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1. KOMMENTARER TIL 

ÅRSREGNSKAPET 

Nannestad kommune fikk i 2021 et mindreforbruk på 57,1 mill. kroner. Resultatet skyldes i 

hovedsak høyere skatteinntekter enn budsjettert, lavere pensjonsutgifter enn det som var 

avsatt, og god avkastning på finansplasseringene. 

 

Finansområdet har totalt sett de senere årene bidratt positivt på regnskapsresultatet til 

kommunen. For regnskapsåret 2021 viser finansområdet en merinntekt på til sammen 

32,7 mill. kroner i forhold til revidert budsjett. Hovedårsakene til merinntektene er 

skatteinntekter, mindre inntektsutjevning enn forventet, god avkastning på 

finansplasseringene og lavere pensjonsutgifter enn budsjettert. Kommunesektoren fikk i 

2021 høyere skatteinntekter enn forventet. Hovedårsaken til dette var at landet har gått 

bedre enn forventet i forbindelse med blant annet lavere arbeidsledighet og økonomien i 

det norske samfunn. Nannestad kommune fikk til sammen en merinntekt på skatt på 38,5 

mill. kroner, samtidig som kommunen mottok mer i inntektsutjevning en antatt.  

 

Driften på virksomhetene viste et merforbruk på til sammen 33,4 mill. kroner. Dette 

skyldes i hovedsak økte kostnader til kjøp av vikartjenester, økte utgifter til vedlikehold, 

strøm og fjernvarme, samt kjøp av tjenester fra stat innenfor barnevern, forebyggende 

helse og tilrettelagte tjenester. Driftsutgiftene hadde en samlet økning på 97,6 mill. 

kroner, tilsvarende 10 %, sammenlignet med 2020.  

 

Foreløpige Kostratall viser at Nannestad drifter sine tjenester billig i forhold til andre 

sammenligningskommuner, Kostragruppe 7, Viken og landet uten Oslo. Netto 

driftsutgifter per innbygger på de kommunale tjenestene ligger kr 9 494 lavere enn 

kommunegruppen. Utgifter til pleie og omsorg, grunnskole, administrasjon, styring og 

fellesutgifter, samt sosialtjenesten, kommunehelse, kultur og idrett, plan, kulturminner, 

natur og miljø ligger lavere, mens utgifter til barnevern og barnehage ligger over 

kommunegruppen. 

 

Netto driftsresultat var i 2021 på 7,3 % tilsvarende 86,4 mill. kroner og en økning fra 2020 

som viste et resultat på 4,3 %. Dette ligger over den kommunale handlingsregelen til 

kommunen som sier at netto driftsresultat minst skal utgjøre 1,75 % og som også er 

sammenfallende med anbefalinger fra TBU (det tekniske beregningsutvalget for 

inntektsoppgjørene). Et netto driftsresultat høyere enn 1,75 % vil gi kommunen økt 

økonomisk handlekraft over tid og gjøre kommunen i stand til å håndtere år med lavere 

eller negativt netto driftsresultat.  

 

Disposisjonsfondet til Nannestad kommune økte i 2021 med 31,5 mill. kroner og fondet 

utgjør nå 25,5 % av driftsinntektene. Økningene innbefatter årets avsetninger.  

I årsberetningen gjennomgås kommunens regnskap. I tillegg beskrives internkontrolltiltak, 

organisasjon og medarbeidere, sosial bærekraft og planstatus i forhold til planstrategi, 

samfunnssikkerhet og beredskap. 
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Årsregnskapet og tilhørende skjema for Kostra ble sendt til SSB innen fristen 22.02.2022 

og er overlevert revisjonen med noter og dokumentasjon. Årsregnskapet med 

årsberetning overleveres kontrollutvalget og revisjonen innen 31.03.2022. Videre skal 

årsregnskapet og årsberetningen behandles av formannskapet og kommunestyret innen 

seks måneder etter regnskapsavleggelsen.  
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2. ORGANISERING OG 

MEDARBEIDERE 

 

2.1 POLITISK ORGANISERING 
Nannestad kommunestyre er kommunens øverste politiske organ og består av 31 

representanter.  

 

Kommunestyret er tillagt de saker som ifølge kommuneloven skal behandles av 

kommunestyret. I tillegg utøves det politiske lederskapet i Nannestad gjennom fire 

innstillingsutvalg; helse- og sosialutvalget, oppvekst- og kulturutvalget, plan- og 

utviklingsutvalget og formannskapet hvor kommunestyret har delegert myndighet nedfelt 

i eget delegeringsreglement for formannskapet og utvalg for inneværende valgperiode. 

 

Nedenfor følger en oversikt over den politiske sammensetningen i kommunestyret for 

inneværende valgperiode 2019 – 2023, og antall saker som har blitt politisk behandlet. 

 

 

 

Utvalg Antall saker 

Kommunestyret 106 

Formannskapet 211 

Oppvekst- og kulturutvalget 57 

Helse- og omsorgsutvalget 46 

Plan- og utviklingsutvalget 82 

 

Partisammensetning i kommunestyret

Antall 

representanter

Herav 

kvinner

Herav 

menn

Arbeiderpartiet 9 4 5

Høyre 5 1 4

Fremskrittspartiet 4 1 3

Venstre 1 0 1

Nannestad bygdeliste 4 0 4

Senterpartiet 5 2 3

Kristelig Folkeparti 1 0 1

Miljøpartiet De Grønne 1 1 0

Sosialistisk venstreparti 1 0 1

SUM 31 9 22
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2.2 ADMINISTRATIV ORGANISERING 
 

 

Nannestad kommune er administrativt organisert i 12 rammeområder. 

Sentraladministrasjonen 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 var det i 2021 totalt 10 rammeområder definert som 

virksomheter. 

 

Kommunedirektøren har oppfølgingsansvar ovenfor alle virksomhetsledere og stabsledere 

i Nannestad kommune. Kommunedirektøren hadde i 2021 en administrativ ledergruppe 

som bestod av organisasjonsenhetene plan og strategi, organisasjon og utvikling, samt 

økonomi og styring, men høsten 2021 ble det noen endringer som medførte at 

kommunedirektørens ledergruppe pr 1.10.2021 består av 3 stabsledere og 9 

virksomhetsledere. 

 
Organisering fra 01.10.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Politiske styre- og utvalgsledere Funksjon Parti

KOMMUNESTYRET

Hans Thue Ordfører Arbeiderpartiet

Karl Arne Leivestad Varaordfører Senterpartiet

FORMANNSKAPET

Hans Thue Leder Arbeiderpartiet

Karl Arne Leivestad Nestleder Senterpartiet

HELSE- OG OMSORGSUTVALGET

Jan Haugerud Leder Arbeiderpartiet

Tonje Aas Nestleder Senterpartiet

OPPVEKST OG KULTURUTVALGET

Tor Øyvind Hansen Leder Arbeiderpartiet

Thomas Jaysen Henriksen Kahn Nestleder Nannestad bygdeliste

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALGET

Kirsti Mæland Leder Senterpartiet

Iver Morgan Granerud Nestleder Arbeiderpartiet
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2.3 MEDARBEIDERE 
 

2.3.1 ÅRSVERK 
Kommunen har tidligere tatt ut rapporter fra lønnssystemet og rapportert årsverk per 

rammeområdet. På grunn av organisatoriske endringer som påvirker rammeområdene og 

ønske om mer omfattende statistikk har vi valgt å gå over til å bruke Pai-statistikk fra KS. 

Det kan dermed være variasjoner i tall knyttet til tidligere rapporteringer på årsverk. 

 

Det var pr 1.12.2021 totalt 711 årsverk fordelt på 848 ansatte i Nannestad kommune, som 

er en økning på 4,8 % fra 2020 og totalt 33 årsverk.  

 

Tall pr. 1.12.2021 fra KS`PAI-statistikk 

 

Økningen på 4,8 % i årsverk fra 2020 til 2021 er lavere enn økningen fra 2019 til 2020 som 

var på 6,1 %, og er blant annet relatert til sammenslåing av Nav Gjerdrum og Nav 

Nannestad samt en økning innenfor skole, barnehager, forebyggende helsevern og 

tilrettelagte tjenester.  
 
Tabellen under viser endringer i årsverk på et uttrekk av stillingskoder i Nannestad 
kommune. Den viser også forskjellen på grunnlønnsvekst for menn og kvinner med tanke 
på vurdering av kjønnsforskjell i lønn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall pr 1.12.2021 fra KS`PAI-statistikk 
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Endringer i årsverk og grunnlønnsvekst kan henge sammen med turnover blant 

ansattgrupper i Nannestad. Kolonnen ytterst til høyre i tabellen under merket med *) 

angir hvor mange prosent av de ansatte som av ulike årsaker sluttet i Nannestad 

kommune i løpet av 2021. 

