 146 778 143 514 -2,2 %                     -                       -   

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 6,8 7,1 4,4 %                     -                       -   

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 20,3 21,7 6,9 %                     -                       -   

Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 80 92 15,0 % 90 88

Andel undersøkelser som førte til  ti ltak 50,3 52,5 4,4 %                     -                       -   

Prioritering

Dekningsgrader

Produktivitet/enhetskostnader

Utdypende tjenesteindikatorer
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SOSIALTJENESTE 
Sosialtjenesten omfatter råd og veiledning og sosialt forebyggende arbeid, tilbud til personer med rus-
problemer og økonomisk sosialhjelp. Til tross for et økende utgiftsnivå, har Nannestad fortsatt lave netto 
driftsutgifter til sosialtjenesten sammenlignet med snittet i Akershus og KOSTRA-gruppe 7. 
 
I forhold til ressursbruken, bruker Nannestad minst på tilbud til personer med rusproblemer og økonomisk 
sosialhjelp. Kommunen bruker imidlertid langt mer ressurser til råd og veiledning (60,6 % av andel netto 
driftsutgifter). Dersom den høye prioriteringen til råd og veiledning er årsaken til lav utbetaling av 
økonomisk sosialhjelp kan denne prioriteringen være riktig, da tett oppfølging kan resultere i lavere 
utbetaling av stønader. 
 
 

 
 
 
Grafen under viser økt aktivitet i budsjettet for 2018 sammenlignet med det vedtatte budsjettet for 2017. 
Det er usikkert hvordan utviklingen vil bli, men det er et mål om at kommunen fortsetter å opprettholde 
lave kostnader innenfor sosiale ytelser.  
 

 
 
 
KOMMUNEHELSETJENESTE 
Kommunehelsetjeneste inkluderer blant annet legetjenester, helsesøstertjenesten, miljørettet helsevern, 
fysio-/ergoterapi, og psykisk helse. Helsestasjonsvirksomhet og skolehelsetjeneste har høy lokalpolitisk 
prioritering, i henhold til statlig prioritering over de senere år. I Nannestad har også diagnose, behandling 
og rehabilitering høy prioritet innenfor denne sektoren. I forhold til antall lege- og fysioterapiårsverk ligger 
Nannestad noe under utvalget. 
 

Sosialtjeneste

Nannestad 

2015

Nannestad 

2016

Endring i % 

fra året før

Akershus 

2016

Kostragr. 7 

2016

Netto driftsutgifter til  sosialtjenesten per innbygger i kroner 1 050 1 116 6,3 % 1 855 1 718 

Andel netto driftsutgifter til  råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 60,4 60,6 0,3 % 37,7 39,9 

Andel netto driftsutgifter til  økonomisk sosialhjelp 38,3 39,2 2,3 % 50,1 51,5 

Andel netto driftsutgifter til  ti lbud til  personer med rusproblemer 1,3 0,2 -84,6 % 12,2 8,6 

Andelen sosialhjelpsmottakere ift. innbyggere i alderen 20-66 år 2,9 2,8 -3,4 % - -

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 18-24 år 3,6 4,1 13,9 %                     -                       -   

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 25-66 år 4,6 4,7 2,2 %                     -                       -   

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 47,1 43,0 -8,7 % - -

Prioritering

Dekningsgrader

Utdypende tjenesteindikatorer
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PLEIE OG OMSORG 
Sammenlignet mot utvalget har Nannestad lave netto driftsutgifter pr. innbygger og pr. mottaker innenfor 
pleie- og omsorgstjenesten. I følge utgiftsbehovet til kommunen betraktes denne sektoren som lettdrevet. 
Reduksjonen i driftsutgifter pr. innbygger og pr. mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester 
reflekterer dette.  
 
I forhold til prioriterte tjenester ligger Nannestad høyt på institusjonsdrift, og noe lavere på hjemme- og 
støttetjenester. Samtidig har enhetskostnadene pr. plass i kommunal institusjon økt med 5,6  % det siste 
året.  
 

 
 
 
Den store veksten i antallet innbyggere over 67 år vil få effekt i handlingsperioden. Det er forventet en 
vedvarende befolkningsøkning i denne aldersgruppen, og dermed et økt kapasitetsbehov innenfor 
eldreomsorgen.  
 

Kommunehelsetjeneste

Nannestad 

2015

Nannestad 

2016

Endring i % 

fra året før

Akershus 

2016

Kostragr. 7 

2016

Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 2 691 2 810 4,4 % 2 359 2 251
Netto driftsutgifter til  forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste

per innbygger 0-20 år 1 838 1 935 5,3 % 2 158 2 205

Netto driftsutgifter til  forebyggende arbeid, helse per innbygger 120 169 40,8 % 212 171

Netto driftsutgifter til  diagnose, behandling og rehabilitering per innbygger 2 067 2 113 2,2 % 1 559 1 490

Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 6,7 8,4 25,4 % 9,2 9,4

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,9 8,7 -2,2 % 9,5 8,5

Prioritering

Dekningsgrader

Pleie og omsorg

Nannestad 

2015

Nannestad 

2016

Endring i % 

fra året før

Akershus 

2016

Kostragr. 7 

2016

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i % av kommunens totale netto driftsutgifter 24,7 23,9 -3,2 % 28,9 28,9

Institusjoner - andel av netto driftsutgifter 51,5 51,3 -0,4 % 44,3 42,9

Hjemmetjenester - andel av netto driftsutgifter 45,2 44,6 -1,3 % 49,6 51,7

Aktivisering, støttetjenester - andel av netto driftsutgifter 3,3 4,1 24,2 % 6,0 5,4

Netto driftsutgifter per innbygger i  kroner, pleie- og omsorgtjenesten            10 822            10 933 1,0 %            14 562            14 281 

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester          237 377          294 658 24,1 %          420 876          358 582 

Plasser i  institusjon i % av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 10,9 12,9 18,3 % 18,5 14,4 

Plasser i  institusjon i % av innbyggere 80 år over 21,5 21,2 -1,4 % 17,7 16,8

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 12,1 12,0 -0,8 % 12,6 12,7

Enhetskostnader per plass i  kommunal institusjon 1 155 685 1 220 932 5,6 % 1 104 774 1 096 240

Mottakere av hjemmetjenester, per 1 000 innbyggere 80 år og over 351 338 -3,7 % 289 346

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester 114 292 143 482 25,5 % 245 919 213 890

Netto driftsutgifter ti l  aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over 467 582 24,6 % 1 147 1 002 

Pleie- og omsorgstjenestene samlet

Institusjoner

Hjemmetjenester

Aktivisering, støttetjenester
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Ved å se på netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innbygger i kommunen, så ser man at Nannestad 
brukte mindre pr. innbygger til pleie og omsorg enn snittet for kommunene i Akershus og sammenlignbare 
kommuner i KOSTRA-gruppe 7 i perioden 2013-2015. 
 
Som utgiftsbehovet i kapittel 5.3 viser, har kommunen i dag en effektiv tjenesteproduksjon på området, 
noe som ønskes videreført i planperioden. På en annen side, viser KOSTRA-tallene at kommunen fortsatt 
har en noe feil profil på sine pleie- og omsorgstjenester, og at man bør søke å få til en vridning fra sykehjem 
og over til hjemmebaserte tjenester. Det forventes at den nye organisasjonsstrukturen som ble innført i 
2016 vil kunne bidra til dette. 
 
 
GEBYRSATSER/BRUKERBETALINGER 
Tabellen under viser utvalgte gebyrsatser, samt utviklingen i Nannestad de siste tre årene. Spesielt årsgebyr 
for avfallstjenesten og saksbehandlingsgebyr for plan og oppmåling har økt. Tilknytningsgebyr for vann og 
avløp er blitt betraktelig redusert, ellers ligger Nannestad rundt snittet hva gjelder VAR-satser.  
 
 

 
 
 

Gebyrsatser/brukerbetalinger

Nannestad 

2014

Nannestad 

2015

Nannestad 

2016

Endring i % 

fra året før

Akershus 

2016

Kostragr. 7 

2016

Ukentlig oppholdstid 20 timer, i  kroner per måned              2 832 2 897 2 950 1,8 % - -

Ukentlig oppholdstid 10 timer, i  kroner per måned              1 746 1 850 1 883 1,8 % - -

Tilknytningsgebyr vann            20 000 20 000 12 000 -40,0 % - -

Tilknytningsgebyr avløp            40 000 40 000 32 900 -17,8 % - -

Årsgebyr for vannforsyning              2 636 2 636 2 711 2,8 % 2 753 2 888

Årsgebyr for avløpstjenesten              5 705 5 134 5 133 0,0 % 4 239 4 389

Årsgebyr for avfallstjenesten              2 000 2 028 2 270 11,9 % 2 436 2 438

Årsgebyr for septiktømming              2 230 2 007 2 007 0,0 % 2 179 1 888

Årsgebyr for feiing og tilsyn                  454 454 430 -5,3 % 396 401

Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1. 70 500 72 550 79 800 10,0 % 179 115 -

Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a 14 000 15 400 16 950 10,1 % 27 402 -

Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal ti lsvarende en boligtomt 750 m2. 15 830 22 450 19 150 -14,7 % 21 366 -

* Alle VAR satser er ekskl. mva.

Foreldrebetalingssatser for SFO

VAR

Fysisk planlegging
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5.5 TJENESTEPRODUKSJON (KOMMUNEBAROMETERET) 

Kommunebarometeret utarbeides årlig av Kommunal Rapport, og har til hensikt å gi et bilde av hvordan 
kommunene driver sine tjenester. Kommunebarometeret gir en indeksert rangering av kommunene på 
bakgrunn av utvalgte nøkkeltall innenfor ulike sektorer. Tallene er i hovedsak hentet fra KOSTRA. I tillegg, 
benyttes offentlig statistikk fra andre kilder som SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, 
Folkehelseinstituttet og Telemarksforsking. Det er viktig å påpeke at dette er en rangering og ikke en 
kvalitetsvurdering av tjenestene i kommunen. 
 
Tabellen nedenfor viser Nannestad kommunes plassering de siste to årene. Kommunen har forbedret seg 
på samtlige områder, med unntak av sektoren miljø og ressurser. Blant landets 428 kommuner er 
Nannestad rangert på 125. plass i barometeret for 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunebarometeret

Prosentvis 

vekting

Nannestad 

2015

Nannestad 

2016

Nannestad 

2017

Endring fra 

året før

Kostnadsnivå 5,0 % 18 2 1 + 1

Økonomi 10,0 % 146 109 63 + 46

Barnehage 10,0 % 396 363 403 - 40

Grunnskole 20,0 % 384 371 342 + 29

Kultur 2,5 % 296 255 188 + 62

Barnevern 10,0 % 213 139 103 + 36

Sosialhjelp 7,5 % 353 325 300 + 25

Helse 7,5 % 322 173 287 - 114

Pleie og omsorg 20,0 % 335 239 249 - 10

Miljø og ressurser 2,5 % 44 158 117 + 41

Saksbehandling 2,5 % 94 34 171 - 137

Vann, avløp og renovasjon 2,5 % 102 43 112 - 69

Sammenlagt plassering 204 155 125 + 30

* Plassering er basert på tall fra foregående rapporteringsår.

** Akershus inneholder 22 kommuner, KOSTRA-gruppe 7 inneholder 31 kommuner.
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6 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 

6.1 STATLIGE RAMMEBETINGELSER 

Regjeringen legger opp til reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2018 på 4,6 mrd. kroner, 
tilsvarende 0,9 %. Av dette utgjør veksten i frie inntekter knapt 3,8 mrd. kroner (realvekst på 1 %), hvorav 
3,6 mrd. kroner fordeles til kommunene og 200 mill. kroner til fylkeskommunene. Inntektsveksten er i tråd 
med det som ble varslet i kommuneproposisjonen for 2018.  
 
Veksten i frie inntekter må videre ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter som 
følge av befolkningsutvikling. Anslåtte merutgifter for kommunesektoren i 2018 som følge av den 
demografiske utviklingen er på 2,7 mrd. kroner. Av dette er det anslått at 2,2 mrd. kroner må dekkes 
innenfor veksten i frie inntekter. Inntektsveksten til kommunesektoren skal i tillegg dekke videreføringer av 
tidligere satsinger, samt dekke nye oppgaver og tiltak, jfr. tabellen under. 
 
I kommuneproposisjonen for 2018 ble veksten i kommunesektorens samlede pensjonskostnader anslått til 
350 mill. kroner i 2018, ut over den som dekkes av den kommunale deflatoren.  
 
Etter at det er tatt hensyn til merutgifter for kommunesektoren som følge av den demografiske utviklingen 
og pensjonskostnadene, innebærer regjeringens budsjettopplegg i alt 0,8 mrd. kroner til satsinger innenfor 
veksten i frie inntekter, og økt handlingsrom på 0,4 mrd. Kroner til ytterligere styrking av tjenestene.  
 
 

 
 
VEKSTTILSKUDD 
Veksttilskuddet gis til kommuner med særlig høy befolkningsvekst. For 2018 foreslås at veksttilskuddet gis 
til kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst som 
er høyere enn 1,4 % (samme grense som 2017). 
 

Kommunesektorens handlingsrom Kommuneøkonomi

(tall i mill. kr) 2018

Vekst i frie inntekter 3 800

Innenfor veksten i frie inntekter skal følgende dekkes:

Merkostnader til demografi -2 200

Merkostnader til pensjon -400

Ulike satsinger -800

Herav:

Rusomsorg -300

Tidlig innsats i barnehage og skole -200

Forebyggende tiltak for barn, unge og familier -200

Fylkeskommunale satsinger -100

Sum utgifter innenfor veksten i frie inntekter -3 400

Sum handlingsrom* 400

* Regjeringen har klare forventninger ti l  at det i  kommunesektoren arbeides  kontinuerl ig 

med effektivisering, og har lagt opp ti l  at kommunesektoren setter opp et effektiviseringskrav 

ti l  egen vi rksomhet.
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Dette betyr at Nannestad vil få tildelt 57.191 kroner pr. innbygger utover vekstgrensen, totalt 8,9 mill. 
kroner i 2018. 
 
SKJØNNSMIDLER 
Nannestad kommune vil få et samlet skjønnstilskudd på 4,8 mill. kroner i 2018, 100.000 kroner lavere enn i 
2017. Den samlede skjønnsrammen for Akershus forblir uendret på 54,8 mill. kroner i 2018.  
 
Litt over 26 mill. kroner er fordelt etter fylkesmannens skjønnsmessige vurderinger, hvor det er lagt vekt på 
ulike forhold, herunder økonomisk bæreevne, utfordringer som ikke ivaretas av inntektssystemet og 
lignende. Vel 23 mill. kroner er fordelt etter rene størrelseskriterier, og bærer preg av å være et 
basisskjønn.  
 
Det er holdt tilbake 5 mill. kroner av skjønnsmidlene for 2018 til senere fordeling. Disse er tenkt benyttet til 
innovasjonsskjønn, prosjektskjønn og eventuelle ekstraordinære forhold i enkeltkommuner.  
 
INNTEKTSSYSTEM 
Nytt inntektssystem for kommunene ble innført i 2017.  
 
Differensiering av kompensasjonen for smådriftsulemper i utgiftsutjevningen 
Kommuner skal i mindre grad kompenseres for frivillige smådriftsulemper på kommunenivå. Det innføres 
en ordning med differensiert basistilskudd hvor strukturkriteriet måler gjennomsnittlig reiseavstand for 
innbyggerne i en kommune for å nå 5.000 innbyggere. Alle får 50 % basistilskudd, deretter graderes 
tilskuddet for kommuner i tettbygde strøk. Kommuner med spredt bebyggelse får fortsatt fullt basis-
tilskudd, mens kommuner i tettbygde strøk som velger å være små, vil få et trekk.  
 
Revidering av kostnadsnøkkelen 
Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskudd fra kommuner som er billigere å drive enn 
gjennomsnittet til kommuner som er dyrere å drive. Kostnadsnøkkelen brukes til å beregne utgiftsbehovet 
til den enkelte kommune.  
 
For kommunene er det 7 sektorer som omfattes: barnehage, sosialtjeneste, grunnskole, pleie og omsorg, 
kommunehelse, barnevern og administrasjon, og landbruk. 
 
Den samlede kostnadsnøkkelen består av en delkostnadsnøkkel for hver sektor som omfattes av 
utgiftsutjevningen. Hver delkostnadsnøkkel (og den samlede kostnadsnøkkelen) består av et sett av 
kriterier som forklarer hvorfor kommunenes utgifter til sektoren varierer (målt pr. innbygger), og hvert 
kriterium har en vekting som sier noe om hvor mye av utgiftsvariasjonen som forklares av kriteriet. 
Kriteriene og vektingen av disse bestemmes gjennom statistiske analyser av variasjonene i kommunenes 
faktiske utgifter. 
 
KMD har utført nye analyser på alle sektorer som inngår i utgiftsutjevningen, og foreslår basert på dette, 
endringer i alle delkostnadsnøklene. På noen sektornøkler foreslås det endringer i kriteriene, mens på 
andre er det kun vektingen mellom kriteriene som er endret.  
 

6.2 SÆRSILTE SATSINGER OG ENDRINGER 

Nedenfor følger en kort kommentar til de ulike satsingene som er begrunnet gjennom veksten i frie 
inntekter og andre særskilte satsinger. Det er videre spesifisert hvorvidt midlene er en del av ramme-
tilskuddet til kommunene. Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av 
oppgaver eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres 
eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. 
 



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2018-2021 

35 

 
 
SOSIALTJENESTE OG BARNEVERN 
 
Innlemming av boligsosiale tilskudd trappes opp 
I statsbudsjettet for 2017 ble 5,7 mill. kroner av det boligsosiale kompetansetilskuddet innlemmet i 
rammetilskuddet til kommunene. Det forslås å innlemme ytterligere 15,5 mill. kroner i rammetilskuddet til 
kommunene i 2018.  
 
Skjønnstilskudd, engangsbevilgning i 2017 for plasser for enslige mindreårige flyktninger som ikke ble 
tatt i bruk 
Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2017 vedtok Stortinget en bevilgning på 20 mill. kroner over 
skjønnstilskuddet til kommuner som hadde opprettet plasser til bosetting av enslige mindreårige 
flyktninger, men hvor plassene ikke ble tatt i bruk. Bevilgningen var en engangssum i 2017, og det forslås å 
redusere skjønnstilskuddet med 20,5 mill. kroner i 2018.  
 
Barnevern 
200 mill. kroner av forslaget til vekst i frie inntekter til kommunene begrunnes med forebyggende tiltak for 
barn, unge og familier. Åpner også for at kommunene kan prioritere ytterligere satsing på helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten i 2018. Midlene fordeles etter samlet kostnadsnøkkel.  
 
KULTUR 
 
Tilskudd til frivilligsentraler 
De øremerkede midlene til frivilligsentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til ramme-
tilskuddet til kommunene i 2017. Midlene er gitt en særskilt fordeling i en overgangsperiode på fire år. 
Rapportering fra kommunene viser at det er etablert 18 nye frivilligsentraler i 17 kommuner i 2017. Det 
foreslås å øke bevilgningen med 15 mill. kroner i 2018, inkludert 6,6 mill. kroner til kommuner med ny-
etablerte frivilligsentraler. 
 
GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE 
 
Tilskudd til flere barnehagelærere, helårseffekt 
Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble det øremerkede tilskuddet til flere barnehage-
lærere på Kunnskapsdepartementets budsjett innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Endringene 
får helårseffekt i 2018 og det forslås derfor å innlemme ytterligere 247,2 mill. kroner. Det er lagt opp til at 
midlene skal finansiere en skjerpet pedagognorm som etter planen skal tre i kraft 1. august 2018.  
 
Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte, helårseffekt 
Det ble fra 1. juli 2017 innført et krav om fem års botid for rett til kontantstøtte. Endringen vil kunne øke 
etterspørselen etter barnehageplass. Det foreslås at rammetilskuddet til kommunene økes med 18,5 mill. 
kroner som kompensasjon for helårseffekten.  
 
Reduserte kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte, helårseffekt 
Ved behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det besluttet å øke kontantstøtten til 7 500 kroner fra 1. 
august 2017, noe som medfører en reduksjon i etterspørselen etter barnehageplass. Endringen får 
helårseffekt i 2018 og det forslås derfor å redusere rammetilskuddet til kommunene med 127,9 mill. 
kroner.  
 
Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt 
I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble det vedtatt å øke inntektsgrensen 
for gratis kjernetid i barnehagen fra 428.000 kroner til 450.000 kroner med virkning fra 1. august 2017. For 
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å kompensere kommunene for helårseffekten foreslå det å øke rammetilskuddet med 7,9 mill. kroner i 
2018.  
 
Tidlig innsats overgang mellom barnehage og skole 
For å legge til rette for at alle barn kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole, har regjeringen 
sendt på høring et forslag om å lovfeste en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å samarbeide om 
denne overgangen. Kommunesektoren kompenseres for lovendringen gjennom en økning i ramme-
tilskuddet på 20 mill. kroner i 2018 
 
Tidlig innsats i barnehage og skole 
200 mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnes med økt satsing på tidlig innsats i 
2018. 100 mill. kroner forslås fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage, mens delkostnadsnøkkelen 
for grunnskole legges til grunn for fordelingen av de resterende 100 mill. kronene.  
 
Videre foreslår regjeringen å innføre en tilskuddsordning som har til hensikt å støtte kommuner som har 
mange minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage. Tilskuddet skal gå til ulike typer informasjon- og 
rekrutteringsarbeid, slik at barnehagedeltakelsen blant barn med minoritetsspråklig bakgrunn øker. Det 
forslås bevilget 20 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett til formålet.  
 
KOMMUNEHELSETJENESTE OG PLEIE OG OMSORG 
 
Servicehunder 
Det forslås å innføre en permanent ordning for servicehunder i offentlig regi finansiert over Arbeids- og 
sosialdepartementets budsjett. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 5 mill. 
kroner i 2018.  
 
Opptrappingsplan for rus 
Regjeringen vil styrke innsatsen på rusfeltet med 2,4 mrd. kroner i planperioden 2016-2020. Det er i 2016 
og 2017 bevilget til sammen 986,8 mill. kroner knyttet til oppfølging av planen. For 2018 er 300 mill. kroner 
av veksten i kommunens frie inntekter begrunnet med økt satsing på rusfeltet. Midlene fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.  
 
Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 
Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser har i perioden 2014-2017 blitt styrket betydelig. 
Tilsagnsrammen de siste fire årene har ligget høyt med henholdsvis 2500 plasser pr. år i perioden 2014-
2016 og 3100 plasser i 2017.  
 
Stortinget har vedtatt å endre investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser fra og med 2021 til kun å 
omfatte plasser som gir netto tilvekst. Det er vedtatt en overgangsordning for perioden 2014-2020. I denne 
perioden kan deler av tilskuddet også benyttes til å fornye eksisterende bygningsmasse gjennom utskiftning 
eller renovering.  
 
Bevilgningsforslaget for 2018 innebærer en tilsagnsramme på ca. 3,05 mrd. kroner. Rammen gir rom for 
tilskudd til om lag 1 800 heldøgns omsorgsplasser.  
 
Dagaktivitetstilbud for personer med demens 
Som del av Demensplan 2020 videreføres tilskuddsordningen til dagaktivitetstilbud for personer med 
demens. Det foreslås å legge til rette for om lag 350 flere dagaktivitetsplasser til personer med demens i 
2018. 
 
 
 



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2018-2021 

37 

 
Grunn-, videre- og etterutdanning i omsorgstjenesten 
Regjeringen vil styrke grunn-, videre- og etterutdanningen av ansatte i omsorgstjenestene. Det forslås å øke 
den delen av bevilgningen som går til dette formålet med 25 mill. kroner til total 350 mill. kroner i 2018. 
Med dette vil regjeringen ha økt bevilgning med om lag 185 mill. kroner i perioden 2014-2018.  
 
Ressurskrevende tjenester 
Formålet med toppfinansieringsordningen er å legge til rette for at kommunene kan gi et godt 
tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. Dette kan blant annet 
gjelde personer med psykisk utviklingshemming, fysisk funksjonshemmede, personer med rusmiddel-
problemer og mennesker med psykiske lidelser.  
 
På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene forslår regjeringen å stramme inn ordningen i 2018.  

 Innslagspunktet prisjusteres med anslaget i veksten i lønnsutgiftene fra 2017-2018.  

 I tillegg økes innslagspunktet med 50.000 kroner utover dette. Det nye innslagspunktet blir da 
1,235 mill. kroner.  

 Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %.  
 
 

6.3 KOMMUNENS PRIORITERINGER OG TILTAK I HANDLINGSPERIODEN 

 
HANDLINGSREGLER 
I handlingsprogram 2018-2021 er det utarbeidet fire handlingsregler som har som mål å sikre kommunens 
innbyggere et godt og stabilt tjenestetilbud over tid, og som vil kunne bidra til å sikre en bærekraftig 
utvikling for kommunens økonomi. Handlingsreglene som er konkretisert tar for seg, og beslutter nivå på: 
 

 Handlingsfrihet gjennom netto driftsresultat 

 Framtidige reserver i form av disposisjonsfond 

 Gjeldsnivå ved finansutgifter 

 Finansiering av investeringer ved egenfinansieringsgrad 
 
Handlingsregel for netto driftsresultat 
Økonomisk handlingsrom skapes først og fremst gjennom årlige driftsoverskudd. Disse kan avsettes som 
reserve, inngå som egenfinansiering av investeringer eller brukes til nye tiltak. For å sikre framtidig 
handlingsrom og formuesbygging er målet et netto driftsresultat på minimum 1,75 % av kommunens 
driftsinntekter. Dette er lik det anbefalte nivået til teknisk beregningsutvalg (TBU). 
 
For å skape rom for finansiering av det økte investeringsbehovet, kompensere for virksomhetenes pris- og 
lønnsvekst, ivareta finansutgiftene, samt innvilge/innføre nye driftstiltak er det i handlingsprogrammet lagt 
opp til et netto driftsresultat tett på eller litt under målsettingen. I budsjettet for 2018 er det lagt opp til et 
netto driftsresultat på 1,83 %. 
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TBUs anbefaling om et netto driftsresultat på 1,75 % er basert på en gjennomsnittsberegning for norske 
kommuner. Formuesnivået i kommunene er ulikt, og det kreves derfor ulikt overskudd for å ivareta 
formuen. I forhold til Nannestad, så har kommunen på den ene siden høy formue i form av større 
økonomiske reserver (disposisjonsfond, finansplasseringer), og på den andre siden har kommunen høy 
gjeld, et øktende investeringsbehov og store kapitalutgifter.  
 
Handlingsregel for finansutgifter 
Formålet med denne handlingsregelen er å redusere gjeldsveksten, og bidra til å sikre kommunens 
langsiktige evne til å betjene renter og avdrag. Målsettingen i perioden er at netto renter og avdrag skal 
utgjøre maksimalt 6 % av kommunens driftsinntekter. Dette vil sikre stabile rammer til tjenesteproduksjon, 
uavhengig av rentenivået, ved at 94 % av driftsinntektene går til tjenesteproduksjonen. 
 

 
 
 
 



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2018-2021 

39 

 
I handlingsperioden, vil kommunen ligge over handlingsregelen på 6 %, grunnet større investeringer i 
perioden (eksempelvis  barnehage i Åsgreina og kjøp av festetomter). Det er lagt opp til et høyt 
investeringsnivå i handlingsperioden. Dette vil føre til økte finansutgifter i form av renter og avdrag.  
 
Handlingsregel for egenfinansiering av investeringer 
Egenfinansieringen viser hvor stor andel av investeringene som ikke er finansiert ved bruk av lånemidler. 
Målet er en gjennomsnittlig egenfinansiering på minimum 30 % av investeringskostnadene, dette for å 
balansere mellom år med høy/lav byggeaktivitet. I handlingsperioden er den gjennomsnittlige egen-
finansieringsgraden på 21,2 %. På dette lave nivået vil gjelden øke frem til år 2021.  
 
 

 
 
Handlingsregel for disposisjonsfond 
Hensikten med denne handlingsregelen er å ha et disposisjonsfond som vil kunne håndtere svingninger i 
kommunens økonomi uten at tjenesteproduksjonen rammes. Målsettingen er et disposisjonsfond som 
utgjør minimum 10 % av kommunens driftsinntekter. Fondet skal være en buffer ved uforutsette økninger i 
utgiftene eller ved inntektssvikt som kan oppstå enten på tjenesteområdene eller på finansplasseringene. 
 
I handlingsperioden vil disposisjonsfondet utgjøre mellom 15,8 % og 19 % av kommunens driftsinntekter. 
Ettersom kommunens økonomi vokser hvert år, svekkes verdien av fondet. Det er av den grunn lagt opp til 
at disposisjonsfondet blir tilført i gjennomsnitt 5,7 mill. kroner årlig. 
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ØKONOMISKE TILPASNINGER I DRIFTSBUDSJETTET 
 
Omstillings- og effektiviseringskrav 
Som et ledd i å øke kommunens handlingsrom, er det de senere år blitt lagt inn et effektiviseringskrav 
tilsvarende prisvekst for hele handlingsperioden. Regjeringen har klare forventninger til at det i 
kommunesektoren arbeides kontinuerlig med effektivisering, og har lagt opp til at kommunesektoren 
setter opp et effektiviseringskrav til egen virksomhet. 
 
I handlingsperioden vil virksomhetene ikke bli kompensert for prisveksten. Det er enkelte unntak, blant 
annet utbetalinger til selvkostområdene, interkommunale samarbeid og interkommunale selskaper som 
stort sett har blitt kompensert med deflator.  
 
Det er en rekke forhold som bidrar til å effektivisere enhetenes drift. For eksempel investeres det i ENØK-
tiltak som skal redusere energiutgiftene, og investeringer i nye IT-verktøyer forutsettes å gi en mer effektiv 
produksjon av kommunale tjenester. Denne effektiviseringen vises ikke som konkrete tiltak under hvert 
tjenesteområde, men framkommer som redusert priskompensasjon i virksomhetenes rammer.  
 
Sentralt plasserte bevilgninger (risikomidler) 
I handlingsplan 2018-2021 er det videreført tidligere avsetninger til nye ressurskrevende brukere (3,9 mill. 
kroner), og 2 mill. kroner til nye plasseringer i barnevernstjenesten.  
 
I tillegg er det satt av 1 mill. kroner til helserelaterte tiltak (styrbare vikarer, rehabilitering, m.m.), og 0,5 
mill. kroner til skole (barn i andre kommuner, voksenopplæring, flyktninger) på fellesområdet. Midlene til 
skole er redusert med 0,5 mill. kroner fra budsjettet i 2017 og lagt inn i rammen til virksomheten. Videre er 
det avsatt 1 mill. kroner sentralt, til statlige moderasjonsordninger og gjestebarn i andre kommuner.  
 
Midlene er ikke øremerket en spesifikk virksomhet, men erfaring de siste årene tilsier at det er høy risiko og 
stor sannsynlighet for at ekstraordinære kostnader vil kunne påløpe innenfor de overnevnte områdene.  
 
Årsaken til at midlene ikke avsettes i virksomhetenes budsjettramme er at oppgavene nødvendigvis ikke er 
av varig karakter, og dermed ikke skal videreføres i rammen. I tillegg kan hendelser oppstå på andre 
områder i kommunen. Avsetning av risikomidler er et grep som videreføres for å sikre at kommunen har 
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ressurser til å utføre de velferdstjenestene kommunen er pålagt å utføre. Ubenyttede midler vil bli avsatt til 
disposisjonsfond. 
 
Nye driftstiltak 
Administrasjonen har de senere årene sett økonomiske utfordringer knyttet til ferieavvikling innenfor 
områdene støttetjenesten. I 2017 ble budsjettet for styrbare vikarer innenfor støttetjenesten styrket med 
1,2 mill. kroner. Dette var kun en del av hva innleie koster for å dekke opp grunnbemanningen. 
Administrasjonen foreslår derfor å gjøre resten av styrkingen i 2018, med 775.000 kroner. Støttetjenesten 
har i tillegg hatt økende kostnader knyttet til leasingbiler, og administrasjonen foreslår å legge inn 165.000 
kroner til dette formålet.  
 
I forhold til skole er det lagt inn 500.000 kroner til fosterhjemsplasserte elever i andre kommuner. Videre er 
det oppretthold frem lærerstillinger ved ungdomsskolen.  
 
Det nye helsehuset med interkommunal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) står klart til bruk 
fra februar 2018. Det rapporteres om økt påtrykk på legevakta slik at bemanning og kompetanse må 
tilpasse dette. Dette sammen med økte leieutgifter medfører at administrasjonen har foreslått å legge inn 
1,5 mill. kroner ekstra for å møte økte kostnader. 
 
Administrasjonen har de siste årene sett behovet for et nytt kvalitetssystem. Organisasjon og utvikling har 
derfor blitt styrket med 250.000 kroner til anskaffelse av et slikt system. I tillegg er det lagt inn midler til et 
engasjement med varighet på 1 ½ år til implementering av systemet.  
 
Kommunal drift har blitt kompensert for et økt aktivitetsnivå og vil bli tilført 1,6 mill. kroner. Festeavgiftene 
til kommunen øker, og administrasjonen foreslår derfor å dekke opp for dette ved å tilføre kommunal drift 
835.000 kroner. I tillegg reduseres festeinntektene, og det foreslås derfor å kompensere kommunal drift 
med 665.000 kroner.  
 
Virksomheten Barnehage har hatt økende barnetall spesielt i den minste aldersgruppen. Dette fører til økte 
kostnader til de private barnehagene. Administrasjonen foreslår derfor å styrke dette området med 9,6 
mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett 2017.  
 
Virksomhetenes innmeldte driftsmessige utfordringer 
I budsjettprosessen fikk virksomhetene anledning til å melde inn behov og endringstiltak i handlings-
perioden. De innmeldte driftsbehovene beløper seg til 22,7 mill. kroner i 2018, og 103,7 mill. kroner samlet 
for handlingsperioden. De innfridde behovene og administrasjonens foreslåtte og prioriterte tiltak er vist i 
tabellen på side 44. 
 
I 2018 har administrasjonen funnet rom til å innfri drøyt 5,2 mill. kroner til økte innmeldte driftsbehov. 
Dette beløpet inkluderer ikke sentralt plasserte bevilgninger, regjeringens satsinger og administrasjonens 
allerede foreslåtte driftstiltak. Tilsvarende tall for 2017 var på ca. 3,9 mill. kroner. En samlet oversikt over 
virksomhetenes viktigste driftsbehov følger som vedlegg 10. 
 
Eventuelle nye tilleggsbevilgninger 
Selv om flere av virksomhetenes behov er blitt imøtekommet, har ikke administrasjonen funnet rom til å 
prioritere/innfri alle innmeldte behov. Eventuelle nye driftstiltak forutsetter enten økte inntekter eller 
reduserte utgifter gjennom de virkemidler som eksempelvis er beskrevet nedenfor. 
 