 

Endring fra 1.12.2020 til 1.12.2021. Tall fra KS`PAI-Statistikk 

 

Tabellen viser videre hvor mange prosent av ansatte som har skiftet til en annen 

stillingsgruppe i samme periode, f.eks. der linje (02) og kolonne (03) krysser hverandre ser 

vi at 2,8 % av ansatte som pr. 1.12.2020 var i stillingsgruppen uten krav til utdanning var 

pr. 1.12.2021 over i gruppen fagarbeider. 

 

 

2.3.2 Heltid og deltid 
Nannestad kommune har i 2021 en gjennomsnittlig størrelse på stillinger på 76 % og 

gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt på 84 %. Dette er en økning sammenlignet 

med 2020 der vi hadde 82 % gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt og 73 % 

gjennomsnittlig størrelse på stilling. En ansatt kan ha flere stillinger og om en ansatt har 

stillinger i flere sektorer vil vedkommende telles i hver av sektorene, derfor kan summen 

av ansatte over sektorene være høyere enn antall ansatte. 

 

Kommunen har et mål om å redusere ufrivillig deltid og øke gjennomsnittlig 

stillingsstørrelse, og vil i 2022 starte arbeidet med å utarbeide mål og retningslinjer for 

heltid i kommunen. 
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Basert på KS`PAI register pr 1.12.2020 og 1.12.2021 

 

 

2.3.3 SYKEFRAVÆR 
Sykefraværsstatistikk er nødvendig for å følge utviklingen av sykefraværet. Det totale 

sykefraværet for 2021 var på 9,2 % som er en økning sammenlignet med 2020. 

Langtidsfraværet har imidlertid samlet sett gått ned fra 6,67 % i 2020 til 6,49 % i 2021, og 

det er dermed korttidsfravær som har økt i 2021. 

 

Sykefraværsstatistikken omfatter kun egen sykdom (egenmeldt og legemeldt) og ikke 

fravær som skyldes barn/barnepassers sykdom, og rapporteres inn i AMU og 

Administrasjonsutvalget.  

 

Det er verdt å merke at størrelse på virksomheten, og variasjoner på enhetsnivå, kan gi 

store utslag i fraværsstatistikken for hvert enkelt rammeområde, og at noe av fraværet er 

relatert til koronapandemien. 
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Nannestad kommune har fokus på IA-arbeid med mål å redusere både korttids- og 
langtidsfraværet, og inngikk i 2020 en samarbeidsavtale med Nav om innsatsbasert 
sykefraværsoppfølging. Dette arbeidet ble i 2021 sterkt påvirket av tiltak i forbindelse med 
koronapandemien, men arbeidet er planlagt videreført i 2022. 

 
 

2.3.4 HMS 
De enkelte virksomhetene i kommunen har et spesielt ansvar for å jobbe med 

arbeidsmiljøet i sine enheter. Kommunens sentrale handlingsplan legger føringer for dette 

arbeidet.  

 

I 2021 er det på overordnet nivå blant annet gjennomført: 

• Varslingsrutiner og avtale med BDO Advokatene for mottak og behandling av 
eksterne varsler 

• Prosedyre for forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler, samt 
opplæring av ledere 

• Oppstart heltidsprosjekt  

• Innsatsbasert sykefraværsoppfølging i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og 
NAV Gjerdrum/Nannestad. 

 
Kommunen fikk i 2021 vakanser som har påvirket overordnet HMS arbeid, men vil i løpet 
av våren 2022 få HMS rådgiver på plass igjen.  
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3. DEMOGRAFI, SAMFUNN OG 

TVERRFAGLIGE SATSINGER 

3.1 DEMOGRAFISK UTVIKLING 
Ved utgangen av 2021 hadde Nannestad kommune 15 074 innbyggere noe som tilsvarte 

en befolkningsvekst på ca. 3 prosent i 2021. Kommunen hadde et fødselsoverskudd på 

102 og nettoinnflytting på 330.  

 

Nedenfor presenteres endring i befolkningssammensetningen fra 2021-2022.  

 

 

*Fødselsoverskudd og nettoinnflytting gir en befolkningsøkning på 432. Noe som gir et avvik på 5 personer fra 

total. Det er ofte et lite avvik mellom total befolkningsvekst og summen av fødselsoverskudd og 

nettoinnflytting tidlig etter SSB rapporterer tall. 

 

Befolkningsutviklingen i kommunen følger i likhet med tidligere år SSB sitt 

høyvekstalternativ (HHMH). Det anbefales derfor å fortsatt forholde seg til dette 

prognosealternativet. 

 

I aldersgruppen 0-5 år hadde kommunen en økning på 68 barn. Når økningen i denne 

aldersgruppen brytes ned på skolekretser fremkommer det at over 30 av disse barna 

sokner til Åsgreina /Kringler-Slattum skolekrets, noe som tilsvarer mer enn 40 prosent av 

veksten i aldersgruppen. Dette skyldes i stor grad utbyggingen på Ramstad. Det er ikke 

forventet at en så stor andel av årlig vekst i denne aldersgruppen vil fortsette å være i 

Åsgreina, hovedsakelig basert på hvor framtidig utbygging vil foregå i kommunen. Men 

kommunen må forvente slike topper i nye boligfelt som er attraktive for barnefamilier.  
 
 

  

2021 2022

Endring               

i antall

Endring                        

i prosent

0 år 179 196 17 9,5 %

1-5 år 892 943 51 5,7 %

6-12 år 1 308 1 288 -20 -1,5 %

13-15 år 598 610 12 2,0 %

16-19 år 734 777 43 5,9 %

20-44 år 5 083 5 187 104 2,0 %

45-66 år 4 152 4 294 142 3,4 %

67-79 år 1 292 1 375 83 6,4 %

80-89 år 339 338 -1 -0,3 %

90 år eller eldre 60 66 6 10,0 %

Totalt 14 637 15 074 437 3,0 %
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3.2 ARBEID OG UTDANNINGSNIVÅ 
 

Tabellen nedenfor viser et utdrag av sysselsatte i alderen 15-74 år etter næring for 

personer som er bosatt i Nannestad, sammenlignet med landet.  
 

 
 

Nannestad har en større andel sysselsatte innenfor næringer som varehandel, hotell og 

restaurant og transport og logistikk en landet ellers. Dette henger i stor grad sammen med 

en stor andel næringer på og relatert til Oslo lufthavn.  

 

Dette blir også tydelig når en ser på hvilke kommuner innbyggerne i Nannestad jobber i. Et 

stort antall jobber i næringer som ligger i Nannestad og Ullensaker.  
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Kommunen har en større andel personer med grunnskole- og videregående nivå som 

høyeste utdanningsnivå. Personer med grunnskole som høyeste utdanningsnivå har en 

tendens til å bli hardere rammet i økonomiske nedgangstider. Et viktig innsatsområde i 

omstillingsprosjektet som starter opp i 2022 sammen med Ullensaker kommune er å 

styrke denne gruppens formelle kompetanse og styrke robustheten i arbeidsstokken. På 

landsbasis har det også kommet flere signaler fra arbeidslivet at det er manglende 

sammenfall mellom etterspurt kompetanse og den kompetansen arbeidsstokken har. 

Kommunen besitter derfor en talentreserve som kan utnytte denne situasjonen. 
 
 

3.2 ARBEIDSLEDIGHET 
Ifølge NAV sin arbeidsledighetsstatistikk, var årsgjennomsnittet for helt ledige 5,3 % i 

2021. Årsgjennomsnittet for 2020 lå på 8,7 % og for 2019 på 1,7 %. Den betydelige 

økningen skyldes i all hovedsak pandemien som har rammet regionen veldig hardt de siste 

to årene.                     

                                  

Registrerte arbeidsledige omfatter her alle som søker inntektsgivende arbeid ved NAV, 

samt har vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene og er tilgjengelig for det 

arbeid som søkes. 

  

For Viken var ledigheten på 3,6 % ved utgangen av 2021 mot 5,4 % for 2020. Landet som 

helhet har et snitt på 3,1 % ledighet ved utgangen av 2021 mot 5 % i 2020. 

  

Det er satt inn ekstra ressurser fra statlig side (koronamidler) for å sikre god oppfølging av 

permitterte og ledige ettersom dette har vært en svært stor utfordring for vår region.  
 
 

3.4 YTRE MILJØ  
Klimautfordringene er på den politiske dagsorden, både nasjonalt og lokalt. I februar 2019 
ble Planprogram for rullering av Nannestad kommunes energi- og klimaplan vedtatt.  
 