Økte inntekter gjennom: 
 

 Bedre rammebetingelser for kommunen 

 Innføring av eiendomsskatt 
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 Maksimal utnyttelse av tilskuddsordninger 

 Økte priser på gebyrer/brukerbetalinger 

 Økte skatteinntekter ved tilretteleggelse for flere skatteytere med høy inntekt 
 
Reduserte utgifter gjennom: 
 

 Bortfall/reduksjon av eksisterende tjenester 

 Redusert sykefravær 

 Lavere investeringsnivå 

 Salg av eiendeler 
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Budsjett

Prioriterte tiltak og innfridde driftsbehov 2018 2019 2020 2021

VIRKSOMHETENES INNFRIDDE DRIFTSBEHOV

Sentraladministrasjonen og politiske utvalg

Anskaffelse av kvalitetssystem 250 000 250 000 250 000 250 000

100 % stilling til implementering av kvalitetsysstem 630 000 315 000 0 0

Skole

Midler til fosterplasserte elever i andre kommuner 500 000 500 000 500 000 500 000

Forebyggende helsevern

Økt kostnad til interkommunal legevakt/KØH 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Støttetjenesten

Prestmosen omsorg- og avlastningsbolig - Lønn til styrbare vikarer 102 000 102 000 102 000 102 000

Myrstad bokollektiv - Lønn til styrbare vikarer 202 000 202 000 202 000 202 000

Miljøtjenesten - Lønn til styrbare vikarer 471 000 471 000 471 000 471 000

Kommunal drift

Økt aktivitetsnivå 1 633 000 1 708 000 1 874 000 1 879 000

Sum innvilgede driftsbehov fra virksomhetene 5 288 000 5 048 000 4 899 000 4 904 000

ADMINISTRASJONENES FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK

Statlige tiltak

Rusomsorg* 600 000 600 000 600 000 600 000

Tidlig innsats i barnehage og skole* 537 000 537 000 537 000 537 000

Forebyggende tiltak for barn, unge og familier 490 000 490 000 490 000 490 000

Pedagognorm barnehage 990 000 990 000 990 000 990 000

Økt foreldrebetaling barnehager 819 000 819 000 819 000 819 000

Redusert rammetilskudd tilsvarende økt foreldrebetaling barnehage -819 000 -819 000 -819 000 -819 000

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år 190 000 190 000 190 000 190 000

Sum sentralt plasserte bevilgninger 2 807 000 2 807 000 2 807 000 2 807 000

Nye driftstiltak (plassert i virksomhetenes rammer)

Stortings- og kommunevalg -594 000 650 000 -650 000 650 000

Økt inntak av lærlinger* 530 000 530 000 530 000 530 000

Økt tilskudd til Barnevernvakten Romerike - Øst politidistrikt 191 000 16 000 19 000 19 000

Økt tilskudd til Voksenopplæringen ØRU 600 000 113 000 132 000 133 000

Uttrekk innleie av lokaler til ungdomsskolen -7 000 000 -7 000 000 -7 000 000 -7 000 000

Opprettholdelse av fem lærerstillinger ved ungdomsskolen (tidligere øremerket) 2 038 000 2 038 000 2 038 000 2 038 000

Økt tilskudd til private barnehager 9 580 000 9 580 000 9 580 000 9 580 000

Drift og vedlikehold av leasingbiler 165 000 165 000 165 000 165 000

Prisvekst plass i Son* 90 000 100 000 119 000 123 000

Økt festeavgifter 835 000 835 000 835 000 835 000

Redusert festeinntekter 665 000 665 000 665 000 665 000

Sum nye driftstiltak 7 100 000 7 692 000 6 433 000 7 738 000

Sentralt plasserte bevilgninger

Støttetjenesten - Midler til ressurskrevende brukere* 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000

Skole - Midler til barn i andre kommuner, elever med særskilte behov m.m.** 500 000 500 000 500 000 500 000

Helse - Midler til styrbare virkarer, rehabilitering, m.m.* 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Barnevern - Midler til nye plasseringer* 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Barnehage - Midler til statlige moderasjonsordninger, gjestebarn** 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Sum sentralt plasserte bevilgninger 8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000

Samlet årlig kostnad 23 595 000 23 947 000 22 539 000 23 849 000

Samlet i handlingsperioden 2018-2021 93 930 000

* Videreføring/økning av midler fra  2017.

** Midler fra  2017 er redusert og lagt i  rammen ti l  vi rksomheten.

Handlings program



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2018-2021 

44 

 

7 DRIFTSBUDSJETTET 

7.1 BUDSJETTFORUTSETNINGER 

Ved utarbeidelse av rådmannens forslag til handlingsprogram 2018-2021 har administrasjonen lagt til 
grunn kommuneproposisjonen (Prop. 128 S (2016-2017) og statsbudsjettet for 2018 (Prop. 1 S (2017-
2018)). I tillegg, har administrasjonen lagt til grunn tidligere politiske vedtak og vedtatte planer, i hovedsak 
rammene fra kommunestyrets vedtatte budsjett 2017/handlingsprogram 2017-2020 (k-sak 89/16).  
 
 

 
 
 
Det er tatt høyde for en kommunal deflator på 2,6 % i 2018, hvorav lønnsveksten er anslått til 3,0 % og 
prisveksten til 2,0 %. Dette er i tråd med regjeringens føringer. I den kommunale deflatoren teller 
lønnsveksten 2/3, mens prisveksten teller 1/3. Det er benyttet prognoser fra SSB pr. juni 2017 som et anslag 
på lønns- og prisvekst for årene 2019 og 2020. Nivået for 2021 er en videreføring av veksten fra året før. 
 

7.2 DRIFTSBUDSJETTET 

I handlingsprogram 2018-2021 budsjetteres det i 2018 med et positivt netto driftsresultat på rundt  
15,9 mill. kroner. Dette vil gi et netto driftsresultat på 1,8 %, noe som er innenfor målet på 1,75 %.  
 
Kommunen oppnår målsetningen vedrørende netto driftsresultat, og har derfor funnet rom til å innarbeide 
flere tiltak og satsingsområder i handlingsperioden innenfor det handlingsrommet som kommunen har til 
rådighet. Dette innebærer: 
 

 Et økonomisk opplegg i henhold til føringene i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet 

 Innfrielse av flere innmeldte driftsbehov fra virksomhetene 

 Avsetning av midler til økning i oppgaver  

 Avsetning av midler til disposisjonsfond 

 Fortsatt effektivisering av tjenestene 
 
Gjennom de siste årene har kommunen klart å oppnå tilfredsstillende økonomiske resultater, samtidig som 
kommunen har gjennomført kapasitetsutvidelser innenfor flere tjenesteområder. Dette har vært mulig 
blant annet grunnet effektiviseringskrav de siste årene. I 2018 er det innarbeidet effektiviseringstiltak lik 
antatt prisvekst. 
 

Vedtatt Budsjett

Budsjettforutsetninger 2017 2018 2019 2020 2021

Lønnsvekst 2,7 % 3,0 % 3,4 % 4,0 % 4,0 %

Pensjon - KLP 18,5 % 18,5 % 18,5 % 18,5 % 18,5 %

Pensjon - SPK 12,4 % 12,4 % 12,4 % 12,4 % 12,4 %

Prisvekst 2,2 % 2,0 % 2,1 % 2,3 % 2,3 %

Deflator 2,5 % 2,6 % 2,9 % 3,4 % 3,4 %

Effektiviseringskrav 1,1 % 2,0 % 2,1 % 2,3 % 2,3 %

Årlig befolkningsvekst 3,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

Handlings program
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7.3 DRIFTSINNTEKTER 

 
SKATT OG RAMMETILSKUDD 
Rammetilskudd fra staten, samt inntekts- og formuesskatt er de største inntektskildene til kommunen, og 
utgjør om lag ¾ av kommunens samlede driftsinntekter. Skatteinntekter og rammetilskudd utgjør i sum 
kommunens frie inntekter. Det vil si at inntektene kan disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn 
gjeldende lover og regelverk. Kommunens frie inntekter er avgjørende for økonomisk handlefrihet og 
utvikling av tjenestetilbudet.  
 
Gjennom inntektsutjevningen blir skatteinntekter omfordelt fra kommuner med høye skatteinntekter til 
kommuner med lave skatteinntekter, noe som gjøres gjennom rammetilskuddet. Skatteinntekter og 
rammetilskudd må derfor ses under ett. Selv om Nannestad har hatt en sterk vekst i skatteinngangen de 
siste årene, er kommunen fortsatt en skattesvak kommune. Nannestad kommunes skatteinntekter er i 
2018 beregnet til 87 % av landsgjennomsnittet. Gjennom inntektsutjevningen kompenseres Nannestad 
kommune med 29,8 mill. kroner i 2018. 
 
Gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet kompenseres landets kommuner for ulik behovsstruktur, 
som for eksempel demografiske, geografiske og sosiale forskjeller. Fordi Nannestad kommune er en relativt 
lettdrevet kommune, gir utgiftsutjevningen en reduksjon i rammetilskuddet.  

Driftsbudsjett 2018-2021 Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

DRIFTSINNTEKTER

Skatt -306 685 -321 638 -317 638 -340 052 -347 427 -354 915 -362 517

Rammetilskudd -304 541 -314 939 -314 939 -334 800 -348 821 -354 056 -359 158

Gebyrer og brukerbetalinger -113 972 -107 424 -107 500 -113 938 -117 288 -121 289 -125 198

Andre driftsinntekter -107 993 -79 590 -75 571 -80 071 -81 730 -83 704 -85 750

Sum driftsinntekter -833 192 -823 591 -815 648 -868 861 -895 266 -913 964 -932 623

DRIFTSUTGIFTER

Lønn- og sosiale utgifter 475 331 508 300 504 378 520 317 538 432 560 660 583 854

Varer og tjenester 232 874 230 575 223 743 236 740 238 233 240 016 241 854

Andre driftsutgifter 77 003 73 116 66 946 76 536 76 800 77 197 77 439

Sum driftsutgifter 785 208 811 991 795 067 833 593 853 465 877 873 903 147

Brutto driftsresultat -47 984 -11 600 -20 581 -35 268 -41 801 -36 091 -29 476

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter -11 748 -8 160 -8 160 -8 160 -8 160 -8 160 -8 160

Renteutgifter 23 979 25 850 25 850 28 653 31 698 35 462 35 592

Avdragsutgifter 30 361 31 036 31 036 34 981 39 358 41 929 43 672

Andre finansutgifter 455 300 300 300 300 300 300

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 43 046 49 026 49 026 55 774 63 196 69 531 71 404

Motpost avskrivninger -39 891 -36 446 -31 073 -36 446 -36 446 -36 446 -36 446

Netto driftsresultat -44 829 980 -2 628 -15 940 -15 051 -3 006 5 482

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger -23 885 -52 904 -15 946 -15 508 -19 611 -31 525 -40 552

Overført til investeringsregnskapet 6 600 6 500 6 500 7 000 7 000 7 000 7 000

Avsatt til disposisjonsfond 22 130 45 367 12 069 24 419 27 627 27 432 27 388

Avsatt til bundne fond 6 630 57 5 29 35 99 682

Sum avsetninger/bruk av avsetninger 11 474 -980 2 628 15 940 15 051 3 006 -5 482

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -33 355 0 0 0 0 0 0

Handlingsprogram
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En indeksverdi lavere enn 100 % indikerer at utgiftsbehovet er lavere enn landsgjennomsnittet, og for 
Nannestad kommune er denne på 96,8  % i 2018. Gjennom utgiftsutjevningen trekkes derfor Nannestad 
kommune drøyt 17,7 mill. kroner i 2018, som følge av endringer i inntektssystemet og kostnadsnøklene. 
Gradering av basistilskudd utgjør negativt 3,3 mill. kroner av dette, og endringer i kostnadsnøklene utgjør 
negativt 14,4 mill. kroner.  
 
Som tabellen under illustrerer, vil den reduserte vektingen spesielt innen delkostnadsnøkkelen for 
barnehage slå negativt ut for kommunen, da kommunen har en høy andel barn i barnehagealder. 
 
 

 
 
 
Prognosemodellen fra KS er benyttet for beregning av skatt- og rammetilskudd i planperioden. Modellen 
inkluderer endringer som følger av statsbudsjettet og endret befolkningssammensetning. I 2018 er det lagt 
til grunn en økning i frie inntekter på 5,5 %, som blant annet skal dekke økte demografi og pensjons-
kostnader. 
 
 

 
 
 
ANDRE DRIFTSINNTEKTER 
Andre driftsinntekter består av gebyrer og brukerbetalinger, andre salgs- og leieinntekter, samt 
overføringer. I handlingsperioden legges det opp til at endringer i gebyrer og brukerbetalinger som ikke er 
fastsatt gjennom lov og forskrift skal endres med deflator, så fremt det ikke er grunnlag for å bruke en 
avvikende prosentsats. Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i retningslinjer for beregning av 
selvkost for kommunale betalingstjenester. Dette er nærmere beskrevet i vedlegg 8.  
 
 

Utgiftsbehov 2017/2018

Kostnadsindeks

2017

Kostnadsindeks

2018

Endring

i %

Administrasjon 97,8 % 97,7 % 0,1 %

Barnehage 98,3 % 101,9 % -3,6 %

Grunnskole 113,1 % 112,3 % 0,8 %

Barnevern 103,2 % 100,2 % 3,0 %

Sosialtjeneste 86,5 % 83,6 % 2,9 %

Kommunehelsetjeneste 94,4 % 93,7 % 0,7 %

Pleie og omsorg 86,3 % 84,6 % 1,7 %

Samlet utgiftsbehov 97,4 % 96,8 % 0,6 %

Frie inntekter Vedtatt Budsjett 

(tall i 100 kr) 2017 2018 2019 2020 2021

Rammetilskudd

Innbyggertilskudd 289 801 307 489 315 727 323 854 332 198

Utgiftsutjevning -13 420 -17 717 -18 373 -19 033 -19 707

Overgangsordning - INGAR -1 254 -926 0 0 0

Saker særskilt fordelt (inkl. helsestasjon/skolehelse, frivillig sentraler 2 244 2 357 2 357 2 357 1 965

Skjønnstilskudd 4 900 4 800 4 800 4 800 4 800

Veksttilskudd 5 337 8 939 13 805 10 915 8 073

Inntektsutjevning 27 331 29 858 30 505 31 163 31 830

Sum rammetilskudd 314 939 334 800 348 821 354 056 359 158

Inntekts- og formuesskatt 317 638 340 052 347 379 354 944 362 542

Sum frie inntekter 632 577 674 852 696 200 709 000 721 700

Endring i % 5,5                   3,2                   1,8                   1,8                   

* Den statlige finansieringsbistanden på 7,43 mill. kroner er utelatt fra tallen over.

Handlingsprogram
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7.4 DRIFTSUTGIFTER 

 
LØNNSUTGIFTER 
Lønnsutgifter er budsjettert med 410,1 mill. kroner i 2018, og er med det den største utgiftsposten i 
Nannestad kommune. Lønnskostnadene utgjør drøyt halvparten av kommunens samlede driftsutgifter. 
 
En lønnsreserve er beregnet og budsjettmessig plassert sentralt i kommunen. Avsetningen er basert på at 
lønnsoppgjøret for 2018 samsvarer med de 3,0 % som er anslått i statsbudsjettet for 2018. 
 
SOSIALE UTGIFTER 
Kommunen har sine pensjonsforsikringer i Statens pensjonskasse (lærerne) og Kommunal Landspensjons-
kasse (øvrige ansatte), og bruker aktuarenes beregninger og prognoser som grunnlag for budsjettering av 
pensjonskostnadene. 
 
Det er budsjettert med 109,7 mill. kroner i sosiale utgifter for 2018, noe som er 3,7 mill. kroner lavere enn 
vedtatt budsjett 2017. Grunnen til dette er at det budsjetteres med et positivt premieavvik i 2018 på 18,7 
mill. kroner, nærmere 10,8 mill. kroner mer enn i 2017. Administrasjonen vil i likhet med praksis de siste år 
foreslå at premieavviket i sin helhet blir avsatt til premieavviksfond. Det amortiserte premieavviket er 
videre budsjettert til 6,8 mill. kroner i 2018. 
 
Med unntak av 2015, har netto pensjonskostnader de siste årene vært lavere enn de faktiske 
pensjonspremiene som kommunen har betalt inn. Differansen mellom innbetalt premie og netto 
pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i regnskapet. Siden oppstart 
av denne ordningen i 2001 og fram til i dag, har effekten medført en inntektsføring nesten hvert år i 
regnskapet. Det akkumulerte premieavviket skal fram i tid kostnadsføres (amortiseres) i regnskapet. 
 
I henhold til vedtaket fattet i k-sak 26/16, Disponering av det regnskapsmessige resultatet for Nannestad 
kommune for 2015, har kommunen i dag et premieavviksfond på nivå med det akkumulerte premieavviket. 
Dette betyr at det amortiserte premieavviket ikke vil påvirke de nærmeste framtidige driftsbudsjetter. 
 
VARER OG TJENESTER 
Kjøp av varer og tjenester som inngår eller erstatter kommunal tjenesteproduksjon er hovedsakelig ikke 
prisjustert, i henhold til effektiviseringskravet tidligere omtalt i dokumentet. Budsjettposter der det er 
avtaler om prisregulering eller videresalg (hovedsakelig selvkostområdene), er prisjustert med forventet 
prisstigning på 2,0 %. Kjøp fra egne IKS er prisjustert med 2,6 % i henhold til kommunal deflator. 
 
ANDRE DRIFTSUTGIFTER 
Andre driftsutgifter består av overføringer, avskrivninger og fordelte utgifter. Det er i 2018 lagt opp til at en 
mindre andel av utgiftene fra investeringsprosjekter overføres til drift. 
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7.5 FINANSFORVALTNING 

Finansreglementet ligger til grunn for administrasjonens håndtering av kommunens gjeld og likvide midler 
(sist vedtatt i k-sak 104/16). Hovedmålsettingen i vedtatt finansreglement er å sikre forutsigbarhet, lav 
risiko, stabilitet og langsiktighet i kommunens finansielle stilling, herunder tilfredsstillende avkastning på 
kommunens plasseringer og stabile, lave netto finanskostnader over tid.  
 
RENTEFORUTSETNINGER 
Ved utløpet av 2. tertial 2017 utgjorde kommunens langsiktige gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser)  
897,7 mill. kroner. Gjeldsporteføljen består av 55 % fast rente og 45 % flytende og har en gjennomsnittlig 
rentebindingstid på 4,4 år og en gjennomsnittlig rente på 2,91 %. Ønsket rentebinding sikres blant annet 
gjennom rentebytteavtaler (renteswap) knyttet til underliggende lån med flytende rente. Sammen-
setningen av gjeldsporteføljen innebærer en kortsiktig rentefølsomhet på 2 mill. kroner pr. år innenfor en 
rentevariasjon på 1 %.  
 

 
 
Gjennom handlingsperioden ventes rentenivået å holde seg på et lavt nivå. Rentebanen i Norges Banks 
pengepolitiske rapport fra september 2017 tilsier en styringsrente som holder seg nær 0,5 % de neste 
årene. Samtidig innebærer Norges Bank sine prognoser at det er litt større sannsynlighet for at styrings-
renten settes opp enn ned det nærmeste året. Styringsrenten anslås å øke til nær 1,5 % mot utgangen av 
2020.  
 
Selv om et lavrenteregime er positivt for kommunen i form av lavere finansutgifter, ser administrasjonen 
følgende utfordringer knyttet til et lavt rentenivå gjennom handlingsperioden: 
 

 Et lavt rentenivå framover vil gi lavere renteutgifter på kort sikt. Tilvenning til lave renter kan på sikt 
gjøre økonomien mer sårbar ved renteøkninger.  

 Et lavt rentenivå framover vil gi lavere avkastning på bankinnskudd og langsiktige finansielle aktiva. 
Dersom kommunen ønsker å opprettholde avkastningen må det vurderes å øke risikoen på 
finansplasseringene. 

 Lave renter innebærer at pensjonskassene må enten ta større risiko for å oppnå garantert avkastning 
(aksjer eller eiendom) eller øke pensjonspremiene som kommunene må betale.  

 
Administrasjonen vurderer fortløpende fordelingen mellom fast og flytende rente på gjeldsporteføljen. 
Rentebinding vil kunne gi forutsigbare utgifter, og kommunen blir mindre sårbar for renteøkninger. I 
motsatt tilfelle, kan en høy andel flytende rente gi fordelaktige besparelser og fleksibilitet ved et lav-
renteregime. I handlingsperioden er det budsjettert med økte finansutgifter grunnet låneopptak til  
deriblant utbygging av ny barnehage i Åsgreina, kjøp av festetomter, samt utbygging av et aktivitetssenter i 
Nannestad sentrum. 
 
FINANSPLASSERINGER 
Samlet markedsverdi på Nannestad kommunes finansplasseringer var ved utgangen av 2. tertial 2017 på 
314,9 mill. kroner. Samlet avkastning var på 2,3 % eller 7,3 mill. kroner pr. 2. tertial 2017. 
 
Plasseringsporteføljen har en god balanse mellom de ulike aktiva klassene. Porteføljen består av 24 % i 
bankinnskudd, 62 % i rentefond og 14 % i aksjefond. Hovedvekten av plasseringene er i Nordea. Andre 
investeringer er også gjort via Danske Bank, Storebrand, Pareto og KLP. Alle bankinnskudd blir gjort via 
kommunens hovedbankavtale med Danske Bank. 

Rentefølsomhet

(tall i 1000 kr)

Rentefølsomhet 1 % 2 % 3 %

Kroner 2 000 4 000 6 000
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Grafen ovenfor viser hvilken effekt en generell renteøkning på 1 % og en 5 % nedgang i aksjemarkedet 
potensielt kan ha på kommunens finansplasseringer. Ved et slikt scenario vil avkastningen på bankinnskudd 
øke, mens kommunens plasseringer i rentefond vil falle betydelig. Aksje- og kombinasjonsfondene vil ligge 
noe på plussiden. Målt mot avkastningen for 2. tertial 2017, vil et slikt scenario innebære et verditap på 7,3 
mill. kroner i plasseringsporteføljen. 
 
Grunnet et utfordrende investeringsklima de siste årene, vil administrasjonen anbefale en fortsatt forsiktig 
tilnærming til finansmarkedet. Det budsjetteres med en samlet avkastning på 7 mill. kroner i 2018, uendret 
fra nivået i 2017. Dette nivået forventes videreført i handlingsperioden.  
 
GARANTIANSVAR OG FORPLIKTELSER 
Nannestad kommunes samlede garantiansvar utgjorde 34,3 mill. kroner ved utgangen av 2016. Dette 
tilsvarer en reduksjon på 0,3 mill. kroner fra året før. 
 
Spesifisert oversikt over aktuelle garantivedtak og beløp framgår av note 3 til kommunens regnskap for 
2016. Risikoen, eller sannsynligheten for realisering, anses som moderat sett i forhold til hvilke type 
virksomheter det er gitt garanti for. 
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8 INVESTERINGSBUDSJETTET 

8.1 PRIORITERTE INVESTERINGER I HANDLINGSPERIODEN 

Det samlede forslaget til investeringer i handlingsperioden utgjør 385,2 mill. kroner (ekskl. selvkost og 
startlån). Investeringsbudsjettet inneholder både en videreføring og ferdigstillelse av prosjekter som er 
vedtatt igangsatt tidligere, samt nye investeringer. Hovedprioriteringene i perioden 2018-2021 er utbygging 
av ny barnehage i Åsgreina, kjøp av festetomter fra Opplysningsvesenets fond, skolenes uteområder, 
kapasitetsutvidelse i Bjerke og Midtbygda barnehage, oppgradere kommunehus/utvikling av kulturhus, 
samt utbygging av et aktivitetshus i Nannestad sentrum. Av en totalramme i investeringsbudsjett i 
handlingsperioden på 385,2 mill. kroner utgjør overnevnte investeringer nær 278,7 mill. kroner. 
 

 
 
Tidligere vedtatte planer, kommunestyrevedtak og demografisk utvikling legger føringer for framtidige 
investeringer i kommunen. Ønskene og behovene er mange og vesentlig høyere enn de rammer 
kommunen har til rådighet. I 2015, vedtok kommunestyret at de årlige lån til investeringer i gjennomsnitt 
ikke skal overstige 30 mill. kroner (k-sak 114/15). Investeringsbegrensningene har vært og er fortsatt en 
viktig faktor for å bringe kommunens økonomi i balanse. Samtidig legger dette klare begrensninger i 
omfanget av nye investeringer. Et økt investeringsnivå gir store utfordringer i forhold til ønsker, 
demografiske endringer og dermed reelle behov og valg av teknisk standard. 
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Administrasjonen vil fraråde at investeringsnivået økes ytterligere i handlingsperioden. Økning av gjeld og 
kapitalutgifter, og ikke minst økning i driftsutgiftene på grunn av utvidet tjenestetilbud, vil redusere det 
økonomiske handlingsrommet i årene framover. En økning i investeringsnivået vil også måtte vurderes ut 
fra kapasitetsmessige hensyn. Et høyere samlet investeringsnivå enn foreliggende forslag vil bety redusert 
økonomisk bærekraft. 
 

8.2 INVESTERINGBUDSJETTET 

Oversikten under (budsjettskjema 2A) viser bevilgningene i perioden 2018-2021, og hvordan disse er 
finansiert. Det er kun budsjettet for første år i handlingsprogramperioden som formelt vedtas av 
kommunestyret. De øvrige årene angir budsjettavsetninger. 
 
 

 
 
Budsjettskjema 2B (vedlegg 6) viser hvordan  investeringer i anleggsmidler innenfor de ulike tjeneste-
områdene fordeler seg. 
 

8.3 FINANSIERING 

Hovedkilden for å finansiere de foreslåtte investeringsprosjektene er gjennom bruk av lånemidler. Det 
samlede låneopptaket utgjør 158,9 mill. kroner i 2018, inklusiv investeringer på selvkost og startlån i 
Husbanken. Samlet låneopptak fram mot 2021 er anslått til 317,7 mill. kroner.  
 
  
 
 

Budsjettskjema 2A Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 89 295 192 978 153 060 187 177 72 000 120 600 43 500

Utlån og forskutteringer 14 647 16 500 16 500 17 000 17 000 17 000 17 000

Avdrag på lån 10 978 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Avsetninger 3 341 13 464 0 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 118 260 226 942 173 560 208 177 93 000 141 600 64 500

FINANSIERING

Ekstern finansiering

Bruk av lånemidler -50 474 -187 657 -138 600 -174 386 -65 379 -112 900 -47 500

Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 800 0 0 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Tilskudd til investeringer -19 245 0 0 0 0 -1 500 0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -18 826 -28 460 -28 460 -21 791 -15 621 -15 200 -5 000

Andre inntekter -15 0 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -91 360 -216 117 -167 060 -201 177 -86 000 -134 600 -57 500

Intern finansiering

Overført fra driftsregnskapet -6 600 -6 500 -6 500 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000

Bruk av avsetninger -6 837 -4 325 0 0 0 0 0

Sum intern finansiering -13 437 -10 825 -6 500 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000

Sum finansiering -104 796 -226 942 -173 560 -208 177 -93 000 -141 600 -64 500

Udekket/udisponert 13 464 0 0 0 0 0 0

Handlingsprogram
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Over de siste årene har egenfinansieringsgraden ligget rundt 30 % i snitt. Finansiering av tidligere års 
investeringer har derimot i stor grad bestått av bruk av avsetninger, slik som bruk av disposisjonsfond, i 
motsetning til overføringer fra drift og ulike tilskuddsordninger. På sikt vil det være nødvending å minimere 
bruken av disposisjonsfond til å finansiere investeringsprosjekter slik at formuesnivået i kommunen kan 
opprettholdes. 
 
Som budsjettskjema 2A viser, er salg av anleggsmidler lagt inn som en finansierskilde i handlingsperioden. 
Tidligere investeringsplaner forutsatte salg av kommunale eiendommer, jfr. k-sak 23/13 om investeringer i 
et 10-års perspektiv. I likhet med nåværende handlingsprogram er  denne forutsetningen videreført i 
kommende planperiode. Tilskuddene utgjør 1,5 mill. kroner for perioden, og er i hovedsak knyttet opp mot 
tilskudd til utvikling av kulturhus.  
 

8.4 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE 

Nedenfor følger en kort kommentar til hvert enkelt prosjekt. En oversikt som viser hvordan de samlede 
investeringene fordeler seg pr. år i perioden fram mot 2030 følger som vedlegg 7. 
 
STØRRE INVESTERINGSPROSJKETER 
 
Kommunehus/kulturhus 
I forbindelse med skisseprosjektet for utbygging av kommunehuset ble det utarbeidet en tilstandsanalyse. 
Kommunehuset vil i framtiden være et viktig formålsbygg for kommunen med hovedformål kulturhus. 
Tilstandsanalysen viser at tekniske anlegg har gått ut på dato og må oppgraderes. Dette er spesielt knyttet 
til VA-anlegget og påfølgende risiko for vannskader i kjeller. El-anlegget er delvis oppgradert i forbindelse 
med tilbygg av lokaler til kultur, men også her bør resten av anlegget prioriteres i forhold til oppgradering/ 
utskifting. Ytterligere tilstandsregistrering av takkonstruksjonen vil bli prioritert i 2018 og resultatene her 
kan gi kostnader på kort sikt. I forbindelse med utbyggingsprosjektet på NUS er alle vinduer skiftet og 
ytterveggene har fått tilleggsisolasjon. Dette er tiltak som også bør gjennomføres på kommunehuset. 
Tilleggsisolering vil kunne utløse tilskudd fra Enova, men vinduene er så gamle at dette kategoriseres som 
vedlikehold. Tiltaket vil uansett være et ENØK-tiltak.   
 
Utvikling og oppgradering av storsalen som kulturarena er et ønsket prosjekt og det er tidligere utarbeidet 
en skisse som legges til grunn i det videre arbeidet. 
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Aktivitetshus 
Historikk 
Nannestad kommune står ovenfor uløste utfordringer innenfor omsorgsboliger og dagaktivitetssenter for 
demente og ordinære omsorgsboliger. I tillegg har vi store deler av administrasjonen i innleide lokaler og 
midlertidige lokaler. 
 
Det er ønskelig at Nannestad kommunehus tilbakestilles til kulturens storstue i Nannestad sentrum. 
Kulturadministrasjonen og kulturskolen er nå lokalisert i tilbygg til kommunehuset, og det er et mål at 
storsalen oppgraderes til en funksjonell kulturarena sammen med blackbox. Dagens kontorlokaliteter for 
økonomi i kulturdelen skal tilbakestilles til tidligere formål. 
 
Tidligere skisseprosjekt for utvidelse av Nannestad kommunehus omfattet total rehabilitering av 
administrasjonsfløya og et tilbygg på totalt ca. 800 kvm. Løsningen omfattet erstatning av midlertidige 
lokaler og bygging av kantine som også kunne betjene kulturdelen på kveld/helg. Tilbakeføring av 
eksisterende kontorer i kulturdelen var foreslått utsatt til en eventuell utvidelse av tilbygget. Tilbygget var 
planlagt i to etasjer med grunnflate på ca. 400 kvm og dimensjonert for en tredje etasje. 
 
Det er også gjennomført skisseprosjekt for utbygging av omsorgsboliger og dagaktivitetssenter i 
Gråbeinstigen 1. Prosjektet omfattet 6 leiligheter for demens, 24 ordinære omsorgsleiligheter og 
dagaktivitetssenter dimensjonert for 20 brukere. Skisseprosjektet har støtt på utfordringer i forhold til å 
tilrettelegge gode løsninger som ivaretar begge gruppene på en tilfredsstillende måte. 
 
Nye innspill 
Det er et mål at Nannestad kommune med sin virksomhet understøtter videre utvikling av handels- og 
tjenestetilbudet i Nannestad sentrum. Helsetjenestene som i dag leveres i Nannestad sentrum fremstår 
som fragmenterte og det er ønskelig at disse i større grad samlokaliseres. Tjenestene det kan være 
formålstjenlig å samle er fastleger, fysioterapi, helsestasjon, friskliv, psykolog og tannlegetjenester. Flere av 
disse aktørene ligger utenfor kommunens ansvarsområde og en eventuell samlokalisering vil kreve 
samarbeid. 
 
Det er nå sannsynlig at det eksisterende lensmannskontoret i framtiden vil få en annen form og en 
framtidig lokalisering av gjenværende tjenester vil kunne samlokaliseres med øvrige kommunale tjenester. 
 
Nannestad kommune leverer i dag kontorfasiliteter til kirkevergen i Gamle kommunehuset. En framtidig 
vurdering av kommunens behov for administrasjonslokaler bør også inkludere en framtidsrettet løsning for 
kirkevergen. Eksisterende lokaler har behov for rehabilitering og det er krevende å sikre universell 
utforming her. 
 
Forslag til videre prosess 
For å understøtte videre utvikling av Nannestad sentrum og videreutvikle dagens kommunehus som 
kulturens storstue, foreslår administrasjonen at det igangsettes et skisseprosjekt for bygging av et 
aktivitetsbygg i Nannestad sentrum. Aktivitetsbygget skal sammen med eksisterende administrasjonsfløy i 
dagens kommunehus dekke administrasjonens behov for kontorlokaliteter. Administrasjonens behov 
omfatter også administrasjonen på kommunal drift, som i dag er lokalisert i Bahus, og kirkevergens behov.  
Aktivitetssenteret skal også dimensjoneres for dagens innleie av arealer til bibliotek og NAV. 
 
Behovet for utvikling av dagsenter og omsorgsboliger ses i sammenheng med utbygging av aktivitetsbygget 
og videre utvikling av sykehjemmet. Aktivitetsbygget skal også omfatte helsetjenester. I det videre arbeidet 
ser en for seg at servicetorg, adkomstsone for helsedel, bibliotek og NAV samlokaliseres. En slik løsning vil 
understøtte videre utvikling i Nannestad sentrum og sikre at innbyggerne har et tydelig kontaktpunkt mot 
kommunens tjenester. Det er en målsetting at en slik løsning øker tilgjengeligheten til våre tjenester og at 
en samlokalisering skal gi bedre tjenester for brukerne. Aktivitetsbygget bør også inneholde ordinære 
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omsorgsboliger. Antallet må kvalitetssikres i forhold til boligsosial handlingsplan og ses i sammenheng med 
utvikling av sjukehjemmet.  
 
Innspill fra skisseprosjektet i Gråbeinstigen og virksomheten helse viser at dagsenter og omsorgsboliger for 
demente bør utvikles uavhengig av ordinære omsorgsboliger. En lokalisering av disse tilbudene innenfor 
dagens sykehjem og bo- og servicesenter vil kunne gi en høyere kvalitet på tjenestene, utnytte eksisterende 
infrastruktur og sikre videre oppgradering av bygningsmassen.  
 
Finansiering     
På nåværende tidspunkt er det utfordrende å gi en totalkostnad på de aktuelle tiltakene. Et styrket tilbud 
innenfor ordinære omsorgsboliger og omsorgsboliger for demente vil sammen med økt utbygging av 
universelt utformede leiligheter gi mindre behov for ordinære sykehjemsplasser. Utvikling av 
omsorgsboliger er forutsatt finansiert av tilskudd og husleieinntekter og en forventer at flere brukere kan få 
tilfredsstillende omsorgstjenester ved å gi tjenestene hjem til brukerne i stedet for ordinære 
institusjonsplasser. Kommunen har ikke økonomisk evne til å levere et tjenestetilbud etter dagens modell i 
forhold til det økende antall brukere vi vet kommer. Tiltaket vil derfor understøtte en økonomisk 
bærekraftig løsning for framtiden.  
   
Dagens leiekostnader og kostnader til midlertidige lokaler er i dag i størrelsesorden 3-3,5 mill. kroner. I 
tillegg er det flere tjenester som har meldt inn behov for flere kontorer og møterom. På samme måte som 
ved omsorgstjenester er det utfordrende å møte behovene innenfor dagens økonomiske rammer uten at 
framtidens kostnader kan reduseres. En samlokalisering og utvikling av nye administrasjonslokaler må ha 
som målsetting at antall kvadratmeter pr. kontorplass reduseres, at møteromskapasitet kan utnyttes 
samlet og at samhandling i hele virksomheten gir positive synergier for brukeren og tjenestene. 
Effektivisering i form av lavere kostnad på tjenestene er vanskelig å identifisere, spesielt i en tradisjonell 
vekstkommune som Nannestad.  
 
Kostnader til drift og vedlikehold av ny bygningsmasse eller oppgradert bygningsmasse vil være lavere pr. 
kvadratmeter, men dette er avhengig av strategier knyttet til de formålsbyggene som tas ut av ordinær 
drift. En utvikling av kommunehuset som kommunens kulturhus og etablering av aktivitetsbygget vil gi 
høyere driftskostnader totalt sett. Ett viktig punkt i forhold til finansiering vil være salg eller fjerning av 
eksisterende bygningsmasse. På grunn av lave årlige drift- og vedlikeholdskostnader blir det i liten grad 
synliggjort at det er et stort behov for vedlikehold og utvikling.  
 
Som en del av tiltaket, bør derfor tidligere forutsetninger om salg av Gamle alderspensjonatet og Haugastøl 
gjennomføres nå. I tillegg må det vurderes om Holter kulturhus, Kringler skole, gamle kommunehuset og 
Stensgård skole skal avhendes. 
 
Avhengig av behovet for ordinære omsorgsboliger bør det også vurderes om det skal bygges kommunale 
utleieboliger som en del av aktivitetshuset. Det forutsettes at disse leilighetene vil være selvfinansierende 
og hvis behovet gjennom boligsosial handlingsplan gir rom for å selge eksisterende utleieboliger kan dette 
legges inn som finansiering i tiltaket.  
 
I forbindelse med utvikling av helsedelen av aktivitetsbygget er målsettingen å samlokalisere private 
helsetjenester og fylkeskommunale tjenester. Det må forutsettes at arealer i denne sammenheng leies ut 
på ordinær basis uten kommunal kostnad.   
 
Kjøp av festetomter 
I henhold til avtalen med Opplysningsvesenets fond omfatter salget fradeling, terminering av eksisterende 
festekontrakter og overføring av eksisterende festekontrakter. Det har vært store utfordringer i forhold til 
den formelle gjennomføringen av matrikuleringen. Tinglysingen på Hønefoss og oppmålingsavdelingen har 
nå blitt enig om en gjennomføringsmodell og en forventer at saken vil bli effektuert i henhold til avtalen 
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tidlig i 2018. Når kjøpesummen er innbetalt og skjøter er tinglyst vil kommunens festekostnader reduseres 
som tidligere forutsatt. 
 
Barnehage Åsgreina  
Etter kommunestyrets vedtak om bygging av kommunal barnehage i Åsgreina har det vært dialog med 
Trygge barnehager AS. Det er en målsetting om at kommunal barnehage skal etableres på den allerede 
regulerte tomten på Ramstadåsen. Dette vil gi en raskere gjennomføring i forhold til å finne en ny tomt og 
regulere denne. I tillegg har den regulerte barnehagetomten vært kjent for de som flytter inn i området. En 
etablering her understøtter tidligere forutsetninger og forutsigbarhet i forhold til lokalisering. Trygge 
barnehager AS har samtykket i salg av tomten, men endelig kjøpesum er ikke fastsatt. 
 
Med bakgrunn i gjeldende plan for barnehagekapasitet legges det til grunn at det skal utvikles en 
barnehage med 4 avdelinger. I henhold til regional plan for areal og transport er det sterke signaler om at 
videre utvikling av tettstedet Åsgreina slik kommuneplanen viser, vil kunne møte innsigelser. Med den 
usikkerheten som ligger i videre utvikling skal prosjektet ta hensyn til en eventuell videre utvidelse av 
kapasiteten i området. For å imøtekomme innbyggernes behov for barnehageplasser i området, legges det 
til grunn at planleggingsprosessen fram til ferdig anbudsgrunnlag komprimeres så langt det er mulig. 
 
Skolenes uteområde   
Det legges til grunn tidligere saker som omhandler oppgradering av uteområdene og elevenes behov for lek 
og aktivitet. I forbindelse med sak om framtidig skolekapasitet vil dagens høye vekst og framtidige føringer 
knyttet til regional plan for areal og transport gi innspill om utvikling av eksisterende skoler. I prosjektet for 
uteområdene på Preståsen skole ligger det inne masseutskifting og asfaltering av store arealer rundt 
eksisterende bygningsmasse. I denne sammenheng bør det gjennomføres en enkel vurdering i forhold til 
mulig utvidelse av skolens bygningsmasse på kort sikt og hvilke konsekvenser dette har for masse-
utskiftingen. For berørte arealer, bør det vurderes en enklere oppgradering enn forutsatt. 
 
Skolekapasitet barnetrinn 
I forbindelse med plan for framtidig skolestruktur og skolekapasitet bør eksisterende skoler gjennomgås 
med tanke på optimalisert bruk av eksisterende arealer. Det foreslås at det avsettes midler til en 
gjennomgang med bistand fra eksterne fagmiljøer. I den grad planleggingen fører til bygningsmessige tiltak 
kan de føres som investering. 
 
Det avsettes midler i planperioden for bygningsmessige tiltak for å sikre tilstrekkelig skolekapasitet. 
Konsekvenser av den regionale planen for areal og transport vil bli tydeliggjort ved rullering av 
kommuneplanen og det er viktig at skolekapasitet og eventuelle utvidelser forankres her. 
 
Svømmehall 
Det er gjennomført et forprosjekt på lokalisering av svømmehall i områdene mellom idrettsparken og 
Smedstuvegen. Det er lagt til grunn et treningsbasseng på 25 meter og opptreningsbasseng på 9 x 12 meter 
hvor hev/senk bunn vurderes. Kostnadene er vurdert i forhold til tilsvarende prosjekter i området og 
foreløpig anslag er totalt 170 millioner kroner. Tiltaket vil kunne utløse spillemidler i størrelsesorden 20-22 
millioner kroner med en økning på 30 % hvis det oppnås et varig samarbeid med andre kommuner. Tiltaket 
vil være aktuelt i forhold til utleie til Nannestad videregående skole, men eventuelle leieinntekter må 
vurderes i forhold til redusert momskompensasjon. Først og fremst er anlegget dimensjonert for å dekke 
kommunens eget behov for svømmeopplæring og utleie av opptreningsbasseng til særskilte grupper. 
Svømmehallen må også gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere, men det er lite sannsynlig at 
inntekter fra denne delen vil være en tilleggsfinansiering ved etableringen. I beste fall bør en kunne legge til 
grunn at økte driftskostnader på grunn av aktiviteter på kveld og helg kan dekkes inn. 
Administrasjonen har foreslått at denne investeringen ikke prioriteres i handlingsplanen 2018-2021. 
Eksisterende svømmeopplæring dekkes i dag av eksisterende basseng på NUS og noe innleie i nabo-
kommuner. Vi forventer at eksisterende svømmebasseng kan driftes uten store investeringskostnader i noe 
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tid framover. I forhold til framdrift er erfaringen fra andre prosjekter at fra oppstart av prosjektering til 
åpning av svømmehallen går det tre år. Administrasjonen har derfor lagt til grunn at prosjektering starter i 
2023 og åpning i 2025-2026.  
 
Bygningsutvikling/HMS 
Det legges til grunn kapasitetsutvidelse i Bjerke og Midtbygda barnehage. Barnehagene er fra byggeåret 
identiske og det legges til grunn en kostnadsramme på utvidelsen på totalt 8 millioner kroner. Ved 
kapasitetsutvidelse i Midtbygda barnehage legges det til grunn at Midtbygda lille barnehage vurderes. Det 
er innspill på at denne bygningsmassen bør oppgraderes og dette må sees i sammenheng med den totale 
barnehagekapasiteten i Nannestad sentrum og alternativ bruk av bygningsmassen. 
 
Sentrumsgate 
I forbindelse med utvikling av Nannestad sentrum har det kommet innspill på at kommunen bør 
oppgradere Teiealleen og etablere 50 parkeringsplasser, slik forslaget til områdeplanen for Nannestad 
sentrum legger til grunn. Det er gjennomført en foreløpig kalkyle og kostnadene er anslått til ca. 25 mill. 
kroner. Administrasjonen foreslår at det avsettes midler til prosjektering innenfor planperioden, men at 
dette gjennomføres når utbyggingen av området er ferdigstilt. Det er usikkert om kommunen gjennom 
områdeplanen kan hente tilbake utbyggingsbidrag, fordi store deler av sentrumsområdet i øst ikke 
omfattes av områdeplanen. Det som er relativt sikkert er at kommunen i framtiden kan hente inn noen 
inntekter gjennom frikjøp av parkerings-plasser for framtidige næringsetableringer i området. Ordningen er 
i bruk i mange kommuner i dag og først og fremst i urbane deler hvor parkeringskapasitet ikke kan dekkes 
innenfor den enkelte virksomhet sin grunneiendom. 
 
El-ladestasjoner 
Ved budsjettbehandlingen i 2017 ble det etterspurt en strategi for overgang til el-biler i kommunens 
virksomhet. Det er tidligere i år fremmet egen sak med bakgrunn i tidligere politisk bestilling og 
tilbakemelding fra de enkelte virksomhetene. Det ble her påvist et behov for etablering av 57 ladestasjoner 
inkl. hurtigladestasjoner. Det er i forbindelse med utbyggingen av NUS og rehabilitering av parkerings-
plassen ved kommunehuset etablert/reetablert totalt 13 ladestasjoner i tillegg til tidligere etablerte 
ladestasjoner ved idrettshallen og sykehjemmet. Administrasjonen vil anbefale at det avsettes midler slik at 
det kan etableres ladeinfrastruktur og at bilparken til virksomheten helse og miljøarbeidertjenesten kan 
erstattes med elbiler.    
 
MINDRE INVESTERINGSPROSJEKTER 
Det foreslås avsatt 4 mill. kroner til IKT-investeringer i planperioden, jfr. k-sak 38/11 vedrørende plan for 
utskifting og oppgradering av IKT-utstyr i Nannestad. Som tidligere, vil enkeltvise innkjøp som ikke inngår i 
ny IKT-plan måtte dekkes over driften av den enkelte virksomhet. Kostnadene ved all felles programvare 
(levert via DGI) dekkes over driften og faktureres fra DGI i henhold til kostnadsmodellen som ble godkjent i 
k-sak 69/10. Dette gjelder blant annet investeringer i velferdsteknologi på helseområdet.  
 
I vedtatt økonomiplan 2016-2019, foreslå administrasjonen å avsette 1 mill. kroner årlig til utstyr og 
inventar (eksempelvis lekeapparater, møbler, og senger). Beløpet vil bli fordelt etter de prioriterte 
investeringsbehovene som virksomhetene har meldt inn i forbindelse med Handlingsprogram 2018-2021. 
Det legges opp til en likestilt fordeling over tid, slik at hver virksomhet vil kunne få anledning til å søke om 
slike midler. Fordelingen for 2017 var som følger; skole (300.000 kroner), barnehage (350.000 kroner), 
kultur (100.000 kroner), støttetjenesten (100.000 kroner) og helse (150.000 kroner). 
 
Administrasjonen foreslår i planperioden å bruke 4 mill. kroner til fornyelse av kommunens gatelysnett 
(oppgradering til LED-lys). Til utskifting av biler og maskiner i perioden fram mot 2020 er det foreslått å 
sette av 1 mill. kroner annet hvert år, første gang i 2018. 
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Innenfor vegområdet foreslås det å avsette 10 mill. kroner til utbedring av det kommunale vegnettet. I 
tillegg er det avsatt 8 mill. kroner til trafikksikringstiltakene beskrevet i trafikksikkerhetsplan 2008-2017 
med tilhørende handlingsprogram for 2015-2018 (revideres årlig). Midlene til trafikksikkerhet vil kunne 
utløse tilskuddsmidler fra «Aksjon skoleveg». 
 
Administrasjonen foreslår å avsette 3,5 mill. kroner samlet i investeringstilskudd til Nannestad kirkelige 
fellesråd. Det vises til vedlagte investeringsbudsjett fra Nannestad kirkelige fellesråd (vedlegg 9). 
 
For 2018, er det er budsjettert med 2 mill. kroner til de årlige egenkapitalinnskudd til KLP. Innskuddene 
føres over investeringsregnskapet og finansieres ved overføring fra drift. 
 
SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKTER 
 
Videreformidling av husbankmidler – startlån 
Administrasjonen foreslår for 2018 å ta opp inntil 15 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av startlån. 
Rammen for utlån er lik nivået som ble vedtatt for 2017. Renter og avdrag knyttet til startlån betjenes av 
låntakere og påvirker derfor ikke kommunens resultat, selv om det alltid er en risiko knyttet til mislighold. 
 
Selvkostområdene vann og avløp 
Investeringer innenfor selvkostområdene vann og avløp utgjør til sammen drøyt 85 mill. kroner i perioden. 
Kapitalkostnadene for disse investeringene dekkes via gebyrer. Tabellen under viser de foreslåtte 
investeringene på henholdsvis vann- og avløpsområdet. For kommentarer vedrørende investeringer på 
vann og avløp,  henvises det til vedlegg 12 og 13. Det vises også til Hovedplan for vann og avløp med 
tilhørende handlingsplaner vedtatt i k-sak 4/17. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringer på selvkostområdene vann og avløp Budsjett

(tall i 1000 kr) 2018 2019 2020 2021

AVLØP

Skille av felleskummer 1 000 1 000 1 000 0

Ny ledning Prestmosen og Bjørkeåsen 3 000 0 0 0

Separering av felles avløpssystem 5 200 0 0 0

VA-anlegg Øyungsvegen 4 000 0 0 0

Separering av 3 km avløpssystem Preståsen 6 100 6 900 7 800 0

Dambakken 2 800 0 0 0

Sum investeringer avløp 22 100 7 900 8 800 0

VANN

Ny ledning - Nannestad sentrum 0 0 1 700 0

Vannmåler 910 910 950 0

Ny ledning mellom kum 53170-53087 0 850 0 0

Utskifting av ledningsnett 16 750 11 800 12 100 0

Utskifting vannmåler 310 0 0 0

Sum investeringer vann 17 970 13 560 14 750 0

Sum investeringer på selvkostområdene vann og avløp 40 070 21 460 23 550 0

Handlings program
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9 ADMINISTRATIV STRUKTUR 

Kommunestyret sluttet seg høsten 2015 til en omorganisering i Nannestad kommune, jfr. k-sak 66/15. 
Hensikten med omorganiseringen er blant annet en tydeliggjøring og forenkling av lederstrukturen i 
kommunen, bedre samhandling, økt ressursutnyttelse og bedre økonomisk kontroll. 
 
Ny organisering trådte formelt i kraft fra 1. januar 2016, og består av 12 rammeområder. Sentral-
administrasjonen med politiske styrings- og kontrollorganer og stabsfunksjoner er samlet under et eget 
rammeområde. I rammeområdet for Nannestad kommune felles, inkl. trossamfunn ligger blant annet 
budsjett for trossamfunn, skatt, renter og avdrag, avskrivninger m.m. I tillegg er det 10 rammeområder som 
er definert som virksomheter. 
 
Rådmannen har oppfølgingsansvar ovenfor alle virksomhetsledere og stabsledere i Nannestad kommune. 
Ledergruppen består av stabslederne og virksomhetslederne.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmann

Paul Glomsaker

Organisasjon og utvikling

Kjetil  Kokkim

Økonomi og styring

Runar Nilsen

Plan og strategi

Rune Storstein

Barnevern

Tonje Skogstad

NAV

Monica Newman

Skole

Anne Bergem

Barnehage

Kari Hamre Storholm

Kultur

Ronny Nilsen

Forebyggende helsevern

Tom Sundar

Støttetjenesten

Gunn Frøydis Holtet

Helse

Kari Homble

Kommunal drift

Bente Huseby

Kommunal forvaltning

Caroline Salberg
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10 SENTRALADMINISTRASJONEN OG 
POLITISKE UTVALG 

 
 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet sentraladministrasjonen og politiske utvalg består av organisasjonsenhetene sentrale 
politiske organer, rådmannen, plan og strategi, økonomi og styring, og organisasjon og utvikling. 
 

Økonomiske rammer 
Tabellen over viser at driftsutgiftene til sentraladministrasjonen og politiske utvalg vil reduseres fra vedtatt 
budsjett 2017 til vedtatt budsjett 2018. Dette skyldes utgifter knyttet til valg i 2017, samt at 
kommuneoverlegen ikke faller under sentraladministrasjonen etter den nye organiseringen.  
 
Kjøp fra egne IKS er i hovedsak prisjustert med 2,6 % i henhold til kommunal deflator. 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Det vises til rapportering for den enkelte organisasjonsenhet. 
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Det vises til rapportering for den enkelte organisasjonsenhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentraladministrasjonen og politiske utvalg Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn 29 561 34 805 31 994 32 606 33 990 34 481 36 465

Andre driftsutgifter 26 757 41 710 13 540 26 341 26 883 27 531 28 198

Driftsinntekter -8 741 -11 758 -7 694 -6 774 -6 881 -7 013 -7 148

Sum 47 577 64 757 37 840 52 173 53 992 54 999 57 515

Handlings program
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SENTRALE POLITISKE ORGANER 

 
 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
Under dette ansvarsområdet inngår ordførerens kontor, kommunestyrets, innstillingsutvalgenes og 
kontrollutvalgets virksomhet, samt økonomisk støtte til de politiske partiene. 
 
Ordføreren er kommunens øverste politiske representant. Ordføreren er formell politisk leder i forhold til 
administrasjonen og bindeledd mellom folkevalgtes organer og rådmannen.   
 
Politisk sekretariat bistår ordfører med å betjene øvrig politisk nivå, herunder utvalgsledere, gruppeledere 
og de politiske organer. Sekretariatet har ansvar knyttet til møteorganisering, samt sekretær- og protokoll-
førerfunksjon i de politiske organene. Ansvar for gjennomføring av kommunevalg og stortingsvalg er tillagt 
politisk sekretariat. 
 

Økonomiske rammer 
Rammen for området er i det vesentlige videreført på samme nivå som i 2017.  

 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 13.09.17 budsjett for kontroll- og tilsynsordningen for 2018. 
Kontrollutvalgets vedtak er å sette av 173.500 kroner  til kontrollutvalgets egen virksomhet, 185.000 kroner  
til sekretærfunksjonen (ROKUS IKS) og 1,2 mill. kroner  til revisjonen (Romerike Revisjon IKS).  
 
Videre er det lagt inn 180.000 kroner  til ordførerens disposisjon. Beløpet er tenkt benyttet til uforutsette 
utgifter som kan oppstå i et budsjettår.  
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Det er kommunevalg i planperioden.  I valgåret 2019 vil budsjettrammen måtte økes med ca. 600.000 
kroner  for å dekke utgiftene til valggjennomføringen.  
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Kommunen er hovedsakelig rigget som tjenesteleverandør. Den politiske styringen fra kommunestyret og 
øvrige organer skal i størst mulig grad være på overordnet nivå. Dette krever en viss utredningskapasitet. 
En bør derfor i nær framtid ha en gjennomgang av dimensjoneringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentrale politiske organer Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn 4 007 4 388 4 026 4 110 4 250 4 421 4 597

Andre driftsutgifter 2 812 2 977 2 979 2 771 2 814 2 865 2 917

Driftsinntekter -327 -196 -196 -114 -114 -114 -114

Sum 6 492 7 169 6 809 6 767 6 950 7 172 7 400

Handlings program
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RÅDMANNEN 

 
 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
Rådmannen er gjennom kommuneloven fastlagt å være den øverste leder for den samlede kommunale 
administrasjon og er ansvarlig for saksbehandlingen og drift av kommunen. 
 

Økonomiske rammer 
Utgifter til DGI budsjetteres på en sentral post under rådmannen. Kommunen blir fakturert halvårlig og 
kostnadene fordeles ut i organisasjonen der de hører hjemme. Budsjettet justeres deretter i henhold til 
denne fordelingen.  

 
Driftsnivået i sentraladministrasjonen er i det vesentlige videreført i budsjett 2018.  
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Utfordringsbildet er fortrinnsvis statlig preget ved at offentlig sektor skal moderniseres, effektiviseres, 
forenkles og digitaliseres for å sikre bedre utnyttelse av fellesskapets ressurser. 
 
De største utfordringene framover vil derfor være å bruke de begrensede ressurser som er til rådighet til å 
fokusere på de riktige tiltakene. Både politikere og administrasjon har store ambisjoner for utvikling av 
kommunen, og utfordringen vil ligge i å opprettholde daglig drift samtidig som behovet for utvikling og 
effektiviseringen av tjenestene blir ivaretatt. 
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Den høye innbyggerveksten krever at kommunen må være i forkant og legge til rette for utvikling både i 
kommunen og i nærområdet. Fokuset i handlingsperioden vil derfor være å ha gode strategiske planer for 
utvikling av arealbruk og tjenestetilbudene i kommunen. Det vil samtidig være nødvendig å holde fokus på 
å utvikle og effektivisere tjenestene gjennom omstilling og digitalisering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannen Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn 5 190 1 744 1 744 1 821 1 883 1 958 2 036

Andre driftsutgifter 1 510 14 352 4 505 17 542 15 019 18 588 19 175

Driftsinntekter -401 -376 -500 -94 -94 -94 -94

Sum 6 299 15 720 5 749 19 269 16 808 20 452 21 117

Handlings program



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2018-2021 

63 

 

PLAN OG STRATEGI 

 
 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
Plan og strategi skal koordinere og fremme planer i tråd med planstrategien. Arbeidet vil i stor grad 
involvere berørte virksomheter som skal levere grunnlagsdata og være med å utforme strategier i tråd med 
kommuneplanen og handlingsplanen. 
 
I tillegg skal plan og strategi være bidragsyter i forhold til regionale og nasjonale høringssaker. Plan og 
strategi avgir også ressurser til oppfølging av interkommunale samarbeidsløsninger og koordinerer saker 
som skal forankres politisk. 
 
Plan og strategi skal bidra inn mot næringsrådet og ha dialog mot aktuelle næringsaktører, som ønsker å 
etablere seg i Nannestad. Plan og strategi skal også initiere og følge opp politiske bestillinger knyttet til 
kommunens eget behov for arealplaner. Det samme gjelder oppfølging av større utbyggingsprosjekter og 
utredninger knyttet til kommunens behov for utvikling av egen bygningsmasse. En viktig del av dette 
arbeidet er rapportering og forankring opp mot politisk og administrativ ledelse. 
 

Økonomiske rammer 
Plan og strategi omfatter i dag fire årsverk og det er avsatt relativt lite ressurser til eksterne utredninger. 
Virksomhetene som er berørt av overordnede planer forankret i planstrategien, må dekke egne kostnader 
innenfor eksisterende rammer. 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Rullering av samfunnsdelen og arealdelen til kommuneplanen vil sammen med øvrige planer nedfelt i 
planstrategien være hovedoppgavene. Juridisk rådgiver er på plass og vil bli en god ressurs i forhold til sin 
erfaring fra ombud og rettighetslovgivning. Vedtatt regional plan for areal og transport vil gi føringer inn 
mot rullering av kommuneplanen. Utredningsbehovet for å understøtte dagens videre utvikling av 
kommunens fire tettsteder vil være krevende. Vi erfarer allerede nå at det i forbindelse med behandling av 
reguleringsplaner legges til grunn stramme tolkninger. Det er en utfordring hvis regionale myndigheter, og i 
særdeleshet fylkesmannen, ikke legger til grunn et lengre tidsperspektiv i sine vurderinger.  
 
Samfunnsutvikling tar tid og for å sikre tilfredsstillende utbygging av infrastrukturtiltak, spesielt innenfor 
trafikksikkerhet, må det legges til grunn volum på utbyggingen som sikrer en realistisk økonomisk ramme. 
Alternativet er at fylkeskommunen og kommunen i større grad må bidra økonomisk for å sikre 
gjennomføring av rekkefølgekrav. Det er også en risiko for at sterke føringer fra regionale myndigheter 
utfordrer kommunens planmyndighet og reduserer lokal forankring av endelige planer. 
 
Plan og strategi har også en sentral rolle i forhold til gjennomføring av større investeringsprosjekter og vi er 
helt avhengig av bistand fra kommunal drift. Dagens strategi er at det kjøpes ekstern bistand, men det er 
viktig at kommunens prosjektledere involveres slik at vi sikrer kompetanseheving av egne medarbeidere. 
Dette er spesielt viktig i forhold til mindre prosjekter som kjøres i egenregi.  
 
 

Plan og strategi Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn 0 3 862 3 917 3 798 3 928 4 084 4 249

Andre driftsutgifter 0 1 030 1 107 1 180 1 180 1 180 1 180

Driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 0

Sum 0 4 892 5 024 4 978 5 108 5 264 5 429

Handlings program
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Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Prioritert oppgave i handlingsperioden vil være rullering av samfunnsdelen i kommuneplanen. 
Samfunnsdelen skal koordinere eksisterende planer, befolkningsutviklingen vil være en sentral parameter 
og samfunnsdelen skal legge føringer for fremtidige planer i tråd med kommunens økonomiske 
handlingsrom. For å sikre forankring i alle virksomheter og enheter er det viktig at kommuneplanens mål 
gjenspeiles i den løpende målstyringen og rapporteringen.  
 
Kommuneplanens arealdel blir ofte den delen av kommuneplanen som har størst interesse eksternt. I 
forbindelse med dette arbeidet er det et mål at prosessene blir digitalisert og at vi sikrer medvirkning 
utover tradisjonelle arenaer. 
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ØKONOMI OG STYRING 

 
 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
Økonomi og styring har ansvar for regnskap, lønn, budsjett, rapportering, finansforvaltning, 
skatteoppkreverfunksjon i henhold til lov og forskrift, innkjøp og internkontroll på økonomiområdet.  
 
Avdelingen yter stab-/støttetjenester til kommunens øvrige virksomheter. I tillegg til dette ivaretar 
økonomi og styring skatteoppkreverfunksjonen for Hurdal kommune. Avdelingen fører også regnskapet for 
Nannestad kirkelige fellesråd. 
 

Økonomiske rammer 
Budsjettet for 2018 er en videreføring av rammene for 2017. Nannestad utfører oppgaver for kommunene 
Gjerdrum og Hurdal. Disse oppgavene er budsjettert med 740.000 kroner i 2018. 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
I løpet av 2018 vil Agresso-systemet bli oppgradert til ny versjon UBW Spring 2017. Videre pågår det en 
diskusjon og utredning i forhold til database- og klientstruktur. Felles forvaltning i DGI har i samarbeid med 
driftspartner anbefalt at databasestrukturen bør beholdes som den er i dag, dvs. en database pr kommune. 
En eventuell overgang fra 2 til 1 klient, vil det bli tatt stilling til ultimo 2017. I dag ligger økonomisystemet i 
en klient, mens lønnssystemet ligger i en annen klient. Det kan synes som flere forhold tilsier at man på sikt 
bør samle alt i en klient. 
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
I handlingsperioden vil avdelingen fortsette å bestrebe seg på å kunne imøtekomme organisasjonens behov 
for driftsstøtte og opplæring i administrative systemer, samt å foreta økonomiske analyser som kommunen 
har behov for i sin strategiske planlegging. 
 
Økonomi og styring vil fortsette arbeidet med å digitalisere og effektivisere driften. Nye digitale løsninger 
og ny funksjonalitet tas i bruk fortløpende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomi og styring Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn 8 440 9 831 9 886 10 060 10 401 10 817 11 251

Andre driftsutgifter 1 572 1 409 1 869 1 412 1 434 1 462 1 490

Driftsinntekter -2 114 -3 534 -3 534 -3 225 -3 292 -3 374 -3 458

Sum 7 898 7 706 8 221 8 247 8 543 8 905 9 283

Handlings program
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ORGANISASJON OG UTVIKLING 

 
 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
Organisasjon og utvikling består av enhetene personal og organisasjon, service- og dokumentsenter, samt 
personalpolitiske tiltak. Personal arbeider med personalforvaltning på alle nivåer, bistår ledere med 
rekruttering, ansettelser, sykefraværsoppfølging m.m.  
 
Service- og dokumentsenter er kommunens sentralbord, publikumsmottak, besøk, epost og chat. 
Servicekontoret tar imot alle typer henvendelser fra publikum. Innenfor dokumentsenteret er 
kjerneoppgavene drift av kommunens sentraliserte post- og arkivtjeneste med arkivforvaltning fra 
arkivdanning til bevaring, behandling av dokumentinnsyn, service til saksbehandlere, publikum osv., og 
bevillinger etter alkohol- og serveringsloven og valg. Innenfor personalpolitiske tiltak er kjerneoppgavene 
inntak og oppfølging av lærlinger, IA og bedriftshelsetjenesten, lederopplæring, administrere sommerjobb 
for ungdom, og arbeidsgiverfunksjon for hovedtillitsvalgte. 
 

Økonomiske rammer 
Nannestad kommune er i vekst noe som innebærer andre krav til administrasjonen. Blant annet innebærer 
dette behov for hovedvernombud i 20 % stilling som ble innført i 2017. I tillegg til dette så har Nannestad 
kommune vedtatt å ta inn 15 lærlinger i årene som kommer med tanke på befolkningsveksten og det 
politiske vedtaket om 1 lærling pr. 1000 innbygger. 
 
Det er i 2018 budsjettert med 300.000 kroner til sommerjobb for ungdom i Nannestad kommune. 
Nannestad kommune har økt tilskuddet noe som har medført at flere ungdommer har fått dette tilbudet. I 
2017 var det totalt 24 ungdommer som hadde sommerjobb i regi av Nannestad kommune.   
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Nannestad kommune har hatt tilsyn av statsarkivet i våre arkiver. Dette tilsyn medførte at Nannestad 
kommune fikk en del avvik som vi er pålagt å lukke. På bakgrunn av dette har organisasjon- og utvikling 
omdisponert midler fra en vakant stilling innenfor virksomheten til driftsmidler for å dekke kostnader 
knyttet til innleie av konsulentfirma for å kartlegge omfanget og utarbeide en fremdriftsplan for det videre 
arbeidet. Det er i 2018 budsjettert med 15 lærlinger. Ordningen koster Nannestad kommunen om lag 2,5 
mill. kroner i 2018 når tilskuddet fra fylkeskommunen er trukket i fra. I gjennomsnitt så er lærlingene i 
produksjon/verdiskapning i 50 % hvert år, det vil si at virksomheter som har lærlinger får arbeidskraft 
tilsvarende 50 % stilling innenfor ordningen. 
 
Nannestad kommune er i en prosess knyttet til å gå til anskaffelse av kvalitetssystem. Administrasjonen vil i 
løpet av 2017 anskaffe et system med målsetting om implementering i starten av 2018. Det medfører økte 
kostnader knyttet til selve anskaffelsen samt en prosjektstilling for å implementere systemet i Nannestad 
kommune. Varigheten på prosjektet antas å gå over 1 år og 6 mnd. 

   

 

 

Organisasjon og utvikling Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn 8 870 12 072 11 989 12 817 12 928 13 201 13 732

Andre driftsutgifter 2 521 2 788 3 080 3 436 3 436 3 436 3 436

Driftsinntekter -2 200 -3 464 -3 464 -3 341 -3 381 -3 431 -3 482

Sum 9 191 11 396 11 605 12 912 12 983 13 206 13 686

Handlings program
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Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Et av fokusområdene til organisasjon- og utvikling, vil være oppfølging av sykefraværet i Nannestad 
kommune. Det er en klar målsetting at sykefraværet skal ytterligere ned i 2018 og fremover. Dette inne-
bærer at personal får en viktig rolle med tanke på oppfølging av IA sentralt og lokalt, pådriver for ulike 
prosjekter ute på virksomhetene og dialog med eksterne aktører. For å kunne videreføre denne oppgaven, 
vil en rådgiver fortsatt ha særlig fokus på HMS og IA oppfølging i Nannestad kommune, i tillegg til ordinære 
driftsoppgaver.  
 
Utover dette så vil organisasjon- og utvikling ha fokus på anskaffelse og innføring av kvalitetssystem i 
Nannestad kommune. Dette vil innbefatte bruk av interne ressurser i tillegg til behovet for en prosjekt-
stilling som får hovedansvaret for selve implementeringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2018-2021 

68 

 

11 BARNEVERN 

 
 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
Barneverntjenestens formål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse 
og utvikling, får rett hjelp til rett tid og bidra til at barn får trygge oppvekst vilkår. Barneverntjenesten skal 
fremme samarbeid og bidra til forebyggende innsats med andre kommunale og frivillige instanser. 
Barneverntjenesten behandler bekymringsmeldinger og kartlegger barnets omsorgssituasjon ut fra risiko og 
beskyttelsesfaktorer, samt iverksetter tiltak i form av evidensbaserte metoder.  
 

Økonomiske rammer 
KOSTRA-tallene for barneverntjenesten er på mange områder fortsatt høye, spesielt i forhold til totale 
utgifter, antall barn med undersøkelser og antall saker pr. saksbehandler. Det er mange barn som mottar 
tiltak, omløpshastigheten er høy og utgiftene ligger noe høyere enn landsgjennomsnittet. Sammenlignes 
utgiftene med andre kommuner i samme KOSTRA-gruppe (7), ligger Nannestad barneverntjeneste på 
samme nivå som noen av de andre kommunene (Nes, Lunner, Råde) i forhold til netto driftsutgifter til 
sammen pr. innbygger, og noe lavere i forhold til netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år. 
 
Nannestad kommune har de siste årene opplevd en stor økning i antall barnevernssaker, og det forventes 
et stabilt høyt trykk i årene fremover. Pr. 30.09.2017 har barneverntjenesten mottatt 127 meldinger, en 
liten nedgang fra 2016 hvor det pr. 30.09 var mottatt 159 meldinger.  
 
Barneverntjenestens budsjett er betydelig styrket de siste årene, både med kommunale og statlige midler i 
form av tilskudd til stillinger. Det er gode rutiner og internkontroll på utgifter og refusjoner. Til tross for 
stabilt høyt antall saker, har ikke utgiftene eskalert i tilsvarende grad som ved tidligere kapasitetstopper. 
Dette skyldes blant annet familieteamets forebyggende innsats som bistår barneverntjenesten i saker som 
tidligere ville vært værende i tjenesten over tid. Det kan også ha sammenheng med at kvaliteten og treff-
sikkerheten på tiltak har økt, slik at familier nå i større grad får rett hjelp til rett tid. Sakenes kompleksitet 
og alvorlighetsgrad krever ofte omfattende tiltak. Dette er handler om endringsbaserte tiltak i hjemmet 
samt omsorgstiltak utenfor hjemmet. I saker hvor barn plasseres utenfor hjemmet settes det ofte inn 
hjelpetiltak, noen omfattende for å ivareta barnet på en best mulig måte. 
 
I forhold til økende kompleksitet og alvorlighetsgrad i mange av barnevernssakene, er det viktig med en 
kompetent barneverntjeneste. Formålet er å kunne intervenere så tidlig som mulig i familier der barn har 
behov for tiltak fra barneverntjenesten. 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Barneverntjenesten klarer pr. nå å overholde lovpålagte frister ut fra antall saker, sakskompleksitet og 
kapasitet i tjenesten. Det tjenesten fortsatt strever med, er ventetid på iverksettelse av tiltak. Evaluering av 
tiltak har blitt bedre, men er enda ikke optimalt. 

Barnevern Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn 18 105 18 111 19 465 19 668 20 337 21 152 21 997

Andre driftsutgifter 19 849 14 523 14 241 14 835 14 849 14 867 14 884

Driftsinntekter -7 533 -5 875 -5 875 -6 603 -6 785 -7 003 -7 228

Sum 30 421 26 759 27 831 27 900 28 401 29 016 29 653

Handlings program
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En av kommunes og barneverntjenestens generelle oppgave er blant annet forebyggende virksomhet. Det 
må satses mer på kommunalt forebyggende arbeid med fokus på tidlig innsats, hvor det tverrfaglige 
samarbeidet står i sentrum. Forskning viser at barneverntjenesten vil motta flere og mer kvalifiserte 
meldinger gjennom et godt tverrfaglig samarbeid i kommunen. Dette igjen vil øke arbeidspresset i 
tjenesten, utfordre kvaliteten på undersøkelsesarbeidet og medføre at flere barn kan få barneverntiltak. 

Et godt tverrfaglig samarbeid mellom instanser som er i kontakt med barn og deres familier, kan føre til at 
barnet og familien får hjelp av andre instanser enn barneverntjenesten og/eller at barneverntjenesten 
kommer tidligere inn. Tiltak fra familienære tjenester kan bidra til å forebygge omsorgsovertakelser. Barnet 
og familien må stå i sentrum i det tverrfaglige samarbeidet. God kjennskap til barnet og barnets situasjon er 
viktig for å kunne sørge for riktig tiltak til rett tid. Kommunenes nærhet til innbyggerne vil gi et bedre og 
mer tilpasset tjenestetilbud, også på barnevernsområdet.  

Nannestad er en tilflyttingskommune med relativ sentral beliggenhet som har rimelige boligpriser 
sammenlignet med omkringliggende kommuner. Det betyr at kommunen har mange innbyggere uten 
etablerte nettverk rundt seg, som er en beskyttelsesfaktor for barn. Det er fortsatt en økning i saker med 
alvorlig karakter med problematikk rundt vold, psykisk helse og alvorlig omsorgssvikt. Denne situasjonen 
krever at kommunen fortsatt prioriterer å gi barn hjelpe- eller omsorgstiltak så snart behovet er avdekket. 
Dette krever videre en god forebyggende profil med fortsatt satsning på helsesøstertjenestens veiledning, 
som i stor grad vil kunne forhindre iverksettelse av mange tiltak fra barneverntjenesten. 
 
God saksbehandlerkapasitet er nødvendig for å sikre forsvarlig og rask behandling av saker samt oppfølging 
av tiltak i etterkant. Ut fra erfaringer på bruk av konsulenter til tiltaksarbeid, vurderes det som 
hensiktsmessig å ansette egne tiltaks arbeidere for å få mest ut av ressursene, og sikre økt kapasitet 
gjennom hele året. Dette innenfor allerede tildelt ramme. Det anbefales på nasjonalt nivå at kommunen i 
større grad enn tidligere skal ta ansvar for egne tiltak. Varslinger i den nye barnevernreformen er blant 
annet at staten skal overføre store deler av sine oppgaver til kommunale tjenester. 
 