Formålet med planarbeidet var at det skal føre til at Nannestad kommune bidrar til 
reduksjon i utslipp av klimagasser, redusert energibruk, og mer bruk av energi fra 
fornybare kilder, samt gjøre kommunen bedre rustet til å ta imot de endringene et 
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varmere, våtere og mer ekstremt klima vil medføre. Formålet med planen er derved 
todelt: 

• bidra til å redusere de nasjonale klimagassutslippene 

• styrke kommunens tilpasning til et endret klima 
 
I mai 2020 vedtok kommunestyret Klimastrategi for Nannestad kommune 2020-2030. 
Kommunen må gå foran som et godt eksempel og innføre en mer klima- og miljøvennlig 
praksis for innkjøp, reiser, strømbruk, matsvinn, forbruk av plast og egne bygg- og 
anleggsprosjekter. 
 
Nannestad kommune satser på klima innen seks prioriterte satsingsområder: 

1. redusere klimagassutslippene fra kommunens drift 
2. vektlegge klima når vi styrer, planlegger og utvikler kommunen, herunder i 

arealplanleggingen og i dialog med bygge- og anleggsbransjen 
3. være robust i møte med klimaendringer 
4. gjøre det lettere å kjøre buss, sykle, gå og bruke klimavennlige kjøretøy 
5. bidra til at jordbruksnæringa oppnår nasjonale mål om matsikkerhet på en 

bærekraftig og klimavennlig måte, og at skogen utvikles som karbonlager og 
ressurs 

6. legge til rette for at innbyggere og næringslivet tar gode miljøvalg 
 
Kommuneplanens samfunnsdel for Nannestad 2018-2035, som ble vedtatt i august 2018, 
har følgende mål for miljø: 
 

En miljøansvarlig samfunnsutvikling som er attraktiv for dagens og 

morgendagens innbyggere.  

 
Det blir satt fokus på å velge klimavennlige produkter og at kommunen skal vise vilje til å 
gå i front innenfor klima- og energitiltak. Vi er også bevisste på å stille miljøkrav overfor 
samarbeidspartnere ved offentlig innkjøp. Kommunen satser blant annet på miljøvennlige 
biler i kommunens virksomheter. Vår drift skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljø. 
Kommunedirektøren har overordnet ansvar for at kommunen har systemer for 
ivaretakelse av det ytre miljø og skal følge opp de mål som settes i kommuneplanen.  
 
Alle arbeidstakere i Nannestad kommune har som oppgave å opptre miljøbevisst og bidra 
til å utvikle kommunen som helhet i en miljøvennlig retning. Kommunens innkjøp skal 
gjøres i tråd med en bærekraftig utvikling og alle som gjør innkjøp på vegne av kommunen 
har ansvar for å etterleve dette. Vi skal forebygge at vi kjøper og bruker produkter og 
forbrukertjenester som medfører helseskade eller miljøforstyrrelser.  
 
Trafikksikkerhetstiltak vil kunne gi uttelling i forhold til klima og energi, skoleskyss og 
folkehelse. Dette innebærer tiltak som skal tilrettelegge slik at innbyggerne kan gå, sykle 
eller kjøre buss og enkelt velge å benytte klimavennlige kjøretøy.  
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3.5 REGIONALT SAMARBEID  
Det er etablert flere kommunale samarbeid med de øvrige kommunene både på Øvre og 

Nedre Romerike, hvor målet er å sikre felles interesser og kunne tilby bedre tjenester til 

innbyggerne. Interkommunale samarbeid og interkommunale selskaper som Nannestad 

kommune er deleier i inkluderer: 
 

 
 
 

  

Virksomheter: Deltakere:

Digitale Gardermoen IS Gardermoregionen 

Univann Ullensaker og Nannestad

§ 20 -1 vertskommune samarbeid Deltakere: Vertskommune:

Barnevernvakten (Øst politidistrikt - Driftsenhet Romerike) Alle 13  kommunene på Romerike Lørenskog

Byggetilsynet for Øvre Romerike Gardermoregionen unntatt Eidsvoll Ullensaker

Klinisk veterinærvakt - Vaktdistrikt Romerike Vest Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum Ullensaker

Miljørettet helsevern Øvre Romerike Gardermoregionen Nannestad

Nannestad og Hurdal kemnerkontor Hurdal og Nannestad Nannestad

Overgrepsmottaket Oslo Oslo og flere akershuskommuner Oslo

Voksenopplæringen for Øvre Romerike Gardermoregionen Ullensaker

Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK) Gardermoregionen Ullensaker

Interkommunalt helsehus - lokalmedisinsk senter og legevakt Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker Ullensaker

NAV Nannestad og Gjerdrum Gjerdrum og Nannestad Nannestad

Støttepilar Øvre Romerike + Lunner Nannestad

Interkommunale samarbeid Deltakere:

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) Alle kommunene på Romerike

Romerike krisesenter IKS Alle kommunene på Romerike

Romerike revisjon IKS (RRi) Alle kommunene på Romerike

Øvre Romerike avfallsselskap IKS (ØRAS) Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker

Øvre Romerike brann og redning IKS (ØRB) Gardermoregionen

VIKUS 29 kommuner

Øst 110-sentral

Aksjeselskap (AS) Deltakere:

Øvre Romerike industriservice AS (ØRI) Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker

OrbitArena AS

Annet interkommunalt samarbeid Deltakere:

Gardermorergionen Gardermoregionen 

Beredskapsavtale for Gardermoregionen Gardermoregionen 

Grunnskoletilbud for minoritetsspråklige elever ved Preståsen 

skole (Nannestad)
Gjerdrum, Hurdal og Nannestad

Avtale om VA-samarbeid Ullensaker og Nannestad

Eierstyringssekretariatet (ESS) Gardermoregionen 

IKT Sikkerhetsutvalget Gardermoregionen 

Innkjøpsrådgiver Gjerdrum og Nannestad

Diverse avtaler med Akershus fylkeskommune AFK og akershuskommuner

Diverse avtaler om samhandling mv med Ahus HF

Interkommunale ordninger og avtaler hvor Nannestad er deltaker

I alt 11 deltakere, basert på antall brann- og redningsvesen og noen 

enkeltkommuner. Omfatter de 38 kommunene i Politidistrikt Øst.

Ullensaker, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Akershus fylkes-kommune, NOR-

bank - pluss flere med mindre eierandeler.

Omfattende avtaleopplegg mellom Ahus og akershuskommunene
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4. LIKESTILLING, ETIKK OG 

INTERNKONTROLL  

4.1 LIKESTILLING, MANGFOLD OG DISKRIMINERING 
Ved utgangen av 2021 hadde kommunen 848 fast ansatte, hvorav 648 er kvinner og 166 

er menn. Samlet for kommunen var prosentandelen fast ansatte kvinner på 80 % og for 

menn 20 %.  Kommunen har dermed overvekt av kvinner både blant ledere og i alle 

sektorer, bortsett fra tekniske sektor som har 67 % menn og 22 % kvinner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basert på KS`PAI-register 

 

Tabellen viser hva kvinners lønn som andel av menns lønn ville vært dersom kvinner og 

menn hadde samme årsverksfordeling innenfor hver av variablene det er justert for. 

Tabellen holder i stor grad lønnsforskjellen som skyldes yrkesvalg utenfor og forskjellen i 

kvinners grunnlønn i prosent av menns vil dermed påvirkes av turnover og nyansettelser.  
 
Tabellen under viser grunnlønnsvekst på alle de ulike stillingsgruppene i Nannestad 
kommune, og skiller vi ut menn og kvinner så er veksten totalt for ansatte i kapitel 4 både i 
grunnlønn og månedsfortjeneste sterkere for kvinner enn for menn i 2021.  

Tall pr 1.12.2021 fra KS`PAI-statistikk. Endring av lønn og årsverk 2020-2021 
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Arbeidsgiverstrategien for Nannestad kommunes har følgende hovedmål for perioden 

fram tom. 2023 

 

Arbeidsgiverstrategien til Nannestad kommune legger vekt på verdier som skal etterleves i 

organisasjonen. 

 

Kommunen plikter gjennom likestilling- og diskrimineringsloven å fremme likestilling og 

hindre diskriminering. Ledere skal legge til rette for et likeverdig og mangfoldig 

arbeidsmiljø, og skal jobbe aktivt for å fremme likestilling, inkludering og mangfold på alle 

nivåer i organisasjonen. Det er et mål at ingen diskrimineres på grunn av kjønn, alder, 

etnisk opprinnelse, nedsatt funksjonsevne, religion eller seksuell legning.   

 

 

4.2 ETIKK 
Etiske retningslinjer skal bidra til å tydeliggjøre hva som er rett og galt i gitte situasjoner. 

Etikk handler også om å bli enige om et sett verdier, hvordan verdiene skal komme til syne 

i praktisk handling og om å forstå konsekvenser av egen handling. Kommunens reviderte 

etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nannestad kommune ble vedtatt i 2020.  