Det vil bli utfordrende for tjenesten å gå tilbake til mest mulig selvdrift av tiltak etter flere år hvor tiltakene 
er driftet av private aktører. Samtidig vil økning og satsing på kompetansen i barneverntjenesten styrke 
dette arbeidet fremover. Det vurderes at barneverntjenesten på sikt kan drifte de fleste iverksatte tiltakene 
selv. Likevel vil det også være behov for noe kjøp fra private aktører både på saksbehandlings- og tiltaks-
siden, men da innenfor tildelt ramme i budsjettet. 
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Barneverntjenesten utarbeidet høsten 2016 en ny internkontroll og rutinehåndbok. Implementering av 
denne har vært vellykket både i forhold til inntak av meldinger, bedre evalueringspraksis og iverksettelse av 
evidensbaserte tiltak for at hjelpen skal bli kortvarig men mer intensiv. Det er dokumentert at tjenesten har 
høy omløpshastighet på saker, men at vi må tilstrebe oss på å bli enda bedre i forhold til dette. Det 
tilstrebes at alle saker vurderes nøye ut fra faglige, etiske, økonomiske og forsvarlige kriterier. 
 
Barneverntjenesten har deltatt i utviklingen av en samarbeidsmodell mellom barnevern og psykisk 
helsevern, BUP Øvre Romerike. Alle barn som er under omsorg av Nannestad kommune har nå fått 
karlegging av et spesialistteam, samtidig som fosterforeldrene har fått veiledning av samme team. Fokuset 
er å minske og forhindre utvikling av psykiske vansker samt øke barnets livskvalitet.  Dette er tiltak som 
viser seg å styrke nettverket rundt det enkelte barn, slik at livskvaliteten til barna blir bedre og barnevern-
tjenesten unngår utilsiktede flyttinger. Dette samarbeidet vil prioriteres i årene fremover, og det er inngått 
ny avtale med BUP Øvre Romerike om dette (utvidet prosjektperiode). 
 
Barneverntjenesten vil bidra til offensiv satsing på tidlig intervensjon, relasjonsbygging og samarbeid med 
øvrige tjenester i kommunen. Samtidig skal barneverntjenesten tilby mer informasjon og veiledning ut til 
våre naturlige samarbeidspartnere som barnehage og skole. 
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Det har tidligere vært dialog blant barnevernlederne på Øvre Romerike om hvorvidt det er mulig å lage et 
interkommunalt familieveiledningsteam for å bygge en egen tiltakspool for kommunene lik det som pr. i 
dag blir kjøpt inn fra private aktører. Det er tidligere fremmet forslag om å se på allerede etablerte 
interkommunale tema, bl.a. fra Fet, Sørum og Aurskog-Høland. Nannestad vil fremme forslag og dialog 
rundt dette videre i handlingsperioden. Parallelt vil barneverntjenesten se på muligheter for å omdisponere 
allerede tildelte ressurser på konsulentbruk (private aktører) til eget spesialistteam innenfor egen tjeneste. 
 
Barneverntjenestens vil ha fokus på kompetanseheving innenfor eget fagfelt i handlingsperioden. Fokus vil 
blant annet være på endringsbaserte tiltak og fokus på foreldreveiledningsprogram, som tar sikte på å 
stoppe og reservere skader barn kan utsettes for i et krevende oppvekstmiljø. Fokuset vil fortsatt være at 
barn i all hovedsak skal vokse opp sammen med sin biologiske familie. Det vil videre fokuseres på 
kompetanseheving i barnevernfaglig veiledning, barnevernledelse, ulike former for vold som barn utsettes 
for (seksualisert, psykisk og fysisk), samt hvordan avdekke alvorlig omsorgssvikt ut fra «Barn i Risiko» 
modellen. 
 
Barneverntjenesten vil tilstrebe og ha ulik kompetanse innenfor tjenesten, samtidig vil en felles 
kompetanseheving innenfor eksempelvis Barnesamtalen og COS-P prioriteres i handlingsperioden. Dette 
for å skape en felles plattform i henhold til enkelte modeller/metoder, som igjen vil gjøre 
barneverntjenesten mer «helhetlig» i samarbeid med andre instanser, barn og familier. 
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12 NAV 

 
 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
NAV Nannestad skal ivareta alle innbyggere i Nannestad kommune. NAV Nannestad har et særansvar for 
oppfølging av brukere på sosialhjelp, deltakere i kvalifiseringsprogrammet, deltakere i introduksjons-
ordningen og ungdom. Videre har NAV ansvar for Husbankens virkemidler (startlån, bostøtte, utbedrings- 
og etableringstilskudd), brukere på frivillig/tvungen forvaltning og rådgiving knyttet til gjeldsproblematikk 
og gjeldsordningen. 
 

Økonomiske rammer 
Lønnskostnader 
NAV Nannestad har en stabil drift med gode resultater på både statlig og kommunal side. Virksomheten har 
høy faglig kompetanse, lavt sykefravær og tilfredse medarbeidere. De ansatte tilbys kurs, utdanning og 
sertifisering for å ivareta og videreutvikle det faglige nivået i tjenesten. Virksomheten tilbyr alle ansatte 
bærbar PC, mobiltelefon, AV-utstyr/videokonferanseutstyr og to-skjermløsning på arbeidsplassen for å 
sørge for tilgjengelige og operative medarbeidere. Dette sikrer tett brukerdialog og fornøyde arbeidsgivere 
og samhandlere. 
 
Andre driftsutgifter 
NAV Nannestad skal sørge for økonomisk velferd til de av kommunes innbyggere som ikke kan forsørge seg 
selv, dette i iht. Lov om sosiale tjenester. Alle søknader skal være skjønnsbasert og vurderes individuelt. 
Nannestad kommune følger statens veiledende satser for tildeling av sosialhjelp. NAV utbetaler 
introduksjonsstønad til bosatte flyktninger og har bosatt inntil 15 flyktninger pr. år (jf. politisk vedtak). For 
de kommende år er det sannsynlig at anmodningen om bosettinger av flyktninger fra Integrering – og 
mangfolds direktoratet (IMDI) vil bli noe lavere. Økt tilflytting og økt innbyggertall vil gi økte utgifter til 
sosialhjelp. Det kan forventes en tilflytting til kommunen fra nærliggende kommuner da utleiemarkedet 
fortsatt er noe billigere i Nannestad enn nabokommunene Ullensaker og Gjerdrum.  
 
Det stilles krav om effektiviseringstiltak i egen virksomhet. Det må etterstrebes å etablere digitale løsninger 
og saksbehandlingssystemer som forenkler NAV sitt oppfølgingsarbeid. De brukergruppene som trenger 
tett oppfølging fra vår virksomhet skal få det, men innbyggere som kan utføre mer selv må påregne større 
grad av egenaktivitet/selvbetjening.  
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
NAV Nannestad vil fra 2018 etablere et jobbspesialist team i kontoret. NAV ser et behov for å dreie 
oppfølgingsarbeidet til tettere individuell oppfølging ute hos ordinære arbeidsgivere. NAV kontoret har 
grunnet nye digitale løsninger, ny arbeidsmetodikk og endring i stillinger mulighet til å etablere tre stillinger 
(to kommunale og en statlig) til dette arbeidet. Teamet vil arbeide etter prinsippene for Supported 
Employment (SE). Hver veileder skal jobbe med inntil 20 brukere (som er et betydelig lavere tall enn hva 

NAV Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn 12 997 12 854 13 334 14 127 14 608 15 190 15 800

Andre driftsutgifter 10 155 10 404 10 363 10 332 10 332 10 332 10 332

Driftsinntekter -2 140 -1 096 -1 329 -1 168 -1 195 -1 227 -1 261

Sum 21 012 22 162 22 368 23 291 23 745 24 295 24 871

Handlings program
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ordinære veiledere jobber med). Jobbveiledere samarbeider med bruker og arbeidsgiver om å beholde eller 
få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. NAV Nannestad ønsker å imøtekomme arbeidsgivere sitt behov 
for en tett dialog, oppfølging av arbeidssøkeren i arbeidssituasjonen så lenge bedriften har et reelt behov 
for det.  
 
NAV Nannestad vil fortsette sin vellykkede samhandling med Nannestad og Jessheim videregående skole. 
NAV veileder i videregående skole er implementert i ordinær drift etter endt forsøksperiode. NAV 
Nannestad sin ungdomsveileder har to dager pr. uke sin arbeidsplass på respektive videregående skoler. 
Evalueringsrapporten fra «prosjekt Ny Giv» viser nedgang i drop-out fra videregående skole og at andelen 
unge i Nannestad kommune som fullfører skolegang har økt. NAV ser at det i neste periode må utvikles et 
tettere samarbeid med Nannestad ungdomsskole. 
 
Aktivitetsplikten for sykemeldte, arbeidsledige, sosialklienter og brukere på arbeidsavklaringspenger 
videreføres som viktig satsning for virksomheten. NAV Nannestad viderefører lønnstilskudd og 
skreddersydde tiltak og utdanning som de viktigste tiltakene for å styrke muligheten for den enkelte 
brukere i et stadig mer utfordrende arbeidsmarked. NAV Nannestad bidrar aktivt i utviklingen av 
voksenopplæringen på Jessheim for å styrke arbeidsrettingen i introduksjonsprogrammet. Dette sikrer at 
bosatte flyktninger får bedre muligheter etter endt introduksjonsprogram. 
 
Kanalstrategien (hvem brukere hjelpes hvor) og digitaliseringsarbeid står sentralt for neste periode. NAV 
Nannestad ser at bedre digitale løsninger og enkle selvbetjeningsløsninger har frigjort tid og ressurser til å 
hjelpe de som trenger det mest. Aktiv og ansvarlig brukermedvirkning gjør at NAV fremstår tydelig i sin 
rolle, gir brukeren gode faglig vurderinger og anvender sin kompetanse i planlagte oppfølgingsarbeid. Fra 
2018 vil også DIGSOS (digital sosialhjelp søknad) innføres på nav.no.  
 
Samhandling på tvers av enheter og virksomheter i egen kommune må utvikles videre. NAV Nannestad ser 
at statlig regionaliseringsprosesser krever samhandling med alle NAV kontor i region Øvre Romerike. Det 
arbeides med utvikling av felles markedsapparat og oppgaveløsning på tvers av kommunegrenser i vår 
region.  
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
 Bedre brukermøter 

 Flere i arbeid 

 Økt kompetanse 
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13 SKOLE 

 
 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet skole består av enhetene Maura, Eltonåsen, Preståsen og Kringler-Slattum barneskoler 
med hver sin SFO, Nannestad ungdomsskole, samt PPT.  
 
Området omfatter i tillegg saksbehandling og administrasjon felles for skoleområdet, kompetanseutvikling 
for lærere og ledere, voksenopplæring inkl. norskopplæring, grunnskole for flyktninger, samt saks-
behandling tilknyttet elever fra Nannestad som går på skole i andre kommuner. 
 

Økonomiske rammer 
Skolene 
Barneskolenes budsjett innebærer en videreføring av dagens driftsnivå. Det betyr at øremerkede tilskudd til 
økt lærertetthet 1. – 4. trinn i sin helhet er budsjettert på skolene og at statstilskuddet er budsjettert som 
inntekt på hver enkelt skole. Det er ikke funnet rom for å styrke budsjettet med midler til nødvendige 
ekstratiltak rundt enkeltelever, men det er avsatt en sentral pott som er tenkt å kunne dekke opp deler av 
dette ved særskilte behov. 
 
Nannestad kommune prioriterte i 2017 å videreføre den statlige satsingen på 5 lærerstillinger, med 
kommunale midler. I tillegg ble Nannestad ungdomsskoles budsjett styrket med 560.000 kroner for å 
ivareta elevveksten fra høsten 2017. Denne styrkingen er videreført med helårsvirkning i 2018. Dette gir 
mulighet til å videreføre ungdomsskolens arbeid med å tilpasse opplæringen til elever som trenger det 
særskilt, samt gi veiledning og hyppigere tilbakemeldinger i tråd med prinsippene i «Vurdering for læring» 
til alle elevene på ungdomstrinnet. Eksterne midler på 360.000 kroner årlig til ungdomsskolens 
skolenektingsprosjekt (LOS-prosjektet), faller bort fra 2018 og det vurderes hvordan prosjektet kan 
videreføres. 
  
SFO 
Gjennomført effektivisering i SFO videreføres i 2018.  
 
PPT 
PPTs budsjett videreføres på nåværende nivå. Det innebærer at det ikke er funnet rom for å legge inn 
midler til å øke spesialpedagogressursen til barnehagene med ett årsverk.  
 
 
 
 
 

Skole Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn 145 581 137 696 139 321 144 866 149 794 155 784 162 013

Andre driftsutgifter 27 400 23 218 26 917 25 831 25 944 26 078 26 217

Driftsinntekter -33 978 -23 207 -24 998 -26 237 -26 968 -27 828 -28 724

Sum 139 003 137 707 141 240 144 460 148 770 154 034 159 506

Handlings program
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Annet 
Budsjettet er på bakgrunn av regnskapet de to siste årene, samt oversikt over refusjonselever, styrket med 
500.000 kroner til økte utgifter til refusjon for elever som får skoletilbud i andre kommuner. Budsjettet er 
også styrket med 600.000 kroner for å dekke økte utgifter til den interkommunale voksenopplæringen for 
fremmedspråklige. Dette sammen med en forventet økning i statstilskudd til voksenopplæring, skal kunne 
dekke utgiftene på disse områdene.  
 
Statlig tilskudd til tidlig innsats i barnehage og skole er budsjettert på skole med 537.000 og vil blir brukt i 
tråd med statlige føringer. 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Hovedutfordringen er å realisere Nannestad kommunes overordnede mål for skole for hver enkelt elev 
hver dag: «Alle elever i Nannestadskolen opplever trivsel og mestring og lærer og utvikler seg best mulig ut 
fra sitt potensiale». 
 
Elevundersøkelsen, nasjonale prøver, eksamen og utviklingen i grunnskolepoeng viser at måloppnåelsen for 
elevene i Nannestad blir stadig bedre. Andel elever som får spesialundervisning viser en signifikant nedgang 
og er et tegn på at skolene i økende grad lykkes i å gi hver enkelt elev tilpasset opplæring. Det vises i denne 
sammenheng til rapporten «Strategiplan for mer og bedre læring 2013 –2017. Rapport og evaluering» .   
 
Det er imidlertid fremdeles slik at elever i Nannestad scorer under landsgjennomsnitt på nasjonale prøver.   
I 2018 skal det gjennomføres ytterligere tiltak i tråd med en ny fireårig strategi for å sikre kvaliteten i 
elevenes læringsprosesser på alle nivå. Kompetansebygging for lærere i tilknytning til «Vurdering for 
læring» og «Nannestad som Realfagskommune» vil ha høy prioritet i 2018 og i hele handlingsperioden. 
 
I løpet av 2017 ble det ett etterslep i vedtatt innkjøpsstrategi for lærer- og elev pc ‘er. Lærer pc `er skal  
være kommet på plass før inngangen til 2018. Det er imidlertid en utfordring at pc-tettheten for elever 
synker og at deler av pc-parken ikke har en standard som takler avanserte læringsprogrammer eller de 
nyeste nasjonale prøvene.  
 
PPT har fått flere oppgaver, også på barnehageområdet, og blir brukt stadig mer på skolene til veiledning i 
tilpassing innen ordinær undervisning. Dette er en villet utvikling, men lang saksbehandlingstid fra 
henvising til ferdigstilt sakkyndig vurdering er en utfordring. Barn med spesialpedagogiske behov i 
barnehagene øker og ressursen pr. i dag med 1,8 stillinger til dette, dekker ikke behovet. 
 
Det er fra administrasjonens side lagt inn midler til foreslåtte investeringer for opprusting av skolenes 
uteområder.  
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Skolene 
Gjennomføring av målrettede forbedringstiltak på alle skolene i tråd med en ny fireårig strategi, vil ha høy 
prioritet i hele handlingsperioden. Tett involvering av lærere og ledere, og god dialog med foreldre og 
politikere, er nødvendig for at overordnede strategidokumenter skal gi utviklings trykk og endring i praksis 
som merkes for elevene. Parallelt med dette utviklingsarbeidet  vil prioriteten i det daglige på skolene være 
å sikre best mulig tilpassing innen ordinær undervisning. Spesielt vedrørende lesing og regning, og å følge 
opp skolene i Nannestad sine standarder for god praksis m.h.t klasseledelse, skoleledelse og skole-hjem-
samarbeid. 
 
Å sikre elevenes innflytelse i viktige saker som gjelder barn og unge, vil stå på dagsorden i handlings-
perioden bl.a. gjennom saker i elevenes kommunestyre. 
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Det vil være av stor viktighet i handlingsperioden å oppnå  gevinstrealisering av nye datasystemer som er 
under innføring. Det pågår kontinuerlig arbeid med effektivisering av administrative oppgaver gjennom 
VISMA flyt og gjennom forenkling av prosesser for kommunikasjon fra og til innbyggerne. Det gjelder også 
pedagogisk utnyttelse av mulighetene i Office 365 for elevene. Vedtatt innkjøpsstrategi vedrørende IKT-
utstyr for lærere og elever må videreføres, parallelt med at en fornyet og gjennomarbeidet IKT-strategi  
som sikrer alle elever tilgang til PC eller IPAD/nettbrett i sitt daglige læringsarbeid, kommer på plass tidlig i 
handlingsperioden. Det vurderes blant annet om man skal innføre andre plattformer slike flere kommuner 
har gjort. 
 
Nannestad kommune har over tid investert mye for å sikre skolelokaler av god kvalitet. Rehabiliteringen og 
utbyggingen av en felles ungdomsskole i Nannestad sentrum, framstår som «kronen på verket» i denne 
sammenheng. Det blir en prioritert oppgave i handlingsperioden å utnytte mulighetene disse lokalene gir 
mest mulig målrettet og effektivt, og å ta vare på lokalene best mulig. 
 
Handlingsplanen for opprusting av skolenes uteområder fortsetter i handlingsperioden. Uteområdene på 
Kringler-Slattum skole gjennomgikk en grundig opprusting i 2017 og Preståsen skole står for tur i 2018. 
Oppfølging av handlingsplan for skolenes uteområder m.h.t elevaktiviteter vil ha høy prioritet i hele 
handlingsperioden. Suksessfaktoren her er i stor grad skolenes arbeid med detaljerte planer for nær-
miljøanlegg som kan gi spillemidler.  
 
Rullering av «Strategi for skolekapasitet og skolestruktur i Nannestad» er startet opp. Den vil ta 
utgangspunkt i oppdaterte prognoser fra SSB primo 2018 og legges fram til politisk behandling i løpet av 
året.  
 
SFO 
Skolefritidsordningen er en viktig del av mange barns skolehverdag. Å sikre kvaliteten i tilbudet, parallelt 
med en reduksjon av kommunens kostnader, er oppgaven her. Rullering av «Kvalitetsplan for SFO 2016 – 
2019» vil danne grunnlag for videre arbeid med å sikre kvaliteten i SFO-tilbudet. 
 
PPT 
Gjennomføring av internkontrollsystem som skal sikre kortere saksbehandlingstid fra henvisning til ferdig 
sakkyndig vurdering har prioritet, sammen med fortsatt videreutvikling av den tette, gode dialogen med 
skolene i forkant av henvisninger. 
 
ALLE ENHETER 
Motivasjon og arbeidsglede er en suksessfaktor for å oppnå resultater i alle enhetene. Mulighetene for 
ansatte til å få relevant kompetanseutvikling og en ledelsestenkning i hele organisasjonen som vektlegger 
relasjoner og prinsippene i kommunens arbeidsgiverstrategi bidrar til dette. Enhetenes IA-arbeid og IA-
planer er viktige redskap som vil bli fulgt opp i hele handlingsperioden sammen med deltagelse i felles 
kompetansebygging i regi av personalavdelingen. Sykefraværet i virksomheten er lavt og det vil ha høy 
prioritet i handlingsperioden å opprettholde dette lave nivået. 
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14 BARNEHAGE 

 
 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet barnehage består av enhetene Midtbygda, Holter, Bjerke og Kringler-Slattum barnehager. 
  
Området omfatter også kommunens myndighetsoppgaver knyttet til lov om barnehager. Dette innebærer 
blant annet godkjenning, å føre tilsyn med alle barnehager i kommunen, samordnet barnehageopptak, 
kompetanseutvikling, saksbehandling og enkeltvedtak på barnehageområdet, samt å forvalte tilskudd til 
private barnehager etter gjeldende retningslinjer. 
 

Økonomiske rammer 
Barnehageadministrasjonen er styrket med 10 % prosjektstilling for å ivareta oppgaver knyttet til 
Realfagskommunesatsingen (2017-2018). Dette dekkes av statlige midler.  
 
Kommunale barnehager 
På grunn av befolkningsvekst og derav økt behov for barnehageplasser utvidet både Holter og Kringler- 
Slattum kapasiteten ved å øke antall ansatte fra 01.08.17. Det er budsjettert med å videreføre samme 
driftsnivå i 2018. Det er tilstrebet maksimal utnyttelse av det antall barn den pedagogiske bemanningen gir 
lovmessig mulighet for. Det er ikke gitt ressurser til en tilsvarende økning i assistentstillinger. Dette har 
bidratt til at antall barn pr. årsverk er høyt i flere av barnehagene.   
 
Oppholdsbetaling er budsjettert i tråd med føringene som kom i statsbudsjettet 2018. Prisene har økt med 
kommunal deflator på 2,6 %, deretter justert opp med 110 kroner. Det er kalkulert med en redusert inntekt 
som følge av statlig vedtatte moderasjonsordninger på samme nivå som i august 2017.  
 
Det er lagt inn 395.000 kroner i budsjettreserve for å imøtekomme ny forskrift om pedagogisk bemanning 
som antas å tre i kraft 1.08.  
 
Det er ikke funnet rom for å videreføre dagens nivå i forhold til bruk av ungdomsskolegutter som 
lekeressurser, og ordningen vil derfor måtte reduseres til et absolutt minimum. Dette har vært et vellykket 
prosjekt som har kommet både barnehagen og ungdomsskoleguttene til gode, og det vurderes hvordan 
dette prosjektet kan videreføres.  
 
Private barnehager 
Satsen for kommunalt tilskudd til drift er beregnet ut fra regnskap for kommunale barnehager i 2016, 
justert med to ganger deflator. Det er budsjettert med følgende satser for 100 % plass i ett år: 196.921 
kroner for barn under tre år og 93.213 kroner for barn over tre år. Sats for kapitaltilskudd er budsjettert på 
samme nivå som i 2017. Det er lagt inn 595.000 kroner for å imøtekomme krav om økt tilskudd til 

Barnehage Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn 45 965 43 847 45 293 48 184 49 823 51 816 53 886

Andre driftsutgifter 54 788 52 315 62 102 63 474 63 474 63 474 63 474

Driftsinntekter -14 479 -10 284 -11 150 -11 378 -11 702 -12 091 -12 493

Sum 86 274 85 878 96 245 100 280 101 595 103 199 104 867

Handlings program
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pedagogisk bemanning som følge av endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager gjeldende fra 
1.08.17. 
 
Antall plasser i private barnehager er beregnet ut fra barnegruppene i august 2017, pluss kjent merinntak 
ut året. Det er noe ledig kapasitet i enkelte private barnehager, men det er ikke gitt rom for å gi tilskudd til 
ytterligere aktivitetsøkning. 
 
Midler til refusjon til gjestebarn i private barnehager i andre kommuner er redusert med en million, og 
samme beløp er sentralt plassert. Erfaringstall fra 2017 viser imidlertid ikke redusert behov for midler på 
denne posten. Inntekter som følge av refusjon fra andre kommuner for barn som går i private barnehager i 
Nannestad er redusert med 200.000 kroner på bakgrunn av erfaringer i 2017.  
 
Andre forhold 
Budsjett for styrket tilbud til førskolebarn er holdt på samme nivå. Posten skal dekke utgifter til 
kommunens plikt til tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne samt lønn til assistenter som en del 
av enkeltvedtak knyttet til retten til spesialpedagogisk hjelp.  
 
Merbehov for å innfri forventet lovfestet bemanningsnorm er ikke lagt inn. Det er imidlertid usikkert om 
denne vil tre i kraft i løpet av 2018. 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
 
Kommunale barnehager 
Effektiv drift i kommunale barnehager kombinert med god kvalitet og brukervennlighet vil fortsatt være 
førende. Fleksibel og god utnyttelse av barnehagekapasiteten er en nødvendig del av dette. Dette 
innebærer videre at antall ansatte må reguleres i tråd med endring i barnegruppene, slik at kvaliteten 
opprettholdes på et forsvarlig og ønsket nivå.  
 
Kompetansen til personalet, stabilitet og antallet ansatte er viktig for trivselen og utviklingen til barna i 
barnehagen. Det vil være vesentlig å holde et sterkt fokus på økt nærvær og sykefraværsoppfølging ute i 
enhetene. Et godt arbeidsmiljø og muligheter for relevant kompetanseutvikling vil være en viktig faktor i 
dette arbeidet.  
 
Det er forventet skjerpede krav til pedagogisk bemanning og en lovfestet bemanningsnorm for antall barn 
pr. ansatt i perioden. En tilpasning til nye krav vil medføre økte utgifter, men samtidig legge grunn for bedre 
kvalitet i tilbudet til barna.  
 
Styrer er tillagt flere administrative og personalmessige oppgaver og opplever at tiden til pedagogisk 
ledelse i mange tilfeller ikke strekker til. Gode barnehager er avhengig av god ledelse, og en bør på sikt se 
på muligheter for å styrke denne i form av støttefunksjoner som for eksempel merkantil ressurs, 
assisterende styrer eller lignende. 
 
Det er avdekket et betydelig behov for vedlikehold og kapasitetstilpasninger på barnehagenes inne- og 
uteområder. Dette må ivaretas på en forsvarlig måte for å sikre fortsatt trygge og gode barnehager for barn 
og ansatte. I Kringler- Slattum krets vil ikraftsettelsen av kommunestyrets vedtak om å bygge ny barnehage 
ivareta disse forhold. Midtbygda barnehage, avdelingen i Mikkel Revs veg er vedtatt at skal fases ut. Når 
dette kan skje, må vurderes tett i forhold til å kunne ivareta kommunens plikt til å tilby barnehageplass.  
 
Barnehagekapasitet 
Økt ønske om et mer fleksibelt opptak gjør det nødvendig å ha en viss overkapasitet, og det vil være en 
utfordring å kunne ha «riktig» kapasitet i alle deler av kommunen til enhver tid. Med en god tilpasning i så 
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måte, vil en også kunne forvente at antallet foreldre som velger å ha plass i en annen kommune vil 
reduseres.  
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Ny rammeplan for barnehagen trådde i kraft 1. august, og implementering og kompetanseutvikling knyttet 
til denne blir viktig i perioden. Det vil bli arrangert felles kursrekker for alle barnehagene, med krav om 
oppfølging i egne barnehager. Gode barnehager er sterkt avhengig av personalets kompetanse. Det vil 
derfor være viktig å legge vekt på kompetanseutvikling i både kommunale og private barnehager i tråd med 
statlig og kommunal strategi for kompetanseutvikling.  
 
Som en del av Nannestad kommune som realfagskommune vil det bli lagt vekt på engasjement og aktiv 
deltagelse i alle barnehagene i kommunen, samt økt samarbeid med skolene. Det vil bli lagt vekt på et nært 
samarbeid med barnevern, helsesøstertjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste for å kunne ivareta 
tidlig innsats og barns beste på en god måte.  
 
Det vil være en prioritert oppgave å ivareta barns rett til barnehageplass på en kvalitetsmessig god måte. 
Dette innebærer blant annet å ha en viss overkapasitet som sikrer et fleksibelt opptak som gjør at barn kan 
få barnehageplass i den krets og på det tidspunktet familien ønsker og har behov for. Plan for 
barnehagekapasitet mot 2030 blir førende for arbeidet.  
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15 KULTUR 

 
 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet kultur består av enhetene Nannestad kulturskole og Nannestad bibliotek, i tillegg til 
kulturadministrasjon.  
 
Kulturskolen driver primært opplæring av barn og unge innen kunst og kulturfag, men skal også være en 
ressurs i lokalmiljøet blant annet som leverandør av konserter og forestillinger. Nannestad bibliotek driver 
primært med utlån av bøker og medier, men har også utviklet seg til å være en møteplass for mennesker i 
alle generasjoner. Biblioteket har også utviklet seg til å bli en betydelig arrangør for ulike kultur-
arrangementer.  
 
Kulturadministrasjonen jobber med større arrangementer, tilskuddsordninger, oppfølging av lag og 
foreninger, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, forvaltning av storsalen og Blackbox, 
spillemidler, friluftsliv og idrett.  
 

Økonomiske rammer 
Driftsnivå i 2018 er hovedsakelig på samme nivå som 2017, men kulturvirksomheten overtar i tillegg 
oppfølging av ungdomsklubben i samarbeid med Nannestad kirkelige fellesråd. 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Kulturvirksomheten skal ha et nært og forpliktende samarbeid med lag, foreninger, råd og offentlige 
instanser, og bidra til at Nannestad blir «Romerikes beste bokommune».  
 
Samarbeidsavtaler med idrett og kultur 
For å styrke samhandlingen med lag og foreninger, inngås det samarbeidsavtaler med kulturrådet og 
idrettsrådet.  
 
Idrett, fysisk aktivitet og samhandlingsreformen 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet rulleres hvert år, og det er planlagt en ny revidering 
sannsynligvis i 2018. Hovedfokuset for planen er aktive innbyggere, og godt folkehelsearbeid i Nannestad 
kommune. Tiltak knyttet til fysisk aktivitet og samhandlingsreformen som merking av stier, tilrettelegging 
og markedsføring av turstier og andre enkle tiltak krever noen økte midler til tiltak i kommunen og noe økt 
kapasitet i kulturadministrasjonen. 
 
 
 
 

Kultur Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn 8 351 8 502 8 725 9 333 9 647 10 037 10 437

Andre driftsutgifter 4 704 3 086 6 489 3 361 3 361 3 361 3 361

Driftsinntekter -3 022 -1 467 -4 856 -2 034 -2 087 -2 151 -2 219

Sum 10 034 10 121 10 358 10 660 10 921 11 247 11 579

Handlings program
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Biblioteket 
Nannestad bibliotek er en sentral møteplass for innbyggerne våre og for oppveksttilbudet i Nannestad. 
Særlig ønsker biblioteket å satse videre på ungdom og eldre som møteplass og som tilbyder av 
bøker/medier til alle uansett alder og sosiokulturell bakgrunn.  
 
Kulturskolen 
Nannestad kulturskole har befestet sin posisjon som skole og som samfunnsaktør i Nannestad, og har 
bidratt til å sette kommunen på det regionale kartet. Skolen har over 300 ordinære kulturskoleelever, og 
har nå flyttet inn i gode lokaler i tilknytning til kommunehuset.  
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16 FOREBYGGENDE HELSEVERN 

 
 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet og virksomheten Forebyggende helsevern omfatter funksjoner og tjenester som tidligere 
sorterte under Samhandling og Kommuneoverlegen. Den største enheten innenfor virksomheten er 
Familiesenteret, som består av 

a) helsestasjonsvirksomhet med helsesøster-, jordmor- og skolehelsetjeneste  
b) «forebyggende enhet» som inkluderer familieveilederne, lavterskeltilbud, rusforebyggende arbeid 

og SLT-koordinator samt frisklivssentralen. 
 

Videre innbefatter Forebyggende helsevern den interkommunale enheten Miljørettet helsevern – Øvre 
Romerike (vertskommunesamarbeid med Nannestad som vertskommune) samt kommuneoverlege, 
kommunepsykolog, folkehelsekoordinator, turnuslege og kommunale allmennlegebistillinger ved 
helsestasjonen. De store tjenestene knyttet til fastlegeordningen, legevakt, kommunale akutte døgnplasser 
(KAD/KØH) og privatpraktiserende fysioterapeuter sorterer under rammeområdet. 
 

Økonomiske rammer 
Aktivitetene i rammeområdet Forebyggende helsevern er budsjettert ut fra driftsnivå i 2016 for de tidligere 
rammeområdene Samhandling og Kommuneoverlegen. De økonomiske rammene består både av 
lønnsmidler til ansatte i forebyggende tjenester; kostnader til fastlegeordning, legevakt og kommunale 
akutte døgnplasser (KAD/KØH), samt budsjett og regnskap for Vannområdet Hurdals-vassdraget/Vorma.  
 
Innenfor rammeområdet forventes en økning i utgiftene til legevakt i årene som kommer, som følge av nye 
myndighets- og kvalitetskrav for tjenesten. 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Utfordringene i rammeområdet/virksomheten er i hovedsak knyttet til å planlegge og å dimensjonere 
tjenestetilbudene slik at kommunen på best mulig og effektiv måte kan levere lovpålagte tjenester av god 
kvalitet og ivareta behovene til en voksende befolkning.  
 
Familiesenter, forebygging og folkehelse 
Det arbeides for å samordne tjenestenes innsats og skape gode samhandlingsarenaer i forebyggende 
tjenester rettet mot kommunens innbyggere. I tråd med overordnet helseplans målsetting om «tidlig 
innsats» hos barn og unge, skal familieveiledning og samtaletilbud hos kommunepsykolog konsolideres som 
«lavterskeltilbud». Etablerte tverrfaglige strukturer som «Brukerrettet samarbeidsforum» (BRUS) og LOS 
(skolenektings-)-prosjekt søkes videreført. LOS- satsningen på oppfølging av bekymringsfullt fravær på 
ungdomsskolen har i særlig grad gitt resultater – og kommunen vil nå arbeide for å implementere LOS også 
i barneskolene. 

Forebyggende helsevern Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn 10 338 11 320 15 282 16 127 16 675 17 342 18 034

Andre driftsutgifter 1 649 1 272 19 987 20 142 20 273 20 429 20 590

Driftsinntekter -1 595 -1 233 -5 571 -6 230 -6 376 -6 555 -6 737

Sum 10 392 11 359 29 698 30 039 30 572 31 216 31 887

Handlings program
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Folkehelseområdet styrkes med 40 % folkehelsekoordinatorressurs som finansieres via offentlige 
tilskuddsmidler i 2017–2018. Frisklivssentralen videreføres som et sentralt folkehelsetiltak i kommunen, der 
en i enda større grad søker å innrette tilbudet til utsatte grupper gjennom et samarbeid med fastlegene, 
helsestasjonen, NAV og flyktningetjenesten.  
 
Legetjenester 
Nye myndighetskrav til kompetanse og kvalitet i legevakt- og allmennlegetjeneste samt turnuslegeordning 
slår inn fra 2018, med full virkning fra 2019–2020. For legevakt dreier dette seg om økte lege- og personell-
ressurser for å oppfylle forskriftskrav om bakvakt- og beredskapsordninger samt økte krav om kompetanse-
heving/kursing hos alle ansattgrupper. For allmennlegene (herunder fastlegene) og turnuslegen i 
kommunen dreier det seg om økte supervisjons- og sertifiseringskrav. Disse faktorene vil samlet sett få 
budsjettmessige konsekvenser, i særlig grad knyttet til dimensjonering og bemanning av interkommunal 
legevakt på kveld, natt og i helger. Dagens lokale daglegevakt i Nannestad – som rullerer mellom fastlegene 
– vil neppe innfri nye myndighetskrav og man må derfor se på mulighetene for interkommunal legevakt på 
døgnbasis. 
 
Fastlegeordningen dimensjoneres i takt med innbyggertallet og fortrinnsvis slik måte at innbyggerne har en 
reell valgmulighet for å bytte fastlege. Nannestad fikk ny fastlegehjemmel primo 2017 og har nå 9 fastleger 
som betjener i underkant av 11.000 listeinnbyggere. Det blir behov for ny fastlegehjemmel i 2018 og trolig 
nok en hjemmel i 2020–2021. 
 
Kommunale akutte døgnplasser (KAD/KØH) er lovpålagt tjeneste fra 2016 – og et alternativ til 
sykehusinnleggelse for pasienter som er for dårlige til å være hjemme, men ikke så syke at sykehus-
innleggelse er påkrevd. Nannestad kjøper tjenesten gjennom et vertskommunesamarbeid med Ullensaker – 
og deltar i relevante fagfora for å videreutvikle tjenesten. 
 