 

Kommunen er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter lover og store 

ressurser på vegne av fellesskapet. Det er derfor viktig at holdningene og handlingene til 

folkevalgte og ansatte gjenspeiler en høy etisk standard. Faktiske handlinger hos ansatte 

og folkevalgte er med på å danne grunnlaget for kommunens omdømme hos innbyggerne. 

 

Nannestad kommune har som mål at kapital ikke plasseres i selskaper med en uakseptabel 

etisk profil, og at det derfor velges forvaltere som tar hensyn til de etiske sidene ved 

utvelgelsen av sine investeringer. Administrasjonen skal dermed sikre at kommunens 

Nannestad kommune bygger sin virksomhet på verdiene likeverd, respekt og toleranse. 

Verdiene skal prege alle folkevalgte og ansattes beslutninger og handlinger.  

• Likeverd innebærer at vi vektlegger likebehandling og likestilling og at vi har et 

ansvar for å tilrettelegge for alle, uansett kjønn, etnisitet, religion eller legning. 

• Respekt innebærer at vi vektlegger respekt for enkeltmenneskets rettigheter og 

egenverd.  

• Toleranse innebærer at vi vektlegger demokrati og samarbeid og rommer også 

anerkjennelse av andres rett til å mene noe annet enn det man selv eller flertallet 

mener. 

Nannestad kommune skal  

• være en attraktiv arbeidsgiver med stolte, engasjerte og kompetente medarbeidere som 

skaper resultater 

• ha likeverd og mangfold i fokus 

• ha arbeidsplasser som oppleves som trygge, meningsfylte og helsefremmende 



Nannestad kommune 

Årsberetning 2021 

19 

 

finansforvaltning tar hensyn til sosiale rettigheter, klima og miljø, samt etiske 

forretningsprinsipper i samsvar med retningslinjene til Statens Pensjonsfond Utland.  

 

 

4.3 INTERNKONTROLL  
Kommunelovens kapitel 22 redegjør for kommunestyrets kontrollansvar for kommunens 

virksomhet. Egenkontroll er definert som den kontrollvirksomheten kommunen utfører 

overfor sin virksomhet gjennom kontrollutvalget, revisjon og kommunedirektørens 

internkontroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Administrativ kontroll 
Kommuneloven § 25-1 om internkontroll beskriver at kommuner skal ha internkontroll 
med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges, og 
kommunedirektørens internkontroll er en del av kommunens egenkontroll. Internkontroll 
skal bidra til at vedtatt politikk blir gjennomført, at tjenestene er av god kvalitet og at 
ressursene brukes effektivt og riktig. Hensikten med internkontroll er altså ikke bare å 
unngå lovbrudd. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset virksomhetens 
størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. 

 
Kommuneloven § 25-2 stiller krav til at kommunedirektøren rapporterer minst en gang i 
året om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn. Hensikten med dette er å legge til 
rette for at kommunestyret kan ta det ansvaret de har som øverste organ i kommunen. 
 

Revisjon Eierstyring 
Kommunedirektørens 

interkontroll 

Administrativ kontroll 

Kommunestyret 

Folkevalgt kontroll 

Kontrollutvalg 

§ 25-1 Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens 
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og 
fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, 
aktiviteter og risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 
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Internkontroll skal være systematisk, tilpasset og risikobasert. Internkontrollen omfatter 
den helhetlige styring av kommunen, fra vedtatte politiske planer, strategier og saker, til 
iverksetting av disse gjennom kommunedirektørens interne styring av virksomheten. Den 
omfatter også risikostyring og internkontroll i forhold til etterlevelse av lover og 
forskrifter.  
 

4.3.1.1 Sektorovergripende reglementer 

Viktige sektorovergripende reglementer i internkontrollen er 

• delegeringsreglement  

• etisk standard og antikorrupsjon  

• personalforvaltning og arbeidsgiverområdet  

• økonomi og finansforvaltning  

• datasikkerhet og personvern 

 

Delegeringsreglement 

Delegeringsreglement omhandler delegering av ansvarsområdene som 

kommunedirektøren til enhver tid har fått delegert fra kommunestyret, eller er tillagt 

etter lov og avtaleverk. I tillegg skal et delegeringsreglement vise hva som er delegert fra 

kommunedirektøren til kommunens øvrige ledere og hvor langt ned i organisasjonen en 

kan delegere oppgaver.  

 

Kommunen har anskaffet systemet KF Delegeringsreglement som ligger tilgjengelig for alle 

på kommunens hjemmeside. Her kan en se alle lovparagrafer som gir kommunen 

myndighet eller plikter. Ved bruk av systemet delegeres myndighet ved å plassere 

lovparagrafer hos de forskjellige lederne og virksomhetene i kommunen.  

 

Kommunestyret har høsten 2019 vedtatt delegeringsreglement for de politiske utvalgene. 

Delegeringsreglement gjelder for kommunestyret, formannskapet og utvalg, herunder 

plan- og utviklingsutvalget, oppvekst- og kulturutvalget og helse- og omsorgsutvalget. I 

henhold til reglementet kan politiske utvalg delegere myndighet innenfor sitt område til 

kommunedirektøren i saker som ikke har prinsipiell betydning. Slik videredelegering 

forutsetter samtykke fra kommunestyret som øverste organ. Avklaring gjøres mellom 

ordfører og utvalgsleder, på kommunestyrets vegne, og nedtegnes skriftlig. 

 

Etisk standard og antikorrupsjon  

Alle ansatte og folkevalgte skal legge etiske retningslinjer til grunn for sitt arbeid i 

kommunen. Dette innebærer lojalitet, åpenhet, objektivitet, habilitet og faglig 

uavhengighet. Etisk kvalitet i tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for 

at innbyggerne skal ha tillit til kommunen. 

 

Nannestad kommune har etiske retningslinjer som har som hovedmål å bidra til å 

tydeliggjøre hva som er rett og galt i gitte situasjoner.  

 

Arbeidet med antikorrupsjon i kommunen skal skape bevissthet, holdninger, kunnskap og 

atferd som gjør at regelverk og rutiner faktisk blir etterlevd. De etterleves ikke av seg selv, 

men gjennom aktive handlinger som politikere, ledere og ansatte foretar seg. 
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Hovedelementer i forhold til antikorrupsjon er: 

1. Verdier, holdninger og kultur 

2. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte 

3. Risikoanalyser 

4. Et godt kontrollsystem – egenkontroll og internkontroll 

5. Strategi for anskaffelser 

6. Varslingsordning 

 

I arbeidet med antikorrupsjon har vi mye på plass, men vi har også mer å jobbe med. 

Dette arbeidet inngår som en del av arbeidet som skal igangsettes på helhetlig 

internkontroll. KS har sammen med Transparency International utarbeidet en håndbok i 

antikorrupsjon som gir gode råd til kommunene i det videre arbeidet.  

 

Personalforvaltning og arbeidsgiverområdet  

Nannestad kommune arbeider for å forebygge ulykker og sykefravær, sikre et 

tilfredsstillende arbeidsmiljø for alle tjenesteytere og gi tilfredsstillende tjenester til alle 

tjenestemottakere. Dette gjør vi ved å innarbeide gode prosedyrer og rutiner for alle 

aktiviteter som kan påvirke helse, miljø og sikkerhet i det daglige arbeidet.   

 

Administrasjonen jobber med å oppdatere og utvikle den systematiske interkontrollen i 

henhold til de kravene som er satt for våre tjenester. Nannestad kommunes 

arbeidsgiverstrategi er et overordnet styringsdokument for utvikling av kommunen som 

arbeidsgiver og organisasjon. Strategien skal bidra til at kommunen når målene for 

tjenesteleveranse og samfunnsutvikling. Arbeidsgiverstrategien bygger på 

arbeidsmiljøloven og hovedavtalens mål om samarbeid, medbestemmelse og 

medinnflytelse. Strategien skal bidra til en omstillingsdyktig og kompetent 

kommuneorganisasjon der innbyggerne står i sentrum. 

 

Kommunen har i 2021 gått til anskaffelse av KF personalhåndbok og skal i 2022 utarbeide 

kommunens egne rutiner og retningslinjer inn i denne. I tillegg må det planlegges prosess 

for implementering av ny personalhåndbok i 2022. 

 

Økonomi og finansforvaltning  

Revidert økonomireglement for Nannestad kommune ble vedtatt av kommunestyret i      

k-sak 21/100. Med ny kommunelov som trådte i kraft fra 01.01.2020 var det behov for å 

revidere økonomireglement som var fra 2016. Det ble i tillegg gjort noen strukturelle 

endringer i reglement for å gjøre reglementet mer overordnet og ikke så detaljert.  

 

Formålet med økonomireglementet er å sikre effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i 

Nannestad kommune. I tillegg er det viktig å klargjøre det ansvaret og den myndighet som 

henholdsvis de politiske organene og kommunedirektøren har for kommunens økonomi. 