Miljørettet helsevern  
Nannestad er vertskommune for enheten Miljørettet helsevern – Øvre Romerike, som med to rådgivere og 
ca. 1/3 kommuneoverlegeressurs leverer fagspesifikke og lovpålagte tjenester til seks deltakerkommuner. 
Etter tre års drift er enhetens bemanning stabil, men det vil pga. økende oppgaverepertoar bli behov for å 
styrke bemanningen med ett rådgiverårsverk innen 2020. 
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
 Styrke arbeidet med «tidlig innsats» overfor barn og unge gjennom gode forebyggende tjenester 

som samhandler med hverandre 

 Dimensjonere og utvikle legevakttjenesten i henhold til nye myndighetskrav  

 Sørge for en velfungerende fastlegeordning 

 Sikre på kvaliteten i KAD/KØH-ordningen  

 Øke aktiviteten innen miljørettet helsevern  
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17 STØTTETJENESTEN 

 
 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet støttetjenesten består av enhetene kompetanse og arbeidssenter (KAN), miljøtjenesten, 
Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig, Myrstad bokollektiv, rus- og psykisk helsetjeneste, og 
konsulenttjenester for funksjonshemmede. 
 

Økonomiske rammer 
Kompetanse og arbeidssenter (KAN)  
Enheten fikk i august 2017 en bruker som har krav på arbeidstilbud etter fullført videregående opplæring.  
En ressurskrevende bruker som har behov for 1:1 bemanning, vil kreve lønnskostnader på 457.000 kroner 
for en 100 % stilling. Dette er satt av i budsjettet for 2018.  
 
Enheten har tatt inn flere brukere/arbeidstakere som har rett på lønn/oppmuntringspenger. I budsjettet for 
2017 ligger det inne 160.000 kroner til dette formålet. 
 
Rus – og psykisk helsetjeneste, Kompetanse og arbeidssenter og Miljøtjenesten 
Enhetene har merforbruk på drift og vedlikehold av leasingbilene. Dette skyldes oppjustering av 
leasingavtalene og det ble innført GPS og elektroniske kjørebøker ble montert i leasingbilene september 
2016. I budsjettet for 2018 er virksomheten tildelt 165.000 kroner til drift og vedlikehold av leasingbilene.  
  
Konsulent tjenester for funksjonshemmede 
Tjenesten har hatt en økning av søknader spesielt i forhold til behov for avlastningsplasser/tilbud som er 
lovpålagt til barn/ungdom med spesielle behov. Dette har medført at virksomhet har kjøpt flere 
avlastningsplasser hos eksterne samarbeidspartnere. 
 
Myrstad bokollektiv  
Enheten har 36 ansatte som skal avvikle lovfestet 5 og 6 uker ferie. Det ligger inne 799.000 kroner til 
styrbare vikarer i budsjettet for 2017. En kostnadsberegning viser at ferieavviklingen vil koste 1,072 mill. 
kroner. I budsjettet for 2018 er enheten kompensert for dette. 
 
Miljøtjenesten 
Enheten har 46 ansatte som skal avvikle lovfestet 5 og 6 uker ferie. Det ligger inne 1,229 mill. kroner til 
styrbare vikarer i budsjettet for 2017. En kostnadsberegning viser at ferieavviklingen vil koste 1,7 mill. 
kroner. I budsjettet for 2018 er enheten kompensert for dette. 
 
Enheten kjøper en institusjonsplass utenfor kommunen. I budsjettet for 2018 er miljøtjenesten styrket med  
90.000 kroner for å dekke prisøkningen. 

Støttetjenesten Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn 66 793 71 298 71 508 72 697 75 168 78 177 81 301

Andre driftsutgifter 12 594 6 832 8 458 7 213 7 335 7 482 7 633

Driftsinntekter -22 244 -17 881 -18 361 -17 295 -17 799 -18 399 -19 021

Sum 57 143 60 249 61 605 62 615 64 704 67 260 69 913

Handlings program



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2018-2021 

84 

 
 
Prestmosen omsorg og avlastningsbolig 
Enheten har 28 ansatte som skal avvikle lovfestet 5 og 6 uker ferie. Det ligger inne 638.000 kroner til 
styrbare vikarer i budsjettet for 2017. En kostnadsberegning viser at ferieavviklingen vil koste 868.000 
kroner. I budsjettet for 2018 er Prestmosen omsorg og avlastningsbolig kompensert for dette. 
 
Enheten har merforbruk på ekstravaktbudsjettet. Dette skyldes at man har vært nødt til å ta inn flere 
barn/ungdommer, som bor hos sine foreldre/pårørende, på lovpålagt avlastning.   
 
Tilskudd til ressurskrevende brukere 
Formålet med dette øremerkede tilskuddet er å sikre at brukere som krever stor ressursinnsats fra det 
kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunens økonomiske situasjon. 
I 2017 innrapporterte virksomheten 15 ressurskrevende brukere, men i løpet av 2017 ble et BPA- tiltak som 
hadde bemanning 24/7 avsluttet. Med bakgrunn i virksomhetens erfaring når det gjelder kriteriene for 
tilskuddsordningen, vil innslagspunktet øke, men kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 %. 
Virksomheten vil sannsynligvis få en inntektssvikt i størrelsesorden 0,7 mill. kroner som følge av at 
innslagspunktet økes til 1,235 mill. kroner.  
  

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Regjeringen forsterker innsatsen for mennesker med rus- og psykiske problemer. Det er lagt inn en styrking 
i budsjettet for 2018 på 600.000 kroner.  
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Virksomheten fikk ansvar for tjenester til en ressurskrevende bruker som kom flyttende fra en nabo-
kommunen høsten 2017. Bemanningen rundt denne brukeren vil være 2:1 på dagtid. Dette vil medføre 
betydelig økte lønnskostnader for virksomheten. Helårseffekt av styrkning med 2 årsverk for 2018 vil  
utgjøre ca. 1 mill. kroner.  
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18 HELSE 

 
 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet helse består av Nannestad sykehjem, servicefunksjoner og hjemmebaserte tjenester. 
Samlet består virksomheten av syv enheter og en stab. 
 
Staben består i dag av virksomhetsleder, to merkantile ressurser og legetjenesten.  
 
Nannestad sykehjem er delt i fire enheter og har som hovedoppgave å drifte institusjonsplasser for inntil 73 
pasienter i henhold til forskrifter, lover og avtaler. Inntil tre av plassene belegges av utskrivningsklare 
pasienter fra sykehus (samhandlingsplasser). Plasser på sykehjemmet er en del av en helhet for å ivareta 
innbyggernes behov for helsetjenester.  
 
Hjemmebaserte tjenester er delt i to enheter; hjemmesykepleien og rehabilitering, dagaktiviteter, og 
praktisk bistand. Enhetene yter blant annet helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere som har 
behov for hjemmesykepleie, fysio- og ergoterapitjenester, hjemmehjelp/praktisk bistand, dagsenter og 
dagaktivitetstilbud for personer med demens, forebyggende hjemmebesøk og hverdagsrehabilitering.   
 
Servicefunksjonene består av kjøkken, renhold og vaskeri. 
 

Økonomiske rammer 
Det er avsatt 1 mill. kroner til helserelaterte tiltak (styrbare vikarer, rehabilitering) på fellesområdet. 
Videre har virksomheten blitt tilført 224.000 kroner til regjeringens satsning innen habilitering og 
rehabilitering. Inntektene på sykehjemmet er redusert i 2018, da man ønsker en vridning fra 
institusjonsbasert til hjemmebasert tjeneste. 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Flere av virksomhetens utfordringer og behov er tidligere kommentert i tertialrapporteringene for 
inneværende år. Det henvises derfor til disse, samt virksomhetens innmeldte drifts- og investeringsbehov  
2018 – 2021. 
 
Utfordringer: 

 Aktivitetstilbud for eldre og demente 

 Bemannede omsorgsboliger for eldre 

 Bemannede leiligheter (bofellesskap) for demente 

 Hverdagsrehabilitering 

 Pasientbelegget i hjemmesykepleien øker 

 Kompetanse/rekruttering 

Helse Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn 100 840 100 864 101 016 104 714 108 276 112 604 117 110

Andre driftsutgifter 14 606 11 158 13 080 11 744 11 744 11 744 11 744

Driftsinntekter -25 874 -21 707 -21 707 -22 783 -23 408 -24 155 -24 921

Sum 89 572 90 315 92 389 93 675 96 612 100 193 103 933

Handlings program
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 Velferdsteknologi/digitalisering 

 Brukermedvirkning 

 Livsglede 

 IA -arbeid 
 
Nannestad kommune vil  i planperioden få flere, og en økt andel, innbyggere i de eldre aldersgruppene. 
Som kjent vil virksomheten ta hele omsorgstrappa i bruk, og satse på tidlig innsats som aktivitetstilbud, 
hverdagsrehabilitering, frivillig forebyggende hjemmebesøk, velferdsteknologi, bemannede leiligheter 
(bofellesskap) for demente, bemannede omsorgsboliger for eldre og gode hjemmebaserte tjenester for å 
bidra til at våre innbyggere skal kunne få muligheten til å bo lengst mulig i eget hjem under trygge forhold. 
En kjenner til at pleietyngden på sykehjemmet tilsvarer nærmere 1 bruker pr. årsverk. Derimot utgjør 
pleietyngden i hjemmebaserte tjenester ca. 5 brukere pr. årsverk. En vridning fra institusjonsbasert omsorg 
til hjemmebasert omsorg vil derfor innebære at flere kan få hjelp ut fra den til enhver tid tilgjengelige 
bemanning/ressurs. 
 
Generelt vil virksomheten stå overfor kompetanse- og personellmessige utfordringer som har betydning for 
både kapasitet og kvalitet på tjenestetilbudet. Utfordringene dreier seg både om å få nok arbeidskraft og at 
arbeidskraften har riktig kompetanse. Spesielt vil tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i de hjemmebaserte 
tjenester være en avgjørende suksessfaktor for at kommunen kan redusere behovet for institusjonsbaserte 
tjenester. Virksomhet Helse oppdaterer jevnlig sin kompetanseplan som definerer behov og tiltak for å 
rekruttere, beholde og gi muligheter for faglig utvikling av medarbeidere. 
 
Fortsatt er den største utfordringen i hjemmesykepleien der pasientbelegget øker betraktelig. I tillegg er 
det flere som skrives ut fra sykehus med smerteproblematikk, kreft og intravenøs behandling. Flere 
personer med demens bor hjemme og en merker at dagaktivitetstilbudet ikke er optimalt og en ser 
behovet for utvidelse av åpningstid til kveld og helg for å redusere antall sykehjemsplasser. Regjeringen vil 
fremme forslag til endring av Helse – og omsorgstjenesteloven som fastsetter en plikt for kommunene til å 
tilby et aktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjeldende fra 1. januar 2020.  
 
Brukermedvirkning er nedfelt i lovverket og skal skje på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten. Det betyr 
at brukeren skal være med å styre tilbud og egeninnsats, tjenestene skal utøves i samarbeid med 
pårørende og brukeren skal være sjef i eget liv. 
 
Hverdagsrehabilitering og mestring innebærer at de som mottar hjemmesykepleie, eller annen bistand, 
trenes opp til å bli mer selvhjulpne for å mestre egen hverdag. Treningen foregår i eget hjem og tar 
utgangspunkt i den enkeltes ressurser, ønsker og muligheter. Brukerens eget hjem har optimale 
forutsetninger for opptrening som er praktisk innrettet ut fra de funksjoner de fleste har ønske om å klare 
på egen hånd. At hjemmet er en bra plass for rehabilitering, beror også på at de fleste kjenner seg trygge 
når de er hjemme og kan bevege seg innenfor egne rutiner og rytmer, og forholde seg til kjente omgivelser 
og utfordringer i dagliglivet. Det vil være behov for økt innsats både knyttet til hverdagsrehabilitering og 
forebyggende hjemmebesøk i planperioden. 
 
En annen utfordring vil være å videreutvikle samhandlingen med frivillighet og samarbeidet med øvrige 
virksomheter i kommunen.  
 
Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag for både bruker, pårørende og 
omsorgspersonell. Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan 
bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for 
brukeren. Velferdsteknologi gir også store muligheter for effektivisering i driften av blant annet bemannede 
omsorgsboliger. Velferdsteknologi skal være en integrert del av kommunale helse – og omsorgstjenester 
innen 2020, jfr. de nasjonale føringene. 
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Stiftelsen Livsglede for Eldre har etablert konseptet Livsgledehjem og utviklet en sertifiseringsordning som 
skal ivareta den enkelte pasientens sosiale, kulturelle og åndelige behov gjennom å kunne oppfylle et sett 
av livsgledekriterier i tett samarbeid med frivillighet, barnehager og skoler. Virksomheten har nå igangsatt 
livsgledearbeidet som skal ses i sammenheng med øvrig kvalitetsarbeid i virksomheten. Livsgledehjem er 
ikke et prosjekt, men en varig endring og utvikling. 
 
Virksomheten jobber målbevisst med arbeidsnærværsarbeid, tilrettelegging og oppfølging for å øke 
arbeidsnærværet på enhetene. En ser at det totale sykefraværet viser en svær positiv utvikling. I 2. tertial – 
2017 lå det totale sykefraværet på 6,99, og målet må være å holde sykefraværet/arbeidsnærværet  på 
samme nivå i årene framover.  
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Her vises til vedtatt Strategisk plan for virksomhet Helse 2017–2030 og Sektorplan for kosthold og ernæring 
2017–2018. Videre innspill, grov skisse vedrørende organisering av sykehjemmet og hjemmebaserte 
tjenester.  
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19 KOMMUNAL DRIFT 

 
 

 
 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
Kommunal drift har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale boliger og eiendommer, veg, vann, avløp 
og kommunal park og idrett. Brann, feiing og renovasjon leveres gjennom interkommunale samarbeids-
selskap. Virksomheten er delt inn i tre enheter med felles stab og virksomhetsleder. 
 
Staben yter støttetjenester, herunder merkantile tjenester og prosjektledelse innenfor nybygg og større 
rehabiliterings- og utviklingsprosjekter. I tillegg er gebyrforvaltning, renovasjon, brann og feiing lagt til stab. 
Det samme er ressurser innenfor bolig- og eiendomsstøtte.  
 
Enhet for vann og avløp (selvkost) skal sørge for tilfredsstillende vannforsyning til innbyggerne og beskytte 
miljøet ved å ivareta at avløpsvannet blir samlet opp og renset. I tillegg skal enheten hindre at regn og 
oversvømmelser (overvannsproblematikk) skader bygninger og infrastruktur. Enheten er forurensnings-
myndighet for utslipp av avløpsvann inntil 2000 pe, herunder også fett og olje. Nannestad kommune kjøper 
drikkevann fra Univann IKS og avløpsrensing av Ullensaker kommune.  
 
Enhet for drift, service og vedlikehold drifter og vedlikeholder alle eiendommer som Nannestad kommune 
eier inkludert kommunale utleieboliger. I tillegg har enheten ansvar for drift og vedlikehold av veg, park og 
idrett.   
 
Enhet for renhold har ansvar for renhold i kommunalt eide bygninger med kommunal virksomhet. 
 

Økonomiske rammer 
Aktiviteter innenfor og utenfor selvkost 
Kommunal drift utfører aktiviteter både innenfor og utenfor selvkostområdet. Selvkostområdet finansieres 
ved utstedelse av gebyrer for de tjenestene som virksomheten utfører. Merforbruk eller mindreforbruk 
innenfor et selvkostområde dekkes opp ved bruk eller avsetting til bundet fond, og påvirker i liten grad 
kommunens bunnlinje. Aktiviteter utenfor selvkost finansieres blant annet over statlig rammetilskudd, 
skatteinntekter og leieinntekter. Mer- eller mindreforbruk utenfor selvkostområdet påvirker kommunens 
samlede bunnlinje. Nedenfor skilles det derfor på aktiviteter innenfor og utenfor selvkostområdet.  

 
 

Kommunal drift u/selvkostområdene Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn 25 142 25 116 25 979 26 448 27 347 28 440 29 574

Andre driftsutgifter 61 301 51 281 51 427 47 906 48 209 48 646 48 932

Driftsinntekter -26 240 -21 419 -21 690 -21 893 -22 351 -22 899 -23 467

Sum 60 203 54 978 55 716 52 461 53 205 54 187 55 039

Handlings program

Kommunal drift selvkostområdene Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn 10 174 11 659 11 659 11 939 12 341 12 839 13 354

Andre driftsutgifter 38 170 52 046 48 984 51 833 52 138 52 559 53 510

Driftsinntekter -57 296 -63 705 -60 643 -63 772 -64 479 -65 398 -66 864

Sum -8 952 0 0 0 0 0 0

Handlings program
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Økonomiske rammer – aktiviteter utenfor selvkost 
Det er i kommunens budsjett lagt inn et generelt effektiviseringskrav tilsvarende prisvekst på 2 % på posten 
andre driftsutgifter. Posten andre driftsutgifter utgjør 47,9 mill. kroner av en brutto driftsramme på 74,4 
mill. kroner, det vil si 64,4 %. Kommunal drift betaler mange utgifter på vegne av hele kommunen; strøm, 
forsikringer, kommunale gebyrer, snørydding, alarmtjenester, elektriker- og rørleggertjenester, leie-
kostnader og felleskostnader for mange av våre eide boliger, m.m. Felles for disse kostnadene er ofte at de 
øker mer enn både prisvekst på 2 % som er lagt inn i budsjettet og KPI. Kommunal drift har for 2018 blitt 
tildelt midler for aktivitetsøkning tilsvarende 1,6 mill. kroner. Allikevel er det en del usikkerhetsmomenter 
som kan føre til utfordringer ift. budsjettrammen for 2018 og utover: 
 
Festesaken 
Tingretten ga ikke kommunen medhold i festesaken, og formannskapet vedtok i august å anke til Norges 
Høyesterett. Det er vanskelig å forutsi hvilke konsekvenser en slik anke vil gi, men honorar til advokat vil 
øke, og det vil kunne påløpe saksomkostninger og salær til skjønnsmedlemmene. For 2017 ser det ut til at 
økte festekostnader, reduserte festeinntekter, løpende advokathonorar, saksomkostninger og salær til 
skjønnsmedlemmer vil kunne føre til en merkostnad på opp mot 2 mill. kroner. Kommunal drift har blitt 
styrket med 835.000 kroner til økte festeavgifter og 665.000 kroner til reduserte festeinntekter i 2018.  
 
På sikt vil et eventuelt tap i Høyesterett føre til et større og større gap mellom hva tomtefesterne betaler i 
festeavgift til kommunen, og hva kommunen selv må betale i festeavgift til Opplysningsvesenets fond for 
samme tomtegrunn. Dette vil i realiteten innebære at kommunens midler i større og større grad vil måtte 
brukes til å dekke festekostnader for et mindre antall tomtefestere, noe som igjen vil føre til en reduksjon i 
tjenester som kommer alle innbyggerne til gode, som f.eks. vedlikehold på bygningsmasse, kultur-
aktiviteter, skole, helse, barnehage, sykehjem, osv.  
 
Driftstilskudd til Øvre Romerike brann og redning IKS (ØRB) 
ØRB har lagt til grunn en deflator på 2,5 % i 2018. I tillegg har ØRB lagt inn 3,9 mill. kroner for endringer i 
rammebehov, jf. tabellen nedenfor. For 2018 innebærer dette at Nannestad kommune skal betale 10,4 mill. 
kroner for brann- og feiertjenester mot budsjettert 9,7 mill. kroner. Samlet gir dette en prisvekst på 10,4 %, 
og en merkostnad på 720.507 kroner. Denne kostnaden ligger ikke inne i budsjettet for 2018.   
 

 
 
For årene 2019-2021 legger ØRB til grunn en deflator på 3 %. Av tabellen over ser vi at det er lagt inn økte 
rammebehov utover deflator også for årene 2019 til 2021.  
 
Snørydding og strøing 
Kommunal drift inngår nye kontrakter på snørydding og strøing høsten 2017. Det vil bli kostnadsøkninger 
ift. snørydding og strøing, men dette er et område som er væravhengig og derfor beheftet med usikkerhet.  
 
 
 

Økninger utover lønns- og prisvekst 2018 2019 2020 2021

Stilling forebyggende 691 000 0 0 770 000

Beredskap Eidsvoll (7 mnd. Efffekt) 2 996 000 0 0 0

110- sentral 13 000 0 150 000 155 000

Beredskap Jessheim - 100 % stilling 0 876 000 0 0

Nedgravde oljetanker - 100 % stilling 0 0 733 000 0

Beredskap Nes, 2* 100 % stillinger dagberedskap 0 1 500 000 0 0

Økning DGI 256 000 0 0 0

Bortfall av tilskudd til deltidsutdanning 401 000 0 0 0

Budsjettavlastende tiltak -906 000 0 0 0

Finanskostnad, ref. investeringsbudsjett/-plan 485 000 0 0 0

Sum endringer i rammebehov 3 936 000 2 376 000 883 000 925 000
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Rehabilitering og utvidelse av Nannestad ungdomsskole og nytt påbygg kommunehuset (kultur) 
Nannestad ungdomsskole ble ferdig rehabilitert og tatt i bruk til skolestart høsten 2017. Under 
rehabiliteringen ble det leid inn brakker som medførte en samlet belastning på driftsregnskapet på over 13 
mill. kroner i 2016/2017. Kommunal drift fikk tilført midler for denne leiekostnaden, og de er nå rettmessig 
trukket ut igjen fra rammen.  
 
For budsjettåret 2017 ble det meldt inn behov for økt vaktmester- og renholdstjeneste da utvidelsen av 
Nannestad ungdomsskole og kulturdelen i kommunehuset, medfører økte arealer (BTA) på 1.816 kvm. På 
grunn av knappe ressurser ble det ikke tilført midler til økte vaktmester- og renholdstjenester. Kommunal 
drift arbeider med å forbedre, forenkle og fornye måter å arbeide på, men det er usikkert om dette vil være 
nok til å dekke for midler til verdibevarende tiltak.  
 
Økonomiske rammer – selvkostaktiviteter 
Når det gjelder de økonomiske rammene innenfor selvkostområdene, så skal alle budsjetter gå i balanse. 
Hovedplan for vann og avløp med tilhørende handlingsplaner legger opp til en høy aktivitet, og det har 
rammene tatt høyde for. Samtidig vil det kunne oppstå uforutsette og akutte hendelser som kan endre på 
prioriteringer. Nedenfor følger en kort gjennomgang av de forskjellige selvkostområdene. Alle priser er 
oppgitt uten mva.   
 
Vann 
- Årsgebyr pr. boenhet (fastgebyr) beholdes på samme nivå som i fjor, dvs. 950 kroner pr. boenhet.  
- Forbruksgebyret øker fra 11,74 kroner pr. m3 til 13,45 kroner pr. m3. Dette gir en økning i 

forbruksgebyret på 14,6 %. Tar en hensyn til fastgebyret så er den samlede prisøkningen på 9,5 %.  
- Ved inngangen til 2017 var selvkostfondet på ca. 8,5 mill. kroner. Den høye aktiviteten framover vil 

redusere fondet. Med bakgrunn i store investeringer må det forventes en økning utover normal 
prisvekst i vanngebyrene fra Nannestad kommune framover.  

 
Avløp 
- Årsgebyr pr. boenhet (fastgebyr) beholdes uendret på 1.650 kroner.  
- Forbruksgebyret reduseres fra 23,22 kroner pr. m3 til 21,52 kroner pr. m3 (reduksjon på 7,3 %). Den 

samlede prisreduksjonen er på 5 %.  
- Selvkostfondet var på ca. 11,1 mill. kroner pr. 01.01.17. Et planlagt høyere aktivitetsnivå vil forvente å 

redusere fondet på sikt. Samtidig vil de planlagte tiltakene medføre lavere driftskostnader slik at det 
framover i tid kun forventes mindre økninger i avløpsgebyrene.  

 
Septik 
- Gebyrsatsene økes med ca. 2,7 %. 
- Selvkostfondet var pr. 1. januar 2017 på ca. 1,4 mill. kroner. Det forventes en gradvis nedgang i fondet. 

Gebyrøkningen innenfor septikområdet ser foreløpig ut til å holde seg rundt deflator i de nærmeste 
årene.  

 
Feie- og tilsynsgebyr 
- Det foreslås ingen endringer i feie- og tilsynsgebyret.   
- Pr. 1. januar 2017 var selvkostfondet på ca. 896.000 kroner. Prognoser tilsier at fondet vil øke 

ytterligere, hvilket vil gi ingen eller minimal prisstigning framover i perioden.  
 
Renovasjon 
- Det er lagt til grunn en økning i standard renovasjonsgebyr fra 2.270 kroner til 2.349 kroner. Dette gir 

en prisvekst på 3,5 %. For øvrige priser og nærmere forklaring på hva renovasjonsgebyret består av, se 
prislisten som følger som vedlegg 11.  
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- Selvkostfondet var på ca. 532.000 kroner pr. 1. januar 2017. ØRAS har i sin økonomiplan lagt opp til en 

årlig prisvekst på 6 % fra 2018-2021. Dersom dette realiseres, vil dette medføre en økning i 
renovasjonsgebyrene framover på mer enn deflator.  

 
Protokoll fra ØRAS sitt representanskapsmøte 28.09.17 ble behandlet i formannskapet den 13.09.17, og det 
ble fattet følgende vedtak:  

«Formannskapet i Nannestad instruerer sine representanter til å stemme i mot økning i kommunale 
tilskudd utover kommunal deflator. 
 

Formannskapet er av den oppfatning at ØRAS ikke kan bruke overskudd ervervet fra 
selvkostområdet til å dele ut tilskudd til lag og foreninger.».   
 

Med bakgrunn overnevnte er det fortsatt uklart hva resultatet blir, og hvilke følger dette gir for Nannestad 
kommunes gebyrutvikling. 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Samarbeid om vann- og avløpstjenestene i Nannestad og Ullensaker kommuner 
Forvaltnings- og økonomiutvalget i Nannestad og formannskapet i Ullensaker vedtok høsten 2016 
enstemmig å iverksette utredning om samarbeid om vann- og avløpstjenestene iht. eget prosjektmandat. I 
juni ble arbeidsgruppens rapport ferdigstilt og etter godkjenning fra styringsgruppen har både politikere, 
tillitsvalgte og ansatte fått informasjon om arbeidet.  
 
Arbeidsgruppens arbeid oppsummeres i følgende punkter: 
- Det anbefales at kommunene fatter prinsippbeslutning om innføring av et utvidet samarbeid innenfor 

VA-sektoren 
- Samarbeidet begrenses til drift, forvaltning og utbygging av VA-anlegg, men begrenses slik at 

kommunene selv vedtar egne investeringsrammer 
- Samarbeidet foreslås organisert som et eget IKS 
- Inntil videre anbefales separate gebyrområder 
- Prosjektet videreføres gjennom et forprosjekt som vil danne grunnlag for å detaljere ut 

samarbeidsløsningen og en samarbeidsavtale.  
 
Styringsgruppa anbefaler kommunestyrene i begge kommuner å vedta et prinsipp om at kommunen 
etablerer et teknisk samarbeid om vann- og avløpstjenester, og at samarbeidet etableres som et IKS 
dersom videre arbeid (forprosjekt) ikke tilsier annen organisering. Videre at samarbeidsselskapet i 
samarbeid med kommunene skal arbeide for at gebyrnivåene harmoniseres slik at det kan innføres felles 
gebyrområde for kommunene. Ved et eventuelt positivt kommunestyrevedtak anbefaler styringsgruppa at 
styringsgruppa, supplert med representanter for de ansatte, viderefører arbeidet og gjennomfører et 
forprosjekt med blant annet følgende oppgaver:  
- Utarbeide plan for samhandling mellom selskap og kommuner 
- Planlegge gjennomføringen av myndighetsoppgaver 
- Avklare forholdet til vei og renovasjonsområdet 
- Avklare eierforhold til anlegg 
- Avklare regnskapsføring, selvkostregnskap og andre stabsoppgaver 
- Utarbeide selskapsavtale og vedtekter 
- Forberede virksomhetsoverdragelse og drøftinger med de ansatte 
- Foreslå lokalisering av virksomheten 
- Planlegge prosess for gjennomføringen av selskapsopprettelse mv.  
 
Fram til et eventuelt positivt vedtak arbeides det med en modellering av ledningsnettet (vann) i Nannestad 
for å få en bedre oversikt over hvilke konsekvenser som kan oppstå ved en eventuell vannforsyning fra 
Hurdal i stedet for Sjunken. Det er også tatt kontakt med Ullensaker kommune for å snakke om mulige 
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tiltak som bør iverksettes fram til den endelige, politiske beslutningen tas. Ved et eventuelt negativt avvik, 
så må Nannestad sikre seg nødvendig kompetanse til selv å drifte Sjunken vannbehandlingsanlegg.  
 
Eiendomsforvaltning 
Nannestad kommune har en høy befolkningsvekst. Med flere innbyggere øker kommunens tjenesteytelser 
til befolkningen, og det skaper igjen et økende behov for lokaler. Økende vedlikeholdsetterslep, høy 
befolkningsvekst og stram kommuneøkonomi er utfordrende. Det var i forrige handlingsprogram lagt opp 
til en ambisiøs plan for utførelse av tiltak. På grunn av at daglig drift krever mye ressurser, ser en at det vil 
ta noe lengre tid enn opprinnelig forventet å få utarbeidet en eiendomsstrategi og å få tilstrekkelig 
kjennskap til bygningsmassen og bygningsmassens tilstand.  
 

I 2017 er følgende prioritert: 

- Brannsikkerhet – avdekke og rette opp avvik, herunder branndokumentasjon i IK-Bygg  
- Kartlegging og rapportering av bygningers tilstand, skaderisiko og avvik i IK-Bygg  
- Oppdatert oversikt over antall kvm (BTA) – kommunale bygninger 
- Påbegynt med tilstandsanalyser av kommunale bygninger (utført etter NS 3424, nivå 1-registreringer)  
 
Skjemaet nederst i dokumentet viser hva som prioriteres i handlingsperioden.  
 
HMS 
I 2017 ble det frigjort en ressurs til å arbeide i stab med HMS, ENØK, gatelys, m.m. En ser at det har blitt et 
noe høyere fokus på HMS, men at gatelysprosjektet (overgang til LED) og generell drift av gatelys er 
tidkrevende og har tatt det meste av tiden. ENØK er det i mindre grad arbeidet med i 2017, men det er 
forventet at når gatelysprosjektet avsluttes i løpet av 2018, så vil ENØK-arbeidet starte for fullt. Det er 
videre forventet at ENØK-arbeidet vil kunne finansiere minst 50 % av stillingen til rådgiver i stab.  
 
HMS er et viktig område. Det erfares at det ikke er satt av nok ressurser til dette arbeidet, og at det derfor 
er behov for en ny medarbeider som er dedikert til å arbeide med oppgradering og utvikling av HMS, 
dokumentasjon, kvalitetssikring, beredskap, oppfølging brukere, oppfølging av avvik fra tilsynsmyndigheter 
samt oppfølging av lovpålagte krav, m.m. Vedkommende som tilsettes vil arbeide 50 % på vann og avløp, og 
50 % på øvrig drift. Fordelingen kan bli noe annerledes. Målet er å få ansatt en person med slik kompetanse 
at vedkommende etter hvert også kan bidra med andre oppgaver innenfor f.eks. eiendomsforvaltning/-
boligforvaltning, eventuelt prosjektledelse.   
 
Ressurseffektiv renholdsdrift 
Kostra-statistikken for årene 2014-2016 viser at Nannestad kommune har følgende utgifter til renholds-
aktiviteter. Som vi ser av tabellen nedenfor ser det ut til at Nannestad kommune har et høyt nivå på 
kostnadene sammenlignet med Akershus, Landet og Kostragr. 7.  
 

 
 
Kommunal drift har ansvar for renhold av alle bygg, bortsett fra sykehjemmet som har eget 
renholdspersonell. Kommunal drift har iverksatt tiltak som allerede i 2016, men hovedsakelig i 2017, vil 
bidra til lavere utgifter til renholdsaktiviteter. Tabellen nedenfor viser utgiftene til renholdsaktiviteter 
samlet for formålsbygg, og hvordan de er fordelt når en ser på formålsbygg uten sykehjem og sykehjemmet 
for seg selv.  
 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Utg.til renholdsaktiviteter i  

kommunal eiend.forvalt. pr kvm 176 182 183 136 142 150 148 160 171 125 139 150

Nannestad kommune Akershus Landet Kostragr. 7

Produktivitet renholdsaktiviteter
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Av tabellen over ser en at utgiftene til sykehjemmet pr. kvm. for perioden 2014-2016 har økt betydelig 
sammenlignet med utgiftene for øvrige formålsbygg som har stått stille. Det er en utfordring når Kommunal 
drift iverksetter effektiviseringstiltak, mens resultater måles for hele kommunens virksomhet. 
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Forenkle, forbedre og fornye 
Kommunal drift ser hele tiden etter muligheter for å forenkle, forbedre og fornye driften. To robotklippere 
ble kjøpt inn (kommunehuset og PU-bolig) i 2017, og etter en testperiode og vurdering av nye, egnede 
grøntarealer har vi meldt inn et investeringsbehov på fem nye robotklippere i 2018. Ved prosjektering av 
nye bygg, bør det settes som et krav at grøntarealene utformes og tilrettelegges for robotklipp så langt 
dette er mulig. Å bruke robotvasker til å vaske store flater i idrettshallene er et annet satsningsområde, og 
dette er meldt inn som et investeringsbehov for 2018. Satsningen vil gi høyere effektivitet ved at 
renholderne kan utføre annet renhold mens robotvaskere skurer de store flatene. I tillegg vil det kunne gi 
mindre ergonomiske belastninger, og kanskje også et mindre forbruk av vann og kjemikalier da en robot er 
gjerrig på dette.  

 
Avhending av eiendom 
Kommunal drift forvalter og drifter noe over 70.000 kvm (BTA) bygningsmasse. Av dette arealet er det flere 
lokaler som leies ut til ideelle organisasjoner med en avtaleklausul at de skal stå for drift og vedlikehold, 
eller som kun er delvis eller sporadisk i bruk. Dette gjelder blant annet Kringler skole, Alderspensjonatet 
(Nuskos), Holter kulturhus, Steinsgård skole og Haugastøl. Bygningene er eldre og krevende å holde vedlike, 
og Kommunal drift har registrert flere avvik iht. internkontrollforskriften, bl.a. sikkerhet mot brann og 
brannforebygging. Kommunal drift foreslår å avhende Kringler skole, Alderspensjonatet (Nuskos) og 
Haugastøl gjennom salg, og at det budsjetteres med salgsinntekter for 2018 i investeringsplanen til-
svarende utført takst. Etter innløsning av festetomt, foreslås det også å avhende Holter kulturhus. Det kan 
være flere eiendommer som vurderes avhendet, men dette vil bli tatt opp til politisk behandling på et 
senere tidspunkt.  
 
Gatelys 
Det er gjort et omfattende arbeid med å skifte ut til LED-armaturer i 2017. I Holter er det nå kontroll på 
umålte anlegg og alle HQL-armaturer er skiftet ut til LED. I Maura pågår det et arbeid som forventes 
sluttført innen utgangen av året, og noe er utskiftet på Åsgreina. Utskifting av LED på Kneppefeltet og 
Åsgreina ferdigstilles i 2018. Når det gjelder Kneppefeltet pågår det en del påkrevd vedlikeholdsarbeid før 
utskifting til LED. Det forventes at LED-prosjektet vil medføre reduserte kostnader til strøm. Samtidig vil en 
økning i antall gatelys på nye byggefelt føre til en høyere strømkostnad, og det forventes en generell økning 
i strøm- og energikostnader fra markedet som nok vil være høyere enn deflator. 
 
I Romerikskommunene pågår det et arbeid med å utarbeide utkast til ny vegnorm, hvor det er foreslått at 
det skal være gatelys på alle kommunale veger. Forslag til ny vegnorm vil bli lagt fram til politisk 
behandling. Nannestad kommune har flere kommunale veger uten gatebelysning, blant annet Skjærevegen 
i Maura.     
 