Økonomireglementet skal supplere delegeringsreglementet hva gjelder økonomisaker. 

Det betyr at det omhandler delegering mellom kommunestyret og underliggende organ 

inklusiv kommunedirektøren. Reglementet åpner i stor grad for delegering der det er 

lovlig og ønskelig. Reglementet gjelder for alle politikere og ansatte i Nannestad kommune 

og andre som opptrer på vegne av kommunen, og endres ved behov av kommunestyret. 
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Finansreglementet ble sist vedtatt av kommunestyret i 2021 og vil komme til revisjon i 

løpet av 2022. Formålet med reglementet er å sikre at kommunen forvalter sine finansielle 

midler på en slik måte at tilfredsstillende avkastning oppnås uten å ta vesentlig finansiell 

risiko. Videre skal reglementet sørge for at det oppnås betryggende betingelser for 

gjeldsporteføljen.  

 

Gjennom året er det etablert følgende rapporteringer: 

• månedlige budsjettrapporter til ledelsen 

• periodisk økonomisk rapportering (til kommunedirektøren og til formannskapet) 

• tertialrapportering (til formannskapet og kommunestyret) 

• årsregnskap og årsrapport (til formannskapet og kommunestyret) 

 

Datasikkerhet og personvern 

Overordnede styringsdokumenter for datasikkerhet og personvern  
• Styringsdokument for digital utvikling for kommunene i Gardermoregionen  

• Strategi for IKT sikkerhet og personvern for kommunene i Gardermoregionen  

• Personopplysningsloven med personvernforordningen  

• Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten  

• Prosedyrer for informasjonssikkerhet og personvern  

 

Kommunene i DGI-samarbeidet har etablert en rekke administrative rutiner og prosedyrer 

for å sikre riktig håndtering av data og personvern. Disse er under revidering.  

  

Kommunen har en representant i IKT sikkerhetsutvalget til kommunene i Gardermoregion, 

hvor representanter for alle kommunene deltar sammen med sikkerhetsansvarlig i DGI. 

IKT sikkerhetsutvalget har jobbet med ROS-analyser på nye applikasjoner i forbindelse 

med innføringen av Microsoft Office 365. De har også sett på informasjonssikkerheten i 

forbindelse med sourcing-prosjektet til DGI og brev fra KS i forbindelse med 

hackingangrepet på Østre Toten sammen med BDO.   

  

Nannestad, Gjerdrum, Nes og Ullensaker har ansatt et felles personvernombud. 

Personvernombudet er en uavhengig rolle, som jobber med å sikre at behandlingen av 

personopplysninger skjer i tråd med loven. I tillegg har kommunen en personvernrådgiver 

som er personvernombudets kontaktperson i kommunen.  

  

Kommunen gikk til anskaffelse av et digitalt system for behandlingsprotokoll innenfor 

personvern, Samsvar, samt et protokollbibliotek i slutten av 2021. Sammenstillingen av de 

protokollene man hadde og de som ligger i protokollbiblioteket, samt en gjennomgang 

med alle virksomhetene vil bli gjennomført i 2022. Protokollene blir til slutt godkjent av 

personvernombudet og gir en god oversikt over kommunens innsamling og bruk av 

personopplysninger. Dette danner også grunnlag for videre prioriteringer innenfor 

fagfeltet.   

 

4.3.1.2 Status for 2021 

Ressurssituasjonen har påvirket arbeidet gjennom 2021. Det har vært utskifting av 

sentrale ledere, konstitueringer i stillinger og endringer som har gjort at det gjennom 2021 

har vært lite kontinuitet til å jobbe systematisk med å utvikle kommunens overordnede 

internkontroll. Fra høsten 2022 vil det bli satt fokus på dette arbeidet og en vil jobbe 

systematisk for å bygge opp en helhetlig interkontroll og virksomhetsstyring for 
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Nannestad kommune. Først og fremst må vi få på plass de overordnede rammene for så å 

bygge dette sammen med allerede etablerte internkontrollmekanismer i kommunen. 

Dette vil være et kontinuerlig arbeide.  

 
Nannestad kommune har TQM som er kommunens kvalitet- og internkontrollsystem som 
er en sky-basert løsning med tilhørende bruk av App som gjør systemet lett å bruke også 
for ansatte som ikke har tilgang til pc. Kvalitetsdokumentasjon og tilhørende prosesser 
gjøres lettere tilgjengelig, og dette bidrar til økt bruk, økt kvalitet og et mer levende og 
tilgjengelig kvalitetssystem. TQM-app er tilgjengelig for alle ansatte fra smart-telefon eller 
nettbrett.  
 
Kommunen bruker TQM til dokumentasjon av rutiner og prosedyrer, og tjenestene legger 
inn og vedlikeholder egne dokumenter i dette verktøyet. Avvik rapporteres i TQM. De 
forskjellige tjenestene bruker TQM i ulik grad og tilpasset eget behov. Kommunen skal i 
2022 jobbe med å utvikle avvikskultur i hele kommunen, som et ledd i prosessen med å se 
på kommunens helhetlige internkontroll. Overordnet formål med avviksregistrering og -
håndtering er læring og kvalitetsforbedring. 
 
I 2021 er det totalt meldt inn 769 avvik via TQM. Avvikene fordeler seg på følgende type 
hendelser og gradering av alvorlighetsgrad fra den som melder avviket: 
 

 
 
 
Status på behandling av avvikene er følgende ved utgangen av året: 
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Risikomodulen i TQM har vi så langt ikke tatt i bruk. Risikovurderinger er et viktig 
virkemiddel for å identifisere utfordringer i tide, og er en del av det proaktive 
internkontrollarbeidet. En risikovurdering søker å kartlegge og vurdere alle farer og 
problemer og vurderer risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidet med dette vil derfor bli 
prioritert i 2022.  
 
Desember 2021 vedtok kommunestyret helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse 2021-2025 
for Nannestad kommune. Dette er en ROS-analyse basert på Forskrift om kommunal 
beredskapsplikt. Kommunen er pålagt å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan 
inntreffe, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så 
fall kan påvirke kommunen som en del av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap.  
 
Kvalitetshåndboka skulle vært revidert i løpet av 2021. Dette arbeidet er påbegynt og 
videreføres i 2022 og ses i sammenheng med kommunens helhetlige internkontroll. I 
tillegg ser vi behov for å få på plass rutiner for statlige tilsyn for å sikre likebehandling av 
hvordan tilsynene gjennomføres og følges opp internt i kommunen.  

 

 

4.3.1.3 Varsling 

Nannestad har rutine for varsling av kritikkverdige forhold. Varsler skal fortrinnsvis tas opp 
tjenestevei. Ansatte kan varsle muntlig, på telefon, per brev eller e-post. Leder 
saksbehandler varselet, konkluderer og gir varsler tilbakemelding. 
 
Det er i 2021 mottatt totalt 6 interne varsel fordelt på: 

• 4 varsler i skole, 3 ferdig behandlet og ett i prosess 

• 1 varsel i barnehage som er under prosess 

• 1 varsel i Helse som er ferdigbehandlet 
 
I tillegg har det vært ett varsel i kommunal drift som ble kategorisert om til en 
borgermelding. 
 
Ansatte kan også varsle til eksternt varslingsmottak ved BDO advokater AS hvis intern 
varsling ikke nytter eller oppleves utrygt. Varsleren kan være anonym hvis ønskelig. BDOs 
eksterne varslingsmottak har mottatt og behandlet to saker for Nannestad kommune i 
2021. Begge sakene anses som ferdigbehandlet av BDO. Ansatte kan også varsle eksternt 
til tilsyns- eller kontrollmyndigheter som Arbeidstilsynet, Økokrim, Helsetilsyn eller 
liknende instanser.  
 
 

4.3.2 Kommunal styring  
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.  

 

De langsiktige målene til Nannestad kommune består av seks fokusområder som skal være 

styrende for kommunens virksomheter med vekt på samhandling til innbyggernes beste. 

Hvert av de seks fokusområdene er konkretisert med mål og strategier. Mål, tiltak og 

resultater blir fulgt opp og rapportert gjennom virksomhetsplaner, tertialrapporter og 
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årsrapport. Dette er alle viktige styringsdokumenter i den kontinuerlige 

planleggingsprosessen.  

 

Fokusområder Mål Strategier for måloppnåelse 

1.  Folkehelse – 

forebygging og 

tjenester 

Fremme fysisk og 

psykisk helse blant alle 

innbyggerne i 

Nannestad-, gjennom 

gode tjenester og økt 

engasjement blant 

innbyggerne 

a) Styrke – i samarbeid med 

frivilligheten – møteplasser for 

fellesskap, kultur og fysisk aktivitet 

for alle aldersgrupper.  

b) Motvirke utenforskap og sosiale 

ulikheter uavhengig av forskjeller i 

økonomi, helse, språk, kultur og 

utdanningsnivå.  

c) Målrettet tverrfaglig innsats for å 

fremme psykisk helse og sosial 

inkludering.  

d) Vektlegge mestrings-perspektivet for 

å motvirke ensomhet hos barn og 

unge. Økt fokus på å fremme 

befolkningens helse ved å legge til 

rette for mestring og muligheter 

gjennom hele livet, og for 

funksjonshemmede i alle aldre. 

e) Styrking av alle trinn i 

«omsorgstrappa» - vridning av 

ressursinnsats fra institusjonsbasert 

til hjemmebasert omsorg. 

2.  Oppvekst Barn og unge skal 

oppleve en trygg og 

god oppvekst i samspill 

mellom hjem, 

barnehage, skole og 

fritidsarenaer 

a) Tett faglig samarbeid om barn i 

førskolealder – satsing på økt andel 

barn i barnehage. 

b) Styrke tidlig innsats for å støtte barn 

og familier til å mestre utfordringer 

innen skole og helse.  

c) Fremme trivsel og motarbeide 

mobbing. Videreføre strategi for mer 

og bedre læring.  

d) Samarbeid mellom skolene og 

frivilligheten om utvikling av skolen 

som nærmiljøsenter.  

e) Sikre like muligheter for deltakelse i 

fritidsaktiviteter som idrett og kultur. 

3.  Befolkningsvekst 

og 

samfunnsutvikling 

Nannestad kommune 

skal ha en åpen dør for 

alle som ønsker å 

etablere seg i 

kommunen og vil legge 

a) Utvikle og tilpasse kommunens 

tjenesteapparat i samsvar med 

endrede behov i befolkningen basert 

på samhandling, medvirkning og 

samskaping.  
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Fokusområder Mål Strategier for måloppnåelse 

til rette for at disse skal 

få realisert sine planer 

og ønsker og bli gode 

ressurser for 

lokalsamfunnet 

b) Sikre en god tilgang på planavklarte 

bolig- og næringsarealer som er 

tilpasset markedets behov.  

c) Legge til rette for boligbygging i 

nærhet til arbeidsplasser og utenfor 

de offisielle flystøysoner.  

d) Bidra til at Oslo Lufthavn sikres 

mulighet til å utvide eksisterende 

aktivitet og legge grunnlag for nye 

næringer i tilknytning til 

flyplassområdet.  

e) Legge til rette for nye 

næringsetableringer basert på 

nærheten til OSL, E-16 og gode 

kollektivforbindelser. 

4.  Miljø - Energi – 

Natur 

En miljøansvarlig 

samfunnsutvikling som 

er attraktiv for dagens 

og morgendagens 

innbyggere 

a) Legge til rette for gode miljøvalg og 

lavere transportbehov gjennom 

utvikling av gode og innholdsrike 

lokalmiljøer med tilgang på tjenester 

og arbeidsplasser, kortreist mat og 

kultur og nære fritidstilbud og 

opplevelser.  

b) Utarbeide et retningsgivende 

styringsverktøy for kommunen 

knyttet til naturmangfold, samt ha 

oversikt over verdifulle naturområder 

og arter i kommunen.  

c) Utvikle insentiver for å øke bruken av 

fornybar energi, og selv gå foran som 

et godt eksempel.  

d) Klimavennlig produksjon, distribusjon 

og konsumpsjon av matvarer – 

redusert svinn.  

e) God og sikker overvannshåndtering, 

samt å utvikle skogen som 

bærekraftig CO2- lager og leverandør 

av råstoff. 

5.  Regional 

samhandling og 

muligheter 

Nannestad skal utvide 

sitt mulighetsrom i 

Gardermoregionen og 

tar sin andel av veksten 

i Region Viken 

a) Sette Gardermoregionen «på kartet» 

som integrert bo- og arbeidsmarked.  

b) Arbeide for at utarbeidelse og 

oppfølging av regionale planer blir 

underlagt folkevalgt styring.  
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Fokusområder Mål Strategier for måloppnåelse 

c) Arbeide for at flyplassens 

vestområder blir oppfattet som 

sentrale områder for 

næringsutvikling.  

d) Være en konstruktiv, kreativ og 

løsningsorientert deltaker i det 

interkommunale samarbeidet på 

Øvre Romerike.  

e) Gå i dialog med kommuner som 

ønsker en økt vektlegging av E-16 

som transport-åre og 

næringskorridor. 
6.  Tjeneste-

produksjon, 

brukerfokus og 

kommuneøkonomi 

Nannestad skal ha en 

sunn 

kommuneøkonomi –     

i samsvar med statlige 

anbefalinger 

a) Budsjettere for netto driftsresultat i 

samsvar med statlige anbefalinger og 

ha reserver for uforutsette utgifter.  

b) Investeringsnivå tilpasset 

kommunens økonomiske 

handlingsrom og en robust 

gjeldsgrad.  

c) Optimalisere den samlede 

ressursinnsatsen innenfor 

kommunens økonomiske 

handlingsrom.  

d) Effektivisere alle ledd av 

administrasjon og tjenesteutøvelse 

ved bruk av ny teknologi.  

e) Vri ressursbruk fra behandling til 

forebygging og tidlig innsats. 

 

 

 

4.3.3 Innkjøp 
Kommunen er i perioden kommet et godt stykke videre med å utvikle 

anskaffelsesområdet, men det er fortsatt en god del mål som ikke er nådd. 

Utviklingsoppgaver konkurrerer med daglige driftsoppgaver for å sikre kommunen 

effektive leveranser av varer og tjenester. Spennet i oppgaver er stort, fra omfattende 

anskaffelsesprosjekter til å sørge for at kataloger på e-handel er oppdatert, slik at 

kommunens fakturastrøm håndteres mest mulig rasjonelt. 

 

Nannestad kommune deltar i det interkommunale innkjøpssamarbeidet på Øvre Romerike 

(ØRIK). Hovedformålet med ØRIK er å bidra til kostnadsmessige og administrative 

besparelser innen anskaffelsesområdet, samt å tilrettelegge for og bistå til en 

profesjonalisering av kommunenes anskaffelsesfunksjon. ØRIK foretar alle anskaffelser 

over NOK 1,3 millioner kroner og pr. dags dato er det ca. 90 aktive rammeavtaler. 

 

I 2013 ble en e-handelsplattform iverksatt, som et verktøy for ytterligere effektivisering og 

profesjonalisering av innkjøpsprosessen. Det er forventet at e-handel skal gi økt 

avtalelojalitet og sørge for at lover og retningslinjer blir fulgt. Bruk av elektroniske verktøy 
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er en forutsetning for god styring og kontroll på virksomhetens anskaffelser. Dessverre så 

er ikke e-handelsplattformen gunstig. Pr dags dato så er det også utfordringer som gjelder 

driften av e-handelsplattformen. Det blir færre leverandører på IBX istedenfor flere samt 

at kataloger ikke blir oppdatert. Dette gjør at det kan være utfordrerne for våre enheter å 

bruke systemet.  

 

For å nå målene om bruk av e-handel, har Nannestad kommune i samarbeid med øvrige 

kommuner i innkjøpssamarbeidet sett på flere løsninger for å forbedre e-

handelsplattformen.  Fra høsten 2022 håper ØRIK at de har på plass en ansatt som skal 

jobbe med IBX, samt se på alternative systemer. 

  

Lojalitet til IBX som verktøy for kjøp 

Innkjøpsanalysen viser at 38 % av kjøpene som er gjort fra leverandører som ligger 

tilgjengelig på e-handelsplattformen (IBX) er gjort på korrekt måte – med en IBX-

rekvisisjon som på forhånd er attestert og godkjent. Vi fortsetter med en nedgang fra 

2021 på total ibx lojalitet.  Dette er forventet da antall varer på e-handelsplattformen (IBX) 

har gått ned siden 2019. Covid-19 påvirker fortsatt området medisinsk forbruksmateriell 

særlig. OneMed som er vår leverandør har endret bestillingsrutiner på bakgrunn av 

pandemien så her er ikke bestillingene av smittevern utstyr gjennom IBX lenger. 

 

Elektroniske kjøp – total andel i prosent 

Av den totale andel innkjøp samlet på drift og investering så er 2 % av kjøpene gjort 

elektronisk. Igjen så kommer konsekvensen av et elektronisk innkjøpssystem som ikke 

fungerer optimalt til syne. Det er svært lite innkjøp som gjøres elektronisk når det er kun 

et utvalg varer som er tilgjengelig på IBX. Systemet håndterer heller ikke de større 

avropene eller kjøp av tjenester. Store prosjekter/byggeprosjekter anskaffes ikke 

elektronisk via e-handel fordi disse alltid konkurranseutsettes på Doffin. 