 
 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Utg.til renholdsaktiviteter  8 226 323 8 494 636 8 551 911 6 757 198 6 966 759 6 981 856 1 469 125 1 527 877 1 570 055 

Arealer (BTA) 46 697      46 697      46 697      38 742      38 742      38 742      7 955        7 955        7 955        
Utg.til renholdsaktiviteter i  

kommunal eiend.forvalt. pr kvm 176           182           183           174           180           180           185           192           197           

Samlede renholdsaktiviteter 

formålsbygg

Hvorav renholdsaktiviteter 

sykehjemProduktivitet 

renholdsaktiviteter

Hvorav renholdsaktiviteter uten 

sykehjem
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Langsiktig arbeid med ENØK 
Det er satt av 4 mill. kroner i planperioden til ENØK-investeringer, og pengene skal brukes til et langsiktig 
ENØK-arbeid. I 2017 ble det omgjort en ressurs til rådgiverstilling som bl.a. skal arbeide med ENØK. I tillegg 
arbeides det med å innhente ekstern konsulenttjeneste som kan hjelpe oss med å kartlegge det potensialet 
kommunen har for energieffektiviseringstiltak i våre bygg (ENØK-analyse), samt bidra til å utforme enkle 
delstrategier for energiledelse i Kommunal drift. ENØK-analysen og delstrategiene for energiledelse vil 
danne grunnlag for forutsigbare og konkrete energisparemål, som igjen vil gi føringer for det videre ENØK-
arbeidet med den kommunale bygningsmassen.  
 
Vann og avløp 
Kommunestyret vedtok i februar 2017 (sak 4/17) ny hovedplan for vann og avløp med tilhørende 
handlingsplaner for vann og avløp. Handlingsplanene revideres årlig og følger som vedlegg 12 og 13. 
Vedlagte handlingsplaner innebærer noen endringer og tilføyelser, og det er lagt inn tiltak for 2021. Av 
viktige satsningsområder kan nevnes: 
 
Vann: 
- Tilpasning av vannforsyningsnettet i Nannestad kommune i forhold til hvilken vannkilde som blir 

vedtatt benyttet (videre drift av Sjunken eller vann fra Hurdalsjøen). Det foretas en modellering av 
vannledningsnettet høsten 2017 til hjelp i dette arbeidet.  

- Avklare reservevann- og nødvannforsyning.  
- Utskifting/vedlikehold av ledningsnettet, hvor det er lagt opp til en utskiftingstakt på opp mot 1,5 % pr. 

år, det vil si ca. 3,6 km.  
- Utskifting av rundt 350 vannmålere årlig da mange av vannmålerne er gamle og utdaterte. Det 

investeres i vannmålere med innebygde fjernavlesere, slik at kundene etter hvert slipper å lese av 
vannmålerstanden. Det det vil ta noen år for infrastrukturen rundt dette er implementert.  

 
Avløp:  
- Intensivere arbeidet med å lokalisere innlekking av fremmedvann til spillvannsnettet. Nannestad 

kommune har en innlekkingsstatus på 50 %. Ved å utbedre og redusere innlekkingen får kommunen 
reduserte energi- og vedlikeholdskostnader for transport og pumping av spillvann i tillegg til reduserte 
kostnader for rensing. Nytt tiltak i handlingsplanen gjelder rehabilitering av spillvannsnettet og 
vannledning i Dambakken.  

- Fullføre arbeidet med opprydding i private avløpsanlegg slik at de har godkjente avløpsløsninger i 
henhold til lokale forskrift (spredt avløp). Målet er at dette fullføres innen 2021.  

- Økt fokus på håndtering av overvann i forhold til perioder med ekstremnedbør.  
 
Felles for VA: 
- Optimalisering av driftsovervåkningssystemene.  
- Oppdatere og forbedre VA-kartverket 
- Jevnlig revidering av handlingsplanen i forhold til endringer og utvikling i kommunens behov. 

Handlingsplanen for vann og avløp legges ved som vedlegg til handlingsprogrammet.   
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Prioriterte oppgaver i handlingsperioden - oppsummering 
Nedenfor følger en skjematisk oppstilling over prioriterte oppgaver i handlingsperioden med status:  
 

 
 

 

Prioriterte oppgaver Delmål Tiltak

Resultat fra sist 

måling Ambisjonsnivå

Drifte og forvalte iht 

gjeldende normer

Ha et dokumentert 

internkontrollsystem

Omdisponere ressurser og prioritere 

dokumentasjon av internkontroll-

system Påbegynt

Oppdatert og dokumentert 

internkontrollsystem iht lover og 

forskrift innen 2020

Tydelig eierskap med 

overordnede mål
Utarbeide en eiendomsstrategi Påbegynt

Ferdig utarbeidet 

eiendomsstrategi - 2018

Utvikle og oppdatere en oversikt over 

tall og fakta over kommunens 

eiendomsportefølje (Antall kvm, 

brukere, boliger, formålsbygg, m.m.) 

Utført
Ferdig utarbeidet og oppdatert 

oversikt - 2017

Kartlegging av bygningsmassen gitt 

tilstandsgrader
Påbegynt **)

Kartlagt bygningsmasse med 

tilstandsgrader fra 0 (god standard) 

til 3 (omfattende skader) - Medio 

2018

Eiendommer kategoriseres: A: Eiend. 

som skal satses på, B: Eiend. som 

skal utvikles til annen bruk og C: 

Eiend. som kan avhendes.

Ikke påbegynt

Kategoriseringen er ferdig utført for 

all bygningsmasse innen utgangen 

av 2018

Generelt mål for alle i kommunal drift

Bolig og eiendom

God kjennskap til 

bygningsmassen og 

bygningsmassens tilstand

Ta vare på kommunens 

verdier i fast eiendom

Prioriterte oppgaver Delmål Tiltak

Resultat fra sist 

måling Ambisjonsnivå

Tydeliggjøre driftsfunksjonenes rolle Utført
Utarbeidet organisasjonsplan i 

2017

Etablere kontaktpersoner i soner Utført 2017

Utarbeide brukeravtaler/ 

tjenesteavtaler

Utvikle brukeravtaler med  

tjenesteområdene for tydelig 

fordeling av ansvar og oppgaver for 

eiendomsdrift og relaterte 

brukertjenester

Påbegynt, arb m 

maler Innen utgangen av 2018

Etablere delstategier for miljø- 

og energiledelse innenfor 

eiendom.

Oppnå redusert energibruk og sikre 

raskere gjennomføring av ENØK-

prosjekter. Ikke påbegynt Innen utgangen av 2019

Driftssentral

Samle styrings- og 

overvåkingssystemene (SD-anlegg) Ikke påbegynt Innen utgangen av 2021

Ressurseffektiv 

renholdsdrift

Kostra: Reduksjon av utg. til 

renholdstiltak i kommunal 

eiendomsforvaltning pr kvm

Økt bruk av maskiner og innkjøp av 

robotvasker i stedet for bruk av 

mopper

2014: 176        

2015: 182          

2016: 183

Kostra-parameteret viser en 

nedgang fra forrige år

Valg av framtidig 

vannkilde for Nannestad 

kommune *)

Bidra i utredningsarbeidets 

fase 1 og 2.

Kommunal drift deltar med 

nødvendige ressurser etter behov fra 

Plan og strategi

Pågår Iht gitte frister fra styringsgruppe

Tiltak iht revidert 

handlingsplan for vann, 

se eget vedlegg bak i ØP

Gjennomføre tiltak iht revidert 

handlingsplan for vann
Se revidert handlingsplan for vann Pågående Utført tiltak iht plan

Tiltak iht revidert 

handlingsplan for avløp, 

se eget vedlegg bak i ØP

Gjennomføre tiltak iht revidert 

handlingsplan for avløp
Se revidert handlingsplan for avløp Pågående Utført tiltak iht plan

Utarbeide handlingsplan for veg i 

tråd med hovedplan
Ikke påbegynt Utarbeidet handlingsplan

Rehabilitere Holtervegen mellom 

Vestlykkja og sørover mot Gamle 

Løken skole

Utført 2017

Låkedalsvegen oppgraderes med 

forsterkningslag
Påbegynt 2018

**)   Det vil bli kjøpt inn et nytt verktøy som vil effektivisere arbeidet med å sette tilstandsgrader i tråd med NS 3424.  

Bolig og eiendom

Vann

*)     Framtidig vannkilde for Nannestad kommune behandles i stab for Plan og strategi.

Avløp

Veg 

Rehabilitering og 

forbedret vedlikehold av 

eksisterende vegnett

Gjennomføre tiltak iht 

hovedplan for veg

Enkel og tydelig organisering av 

eiendomsdriften

Ressurseffektiv 

eiendomsdrift

Redusere energibruk

Renhold
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20 KOMMUNAL FORVALTNING 

 
 

 
 

 
 

Tjenester og oppgaver 
Kommunal forvaltning dekker bygge- og delesaksbehandling, plan og regulering, oppmålingsvirksomhet, 
kart, kommunal skog, landbrukskontor, miljø og vilt- og fiskeforvaltning. 
 

Økonomiske rammer 
Innenfor virksomheten er det vedtatt lovbestemt selvkost innenfor avdelingene byggesaksbehandling, 
oppmåling og for de private reguleringer som utføres av planavdelingen. Slik prognosene ser ut så er man 
på god vei til å klare og holde seg innenfor selvkost både på oppmåling og byggesak, selv om dette igjen er 
avhengig av aktivtetsnivået på bruk av disse tjenestene framover. For 2017, vil ikke byggesak kunne 
forvente å gå i like mye overskudd, da antall ansatte ved avdelingen nå er økt med 50 % byggesaks-
behandler fra desember 2016. Planavdelingen vil ikke klare å jobbe til selvkost, men dette er heller ikke noe 
dramatisk, da svært få planavdelinger klarer dette. 
 
Gebyrene økes med deflator (2,6 %) på områdene byggesak og kart- og oppmåling, mens gebyrene på plan 
øker med 10 %. Vi er fortsatt en av de kommunene på Øvre Romerike som ligger i nedre sjiktet når det 
kommer til gebyrer på området kommunal forvaltning, og dette har vi også som mål å være framover. 
 
Kommunene på Øvre Romerike har samarbeidet om et felles byggetilsyn siden 2009. Pr. i dag består 
tilsynet av alle kommunene på Øvre Romerike bortsett fra Eidsvoll, og tilsynet er organisert som et verts-
kommunesamarbeid med Ullensaker som vertskommune. Tilsyn etter plan og bygningsloven kapittel 25 er 
en kommunal oppgave og en kommunal plikt. Det overordnede målet med å utføre tilsyn er å sikre det 
offentliges interesser i at bygningene har god kvalitet og beskytter brukerne mot skade og ulempe.  
 
For 2017 er det planlagt en økning fra 2 til 3 ansatte i byggetilsynet. Dette vil for Nannestad sin del utgjøre 
en økning på ca. 100.000 kroner på budsjettet. Utgiften føres som selvkost, og gebyrene er som nevnt ikke 
økt med mer enn deflator. Med andre ord skal økningen kunne tas innen budsjettet, og vil ikke ha noe å si 
på gebyrene slik de nå foreligger. 
 
Det er fortsatt stor byggeaktivitet i Nannestad, og nye områder er stadig gjenstand for regulering gjennom 
planavdelingen. Dette fører igjen til økt arbeidsmengde både til kart- og oppmåling og byggesak, men man 

Kommunal forvaltning u/selvkostområdene Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn 3 510 4 768 4 768 4 929 5 097 5 302 5 511

Andre driftsutgifter 531 749 1 033 827 827 827 827

Driftsinntekter -726 -478 -478 -504 -517 -533 -550

Sum 3 315 5 039 5 323 5 252 5 407 5 596 5 788

Handlings program

Kommunal forvaltning selvkostområdene Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn 6 784 5 282 5 745 6 860 7 093 7 377 7 670

Andre driftsutgifter 5 632 2 604 878 1 288 1 288 1 288 1 288

Driftsinntekter -10 901 -6 239 -4 447 -6 243 -6 423 -6 646 -6 873

Sum 1 516 1 647 2 176 000 1 905 000 1 958 000 2 019 000 2 085 000

Handlings program
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skal også ta høyde for at det kan komme svingninger. Tabellen under viser boliger som er tatt i bruk og 
antall som er godkjent de siste fem årene. 
 
 

 
 
For inneværende år vil lønnskostnader være noe lavere grunnet noen vakante stillinger. Spesielt gjelder 
dette byggesak, hvor det har vist seg vanskelig å få tak i nye medarbeidere. For 2018 og kommende år 
planlegger virksomheten med full tilsetting i alle stillinger, da dette også er et behov for en virksomhet med 
mange arbeidsoppgaver.  

 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
For byggesak kan utfordringene deles i to; det er den økonomiske og den kapasitetsmessige utfordringen. 
Med den kapasitetsmessige utfordringen menes det til enhver tid høye antallet av byggesaker som kommer 
inn, og utfordringen med å håndtere disse innenfor de lovpålagte fristene. Avdelingen har god 
internkontroll og følger opp saker etter bestemt prioritet og behandling. Men på tross av et høyt 
arbeidstempo og flinke medarbeidere så er dette en skjør prosess, som avhenger av at alt går etter rutine 
og uten fravær. En fjerde medarbeider på byggesak vil styrke avdelingen, samt gjøre den mer robust i 
situasjoner med ekstra høyt trykk eller andre uforutsette hendelser. Den økonomiske utfordringen til 
byggesak er at avdelingen har opparbeidet seg et nokså stort selvkostfond. Dette skal benyttes i løpet av en 
5 års periode. Å være en av landets mest effektive byggesaksavdelinger, sammenholdt med såpass mange 
byggesaker, har en «nedside» ved at gebyrene som tas inn danner et overskudd. En klar regel for selvkost 
er at man ikke skal ta betalt for mer enn det tjenesten faktisk koster i gjennomsnitt. Året 2017 har vært 
benyttet til en nøye og ny gjennomgang av gebyrregulativet, og det vil komme en god del endringer her fra 
2018. Vi er en kommune som ligger lavest på byggesaksgebyrer på Øvre Romerike, og har gjort dette de 
senere årene også. Fra og med neste år vil gebyrene bli noe endret, og noen av dem også gå ytterligere ned 
som følge av en svært effektiv saksbehandling.  
 
For planavdelingen ble 2017 et godt år med en nytilsatt i 100 % stilling fra sommeren. Framover anser man 
planavdelingen til å være robust nok til å kunne ta de plansaker som er under utarbeidelse og i et nokså 
langt perspektiv dersom antall saker forblir på nåværende nivå. For 2018 vil rullering av kommuneplanen 
også kreve en god del ressurser. Et godt samarbeid med byggesaksavdelingen allerede under planprosessen 
gjør også sitt til at planarbeidet blir mer grundig og legger bedre til rette for en effektiv byggesaks-
behandling senere. Dette er et arbeid som vil videreføres og som vi anser som svært viktig framover. Videre 
vil utfordringer i planperioden være en viss usikkerhet knyttet til regional plan for areal og transport, og 
innsigelser fremmet på bakgrunn av denne inntil kommuneplanen er rullert. Dette skaper ikke bare 
merarbeid og at planer tar lenger tid, men også en usikkerhet i forhold til hvilke signaler vi kan gi utbyggere 
med tanke på planlegging av deres områder. Forhåpentligvis vil rulleringen av kommuneplanen gi mer 
forutsigbarhet.  
 
Landbruk skal jobbe ut fra og følge den landbrukspolitikken som til enhver tid er vedtatt, og dette kan også 
skape noen utfordringer ved at det tidvis er noe uforutsigbart. De ulike tilskuddordningene skal behandles 
av kommunen, og det benyttes mye tid til dette. Videre blir et viktig arbeid fremover å bli mer delaktig i 
planarbeidet ved virksomheten. Blant annet klimaendringer gir sitt utslag i at mange hydrotekniske anlegg i 
landbruket trenger oppgraderinger, og det blir mye oppfølging i forbindelse med dette.  
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Antall boliger tatt i bruk 24 34 76 135 142 167 97*

Antall godkjente boliger 30 66 122 168 187 329 104*

* Tall pr.1. halvår 2017
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Miljø var et nytt område for forvaltning fra 2016, og den halve stillingen til dette arbeidet har fått mange og 
store oppgaver. Stillingen har som ansvar å bistå i arbeidet med veiledning innenfor alle miljøsaker og saker 
som omhandler naturmangfold, og dette er et økende behov i de fleste fagområder ved kommunal 
forvaltning. Det stilles stadig strengere krav til vurderinger og utredninger innenfor feltet, og miljørådgiver 
har en viktig jobb med å bistå i gjennomgangen av materialet som fremmes i de ulike landbruks-, plan- og 
byggesaker. Nannestad kommune er med som en av landets pilotkommuner for utarbeidelse av 
kommunedelplan for naturmangfold, og dette er et tidkrevende arbeid. Videre vil en rullering av klima- og 
energiplanen også være en prioritert oppgave i 2018/2019. 
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Virksomhetens hovedprioritet er hele tiden å levere lovpålagte arbeidsoppgaver innenfor de frister som 
loven setter. Når virksomheten klarer dette er det også lettere å følge opp de ulovligheter som eventuelt 
måtte foregå i Nannestad av bygg- og anleggstiltak og annet. Ulovligheter følges opp av både tilsyn på 
kommunenivå, men også sammen med det interkommunale byggetilsynet. 
Videre er det en prioritert oppgave å fremme så gode saker som mulig for plan- og utviklingsutvalget og 
klima- og miljøutvalget. Kommunal forvaltning er den virksomhet i Nannestad kommune som produserer 
flest politiske saker, og det er viktig at saksframlegg og informasjon til politisk miljø er så god som mulig før 
beslutning i sakene skal tas.  
 
Det merkes at virksomheten har hatt et høyt trykk med saker over lengre tid. Det er et normalt stabilt antall 
ansatte ved virksomheten, og få som slutter. Allikevel er det viktig å ha fokus på at medarbeidere jobber 
under tidvis stort arbeidspress, og at det er viktig at man til enhver tid vurderer kapasiteten. En prioritert 
oppgave fremover vil være å sørge for at kapasiteten gjenspeiler den aktivitet i antall saker som er til 
enhver tid. 
 
Utover dette er det viktig å yte en best mulig service og veiledning slik at kommunens innbyggere føler de 
får kompetent veiledning og kontakt med fagområdene. En god service yter man gjennom kompetente 
medarbeidere med et bredt fagmiljø i ryggen, og dette er en viktig lederoppgave å ta vare på. Det er også 
viktig at medarbeiderne trives i virksomheten, da dette fører til økt arbeidskapasitet og en effektiv 
saksbehandling som kommer innbyggerne til gode. 
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21 NANNESTAD KOMMUNE FELLES 
INKL. TROSSAMFUNN 

 
 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
I rammeområde for Nannestad kommune felles inkl. trossamfunn ligger blant annet budsjett for skatt, 
rammetilskudd, renter og avdrag, avskrivninger m.m. 
 

Økonomiske rammer 
For kommentarer vedrørende budsjettert skatteinngang, rammetilskudd, skjønnsmidler og finans henvises 
det til kapittel 6 og 7. 
 
Andre sentrale inntekter inkluderer fortrinnsvis integreringstilskudd til flyktninger. Kommunen får utbetalt 
integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger, personer med opphold på humanitært grunnlag og 
familiegjenforening. Tilskudd gis ordinært for en periode på fem år fra mottak. Det er forventet en nedgang 
i antall asylsøkere i 2018. Av den grunn budsjetteres det med 9,3 mill. kroner i 2018, ned fra 10 mill. kroner 
i 2017. 
 
For 2018 avsettes en lønnsreserve på 12,7 mill. kroner på fellesområdet. Avsetningen er basert på at 
lønnsoppgjøret for 2018 samsvarer med de 3 % som er anslått i statsbudsjettet for 2018. Lønnsreserven 
fordeles fra fellesområdet til de ulike virksomhetene når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent.  
 
Det er videre budsjettert med et positivt premieavvik på 18,8 mill. kroner i 2018, i henhold til premie-
prognoser fra KLP og SPK. Egenkapitaltilskuddet til KLP er budsjettert til 2 mill. kroner i 2018. 
 
Foruten avskrivninger og kalkulatoriske renter, ligger de sentralt bevilgede midlene omtalt i kapittel 6.3 
plassert under andre driftsutgifter på fellesområdet. 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Det vises til utfyllende kommentarer under kapittel 6 og 7.  
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Det vises til utfyllende kommentarer under kapittel 6 og 7.  
 
 
 
 

Nannestad kommune felles Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn -12 239 14 700 10 657 3 931 4 348 6 231 6 814

Andre driftsutgifter 161 320 105 992 141 110 123 614 130 419 137 059 139 247

Driftsinntekter -696 590 -691 663 -734 556 -732 256 -754 649 -780 551 -802 697

Sum -547 509 -570 971 -582 789 -604 711 -619 882 -637 261 -656 636

Handlings program
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TROSSAMFUNN 

 
 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
Ansvarsområdet omfatter overføring av driftstilskudd til Nannestad kirkelige fellesråd og til andre 
trossamfunn. 
 

Økonomiske rammer 
For 2018 er det budsjettert med drøyt 6,3 mill. kroner til overføring av driftstilskudd til Nannestad kirkelige 
fellesråd. Økningen skyldes i hovedsak lønns- og prisvekst. 
 
Over investeringsbudsjettet er det bevilget 0,5 mill. kroner i 2018. Kostnadsrammen i investerings-
budsjettet for 2018 ligger 0,5 mill. kroner lavere enn de tenkte årlige bevilgninger til investeringer,  dette 
skyldes at Nannestad kirkelig fellesråd fikk 1,5 mill. kroner i 2017 til oppgradering av Holter kapell.   
 
Det er videre over driftsbudsjettet satt av 980.000 kroner, som skal dekke tilskudd til medlemmer i andre 
trossamfunn. Disse medlemmer har krav på samme tilskudd pr. medlem som det kirkens medlemmer får. 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Ingen spesielle utfordringer på nåværende tidspunkt utover ordinære bevilgninger i årene framover. 
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Det henvises til vedlegg 9 som omtaler budsjettforslaget fra Nannestad kirkelige fellesråd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trossamfunn Regnskap Vedtatt Justert Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Lønn 0 0 0 0 0 0 0

Andre driftsutgifter 7 674 7 123 7 247 7 343 7 592 7 897 8 212

Driftsinntekter -1 0 0 0 0 0 0

Sum 7 673 7 123 7 247 7 343 7 592 7 897 8 212

Handlings program
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Vedlegg 1. Økonomisk oversikt drift 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomisk oversikt drift Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -31 264 -30 774 -30 774 -33 005 -33 979 -35 133 -36 109

Andre salgs- og leieinntekter -82 708 -76 650 -76 726 -80 933 -83 309 -86 156 -89 089

Overføringer med krav til motytelser -82 675 -58 508 -55 258 -57 886 -59 271 -60 924 -62 634

Rammetilskudd fra staten -304 541 -314 939 -314 939 -334 800 -348 821 -354 056 -359 158

Andre statlige overføringer -23 948 -20 949 -20 180 -22 101 -22 373 -22 690 -23 024

Andre overføringer -1 360 -133 -133 -84 -86 -90 -92

Inntekts- og formuesskatt -306 685 -321 638 -317 638 -340 052 -347 427 -354 915 -362 517

Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0 0

Andre direkte og indirekte skatter -10 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter -833 192 -823 591 -815 648 -868 861 -895 266 -913 964 -932 623

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 374 268 396 730 390 937 410 586 424 593 441 710 459 599

Sosiale utgifter 101 062 111 570 113 441 109 731 113 839 118 950 124 255

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 105 726 99 161 98 488 90 828 90 828 90 828 90 828

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 127 148 131 414 125 255 145 912 147 405 149 188 151 026

Overføringer 39 754 38 924 38 164 42 577 42 901 43 372 43 692

Avskrivninger 39 891 36 446 31 073 36 446 36 446 36 446 36 446

Fordelte utgifter -2 641 -2 254 -2 291 -2 487 -2 547 -2 621 -2 699

Sum driftsutgifter 785 208 811 991 795 067 833 593 853 465 877 873 903 147

Brutto driftsresultat -47 984 -11 600 -20 581 -35 268 -41 801 -36 091 -29 476

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte -2 962 -1 783 -1 783 -1 783 -1 783 -1 783 -1 783

Gevinst finansielle instrumenter -8 517 -6 177 -6 177 -6 177 -6 177 -6 177 -6 177

Mottatte avdrag på utlån -269 -200 -200 -200 -200 -200 -200

Sum eksterne finansinntekter -11 748 -8 160 -8 160 -8 160 -8 160 -8 160 -8 160

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 23 979 25 850 25 850 28 653 31 698 35 462 35 592

Tap finansielle instrumenter 351 0 0 0 0 0 0

Avdragsutgifter 30 361 31 036 31 036 34 981 39 358 41 929 43 672

Utlån 104 300 300 300 300 300 300

Sum eksterne finansutgifter 54 795 57 186 57 186 63 934 71 356 77 691 79 564

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 43 046 49 026 49 026 55 774 63 196 69 531 71 404

Motpost avskrivninger -39 891 -36 446 -31 073 -36 446 -36 446 -36 446 -36 446

Netto driftsresultat -44 829 980 -2 628 -15 940 -15 051 -3 006 5 482

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -13 309 -33 355 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond -8 365 -10 571 -7 200 -6 862 -11 966 -24 991 -34 652

Bruk av bundne fond -2 211 -8 978 -8 746 -8 646 -7 645 -6 534 -5 900

Sum bruk av avsetninger -23 885 -52 904 -15 946 -15 508 -19 611 -31 525 -40 552

Avsetninger

Overført til investeringsregnskapet 6 600 6 500 6 500 7 000 7 000 7 000 7 000

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 22 130 45 367 12 069 24 419 27 627 27 432 27 388

Avsatt til bundne fond 6 630 57 5 29 35 99 682

Sum avsetninger 35 359 51 924 18 574 31 448 34 662 34 531 35 070

Sum avsetninger/bruk av avsetninger 11 474 -980 2 628 15 940 15 051 3 006 -5 482

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -33 355 0 0 0 0 0 0

Handlingsprogram
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Vedlegg 2. Budsjettskjema 1A 

 

 
 

Vedlegg 3. Budsjettskjema 1B 

Det gjøres oppmerksom på at avsetninger og andre generelle statstilskudd i budsjettskjema 1A også er 
medtatt i driftsrammene for virksomhetene. Disse inntektene/utgiftene kommer således til fratrekk under. 
 

 
 

Budsjettskjema 1A Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue1 -306 685 -321 638 -317 638 -340 052 -347 427 -354 915 -362 517

Ordinært rammetilskudd1 -304 541 -314 939 -314 939 -334 800 -348 821 -354 056 -359 158

Skatt på eiendom 0 0 0 0 0 0 0

Andre direkte/indirekte skatter2 -10 0 0 0 0 0 0

Andre generelle statstilskudd3 -23 948 -20 949 -20 180 -22 101 -22 373 -22 690 -23 024

Sum frie disponible inntekter -635 184 -657 526 -652 757 -696 953 -718 621 -731 661 -744 699

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte4 -2 962 -1 783 -1 783 -1 783 -1 783 -1 783 -1 783

Gevinst finansielle instrumenter -8 517 -6 177 -6 177 -6 177 -6 177 -6 177 -6 177

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 23 979 25 850 25 850 28 653 31 698 35 462 35 592

Tap finansielle instrumenter 351 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 30 361 31 036 31 036 34 981 39 358 41 929 43 672

Sum netto finansinntekter-/utgifter 43 211 48 926 48 926 55 674 63 096 69 431 71 304

NETTO AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 22 130 45 367 12 069 24 419 27 627 27 432 27 388

Til bundne avsetninger5 6 630 57 5 29 35 99 682

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -13 309 -33 355 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger -8 365 -10 571 -7 200 -6 862 -11 966 -24 991 -34 652

Bruk av bundne avsetninger5 -2 211 -8 978 -8 746 -8 646 -7 645 -6 534 -5 900

Sum netto avsetninger 4 874 -7 480 -3 872 8 940 8 051 -3 994 -12 482

Overført til investeringsregnskapet 6 600 6 500 6 500 7 000 7 000 7 000 7 000

Til fordeling drift -580 499 -609 580 -601 203 -625 339 -640 474 -659 224 -678 877

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 547 144 609 580 601 203 625 339 640 474 659 224 678 877

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -33 355 0 0 0 0 0 0

Handlingsprogram

Budsjettskjema 1B Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

RAMMEOMRÅDER

Sentraladministrasjonen og politiske utvalg 47 577 37 840 64 757 52 173 53 992 54 999 57 515

Barnevern 30 421 27 831 26 759 27 900 28 401 29 016 29 653

NAV 21 012 22 368 22 162 23 291 23 745 24 295 24 871

Skole 139 003 141 240 137 707 144 460 148 770 154 034 159 506

Barnehage 86 274 96 245 85 878 99 461 100 765 102 358 104 235

Kultur 10 034 10 358 10 121 10 660 10 921 11 247 11 579

Forebyggende helsevern 10 392 29 698 11 359 31 539 32 116 32 812 33 537

Støttetjenesten 57 142 61 605 60 249 62 615 64 704 67 260 69 913

Helse 89 572 92 389 90 315 93 675 96 612 100 193 103 933

Kommunal drift 51 251 55 716 54 978 52 461 53 205 54 187 55 039

Kommunal forvaltning 4 831 7 499 6 686 7 157 7 365 7 615 7 873

Sum rammeområder 547 509 582 789 570 971 605 392 620 596 638 016 657 654

NANNESTAD KOMMUNE FELLES

Fellesposter -555 182 -590 036 -578 094 -612 735 -628 188 -645 913 -665 866

Trossamfunn 7 673 7 247 7 123 7 343 7 592 7 897 8 212

Sum Nannestad kommune felles -547 509 -582 789 -570 971 -605 392 -620 596 -638 016 -657 654

Korrigeringer for inntekter og utgifter som allerede er med i skjema 1A

Rammeområder 6 649 19 693 15 481 17 945 17 210 16 352 15 469

Nannestad kommune felles 540 495 589 887 585 722 607 394 623 264 642 872 663 408

Sum fordelt til drift 547 144 609 580 601 203 625 339 640 474 659 224 678 877

Handlingsprogram
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Vedlegg 4. Økonomisk oversikt investering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

INVESTERINGSINNTEKTER

Salg av driftsmidler og fast eiendom -2 800 0 0 0 0 0 0

Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse -135 0 0 0 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift -11 458 -24 460 -24 460 -15 691 -11 621 -11 200 -1 000

Statlige overføringer -845 0 0 0 0 0 0

Andre overføringer -18 400 0 0 0 0 -1 500 0

Renteinntekter og utbytte -15 0 0 0 0 0 0

Sum investeringsinntekter -33 653 -24 460 -24 460 -15 691 -11 621 -12 700 -1 000

INVESTERINGSUTGIFTER

Lønnsutgifter 1 540 0 0 0 0 0 0

Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0 0

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 75 291 191 478 151 560 131 677 109 067 89 050 9 500

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0 0 0 51 150 0 0 0

Overføringer 12 464 1 500 1 500 500 1 000 1 000 1 000

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0 0

Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 89 295 192 978 153 060 183 327 110 067 90 050 10 500

FINANSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån 10 978 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Utlån 13 005 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Kjøp av aksjer og andeler 1 642 1 500 1 500 2 000 2 000 2 000 2 000

Dekning av tidligere års udekket 1 810 13 464 0 0 0 0 0

Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 0

Avsetninger til bundne fond 1 530 0 0 0 0 0 0

Sum finansieringstransaksjoner 28 965 33 964 20 500 21 000 21 000 21 000 21 000

Finansieringsbehov 84 607 202 482 149 100 188 636 119 446 98 350 30 500

Finansiert slik:

Bruk av lån -50 474 -187 657 -138 600 -177 636 -108 446 -87 350 -19 500

Mottatte avdrag på utlån -7 232 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0

Overføringer fra driftsregnskapet -6 600 -6 500 -6 500 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000

Bruk av disposisjonsfond -1 810 -4 325 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 0

Bruk av bundne fond -5 026 0 0 0 0 0 0

Sum finansiering -71 143 -202 482 -149 100 -188 636 -119 446 -98 350 -30 500

Udekket/udisponert 13 464 0 0 0 0 0 0

Art 580 og 980 -13 464 0 0 0 0 0 0

Kontrollsum (skal være 0) 0 0 0 0 0 0 0

Handlingsprogram
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Vedlegg 5. Budsjettskjema 2A 

 

 
 
 

Vedlegg 6. Budsjettskjema 2B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budsjettskjema 2A Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 89 295 192 978 153 060 187 177 72 000 120 600 43 500

Utlån og forskutteringer 14 647 16 500 16 500 17 000 17 000 17 000 17 000

Avdrag på lån 10 978 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Avsetninger 3 341 13 464 0 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 118 260 226 942 173 560 208 177 93 000 141 600 64 500

FINANSIERING

Ekstern finansiering

Bruk av lånemidler -50 474 -187 657 -138 600 -174 386 -65 379 -112 900 -47 500

Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 800 0 0 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Tilskudd til investeringer -19 245 0 0 0 0 -1 500 0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -18 826 -28 460 -28 460 -21 791 -15 621 -15 200 -5 000

Andre inntekter -15 0 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -91 360 -216 117 -167 060 -201 177 -86 000 -134 600 -57 500

Intern finansiering

Overført fra driftsregnskapet -6 600 -6 500 -6 500 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000

Bruk av avsetninger -6 837 -4 325 0 0 0 0 0

Sum intern finansiering -13 437 -10 825 -6 500 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000

Sum finansiering -104 796 -226 942 -173 560 -208 177 -93 000 -141 600 -64 500

Udekket/udisponert 13 464 0 0 0 0 0 0

Handlingsprogram

Budsjettskjema 2B Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

RAMMEOMRÅDER

Sentraladministrasjonen og politiske utvalg 335 2 451 2 000 14 000 57 000 57 000 32 000

Skole 50 179 104 232 99 300 9 457 4 000 51 100 000 0

Barnehage 100 0 0 55 000 0 0 0

Kultur 80 16 500 16 500 0 0 0 0

Støttetjenesten 145 0 0 0 0 0 0

Helse 1 803 0 0 0 0 0 0

Kommunal drift 36 653 69 795 35 260 68 150 11 000 12 500 11 500

Selvkost 10 332 26 260 26 260 40 070 21 460 23 550 0

Nannestad kommune felles inkl. trossamfunn 882 1 500 1 500 500 1 000 1 000 1 000

Sum rammeområder 89 295 192 978 153 060 187 177 72 000 120 600 43 500

Handlingsprogram
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Vedlegg 7. Planlagte investeringer fram mot 2030 

Tabellen under viser hvordan de samlede investeringene fordeler seg pr. år i perioden fram til 2030. Det 
påpekes at investeringene er eksklusiv investeringer til VAR, utleieboliger og flyktningeboliger, da disse er 
forutsatt å være selvfinansierende.  
 
 

 
 

Investeringsprosjekter Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Sum perioden

(tall i 1000 kr) 2018 2019 2020 2021 2018-2021

INVESTERINGSPROSJEKTER

IKT-investeringer 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Utstyr og inventar 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Nødvendig oppgradering kommunehus /utvikling av  kulturhus 5 000 5 000 5 000 30 000 45 000

Aktivitetshus 5 000 50 000 50 000 0 105 000

Kjøp av festetomter 51 150 0 0 0 51 150

Barnehage Åsgreina 55 000 0 0 0 55 000

Skolenes uteområder 9 457 4 000 1 100 0 14 557

Skolekapasitet barnetrinn 0 0 50 000 0 50 000

Svømmehall 0 0 0 0 0

ENØK-tiltak 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Bygningsutvikling/HMS 10 500 2 500 2 500 2 500 18 000

Utskifting av maskiner og biler 1 000 0 1 000 0 2 000

Investeringstilskudd til kirkelig fellesråd 500 1 000 1 000 1 000 3 500

Kommunal veg 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000

Trafikksikringstiltak / gatelys 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Sentrumsgate 0 0 500 500 1 000

El-ladestasjoner 2 000 0 0 0 2 000

Egenkapitaltilskudd KLP 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Sum investeringer 149 107 72 000 120 600 43 500 385 207

EGENFINANSIERING

Overføringer fra driftsregnskapet -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -28 000

Kompensasjon for merverdiavgift -17 791 -12 900 -22 520 -7 100 -60 311

Tilskudd og refusjoner 0 0 -1 500 0 -1 500

Bruk av fond 0 0 0 0 0

Salg av driftsmidler og eiendom -5 000 -5 000 -5 000 0 -15 000

Sum finansiering før lån -29 791 -24 900 -36 020 -14 100 -104 811

LÅNEFINANSIERING

Lånebehov ordinære investeringer 119 316 47 100 84 580 29 400 280 396

Vedtatt låneramme k-sak 28/07 og 44/09 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000

Vedtatt låneramme minus bruk av lån -89 316 -17 100 -54 580 600

Akkumulert rest låneramme -162 371 -179 471 -234 051 -233 451
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Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Sum perioden

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2018-2030

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 13 000

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 13 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 557

0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 100 000

0 0 85 000 85 000 0 0 0 0 0 170 000

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 13 000

2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 40 500

1 000 0 1 000 0 1 000 0 1 000 0 1 000 7 000

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 500

2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 32 500

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 26 000

5 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 26 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 26 000

19 000 83 000 99 000 98 000 14 000 13 000 14 000 13 000 14 000 752 207

-7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -91 000

-1 300 -11 100 -18 300 -18 100 -1 300 -1 100 -1 300 -1 100 -1 300 -115 211

0 0 0 -21 000 0 0 0 0 0 -22 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 000

-8 300 -18 100 -25 300 -46 100 -8 300 -8 100 -8 300 -8 100 -8 300 -243 711

10 700 64 900 73 700 51 900 5 700 4 900 5 700 4 900 5 700 508 496

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 390 000

19 300 -34 900 -43 700 -21 900 24 300 25 100 24 300 25 100 24 300

-214 151 -249 051 -292 751 -314 651 -290 351 -265 251 -240 951 -215 851 -191 551
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Vedlegg 8. Selvkostkalkyle 

 
Nannestad beregner kommunale gebyrer i tråd med kommunal- og moderniseringsdepartementets 
retningslinjer for selvkostberegninger. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frambringe 
tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å 
tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, både før og  etter hvert 
regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. 
Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de 
to regnskapene vil, eksempelvis når det gjelder avskrivningskostnader og kalkulatoriske renter, ikke være 
direkte sammenlignbare. 
 
Det er en rekke faktorer som kommunen ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år 
vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), 
gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) 
inntekter fra nye abonnenter eller brukere. 
 
Avskrivninger er beregnet med grunnlag i anleggsmidlenes netto anskaffelseskostnader og økonomiske 
levetider. Tabellene nedenfor viser selvkostkalkylene for henholdsvis  vann, avløp, septik, renovasjon, 
feiing, reguleringsplaner, byggesak og oppmåling, og hvilke beregningselementer som er lagt til grunn. 
 

 
 

 

Etterkalkyle Prognose Budsjett

Vann 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gebyrinntekter 14 700 042 14 983 330 15 751 060 17 455 883 20 610 662 21 920 284

Andre inntekter 5 455 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500

Sum inntekter 14 705 497 15 583 830 16 351 560 18 056 383 21 211 162 22 520 784

Driftsutgifter 10 941 552 15 277 652 14 776 612 15 355 661 16 199 447 16 614 594

Kapitalkostnader 3 477 597 3 546 333 3 848 883 4 399 558 5 006 890 5 510 762

Indirekte kostnader 355 725 363 482 372 981 382 778 392 843 403 182

Sum utgifter 14 774 874 19 187 466 18 998 476 20 137 996 21 599 181 22 528 539

Korrigering av tidligere års feil i kalkyle 0 0 0 0 0

Resultat -69 377 -3 603 636 -2 646 916 -2 081 613 -388 019 -7 754

Kostnadsdekning i % 99,5 % 81,2 % 86,1 % 89,7 % 98,2 % 100,0 %

Selvkostfond 01.01 8 405 104 8 476 685 5 005 878 2 431 137 376 774 -7 663

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond -69 377 -3 603 636 -2 646 916 -2 081 613 -388 019 -7 754

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 140 958 132 830 72 175 27 250 3 582 -226

Selvkostfond 31.12 8 476 685 5 005 878 2 431 137 376 774 -7 663 -15 643

Handlings program

Etterkalkyle Prognose Budsjett

Avløp 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gebyrinntekter 24 610 037 29 513 716 27 029 342 27 623 366 25 134 860 27 441 490

Andre inntekter 787 434 -25 000 0 0 0 0

Sum inntekter 25 397 471 29 488 716 27 029 342 27 623 366 25 134 860 27 441 490

Driftsutgifter 16 574 229 18 238 000 18 906 950 19 389 890 19 885 180 20 393 138

Kapitalkostnader 8 846 964 9 530 043 9 583 275 9 602 478 9 596 240 9 737 774

Indirekte kostnader 395 484 403 926 414 404 425 223 436 338 447 755

Sum utgifter 25 816 677 28 171 969 28 904 629 29 417 591 29 917 758 30 578 667

Korrigering av tidligere års feil i kalkyle 0 0 0 0 0 0

Resultat -419 206 1 316 747 -1 875 288 -1 794 225 -4 782 898 -3 137 178

Kostnadsdekning i % 98,4 % 104,7 % 93,5 % 93,9 % 84,0 % 89,7 %

Selvkostfond 01.01 11 314 626 11 082 429 12 632 818 10 986 755 9 390 287 4 744 566

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond -419 206 1 316 747 -1 875 288 -1 794 225 -4 782 898 -3 137 178

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 187 009 233 642 229 225 197 757 137 177 62 249

Selvkostfond 31.12 11 082 429 12 632 818 10 986 755 9 390 287 4 744 566 1 669 637

Handlings program
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Etterkalkyle Prognose Budsjett

Septik 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gebyrinntekter 2 709 622 2 439 000 2 440 775 2 481 140 2 627 214 2 781 362

Andre inntekter 200 605 -228 899 -228 899 -228 899 -228 899 -228 899

Sum inntekter 2 910 227 2 210 101 2 211 876 2 252 241 2 398 315 2 552 463

Driftsutgifter 2 373 459 2 508 928 2 366 027 2 428 232 2 492 075 2 557 598

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0

Indirekte kostnader 136 903 139 885 143 551 147 331 151 215 155 203

Sum utgifter 2 510 362 2 648 814 2 509 578 2 575 563 2 643 290 2 712 801

Korrigering av tidligere års feil i kalkyle 0 0 0 0 0 0

Resultat 399 865 -438 713 -297 702 -323 322 -244 976 -160 338

Kostnadsdekning i % 115,9 % 83,4 % 88,1 % 87,4 % 90,7 % 94,1 %

Selvkostfond 01.01 984 894 1 404 711 989 586 708 362 395 755 156 135

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond 399 865 -438 713 -297 702 -323 322 -244 976 -160 338

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 19 952 23 589 16 478 10 715 5 356 1 489

Selvkostfond 31.12 1 404 711 989 586 708 362 395 755 156 135 -2 714

Handlings program

Etterkalkyle Prognose Budsjett

Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gebyrinntekter 10 260 322 11 970 000 12 805 000 13 406 774 14 058 676 14 937 378

Andre inntekter 0 0 0 0 0 0

Sum inntekter 10 260 322 11 970 000 12 805 000 13 406 774 14 058 676 14 937 378

Driftsutgifter 10 100 515 11 341 000 12 665 000 13 283 468 13 932 533 14 613 717

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0

Indirekte kostnader 341 962 351 071 360 280 369 776 379 530 389 550

Sum utgifter 10 442 477 11 692 071 13 025 280 13 653 243 14 312 063 15 003 267

Korrigering av tidligere års feil i kalkyle 0 0 0 0 0 0

Resultat -182 155 277 929 -220 280 -246 470 -253 387 -65 889

Kostnadsdekning i % 98,3 % 102,4 % 98,3 % 98,2 % 98,2 % 99,6 %

Selvkostfond 01.01 703 403 531 560 822 832 616 521 379 719 131 291

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond -182 155 277 929 -220 280 -246 470 -253 387 -65 889

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 10 312 13 343 13 969 9 668 4 959 1 928

Selvkostfond 31.12 531 560 822 832 616 521 379 719 131 291 67 330

Handlings program

Etterkalkyle Prognose Budsjett

Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gebyrinntekter 2 259 372 2 198 296 2 198 726 2 224 546 2 270 722 1 942 976

Andre inntekter 871 175 0 0 0 0 0

Sum inntekter 3 130 547 2 198 296 2 198 726 2 224 546 2 270 722 1 942 976

Driftsutgifter 1 909 885 1 996 254 2 046 268 2 097 536 2 150 088 2 203 957

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0

Indirekte kostnader 135 109 138 757 142 458 146 266 150 177 154 194

Sum utgifter 2 044 994 2 135 011 2 188 726 2 243 802 2 300 265 2 358 151

Subsidiering av underskudd 0 0 0 0 0 0

Resultat 1 085 553 63 285 10 000 -19 256 -29 543 -415 175

Kostnadsdekning i % 153,1 % 103,0 % 100,5 % 99,1 % 98,7 % 82,4 %

Selvkostfond 01.01 -195 671 895 727 977 467 1 006 723 1 007 010 996 915

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond 1 085 553 63 285 10 000 -19 256 -29 543 -415 175

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 5 845 18 455 19 256 19 543 19 448 15 471

Selvkostfond 31.12 895 727 977 467 1 006 723 1 007 010 996 915 597 211

Handlings program



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2018-2021 

110 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Tabellen under viser et forslag til gebyrutvikling innenfor selvkostområdene vann, avløp, septik, renovasjon 
og feiing i henhold til selvkostmodellen som kommunen benytter (Momentum Selvkost).  
 

Etterkalkyle Prognose Budsjett

Reguleringsplaner 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gebyrinntekter 1 283 770 980 000 1 860 897 1 910 577 1 961 596 2 013 991

Andre inntekter 639 966 0 0 0 0 0

Sum inntekter 1 923 736 980 000 1 860 897 1 910 577 1 961 596 2 013 991

Driftsutgifter 2 452 991 1 862 901 1 472 129 1 511 682 1 552 299 1 594 007

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0

Indirekte kostnader 370 202 378 971 388 768 398 894 409 297 419 984

Sum utgifter 2 823 193 2 241 872 1 860 897 1 910 576 1 961 596 2 013 991

Subsidiering av underskudd 899 457 1 261 872 0 0 0 0

Resultat 0 0 0 0 0 0

Kostnadsdekning i % 68,1 % 43,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Selvkostfond 01.01 0 0 0 0 0 0

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond 0 0 0 0 0 0

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 0 0 0 0 0 0

Selvkostfond 31.12 0 0 0 0 0 0

Handlings program

Etterkalkyle Prognose Budsjett

Byggesak 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gebyrinntekter 5 807 263 4 500 000 2 819 194 3 504 678 3 630 529 4 165 464

Andre inntekter 151 333 120 000 0 0 0 0

Sum inntekter 5 958 596 4 620 000 2 819 194 3 504 678 3 630 529 4 165 464

Driftsutgifter 2 701 891 2 939 000 4 103 893 4 213 202 4 325 424 4 440 638

Kapitalkostnader 16 210 0 0 0 0 0

Indirekte kostnader 599 597 614 704 630 832 647 464 664 549 682 099

Sum utgifter 3 317 698 3 553 703 4 734 726 4 860 666 4 989 974 5 122 737

Subsidiering av underskudd 0 0 0 0 0 0

Resultat 2 640 898 1 066 297 -1 915 531 -1 355 988 -1 359 444 -957 273

Kostnadsdekning i % 179,6 % 130,0 % 59,5 % 72,1 % 72,8 % 81,3 %

Selvkostfond 01.01 1 171 290 3 854 149 5 007 754 3 171 603 1 864 490 528 267

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond 2 640 898 1 066 297 -1 915 531 -1 355 988 -1 359 444 -957 273

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 41 961 87 307 79 380 48 875 23 221 973

Selvkostfond 31.12 3 854 149 5 007 754 3 171 603 1 864 490 528 267 -428 033

Handlings program

Etterkalkyle Prognose Budsjett

Oppmåling 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gebyrinntekter 2 668 636 1 800 000 17 504 423 309 454 914 789 566

Andre inntekter 108 519 0 0 0 0 0

Sum inntekter 2 777 155 1 800 000 17 504 423 309 454 914 789 566

Driftsutgifter 1 033 635 896 000 919 800 944 233 969 315 995 065

Kapitalkostnader 21 516 21 393 20 980 20 588 20 196 0

Indirekte kostnader 286 105 293 319 301 043 309 005 317 183 325 583

Sum utgifter 1 341 256 1 210 712 1 241 823 1 273 826 1 306 693 1 320 647

Subsidiering av underskudd 0 0 0 0 0 0

Resultat 1 435 899 589 288 -1 224 318 -850 516 -851 779 -531 081

Kostnadsdekning i % 207,1 % 148,7 % 1,4 % 33,2 % 34,8 % 59,8 %

Selvkostfond 01.01 1 357 148 2 827 992 3 479 420 2 311 300 1 497 750 666 979

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond 1 435 899 589 288 -1 224 318 -850 516 -851 779 -531 081

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 34 945 62 140 56 198 36 966 21 008 7 868

Selvkostfond 31.12 2 827 992 3 479 420 2 311 300 1 497 750 666 979 143 766

Handlings program
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I kommende periode planlegges det et økt kostnadsnivå, spesielt innenfor vann- og avløpsområdet. Dette 
grunnet et økt fokus på vedlikehold, rehabilitering og nyinvesteringer av ledningsnettet. 
 
Det er viktig å notere at det ikke nødvendigvis er gitt at prisøkningen/-reduksjonen angitt i handlings-
perioden vil framkomme, da dette i stor grad vil avhenge av det faktiske drifts-/investeringsnivået fra år til 
år. Beregningene for handlingsprogramperioden er basert på kostnadsprognoser og planlagte investeringer 
for perioden. Fondene skal håndtere svingninger i inntekter og kostnader, slik at gebyrene kan holdes mest 
mulig stabile innenfor et fem års perspektiv. 

Vedtatt Budsjett

Endring i gebyrnivå fra året før 2017 2018 2019 2020 2021

Vann 2,8 % 9,5 % 14,0 % 22,6 % 7,7 %

Avløp 0,0 % -5,0 % 1,2 % 14,1 % 13,3 %

Septik 0,0 % 2,7 % 1,7 % 5,8 % 5,9 %

Renovasjon -2,0 % 7,0 % 4,6 % 4,9 % 6,3 %

Feiing -5,3 % 0,0 % 1,0 % 2,1 % -14,5 %

Handlings program
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Vedlegg 9. Nannestad kirkelige fellesråd – Budsjett 2018 
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Vedlegg 10. Virksomhetenes innmeldte driftsbehov 

 

 
 
 
 

Budsjett

Beskrivelse av driftsbehov 2018 2019 2020 2021

Sentraladministrasjonen og politiske utvalg

Implementering av kvalitetssystem - 100 % stilling* 630 000 315 000 0 0

Anskaffelse av kvalitetssystem* 250 000 0 0 0

Prosjekt fjernarkiv 1 500 000 0 0 0

Skole

Fosterplasserte elever i andre kommuner** 500 000 500 000 400 000 400 000

Spesialpedagog - 100 % stilling 650 000 650 000 650 000 650 000

Eltonåsen skole - innkjøp spesialkompetanse 500 000 0 0 0

Preståsen skole - Økt lærertetthet spesialelever 400 000 400 000 0 0

Nannestad ungdomsskole - videreføre LOS- prosjekt 360 000 360 000 360 000 360 000

PPT - Utvide logopedstilling fra 70 % til 100 % stilling 200 000 200 000 200 000 200 000

Maura skole - Undervisningsmateriell- og arbeidsmateriell pga. vekst i elevtall 410 000 410 000 410 000 410 000

Nannestad ungdomsskole - inventar og kateter 150 000 0 0 0

Maura skole- ekskursjon/bussutgifter pga. flere elever 200 000 200 000 200 000 200 000

Eltonåsen skole - utskiftning av lærerbæker 170 000 170 000 170 000 170 000

Alle skoler - 1:1 løsning pc/nettbrett for elever (leasing) 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Barnehage

Spesialpredagog assistent / tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne - 100 % stilling 600 000 600 000 600 000 600 000

Styrke administrasjonen i barnehagene - 40 % stilling x3 + 15 % stilling 900 000 900 000 900 000 900 000

Merbehov for å innfri forventet ny bemanningsnorm fra 01.08.2018 600 000 1 440 000 1 440 000 14 440 000

Fleksibelt barnehageopptak 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Holter barnehage - kapasitetstilpasning (behov for arbeidsrom og møterom) 200 000 0 0 0

Lekeressurser ungdomsskoleelever 70 000 70 000 70 000 70 000

Kultur

Rådgiver idrett, friluftsliv og folkehelse - 100 % stilling 600 000 615 000 630 000 645 000

Kulturskolelærer for musikk- og sceneteknologi. Tilskudd fra sparebankstiftelsen på kr 200.000 120 000 125 000 130 000 135 000

Arrangementer biblioteket (ny biblioteklov) 60 000 60 000 60 000 60 000

Arrangementer kultur. Buffer som tas i bruk ved underskudd på arrangementer. Prøve nye konsepter 100 000 100 000 0 0

Venteliste kulturskole. 250-300 elever som venter på plass - 100 % stilling 600 000 600 000 600 000 600 000

Konsulent - fra 60 % stilling til 80 % stilling 100 000 105 000 110 000 115 000

Innføring av gratisprinsippet for leie av idrettsanlegg på kveldstid i ukedagene og helger for foreninger tilsluttet NIF 1 770 000 1 770 000 1 770 000 1 770 000

Støttetjenesten

Myrstad bokollektiv - lønn til styrbare vikarer* 202 000 202 000 202 000 202 000

Myrstad bokollektiv - bruker som har behov for økt bemanning 550 000 550 000 550 000 550 000

Funksjonshemmede - økt behov for kjøp av avlastningsplasser 678 000 678 000 678 000 678 000

Funksjonshemmede - 50 % stilling 341 000 341 000 341 000 341 000

Funksjonshemmede - Utvidelse av BPA timer 50 000 0 0 0

Psykisk helse - Kjøp av varmmat fra KAN til paisentene på dagsenteret 2 dager i uka 50 000 50 000 50 000 50 000

Myrstad barnebolig - ekstra avlastning til hjemmeboende barn/ungdom 500 000 500 000 500 000 500 000

Myrstad barnebolig - Ekstra hvilende nattvakt - 128 % stilling 554 000 554 000 554 000 554 000

Myrstad barnebolig - lønn til styrbare vikarer* 102 000 102 000 102 000 102 000

Miljøtjenesten - lønn til styrbare vikarer* 471 000 471 000 471 000 471 000

KAN- ny bruker krever 1:1 bemanning - 100 % stilling * 438 000 438 000 438 000 438 000

Støttetjenesten for voksne - kurs til kriseteamets medlemmer 25 000 25 000 25 000 25 000

Prisøkning plass i Son (3,3 %)* 90 000 100 000 119 000 123 000

Drift og vedlikehold av leasingbiler* 165 000 165 000 165 000 165 000

* Helt el ler delvis  innfridd behov.

** Må ses  i  sammenheng med sentra l t plasserte bevi lgninger (ri s ikomidler).

Handlings program
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Budsjett

Beskrivelse av driftsbehov 2018 2019 2020 2021

Helse

Hjemmesykepleien - 1,5 sykepleierstilling 975 000 1 300 000 650 000 650 000

Dagsenter/dagaktivitetstilbud - økt bemanning for å kunne utvide åpningstidene 1 300 000 1 300 000 650 000 650 000

Hverdagsrehabilitering - økt bemanning 0 650 000 0 650 000

Forebyggende hjemmebesøk - oppfølging av hjemmeboende demente 650 000 0 650 000 0

Fagkonsulent/fagsykepleier 750 000 0 0 0

Demenskoordinator 0 750 000 0 0

Hjelpemiddelhåndtering- økt bemanning 0 325 000 0 0

Kommunal drift***

Tilskudd til privatpersoner for pålagt tilknytning til kommunalt spillvannett 350 000 350 000 350 000 350 000

Lønnskoistnader for ferievikar renhold, vaktmestere og annet personell 200 000 200 000 200 000 200 000

Nannestad kommunehus - ny inngangsdør 50 000 0 0 0

Nannestad sykehjem - erstatte solskjerming gamle sykehjemsdelen 0 300 000 0 0

Nannestad sykehjem - drenering og fuktsikring i Kjeller 0 0 0 1 000 000

Holter barnehage - forlengeøse av brakkeleie fra til ny barnehage i Åsgreina er etablert 200 000 0 0 0

Nannestadhallen - skifte flis og foreta nædvending gulvvedlikehold i korridor/garderober 0 0 100 000 0

Nannestad bygdemuseum - Klimaskall (tak og vegger) 100 000 0 0 0

Kringler-slattum SFO - Utbedring/vedlikehold fasader 0 0 500 000 0

Kringler- slattum SFO - drenering og grunnmursutbedring 0 0 1 000 000 0

Maura skole - Modulbygg, ny ytterdør og utbedring inngangsparti 50 000 0 0 0

Eltonåsen skole - vedlikehold 0 500 000 0 0

Mikkel revsveg 4 - vask av kebony fasade + skifte av innvendig listverk 100 000 0 0 0

Mikkel revsveg 20 - rehabilitere nivåforskjell grunn og kum 100 000 0 0 0

Samlet årlig kostnad 22 681 000 24 441 000 21 995 000 34 424 000

Samlet i handlingsperioden 2018-2021 103 541 000

* Helt el ler delvis  innfridd behov.

** Må ses  i  sammenheng med sentra l t plasserte bevi lgninger (ri s ikomidler).

*** Inkluderer også  dri ftsbehov spi l t inn av andre vi rksomheter som utføres  av kommunal  dri ft.

Handlings program
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Vedlegg 11. Prislister 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pris 2017 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

100 % Pris pr. mnd. 3 051 2,6 % 82 3 130 3 133

Delt plass Pris pr. mnd. 1 947 2,6 % 52 1 998 1 998

Søskenmoderasjon 1/1 -915 2,6 % -24 -939 -939

Søskenmoderasjon 1/2 -584 2,6 % -15 -599 -599

Dagsats 210 2,6 % 5 215 215

Pris pr. time 210 2,6 % 5 215 215

Ekstra dag ifm. skolens fravær

Gebyr for sent henting

Skole og sfo

Skolefritidsordning

Søskenmoderasjon

Tjeneste

Pris 2017 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

100 % Pris pr. mnd. 2 730 6,6 % 180 2 910 2 910

50 % Pris pr. mnd. 1 433 10,1 % 145 1 578 1 578

80 % - 100 % plass Pris pr. mnd. 305 3,0 % 9 314 314

70 % plass og mindre Pris pr. mnd. 153 3,3 % 5 158 158

215 2,8 % 6 221 221

* Ved deltidsplasser beregnes  et ti l legg på 5 % ti l  deltidsprosenten.

Barnehage

Barnehagesats*

Kostpenger

Ekstradager i barnehage

Tjeneste

Pris 2017 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2017 

ekskl. mva

Pris 2017 

inkl. mva.

1 737 3,5 % 61 1 798 1 798

1 158 3,5 % 41 1 199 1 199

3 685 3,5 % 129 3 814 3 814

3 475 3,5 % 122 3 597 3 597

2 317 3,5 % 81 2 398 2 398

* Søskenmoderas jon ti l  elever under 18 år: 10 % rabatt i  elevkontingent pr. søsken

Kulturskole

Voksne gruppe

Elevkontingent, pris pr. sesong (halvt år)

Individuell*

Gruppe

Talent

Voksne individuell

Lokaler

Inntektsgivende arr.

for lag og foreninger

Storsal 279

Kommunestyresal 209

Black Box 56

Tjeneste

Inntektsgivende arr.

for lag og foreninger

1 500

323

642

512

323

* Ved leie av lyd og lys ; kontakt lyd- og lysansvarl ig.

Renhold øvrige rom

1 500

331

660

323

Leie av lyd og lys med eget personell*

Oppsett av bord/stoler storsal

Renhold storsal

Renhold kommunestyresal 512

323

1 500

323

642

Kommersiell/privat utleie

Øvelse/trening/forberedelse

lag og forening

Ikke-inntektsgivende arr. 

for lag og foreninger

512

347

279

56

Kommersiell/privat utleie

Lokaler festavdeling Nannestad

Leie av lokaler - pris gjelder leie pr. time. Ved leie for ett helt døgn eller for mer enn 10 timer/døgn = maks pris 10 timer.

Depositum: 25 % av beregnet leie, dog ikke mindre enn kr 250.

Kommunale arrangement for skoler, barnehager, kultur, politiske partier, samt kommunale møter er gratis.

Generelle bestemmelser

Øvelse/trening/forberedelse

lag og forening

Ikke-inntektsgivende arr. 

for lag og foreninger

69

56

56

139

105

56
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Pris 2017 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

Mandag - Fredag Pris pr. time 0 #VERDI!  140 140

Lørdag- Søndag Pris pr. time 0 #VERDI!  240 240

Mandag - Fredag Pris per dag 0 #VERDI!  978 978

Lørdag- Søndag Pris per dag 0 #VERDI!  1 680 1 680

Mandag - Fredag Pris pr. time 0 #VERDI!  300 300

Lørdag- Søndag Pris pr. time 0 #VERDI!  580 580

Mandag - Fredag Pris per dag 0 #VERDI!  2 100 2 100

Lørdag- Søndag Pris per dag 0 #VERDI!  4 060 4 060

Mandag - Fredag Pris pr. time 0 #VERDI!  280 280

Lørdag- Søndag Pris pr. time 0 #VERDI!  400 400

Mandag - Fredag Pris per dag 0 #VERDI!  1 960 1 960

Lørdag- Søndag Pris per dag 0 #VERDI!  2 800 2 800

Mandag - Fredag Pris pr. time 0 #VERDI!  300 300

Lørdag- Søndag Pris pr. time 0 #VERDI!  600 600

Mandag - Fredag Pris per dag 0 #VERDI!  2 100 2 100

Lørdag- Søndag Pris per dag 0 #VERDI!  4 200 4 200

**) Det vi l  bl i  fakturert for renhold og vaktmestertjeneste.

Leie av gymsal

Leie av "spesialrom", som f.eks. sløyd/tekstilrom

Leie av arealer på skoler og barnehager

Tjeneste

Generelle bestemmelser

Leie av klasserom

Leie av kjøkken på skolen

Pris 2017 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

Leie av en bane med ett sett garderober Mandag - Fredag Pris pr. time 165 2,6 % 4 169 169

Lørdag- Søndag Pris pr. bane pr. døgn 1 640 2,6 % 43 1 683 1 683

Leie av klatrevegg* Mandag - Fredag Pris pr. time 165 2,6 % 4 169 169

Leie av styrkerom/spinning Mandag - Fredag Pris pr. time 165 2,6 % 4 169 169

*) Bruk av klatrevegg krever at det er vei leder med brattkort ti l  s tede.

**) Det vi l  bl i  fakturert for renhold dersom det er behov for mer renhold enn a l lerede oppsatte timer, el ler ved at lokalene leveres  ti lbake i  en s tand som krever utvidet renhold.   

Arrangement, 1 eller 2 baner **)

Nannestad idrettshall

Tjeneste

Leien inkl. garderober, møterom og kiosk

(evt. bruk av fredag til  rigging avtales spesielt).

Generelle bestemmelser

Hallen leies kun ut ti l  foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund som har kyndig trener/veileder til  stede.

Lørdag og søndag leies Nannestadhallen kun ut ti l  berammede kamper og arrangementer. 

Pris 2017 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

Mandag - Søndag 1/1 bane Pris pr. time 980 2,6 % 25 1 005 1 005

Mandag - Søndag 3/4 bane Pris pr. time 925 2,6 % 24 949 949

Mandag - Søndag 1/2 bane Pris pr. time 620 2,6 % 16 636 636

Mandag - Søndag 1/4 bane Pris pr. time 310 2,6 % 8 318 318

Nannestad kunstgressbane

Tjeneste

Leie av kunstgressbane

Pris 2017 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

Pris pr. time 165 2,6 % 4 169 169

Maura-hallen

Tjeneste
Leie av Maura-hallen Mandag - Søndag
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Pris 2017 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

291 2,6 % 7 298 298

48 2,6 % 1 49 49

27 2,6 % 1 28 28

69 2,6 % 2 71 71

27 2,7 % 1 28 28

32 2,7 % 1 33 33

165 2,6 % 4 169 169

165 2,6 % 4 169 169

101 2,7 % 3 104 104

69 2,7 % 2 71 71

48 2,6 % 1 49 49

370 2,6 % 10 380 380

528 2,6 % 14 542 542

370 2,6 % 10 380 380

* Nøkkelboks  bl i r fakturert hvert kvarta l . 

Tjeneste

Pris pr. oppdrag

Helse

Dagaktivitetstilbud for demente uten mat Pris pr. gang

Tillegg på dagsenterene med frokost/middag/dessert NY Pris pr. gang

Utkjøring av mat Pris pr. gang

Dagsenter for eldre uten mat Pris pr. gang

Middag Pris pr. porsjon

Dessert Pris pr. porsjon

Grøt Pris pr. porsjon

Trygghetsalarm Pris pr. mnd

Nøkkelboks* Pris pr. mnd

Praktisk bistand/hjemmehjelp Pris pr. time

Innstallasjon av trygghetsalarm  Pris pr. oppdrag

Vask av klær i vaskeriet på sykehjemmet Pris pr. kg.

Vask av mopper Pris pr. gang

Vaktmesteroppdrag

 kr. 93 634 Til kr:

Pris 2017 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

Pris pr. mnd. 200 205 205

Pris pr. mnd. 557 2,6 % 14 571 571

Pris pr. mnd. 1 151 2,6 % 30 1 181 1 181

Pris pr. mnd. 1 555 2,6 % 40 1 595 1 595

Pris pr. mnd. 2 158 2,6 % 56 2 214 2 214

* Pris  under 2 G er s tatens  satser. Ikke kjente på nåværende tidspunkt.

0 187 268

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Mellom 2 og 3 G 187 268 280 902

Fra kr:Folketrygdens grunnbeløp pr. 1.5.2017

Under 2 G*

Over 5 G 468 170

Mellom 3 og 4 G 280 902 374 536

Mellom 4 og 5 G 374 536 468 170

Pris 2017 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

1 640 2,6 % 43 1 683 1 683

769 2,6 % 20 789 789Gebyr for gjennomføring av tilsyn

Fyrverkeri

Tjeneste

Generelle bestemmelser

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om til latelse til  handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, vedtatt av 

kommunestyret 09.02.2016.   Søknader behandles, ti lsyn utføres og gebyr innkreves av Øvre Romerike Brannvesen.

Gebyr for behandling av søknader om til latelse  

Pris 2017 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

120 2,6 % 3 123 154

20 000 2,6 % 520 20 520 25 650

120 2,6 % 3 123 154

950 0,0 % 0 950 1 188

         11,74 14,6 %                  1,71             13,45             16,81 

1 000 0,0 % 0 1 000 1 250

* Ved avregning etter areal  s tipuleres  kloakkmengden ti l  3 m3 pr. m2 beregnet areal  (BA) for bol igeiendommer. Næringseiendommer avregnes  etter målt forbruk (vannmåler). 

Tjeneste

Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA)

Vann

Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet)

Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 *

Ulovlig hagevanning og landbruksvanning

Nannestad kommune, Tlf. 66 10 50 00
Nannestad kommunale vannverk

Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg)

Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA) 
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Pris 2017 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2018 ** 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

135 0,0 % 0 135 169

1 600 0,0 % 0 1 600 2 000

5 30,0 % 2               6,50 8

250 0,0 % 0 250 313

1 350 0,0 % 0 1 350 1 688

500 0,0 % 0 500 625

250 30,0 % 75 325 406

* Egne satser for gårdsdri ft o.a .

** Prisene er gjeldene fra  01.07.2017

Årsavgift ved måler - Fast avgift inkl. leie av måler + avgift pr. m3 registrert mengde

Årsavgift ved måler - Separat leie av vannmåler

Årsgebyr - Fast avgift, en boligenhet

Årsgebyr - Til legg boenhet 2, 3, osv.

Årsgebyr - Til legg pr. person

Formann:                          Dagfinn Døhlen                                             Tlf. 92 47 86 24

Årsavgift ved måler - I ti l legg til  punktet over; avgift pr. m3 registrert mengde

Tjeneste

Gimilvann BA

Regnskap:                        Leira regnskap, PB 2, 2022 Gjerdrum           Tlf. 97 99 85 67

Tilknytningsgebyr - Grunnpris, pris pr. m2 BA

Pris 2017 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

88 123,1 % 108                196          245,44 

1 000 90,0 % 900             1 900       2 375,00 

17 26,5 % 4                  21             26,25 

90 14,7 % 13                103          128,75 

33 26,9 % 9                  42             52,81 

Forbruksgebyr - Abonnementer med måler pr. m3

Tjeneste

Årlig leie av vannmåler

Stipulert forbruk pr. m2 BA

Hurdal kommunale vannverk

Årsgebyr - Abonnementsgebyr

Hurdal kommune, Tlf. 66 10 66 00

Tilknytningsgebyr pr. m2 BA

Pris 2017 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

256 2,6 % 7 263 328

1 560 2,6 % 41 1 601 2 001

2 315 2,6 % 60 2 375 2 969

2 976 2,6 % 77 3 053 3 817

4 345 2,6 % 113 4 458 5 572

385 81,8 % 315 700 875

900 2,6 % 23 923 1 154

513 2,6 % 13 526 658

900 2,6 % 23 923 1 154

900 0,0 % 0 900 1 125

* Ved avregning etter areal  s tipuleres  kloakkmengden ti l  3 m3 pr. m2 beregnet areal  (BA) for bol igeiendommer. Næringseiendommer avregnes  etter målt forbruk (vannmåler). 

** Vurderes  etter medgått tid.

*** Kommunen har rett ti l  å  foreta  kontrol l  av eiendommens  vann-og avløpsanlegg, og a l le forhold som kan ha betydning for gebyrberegningen for en eiendom. 

        Eier pl ikter å  medvirke ti l  dette.

Tilleggsgebyr - Abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av vann/avløpsledning 

innen gitt frist**

Tilleggsgebyr - Manglende vannmåleravlesning

Tilleggsgebyr - Avlesning av vannmåler utført av kommunen, pris pr. time (minimum 1 time)**

Tilleggsgebyr - Kommunal bytting av skadet vannmåler, pris pr. time (minimum 1 time) **

Tilleggsgebyr - Plombering, pris pr. time (minimum 1 time) **

Tilleggsgebyr - Kontrollgebyr ***

Vannmålerleie pr. år 100 mm

Vannmålerleie pr. år inntil  200 mm

Vannmålerleie pr. år 80 - 100 mm Combi

Vannmålerleie pr.år 150 mm Combi

Vannmålerleie pr. år (dim inntil  1 1/2'')

Tjeneste

Felles for vann og avløp

Pris 2017 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2017 

inkl. mva.

329 0,0 % 0 329 411

40 000 0,0 % 0 40 000 50 000

329 0,0 % 0 329 411

1 650 0,0 % 0 1 650 2 063

              23,22 -7,3 % -1,7             21,52             26,90 

10 20,0 % 2 12 15

900 2,6 % 23 923 1 154

2 721 2,6 % 71 2 792

* Ved avregning etter areal  s tipuleres  kloakkmengden ti l  3 m3 pr. m2 beregnet areal  (BA) for bol igeiendommer. Næringseiendommer avregnes  etter målt forbruk (vannmåler). 

Tjeneste

Tilleggsgebyr - Sammensetning KOF, pris pr. m3 etter avtale 

Tilleggsgebyr - Kontroll av utslipp av avløp fra næring og industri

Tilleggsgebyr - Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg inntil  2000 pe

Avløp

Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet)

Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 *

Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA)

Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg)

Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA) 

Maksbeløp 

2017, kr

Maksbeløp 

2018, kr

50 000 50 000

50 000 50 000

80 000 80 000

*) Forutsetter et pol i ti sk vedtak om midler ti l  ti l skudd, og gjelder kun eks is terende bebyggelse - ikke nybygg.

Vann og avløp - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 80.000 kroner inkl. mva. Kan få 

dekket inntil  2/3 av kostnadene over 80.000 kroner (inkl. mva) begrenset oppad til:

Tilskuddsordning for private ledningsanlegg for vann og avløp (tilknytning til offentlig ledningsnett) *)
Avløp - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket 

inntil  2/3 av kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til:
Vann - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket 

inntil  2/3 av kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til:
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Pris 2017 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

1 143 2,7 % 31 1 174 1 468

765 2,7 % 21 786 983

864 2,8 % 24 888 1 110

81 2,5 % 2 83 104

576 2,8 % 16 592 740

54 1,9 % 1 55 69

720 2,7 % 19 739 924

1 458 2,7 % 40 1 498 1 873

972 2,8 % 27 999 1 249

270 2,6 % 7 277 346

720 2,6 % 19 739 924

1 140 2,7 % 31 1 171 1 463

1 290 2,7 % 35 1 325 1 656

1 530 2,7 % 41 1 571 1 964

200 2,7 % 5 205 257

250 2,7 % 7 257 321

3 808 2,7 % 103 3 911 3 911

7 066 2,7 % 191 7 257 7 257

7 066 2,7 % 191 7 257 7 257

981 2,7 % 26 1 007 1 007

2 173 2,7 % 59 2 232 2 232

2 173 2,7 % 59 2 232 2 790

2 721 2,7 % 73 2 794 2 794

* Boligeiendom tømmes hvert 2 år.