 

Lojalitet til rammeavtaler (utvalgte områder) 

Analysen for områdene PC/digitalt utstyr, medisinsk forbruksmateriell og kontormateriell 

viser at lojaliteten til inngåtte avtaler samlet sett ligger på over 90 %. Stikkprøver viser at 

lojaliteten på noen andre avtaleområder ligger under dette nivået på lojalitet til 

rammeavtaleleverandører.   

 

Andel EHF-faktura 

78 % av kommunens innkommende fakturaer er EHF-faktura. Dette er en nedgang fra 

2020 hvor resultat var på 88,7 %. 

 

 

4.3.4 Digitalisering 
Digitalisering av offentlig sektor handler om å bruke teknologi til å tilby bedre tjenester til 
innbyggere, næringsdrivende og frivillig sektor. Sammen med DGI jobber kommunen 
aktivt med å følge kravene og anbefalingene i Digitaliseringsrundskrivet og strategien 
beskrevet i Digital samhandlingsstrategi for Gardermoregionen.  
 
Organisering av digitaliseringsarbeidet er regulert gjennom styringsdokumentet digital 
utvikling for kommunene i Gardermoregionen. Dokumentet fastlegger ansvars- og 
fullmaktsoppgaver for digitalisering, personvern og informasjonssikkerhet i 
eierkommunene, deres sektorer og virksomheter/enheter.  
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God samhandling mellom kommunen og DGI er sentralt for en velfungerende 
styringsmodell.  
 
Gjennom styringsmodellen skal kommunen sørge for tydelige bestillinger til DGI. I tillegg 
skal vi gjennom aktive bidrag i beslutningsorganer bidra til prioriterte tiltak som gir økt 
styringskraft og gjennomføringsevne til gevinstrealisering gjennom digitalisering og 
videreutvikling basert på vedtatte strategier.  
 
Samhandlingsstrategien følges opp av 4-årige handlingsplaner med årlige justeringer. 
Tiltak som er prioritert i 2021 er blant annet: 
 

Microsoft 365  

Microsoft 365 (tidligere Office 365) til administrasjonen var opprinnelig en del av 

prosjektet WIN10-O365 (tilgjengeliggjøring av Windows 10 og Office 365) som ble sluttført 

31.03.2020. 

 

Rådmannsutvalget besluttet etter å ha avdekket forhold som medførte en ikke-akseptabel 

restrisiko å utsette utrullingen av Office 365 inntil saken var tilstrekkelig utredet. 1. 

oktober 2020 ble prosjektet besluttet gjenopptatt, og arbeidet med ROS og DPIA for 

Microsoft (basis) og «Teams som møtekanal» ble godkjent mars 2020. 

 

En viktig del av et prosjekt som dette er at det ikke kun er verktøy som innføres, men nye 

prosesser og måter å jobbe på. For å kunne realisere gevinster fra et prosjekt som dette er 

det helt nødvendig å ikke bare digitalisere ved å «sette strøm» på eksisterende prosesser, 

men å klare å gjennomføre en digital transformasjon. Dette innebærer et kontinuerlig 

evaluerings- og forbedringsarbeid, og en stor endringsreise for mange ansatte. 

 

Hensikt med prosjektet: 
• Innføre et effektivt samhandlingsverktøy med tilgjengelig informasjon og 

kommunikasjon for alle ansatte. 

• Kartlegge muligheter i Microsoft-plattformen for å på sikt kunne forenkle 
/effektivisere prosesser i kommunen. 

 

Overordnede gevinster i prosjektet: 
• Effektivisering og kvalitetsøkning på informasjon.  

• Kommunikasjon og dokumenthåndtering.  
 

Planfase nytt fagsystem barnevern 

Hensikten med prosjektet: 
• Årsak: Dagens fagsystem er fra 2005 og har utdatert teknologi og har tekniske 

utfordringer som leverandøren ikke klarer å utbedre. 

• Forberede anskaffelse av nytt fagsystem for barnevern, inkludert kartlegging av 
aktuelle leverandører og gjennomføre leverandørdialog. 

• Kartlegge og dokumentere behov, samt krav til ytelse og resultat for tjenesten 
som legges til grunn i en anskaffelse. 

 

Gevinster i prosjektet: 
• Kvalitativ gevinst: Sikrer at barnevernets oppfølging av barn dokumenteres og 

arkiveres på en forsvarlig og riktig måte.  
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• Ressursene i barnevernet vil bli utnyttet på en mer effektiv måte og risiko for 
saksbehandlingsfeil blir redusert. 

• Budsjettmessige gevinster: På økonomisk gevinst ligger besparte midler i mer 
effektivitet, papir/print-kostnader, porto og miljø. 

• Ikke budsjettmessige gevinster: Digital samhandling med innbygger og 
samarbeidspartnere, økt måloppnåelse for kommunene. 

 

Vigilo – nytt fagsystem skole 

Siden 2018 er det jobbet med å digitalisere dialogen mellom skole og hjem og i 

handlingsplan 2019 besluttet Porteføljestyre å gå videre med planleggingen av nytt 

fagsystem for skole. 

 

Hensikten med prosjektet: 
• Effektivisere og digitalisere skole-hjemdialog i henhold til vedtak fra 2018. 

• Effektivisere sentrale prosesser rundt ressursallokering og timeplanlegging. 

• Effektivisere og digitalisere administrering av SFO og kommunikasjon mellom SFO 
og foresatte. 

 

Gevinst når systemet tas i bruk:  

• Kvalitativ gevinst: Økt kvalitet på håndtering av data og personopplysninger i 
fagsystemet. 

• Budsjettmessige gevinster: Reduserte lisenskostnader og reduksjon i bruk av 
print/kopi og porto som følge av digitalisert kommunikasjon. 

• Ikke budsjettmessige gevinster: Forenklede prosesser innen flere 
funksjonsområder og bortfall av oppgaver som frigjør tid. 

 

Andre prosjekter i handlingsplan for 2021 
• Cosdoc + Mobil enhet EPJ 

Løsningen er en mobil arbeidsflate for arbeidsplan og rapportering av utført arbeid 

ved oppfølging av brukere i hjemmetjenesten med mobil tilgang til pasientjournal i 

felt.  

 
• DigiHelsestasjon 

Gjøre Helsestasjons- og skolehelsetjenesten mer digitalt tilgjengelig for kommunens 

innbyggere. Innføre ny teknologi som kan integreres med eksisterende arbeidsverktøy 

og er en digital tjeneste som er selvbetjent 

 
• Overføring av faste tillegg fra GAT til UBW 

Prosjektet har til hensikt å effektivisere manuelle arbeidsprosesser innen lønnstillegg 

for lederne innen helse og omsorg, frigjøre tid og øke kvaliteten.  

 
• Tilgangsstyring av elevmapper for å gi lærere tilgang 

Prosjektet har til hensikt å digitalisere dagens manuelle prosesser og styre tilgangen 

som kontaktlærer skal ha til elevmapper.  

 

Arbeidet med pågående prosjekter fortsetter i 2022.  

 

DGI signerte i oktober 2021 en avtale med Sopra Steria om Moderne IT driftstjenester. 

Avtalen innebærer at Sopra Steria blir ansvarlig for å etablere, drifte og videreutvikle DGI’s 

IT tjenester på Sopra Sterias egen moderne leveranseplattform. Sopra Steria vil fungere 
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som en strategis IT-partner og ansvarlig driftsleverandør ovenfor DGI og eierkommunene.  
 

4.3.5 Statlige tilsyn 
Generelt oppleves statlige tilsyn som positivt. Tilsyn gjør at vi får en kontroll av om det vi 
gjør er bra nok, eller om det er ting vi bør forbedre oss på. Dette er med på å bidra til 
bedre kvalitet på tjenestene. Vi har i alt hatt seks statlige tilsyn i 2021.  
 

Digitalt tilsyn med drikkevannsbasseng  

Tilsynet ble gjennomført av Mattilsynet som en oppfølging av tidligere saker med 

gjennomgang av status. Det ble ikke avdekket avvik fra reglene i drikkevannsforskriften.  
 
Nannestad avløpsnett tilknyttet Gardermoen sentralrenseanlegg 
Tilsyn fra Statsforvalteren hvor tema for tilsynet var organisering av avløp i kommunen, 
planer og styringsdokumenter, drift og vedlikehold, utslippskontroll og overvåking av 
punktutslipp, overløp på avløpsnettet, risikovurdering og avvikshåndtering.  
 