Boliger uten toalett ti lknyttet slamavskiller, samt fritidseiendommer tømmes hvert 3. år. 

Gebyr kreves inn årlig sammen med øvrige eiendomsgebyrer.

Tilsyn

Kontroll

Ekstratømminger

Slamavskillere*

Minirenseanlegg

Behandlingsgebyr for 

utslippstil latelse for 

mindre avløpsanlegg 

inntil  2000 pe

Septik

Tjeneste

Behandlingsgebyr 

renseanlegg

Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 2. år)

Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 3. år)

Pris pr. m3 levert septikslam

Tømmevolum 0 - 3 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg) 

Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt ti l  rette for tømming i rute)

Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m3

Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 2. år), volum inntil  4 m3

Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3

Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 3. år), volum inntil  4 m3

Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3

Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt ti l  rette for tømming i rute)

Fastgebyr pr. boenhet 

Tømme- og behandlingsgebyr, volum inntil  5 m3 

Gebyr for kontroll av mindre avløpsanlegg <2 000 pe

Gebyr for ti lsyn av mindre avløpsanlegg <2 000 pe

Tømming utover 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg), pris pr. m3

Tømmevolum 5,1 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg) 

Tømmevolum 3,1 - 5 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg) 

Søknad om utslippstil latelse, løsning i samsvar med kommunens forskrift 

Søknad om utslippstil latelse, løsning ikke  i  samsvar med kommunens forskrift

Søknad om utslippstil latelse, større enn 50 pe (personekvivalenter),

ti l legg pr. time medgått tid til  saksbehandling utover 6 timer 

Mindre endring/omgjøring av til latelse

Pris 2017 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

287 0,0 % 0 287 359

143 0,0 % 0 143 143

Tjeneste

Feiegebyr pr. pipeløp

Tilsynsgebyr pr. pipeløp

Feie- og tilsyn
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Pris 2017 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

2 270 3,5 % 79,45 2 349 2 937

1 980 3,5 % 69,3 2 049 2 562

990 3,5 % 34,65 1 025 1 281

742 3,5 % 25,97 768 960

971 3,5 % 33,985 1 005 1 005

Standardabonnement består av:

140 liter restavfallsbeholder - som tømmes annenhver uke

140 liter papirbeholder - som tømmes hver fjerde uke

Sekk for plastemballasje - som tømmes hver fjerde uke

Det er mulig å ha andre beholderstørrelser etter behov. Årsgebyret justeres etter beholderstørrelse og hvor mange som deler beholdere. 

Renovasjonsgebyret består av fire deler:

G = Grunngebyr (belastes hver boenhet)

PA = Papir, papp og kartonger (belastes hver boenhet)

PL = Plastgebyr (belastes hver boenhet)

R = Restavfall  og matavfall

Pris 2017 

ekskl. mva

Prisøkning 

(%)

Prisøkning 

(kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

Beholder-

str. (l iter)

Antall

boenheter R-gebyr PA-gebyr PL-gebyr G-gebyr

Gebyr pr. år 

pr. boenhet R-gebyr PA-gebyr PL-gebyr G-gebyr

80 R 1 689 101 104 1 086 1 980 3,5 % 69 713 105 108 1 124 2 049 2 562

140 1 979 101 104 1 086 2 270 3,5 % 79 1 013 105 108 1 124 2 349 2 937

140 2 490 101 104 1 086 1 781 3,5 % 62 507 105 108 1 124 1 843 2 304

240 1 1 634 101 104 1 086 2 925 3,5 % 102 1 691 105 108 1 124 3 027 3 784

240 2 817 101 104 1 086 2 108 3,5 % 74 846 105 108 1 124 2 182 2 727

240 3 545 101 104 1 086 1 836 3,5 % 64 564 105 108 1 124 1 900 2 375

360 1 2 483 101 104 1 086 3 774 3,5 % 132 2 570 105 108 1 124 3 906 4 883

360 2 1 242 101 104 1 086 2 533 3,5 % 89 1 285 105 108 1 124 2 622 3 277

360 3 828 101 104 1 086 2 119 3,5 % 74 857 105 108 1 124 2 193 2 741

360 4 621 101 104 1 086 1 912 3,5 % 67 643 105 108 1 124 1 979 2 474

660 1 4 199 101 104 1 086 5 490 3,5 % 192 4 346 105 108 1 124 5 682 7 103

660 2 2 099 101 104 1 086 3 390 3,5 % 119 2 172 105 108 1 124 3 509 4 386

660 3 1 400 101 104 1 086 2 691 3,5 % 94 1 449 105 108 1 124 2 785 3 481

660 4 1 050 101 104 1 086 2 341 3,5 % 82 1 087 105 108 1 124 2 423 3 029

660 5 840 101 104 1 086 2 131 3,5 % 75 869 105 108 1 124 2 206 2 757

660 6 700 101 104 1 086 1 991 3,5 % 70 725 105 108 1 124 2 061 2 576

660 7 600 101 104 1 086 1 891 3,5 % 66 621 105 108 1 124 1 957 2 446

660 8 525 101 104 1 086 1 816 3,5 % 64 543 105 108 1 124 1 880 2 349

Gebyr pr. år pr. boenhet

2017, kr pr. boenhet 2018, kr pr. boenhetTjeneste

Renovasjon

Tilsynsgebyr (ti lsyn med næringsavfall). Beregnes på grunnlag av medgått tid, pris pr. time.

Tjeneste

Standardabonnement - årsgebyr

Standardabonnement med mindre beholder (80 liter) - årsgebyr

Hytterenovasjon - renovasjonsgebyr for hytter og fritidsboliger - årsgebyr

Hytter og fritidsboliger med fritak i  vinterhalvåret - årsgebyr

R-gebyr 2017 

eskl

Prisøkning 

(%)

Prisøkning 

(kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

2018 

inkl.mva

4 000 container 26 686 3,5 % 934 27 620 27 620

6 000 container 37 577 3,5 % 1 315 38 892 38 892

8 000 container 47 454 3,5 % 1 661 49 115 49 115

1 300 brønn 9 135 3,5 % 320 9 455 9 455

3 000 21 063 3,5 % 737 21 800 21 800

5 000 brønn 35 100 3,5 % 1 229 36 329 36 329

Tjeneste Årsgebyr container/brønn

Volum (liter)
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Pris 2017 

ekskl. mva

Prisøkning

(%)

Prisøkning

(kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

1.10

3 590 3,1 % 110 3 700 3 700

1.11
1 150 4,3 % 50 1 200 1 200

Timepris for tjenester beregnet etter medgått tid (minstegebyr min. 1 t. arb.).

Pris pr. time.

Kart og oppmåling

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, 

rekvirent eller bestil ler. Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.

Kommunen kan kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift jfr matrikkelforskriften § 16.

Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstil lende søknad eller begjæring/rekvisisjon i henhold til  

eierseksjonsloven/ matrikkelloven. Kommunen kan kreve inn gjeldende tinglysingsgebyr når det gjelder saker hvor kommunen ikke rår over hele saksbehandlingen, 

saker som kommer inn sent på høsten og må utsettes til  neste sesong eller trinnvis feltutbygging, som kan foregå over flere år.

Kostnader som kommunen påføres i  forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til  rekvirenten.

Ved bruk av matrikkellovens § 15 og matrikkelforskriften § 33 om arealoverføring er kjøper/selger ansvarlige for å framskaffe grunnlag for Kartverket v/tinglysningens 

krav om dokumentavgift. Søker er også ansvarlig for å rydde opp i eventuelle heftelser som ligger på eiendommen, i  forhold til  kravet om at det ikke skal være 

prioritetskollisjon på heftelser ved arealoverføring.

Gebyrene og aktuelle tinglysingsgebyr skal være betalt før det utstedes matrikkelbrev.

Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal 

kommunen ved krav om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til  vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter ti l  fagkyndig bistand, 

utskrives etterskuddsvis.

Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i  forhold til  de prinsipper som er lagt ti l  grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den 

han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som 

har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i  en konkret sak.

Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages i  henhold til  bestemmelser i  forvaltningsloven.

Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det 

er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må 

utføre. Minstegebyr vil  uansett være:

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret under kommunestyrets budsjettbehandling.                                                                                                                                 

Kommunale kart- og oppmålingsarbeider etter matrikkelloven er myndighetsoppgaver, og er følgelig ikke belagt med merverdiavgift.

Betalingsregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider

1. Generelle bestemmelser

Pris 2017 

ekskl. mva

Prisøkning

(%)

Prisøkning

(kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

2.1 4 470 -55,3 % -2 470 2 000 2 000

1 150 4,3 % 50 1 200 1 200

575 4,3 % 25 600 600

2. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 33-1)

Minstegebyr

2.2

Situasjonskart i  henhold til  Plan- og bygningsloven.

Kart til  plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider betales i  henhold til  satsene i 

Geovekstavtalen. Uttakskostnadene faktureres i  henhold til  medgått tid. Pris pr. time.
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Pris 2017 

ekskl. mva

Prisøkning

(%)

Prisøkning

(kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

19 630 2,9 % 570 20 200 20 200

22 040 2,5 % 560 22 600 22 600

24 500 2,9 % 700 25 200 25 200

32 500 2,8 % 900 33 400 33 400

29 280 2,8 % 820 30 100 30 100

6 415 2,9 % 185 6 600 6 600

9 615 3,0 % 285 9 900 9 900

12 810 3,0 % 390 13 200 13 200

12 820 3,0 % 380 13 200 13 200

5 590 2,9 % 160 5 750 5 750

9 310 2,6 % 240 9 550 9 550

9 310 2,6 % 240 9 550 9 550

3 590 3,1 % 110 3 700 3 700

7 175 3,1 % 225 7 400 7 400

3.5

3 590 2,8 % 100 3 690 3 690

169 3,6 % 6 175 175

200 5,0 % 10 210 210

395 2,5 % 10 405 405

3.9

3.10

3.11

3.12

Grensepåvisning. 

For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt 

målebrev / matrikkelbrev eller eiendomskart av ti lfredsstil lende 

standard. Uten oppmålingsforretning.

Registerarbeidene 

(sluttarbeidene)

Tillegg pr. punkt fra og med 

punkt 4

Matrikulering av umatrikulert grunn. Tildeling av g/bnr på eiendommer som har benevnelse 0/0 i  matrikkelkartet. Beregnes etter anvendt tid.

Føring av privat grenseavtale med koordinatfestede eksisterende grenser. 

Registrering av jordsameie. Beregnes etter anvendt tid.

3.8

Utstedelse av matrikkelbrev.

Endring i  maksimalsatsene reguleres av Kartverket i  takt med den 

årlige kostnadsutviklingen i henhold ti l  matrikkelforskriften § 16.

Matrikkelbrev inntil

10 sider

Matrikkelbrev over 10 sider

Oppretting av anleggseiendom/volumeiendom. Beregnes etter 3.1.

Oppmålingsforretning for ny matrikkelenhet (eiendom) til  

utbyggingsformål eller fradeling av eksisterende bebyggelse. 

Gjelder også ved utsatt oppmålingsforretning.

3.1

Til  og med 3 punkter

Ved gebyrberegning nyttes følgende satser for de ulike delene av 

arbeidene og satser i  punkt 3.1 – 3.6.

25 %

15 %

35 %

Oppmålingsforretning/matrikkelføring uten markarbeider betales med 65 % av ovenstående satser.

Fremskaffe datagrunnlag

Varsling og 

oppmålingsforretningsmøte

Tekniske arbeider og 

dokumentasjon

Gebyrer når deler av oppmålingsforretning utføres av andre enn kommunen.

25 %

3.6

Opprettelse av matrikkelenhet over 100 dekar som det ikke er økonomisk forsvarlig å holde oppmålingsforretning på. Beregnes etter medgått tid.

3.7

3.4 Oppmålingsforretning over punktfeste.

Uten markarbeid pr. 

punktfeste

Med markarbeid pr. punktfeste

3.3

Oppmålingsforretning over hel eller deler av eksisterende grense 

for en matrikkelenhet, som ikke tidligere er koordinatbestemt. 

Skal hele matrikkelenheten måles opp og det må holdes en 

oppmålingsforretning skal det betales gebyr etter 3.1.

Grenselengde inntil  49 m

Grenselengde 50 - 200 m

Grenselengde over 200 m etter 

medgått tid - minstegebyr.

3.2

Oppmålingsforretning for ti l leggsareal ti l  eksisterende 

matrikkelenhet (eiendom). 

Arealoverføring over 500 m2 krever ti l latelse etter Pbl.

Grensejustering kan benyttes for inntil  5 % av den minste 

eiendommen, og maks 500 m2. Verdien på arealet må ikke 

oversige 1G. 

Areal 0 - 199 m2

Areal 200 - 500 m2

Areal 500 - 1 000 m2

Areal over 1 000 m2 etter 

medgått tid - minstegebyr

Hvor ti l leggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, kreves det gebyr for hver fradelt parsell  etter 

ovenstående satser.

3. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

Areal 2 000 - 2 999 kvm

Areal 0 -1 999 kvm

Areal 3 000 - 3 999 kvm

Areal over 5 000 kvm etter 

medgått tid - minstegebyr

Areal 4 000 - 5 000 kvm

Pris 2017 

ekskl. mva

Prisøkning

(%)

Prisøkning

(kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

4 410 18,9 % 835 5 245 5 245

2 645 19,0 % 502 3 147 3 147

4.2

4.3

4.4

26 620 2,6 % 680 27 300 27 300

Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i  en seksjon, nyttes satsene i punkt 3.1.

Ny behandling av avslått søknad.

Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører ti l  godkjenning 

eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til  fratrekk dersom søknaden 

kommer til  kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et 

senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)

Ved reseksjonering, som medfører endring av grensene for en seksjons uteareal, skal det holdes oppmålingsforretning.

Gebyr skal betales i  samsvar med 3.2.

* Der fornyet søknad om seks jonering el ler reseks jonering av et bruksnummer fører ti l  godkjenning el ler nytt avs lag, ska l  ha lvparten av tidl igere betal t gebyr komme ti l  fratrekk 

dersom søknaden kommer ti l  kommunen innen tre måneder etter dato for første avs lag. (kommer ny søknad på et senere tidspunkt, ska l  det betales  ful l t gebyr).

4.1
Begjæring om seksjonering eller reseksjonering

av en eiendom.

Sak som krever befaring - 

5 rettsgebyr, for tiden kr 1049

Sak som ikke krever befaring - 

3 rettsgebyr, for tiden kr 1049

4. Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsseksjonering (§ 7)

Pris 2017 

ekskl. mva

Prisøkning

(%)

Prisøkning

(kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

5.1

1 460 2,7 % 40 1 500 1 500

5. Gebyrer for digitale kartprodukter

Gjennom kommunens kartportal er det utviklet en 

selvbetjeningsordning hvor kunder kan ta ut digitale kartdata 

etter faste satser. 

Grunnpris + kr 8,0 pr dekar
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Pris 2017 

ekskl. mva

Prisøkning

(%)

Prisøkning

(kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

6.1 2 380 2,9 % 70 2 450 3 063

6.2 420 0,0 % 0 420 525

6.3

6.4

6 320 2,8 % 180 6 500 8 125

8 120 2,8 % 230 8 350 10 438

3 050 3,3 % 100 3 150 3 938
1 355 2,6 % 35 1 390 1 738

1 080 11,1 % 120 1 200 1 500

6.5 Utsetting av bygg

Enkelt bygning - Pris + mva

Enkelt bygning + garasje/uthus 

(samtidig) - Pris + mva

Garasje under 50 kvm -

Pris + mva
Ekstrautstikking - Pris + mva

Næringsbygg/offentlig 

bygg/bygg med flere boenheter 

beregnes på grunnlag av 

medgått tid. Pris pr. time

6. Andre tjenester

Eiendomsmegleroppdrag, gebyr pr. oppdrag (Pris + mva)

Påvisning av vedoner i  kommunens skoger.

Skogoversikt - forenklet skogbruksplan. 

Denne planen har 15 års omløpstid og startåret for områdetaksten i Nannestad er 1999. Formelen for prising av skogoversikt tar hensyn til  omløpstiden.

10,-/daa x areal i  daa x (1-((ÅR - 1999)/15)) = pris.

Fellingsavgift for hjortevilt settes til  de enhver tid gjeldende maksimalpriser bestemt av Direktoratet for naturforvaltning.

Pris 2017 

ekskl. mva

Prisøkning

(%)

Prisøkning

(kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

11 000 10,0 % 1 100 12 100 12 100

55 000 10,9 % 6 000 61 000 61 000

87 800 10,5 % 9 200 97 000 97 000

10 - 60 daa

(pris pr. daa) 1 760 8,0 % 140 1 900 1 900

Over 60 daa

175 450 10,0 % 17 550 193 000 193 000

Pris per påbegynte 100 

m2 BRA  880 880

26 130 11,0 % 2 870 29 000 29 000

7 000 10,0 % 700 7 700 7 700

 

 1 600 1 600

Tilhørende bestemmelser/ retningslinjer: 

Det skal utvises skjønn hvis arealer tas med i reguleringsplanen utover det som tiltaket krever.
I ti l legg til  fastsatt gebyr etter regulativet kan det komme eventuelle utgifter som kommunen måtte ha hatt ti l  fagkyndig bistand.
I enkelte tilfeller hvor gebyret virker klart urimelig, kan planmyndiheten endre eller fravike gebyret.

Forvaltningslovens behandlingsregler gjelder, herunder klageadgang i de tilfeller det betales gebyr etter bestemmelser over og det utvises skjønn.

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.

Gebyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandling.

Gebyr etter punkt 2 beregnes ut fra tidspunkt for førstegangsbehandling. 

Utfyll ing, endring og oppheving av reguleringsplan/bebyggelsesplan behandles som en ordinær reguleringssak og gebyr kreves i  henhold til  dette, jfr. § 12-14, føste ledd.

Mindre endringer i  henhold til  § 12-14, 2. ledd.

3 - 10 daa

0 - 3 daa

For planer som åpner for 

bebyggelse beregnes, i  ti l leg til  pkt 

Pris 10 daa 

+  pr. daa
Over 10 daa     ->

Maksimumspris

2. Kontroll og behandling av reguleringsplan 

(detaljregulering).

Ved behandling av planprogram (§ 12-9) betales gebyr i  

ti l legg til  kontroll og behandling av reguleringsplan 

(detaljregulering), jfr. punkt 2.

15 % etter punkt 2

60 % etter punkt 2

4. Planer med konsekvensutredning

Arealplaner

Reguleringsplaner og endring av bebyggelsesplaner
Gjennomføring av oppstartsmøte, jfr. § 12-81. Oppstartsmøte

Ved flere endringer i  samem sak, betales i  ti l legg for hvert 

forhold

7. Rådgivning utover ordinær 

saksbehandling

Ved behandling av planer med konsekvensutredning 

betales gebyr i  ti l legg til  kontroll og behandling av 

reguleringsplan (detaljregulering), jfr. punkt 2.

I de tilfeller der kommunen må utføre rådgivning utover 

ordinær saksbehandling (Dette forutsetter at 

3. Mindre endringer

Hvor kommunen er godkjenningsmyndighet, (jfr. vedlegg I 

og II i  Forskrift om konsekvensutredning etter Plan- og 

bygningslovens § 4-2)

6. Dispensasjon Se priser for dispensasjons under gebyrer for byggesak
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Pris 2017 

ekskl. mva

Prisøkning

(%)

Prisøkning

(kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

Enebolig  12 000 12 000

Enebolig med sekundærleil ighet eller tomannsbolig 20 000 20 000

Bolig med 3-10 boenheter 36 000 36 000

Bolig med 11-20 boenheter 48 000 48 000

 65 000 65 000

 8 000 8 000

1 860 2,2 % 40 1 900 1 900

4 470 2,9 % 130 4 600 4 600

7 430 2,3 % 170 7 600 7 600

11 170 3,0 % 330 11 500 11 500

15 840 2,9 % 460 16 300 16 300

21 060 2,6 % 540 21 600 21 600

35 000 35 000

 65 000 65 000

 85 000 85 000

8 000 8 000

Midlertidige bygg, som består inntil  2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.

1 845 3,0 % 55 1 900 1 900

3 390 0,3 % 10 3 400 3 400

9 020 -0,2 % -20 9 000 9 000

6 200 -19,4 % -1 200 5 000 5 000

10 000 10 000

25 000 25 000

12 400 37,1 % 4 600 17 000 17 000

11 170 25,3 % 2 830 14 000 14 000

3 075 4,1 % 125 3 200 3 200

5 430 3,1 % 170 5 600 5 600

2 565 17,0 % 435 3 000 3 000

1 695 3,2 % 55 1 750 1 750

3 075 4,1 % 125 3 200 3 200

11. Dispensasjon for ethvert forhold Dispensasjon som avgjøres administrativt 9 350 -19,8 % -1 850 7 500 7 500

Dispensasjon fra byggegrense mot vei og som avgjøres administrativt  3 000 3 000

Dispensasjon som krever politisk behandling 23 980 26 500 26 500

2 255 10,9 % 245 2 500 2 500

7 175 4,5 % 325 7 500 7 500

 5 000 5 000

660 6,1 % 40 700 700

2 000 0,0 % 0 2 000 2 000

26 040 2,9 % 760 26 800 26 800

5 000 5 000

2 000 2 000
5 000 -20,0 % -1 000 4 000 4 000

Bygge, delings- og konsesjonssaker 

1. Boliger/hytter

Bolig med over 20 boenheter

Definisjon:    • Behandling - søknadskontroll + tilsyn. 

                      • Bruksareal (BRA) – Bruksareal i henhold til NS 3940.

Tilbygg som gir ny boenhet

2. Tilbygg og påbygg bolig. Garasjer og 

uthus. Driftsbygninger i  landbruket. (betales 

etter bruksareal)

Ved hovedombygning foretas en skjønnsmessig vurdering av omfanget av gebyret. 
Midlertidige bygg, som består inntil  2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.

3. Andre bygg, næringsbygg, offentlige bygg 

(betales etter bruksareal)

0-250 m2

251-750 m2

Over 750 m2

Tilbygg under 100 m2

21-50 m2

51-100 m2

101-500 m2

501-1000

Over 1000 m2

0-20 m2

Inntil  1000 m3

1001 - 5 000 m3

Over 5 000 m3

5. Riving 

(betales etter bruksareal)

6. Vesentlig terrenginngrep

4. Bruksendring
0-100 m2

101-400 m2

Over 400 m2

For bruksendring betales gebyr etter punkt 1, 2 og 3 over.

10. Behandling av igangsettings-til latelse og 

endring av ti l latelse
Gebyr for hver igangsettingstil latelse 

Gjentatt forhåndskonferanse på samme tiltak

7. Vann, avløp, veg og parkeringsplass

8. Diverse ti ltak

9. Gjentatt forhåndskonferanse

Teknisk anlegg i  grunnen (VA og overvannsløsning) 

Veganlegg og overvannsløsning

Parkering inntil  10 biler

Større parkeringsplass 

Arbeid som ikke kan måles i  areal 

12. Delingssaker

13. Konsesjonssaker

For behandlng av tomtedelingsplan (PBL § 28-1 og 2) og for 

søknad som forutsetter  kun en behandling i  Plan -og 

Pr. ny grunneienendom i ti l legg

Gebyr betales i  henhold ti l  forskrift om gebyr for 14. Midlertidig brukstil latelse

Deling av en ny grunneiendom etter pbl: 

I regulert område og for fradeling ti l  offentlig vei, gate eller jernbane-formål, per berørt eiendom

I uregulert område

I uregulerte områder utenfor regulerte grenser

Behandling etter jordloven 

Erverv av fast eiendom (landbrukseiendom). Gebyr betales 

i  henhold ti l  forskrift om gebyr av konsesjons- og 

Enkle/ kurante konsesjonssaker. (Enkle/ kurante 

konsesjonssaker er søknader om konsesjons ved erverv av 

16. Diverse bestemmelser

Gebyrene dekker matrikkelføring, ti lsyn, veiledning og oppfølging.

Ved ulovlig igangsatt byggearbeid kan tiltakshaver gebyrlegges for merarbeid med et ti l legg på inntil  3 ganger gebyret for 

Gebyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandling. 

Forvaltningslovens behandlingsregler gjelder, herunder klageadgang i de ti lfeller det betales gebyr etter bestemmelsen over og 

det uvises skjønn.

Det vises ti l  byggesaksforskriftens § 7-4 angående tidsfrister for saksbehandlingen. § 7-4 angir også regler for ti lbakebetaling av 

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Nødvendig tinglysingsgebyr kommer i ti l legg ti l  de foran angitte satser, med de til  enhver tid gjeldende satser.

I enkelte ti lfeller hvor gebyret virker klart urimelig, kan bygningsmyndigheten fravike eller endre gebyret. 

17. Revisjon



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2018-2021 

126 

 

Vedlegg 12. Revidert handlinsplan for avløpsnettet 

 
 
 

        3 140 000       16 570 000       19 633 000       10 546 000       11 310 000         4 750 000       46 239 000 

Nr. Delmål Beskrivelse/kommentar Tiltak 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sum HP 2018-

2021

1.

Al le pumpestas joner med 

overløp ska l  ha  

a larmoverføring ti l  et 

sentra l t og ful lverdig 

dri ftskontrol lanlegg.

Det er utfordringer med 

s ignaloverføringer fra  

enkelte 

pumpestas joner.

Ski fte/oppgradere 

radiomaster for å  forhindre 

ustabi l i tet i  dataoverføring 

ti l  dri ftskontrol lanlegg.

70 000 0

Anskaffe FDV-program for 

FDV-dokumentas jon i  dri fts -

kontrol lanlegget.

100 000 0

Nettbrett, VA-fel t. 20 000 0

Mangler mål ing av 

overløpsdri ft.

Anskaffe program/utstyr 

som sørger for nødvendige 

beregninger av overløp

600 000 0

3.

Kartlegging av inn-/ 

utlekking og 

fei lkobl inger.

Kjøpe ekstern tjeneste som 

utfører kartlegging på  

Åsgreina, Løken og 

Preståsen. 

250 000 0

4.
Utbedre inn-/utlekking og 

fei lkobl inger.

Kjøpe ekstern tjeneste som 

pros jekterer, utfører og 

dokumenterer avdekkede 

fei l  i  tråd med 

anbefa l inger som 

framkommer i  utført 

kartlegging.

500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000

5.

Redusere ri s iko for 

forurensning av 

drikkevann og ytre mi l jø

Ved å  sanere 

kombinerte vann- og 

avløpskummer (fel les -

kummer) hindres  

spi l lvann i  å  gå  over i  

overvann. Estimert 

kostnad ca. 200.000 

kroner pr. fel leskum.

Separere vann- og 

spi l lvanns ledninger i  

fel leskummer ti l  separate 

kummer. Utføres  årl ig 

avhengig av kapas i tet.

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000

6.
Koble ut takvann fra  

avløpsnettet.

Dette er et enkelt ti l tak 

for å  redusere 

fremmedvann som føres  

videre ti l  GRA. Ti l taket 

vi l  resul tere i  økt 

ressursbehov ti l  

oppfølging av på legg. 

Sende ut varsel  og på legg 

om utkobl ing av taknedløp 

fra  avløpsnettet ti l  a l le 

eiere av eiendommer i  

kommunen.

150 000 0

7.

Oppdatert 

ledningskartverk i  

Gis l ine.

En person er satt ti l  å  

utføre arbeidet.

Kval i tetss ikre innlagte data  

i  Gis l ine ledningskart-

program.

0

8.

Separering av 2,5 km 

gjenværende fel les  

avløpssystem på 

Preståsen.

Fel les ledningene er 

lagt i  eks is terende 

bol igfel t, og det må 

påregnes  graving både i  

veg og på  annen manns  

eiendom. Priori tert 

område er Preståsen.  

Nannestad kommune 

kjøper ekstern tjeneste som 

foretar separering av fel les  

avløpssystem, herunder 

kartlegge, pros jektere, 

utføre og dokumentere 

pros jektet som bygget. 

5 400 000 6 100 000 6 900 000 7 800 000 0 20 800 000

Revidert handlingsplan for avløpsnettet 

Dataprogram

Dri ftsdata  fra  

pumpestas joner ska l  være 

ti lgjengel ig på  et s l ikt 

format at de kan brukes  

ti l  årsrapportering ti l  

Fylkesmannen og i  

plansammenheng. 

2.

Nannestad kommune 

har mye fremmedvann 

som medfører at rent 

vann pumpes  ti l  

Gardermoen 

renseanlegg (GRA).  

Ti l takene bidrar ti l  

forbedring av 

renseeffekt og 

kapas i tet på  

ledningsnett, redusert 
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Nr. Delmål Beskrivelse/kommentar Tiltak 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sum HP 2018-

2021

9.
Forhindre tette avløp i  

sentrumsområdet.

Nannestad 

kommune/Nannestad 

ungdomsskole.

Rel ine 300 m. betong 

spi l lvanns ledning.

1 000 000 1 000 000

10.
Følge opp krav iht 

forurensnings loven.

Omgjøre et engas jement 

som VA-ingeniør ti l  fas t 

s ti l l ing. Det vi l  bl i  et 

løpende behov for 

oppfølging og ti l syn. 

Oppfølging av på legg om 

fett- og ol jeutski l lere, samt 

private avløpsanlegg.

0

Gardermoen, 

Gul lbekken, 

Bahusvegen og Morud.

Ski fte ut eldre pumper på  

s trekningen Maura  - 

Gardermoen.

1 200 000 0

Leirbakken, Låkedalen, 

Hol l ibekken, 

Stangerdalen og 

Ki rkebakken.

Ski fte ut eldre pumper på  

s trekningen Maura  - 

Gardermoen.

1 600 000 0

Jel leberg, 

Grevl ingvegen, Årvol l , 

El tonåsen skole, 

Engervegen.

600 000 600 000 400 000 1 600 000

Andre s tas joner, f.eks . 

Rådyrvegen og 

Otervegen.

350 000 350 000 400 000 1 100 000

Div. vedl ikehold på  

pumpestas joner.
250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000

Ombygging pumpehus  

Moreppen.
300 000 0

Kartlegge utløp av 

overvanns ledninger og 

flomveger.

Gjøres  ved bruk av egne 

ressurser, og legges  inn i  

Gis l ine.

0

Avlaste eks is terende 

overvannsnett.

Pros jektere og bygge ny 

ledning med 

fordrøyningsbasseng  på  

Prestmosen og Bjørkeåsen 

(Bjørkemosen).

3 000 000 0

"Sidensvansvegen" må 

graves  opp og ledes  ti l  

eks is terende 

overvannssystem med 

påfølgende as fa l tering.

750 000 0

Flaggspettvegen 500 000 0

Lauvåsmarka (fått 

kons .rapport). 

Reklamas jonssak. 

Overvannsproblematikk.

500 000 0

Avsette midler ti l  

reklamas joner.
0

13. Spredt avløp.
Lagt inn 60 % s ti l l ing ti l  

ti l syn og kontrol l .
420 000 433 000 446 000 460 000 0 1 339 000

Krokfossvegen - 

mangler en 

pumpestas jon. Pros jekt 

6131.

Krokfoss  - 4 abonnenter 

ti lknyttes , pluss  overvåking
750 000 0

Solheim 6124 - Gml. 

Åsvegen-Gangfløtt.

4 abonnenter - 

ti l rettelegging for videre 

utbygging i  El tonåsen.

750 000 0

Øyungsvegen 20 abonnenter 4 000 000 4 000 000

15.

Oppfyl le krav om 

regis trering og tømming 

av sandfang.

Kostnadene må 

fordeles  med 50 % veg 

og 50 % avløp. På  avløp 

l igger kostnadene 

a l lerede inne i  

buds jett. Bruker egne 

ressurser.

Å regis trere og sette opp en 

priori tert l i s te for tømming 

av sandfang. 

0

16.
Dri fte avløp i  tråd med 

gjeldende regelverk.

Utvikle og oppdatere 

beredskapsplaner.

Utvikle og oppdatere 

beredskapsplaner med ROS-

analyser.

100 000 0

Investering, us ikkert 

estimat
2 800 000 2 800 000

Dri ft, us ikkert estimat 2 100 000 2 100 000

18.
Avkloakkering fra  Rotua 

mot Røtterudmoen

Al lerede etablert 

ti l førsel  for 

avløps ledning fra  Rotua 

som følge av legging av 

ny vannledning.

Etablere pumpestas jon og 

legge ti l  rette for ny 

hovedledning ti l  

bebyggelsen

2 500 000 2 500 000

Dambakken17.
Rehabi l i tering av 

spi l lvannsnettet

14.
Ti lknytning ti l  offentl ig 

nett.

12.

Ski fte eldre pumper ti l  

energisparende pumper
11.

Kartlegge flaskehalser i  

eks is terende 

overvannsnett.

Begrense flom og eros jon

Små pumper med høye 

vedl ikeholdskostnader. 

Roterende enheter ski ftes  

hyppig.
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Vedlegg 13. Revidert handlinsplan for vann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        4 745 000       17 080 000       15 890 000       17 250 000       18 900 000       16 920 000       68 960 000 

Tiltak nr. Beskrivelse/kommentar 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sum HP 2018-

2021

1. Ski fte av kummer 700 000 700 000 800 000 900 000 1 000 000 3 400 000

2. Ski fte kum Skogduevegen 250 000 0

3. Ny ledning sør for Gml  Dalsveg 950 000 0

4.
Lekkas jesøk, utføres  ved kjøp av ekstern 

tjeneste
110 000 300 000 310 000 320 000 330 000 300 000 1 260 000

5. Ti l tak etter resultat av lekkas jesøk 500 000 600 000 700 000 900 000 900 000 3 100 000

6. Rengjøring av høydebasseng 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000

7.
Utvendig behandl ing, vedl ikehold av 

høydebasseng og trykkøkningsstas jon
50 000 50 000 50 000

8.
Bes iktigelse og rengjøring av kumski l t, 

kummer, service venti ler
200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000

9.
Sjekke brannkummer vedrørende innsug av 

forurenset vann
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000

10. Planlagt spyl ing iht spyleplan 50 000 50 000 50 000 100 000 100 000 300 000

11.
Etablering av trykkøkningsstas jon 

Lauvåsmarka
500 000 0

12.

Kartlegging av kummer ved oppjustering av 

kartverk, gjelder også  kartlegging av 

potens iel le abonnenter som har ri s iko for 

ti lbakestrømming

100 000 400 000 400 000 400 000 400 000 200 000 1 400 000

13. FDV-program 90 000 0

14.
Arbeider iht ti l  Matti l synet ROS som ikke er 

nevnt overfor
100 000 400 000 400 000 400 000 400 000 200 000 1 400 000

15. Utforutsette ti l tak 400 000 500 000 700 000 700 000 800 000 800 000 3 000 000

16.

Utski fting av ledningsnett 3,6 km. 

Ledningsnett tas  hovedsakel ig over 

investering, men må vurderes  i  hvert enkelt 

ti l fel le. Utski fts takt: 1,5 %

11 250 000 11 500 000 11 800 000 12 100 000 9 000 000 44 400 000

17. Ny ledning trekkes  mel lom kum 53170 - 53087 850 000 850 000

18.
Ny ledning Nannestad sentrum for ti lkobl ing 

ti l  Maura
1 700 000 1 700 000

19. Dri ftskontrol lanlegg, antenner 100 000 0

20. Skogduevegen, cracking 450 000 0

21. Ski fte av kummer, mm v/Rundkjøring Maura 2 000 000 0

22. Kryss ing av elven Rotua 1 200 000 0

23. Torvtak, Kløberget Holkebyl ia 50 000 0

24. Innkjøp av VA-fel t og nettbrett 25 000 0

25. Model lering av ledningsnett 100 000 100 000 100 000

26. Utski fting av vannmålere 910 000 910 000 910 000 950 000 950 000 3 720 000

27. Nye ledninger 3 000 000 3 000 000

Revidert handlingsplan for vann
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Vedlegg 14. Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2018 

 