Tilsynet avdekket to avvik og ga to anmerkninger under inspeksjonen. Kommunen fikk frist 
til 1. juni på å dokumentere retting av avvikene. Statsforvalteren har tatt tilbakemeldingen 
fra kommunen til orientering og forutsatt at avvikene er rettet opp. Tilsynet ble avsluttet, 
og gjennomføring av tiltak vil bli kontrollert ved neste rutinemessige tilsyn. 
 
Tilsyn ved hjemmebaserte tjenester 
Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med hjemmebaserte tjenester hvor formålet med 
tilsynet var å kontrollere hvordan hjemmebaserte tjenester arbeider systematisk 
forebyggende med helse-, miljø- og sikkerhet (HMS). Hensikten var å redusere 
ansattes risiko for å bli utsatt for fysiske og psykiske skadevirkninger knyttet til 
eksponeringer i arbeidsmiljøet.  
 
Sentrale tema for tilsynet var: 

• HMS-opplæring 

• Ledelse og medvirkning, samarbeid med verneombud og tillitsvalgte 

• Systematisk HMS-arbeid: kartlegging, risikovurdering, tiltak, rutiner og håndtering 
av 

• Avvik knyttet til organisatorisk, ergonomisk og psykososialt arbeidsmiljø 

• Informasjon og opplæring knyttet til relevante risikoforhold 

• Bruk av bedriftshelsetjenesten 
 
Tilsynet konkluderte med at det var forhold som ikke er i samsvar med regelverket og 
kommunen fikk syv pålegg som vi må lukke i 2022.  
 
Tilsyn med hjemmesykepleie 
Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med hjemmesykepleie hvor formålet med tilsynet 
var det samme som for tilsynet med hjemmebaserte tjenester.  
 
Tilsynet konkluderte med at det var seks forhold som ikke er i samsvar med regelverket og 
kommunen fikk pålegg om å lukke avviket i 2022. 
 
Felles nasjonalt tilsyn på skolemiljø  
Statsforvalteren gjennomførte tilsyn ved en av våre skoler som en del av felles nasjonalt 
tilsyn 2018-2021. Formålet med det nasjonale tilsynet var å kontrollere om kommunene 
oppfyller kravene i regelverket.  
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Hovedpunktene i tilsynet var: 

• Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved 
mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 

• Plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på 
skolen krenker en eller flere elever 

• Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak 
 
Kommunen fikk tre anmerkninger og har frist til april 2022 til å rette på forholdene.  
 
Tilsyn med lærernormen 
Digitalt tilsyn fra Statsforvalteren hvor temaet for tilsynet var å kontrollere om kommunen 
følger kravet om forholdstall mellom lærere og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, 
det vil si lærernormen. Vi hadde tilsyn ved to av skolene og tilsynet ble avsluttet uten 
anmerkninger.  
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5. MÅL OG RESULTATER 

Kommuneplanens samfunnsdel viser mål og retning med hensyn til hvordan 

det skal være i kommunen fram til 2035. Det er utpekt seks fokusområder som skal 

være styrende for kommunens virksomheter med vekt på samhandling til 

innbyggernes beste.  

 

Hvordan en skal nå fokusområdene konkretiseres årlig i Handlingsprogrammet som 

omfatter både mål og økonomiske betingelser for driften av kommunen.  

 

5.1 MÅL  
I Handlingsprogrammet for 2021-2024 er målsettinger for planperioden vedtatt.  

I alt er det seks strategiske mål med tilhørende strategier som er førende for 

administrasjonens arbeide.  

 

Rammeområdene rapporterer på måloppnåelse ved årets slutt. Se nærmere omtale i 

kapittel 8 under hvert område.  

 

5.1.1 Strategisk mål 1 Folkehelse - forebygging og tjenester 
Følgende strategier er vedtatt fulgt opp i 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Strategisk mål 2 Oppvekst 
Følgende strategier er vedtatt fulgt opp i 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Motvirke utenforskap og sosiale ulikheter uavhengig av forskjeller i 
økonomi, helse, språk, kultur og utdanningsnivå 

2. Målrettet tverrfaglig innsats for å fremme psykisk helse og sosial 
inkludering 

3. Vektlegge mestringsperspektivet for å motvirke ensomhet hos barn og 
unge. Økt fokus på å fremme befolkningens helse ved å legge til rette for 
mestring og muligheter gjennom hele livet, og for funksjonshemmede i 
alle aldre. 

4. Styrking av alle trinn i «omsorgstrappa» - vridning av ressursinnsats fra 
institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg. 

1. Styrke tidlig innsats for å støtte barn og familier til å mestre utfordringer 
innen skole og helse 

2. Fremme trivsel og motarbeide mobbing. Videreføre strategi for mer og 
bedre læring 
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5.1.3 Strategisk mål 3 Befolkningsvekst og samfunnsutvikling 
Følgende strategier er vedtatt fulgt opp i 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Strategisk mål 4 Miljø - energi - natur 
Følgende strategier er vedtatt fulgt opp i 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 Strategisk mål 5 Regional samhandling og muligheter 

Følgende strategier er vedtatt fulgt opp i 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Utvikle og tilpasse kommunens tjenesteapparat i samsvar med endrede 
behov i befolkningen basert på samhandling, medvirkning og samskaping 

2. Sikre en god tilgang på planavklarte bolig- og næringsarealer som er 
tilpasset markedets behov 

3. Legge til rette for boligbygging i nærhet til arbeidplasser og utenfor de 
offisielle flystøysoner 

1. Legge til rette for gode miljøvalg og lavere transportbehov gjennom 
utvikling av gode og innholdsrike lokalmiljøer med tilgang på tjenester og 
arbeidsplasser, kortreist mat og kultur og nære fritidstilbud og 
opplevelser 

2. Utarbeide et retningsgivende styringsverktøy for kommunen knyttet til 
naturmangfold, samt ha oversikt over verdifulle naturområder og arter i 
kommunen 

3. God og sikker overvannshåndtering, samt å utvikle skogen som 
bærekraftig CO2- lager og leverandør av råstoff 

1. Sette Gardemoregionen på kartet som integrert bo- og arbeidsmarked 
2. Være en konstruktiv, kreativ og løsningsorientert deltaker i det 

interkommunale samarbeidet på Øvre Romerike. 
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5.1.6 Strategisk mål 6 Tjenesteproduksjon, brukerfokus og 
kommuneøkonomi 
Følgende strategier er vedtatt fulgt opp i 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 HANDLINGSREGLER 
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 økonomistyring og ved kontinuerlig oppfølging av 

virksomhetenes ramme.  

 

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. I handlingsprogrammet for 2021-2024 ble det lagt vekt på 

muligheter for å kunne bedre kommunens økonomiske handlingsrom framover i tid. Fire 

handlingsregler er innført.  

 

Handlingsregel Måltall 

Handlingsfrihet gjennom netto 

driftsresultat 

Netto driftsresultat på minimum 1,75 % av 

driftsinntekter 

Framtidig reserver i form av 

disposisjonsfond 

Disposisjonsfond på minimum 10 % av 

driftsinntekter 

Gjeldsnivå ved finansutgifter 

 

Netto renter og avdrag skal utgjøre maks 8 

% av driftsinntekter 

Finansiering av investering ved 

egenfinansieringsgrad 

Egenfinansiering på minimum 30 % av 

investeringskostnadene 

 

Handlingsreglene har som mål å sikre innbyggerne et godt og stabilt tjenestetilbud over 

tid, og vil kunne bidra til å sikre en bærekraftig utvikling for kommunens økonomi.  

 

 

5.2.1 Handlingsfrihet gjennom netto driftsresultat 
Dette målet er satt for å skape rom for finansiering av økt investeringsbehov, kompensere 

for virksomhetenes pris- og lønnsvekst, ivareta finansutgifter, samt gjennomføring av nye 

driftstiltak i handlingsprogrammet.  I budsjettet for 2021 er det budsjettert med et netto 

1. Effektivisere alle ledd av administrasjon og tjenesteutøvelse ved bruk av ny 
teknologi 

2. Optimalisere den samlede ressursinnsatsen innenfor kommunens 
økonomiske handlingsrom 

3. Vri ressursbruk fra behandling til forebygging og tidlig innsats 
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driftsresultat på 0,46 %. For 2021 utgjorde netto driftsresultat 7,3 % av kommunens 

driftsinntekter.  

 

 

5.2.2 Framtidig reserver i form av disposisjonsfond  
Hensikten med denne handlingsregelen er å ha et disposisjonsfond som vil kunne 
håndtere svingninger i kommunens økonomi uten at tjenesteproduksjonen rammes. 
Disposisjonsfondet skal være en buffer for uforutsette økninger i utgiftene eller ved 
inntektssvikt som kan oppstå enten på tjenesteområdene eller på finansplasseringene.  
 
I budsjettet for 2021 er det budsjettert med et disposisjonsfond på 21,8 %. I 
handlingsperioden vil disposisjonsfondet utgjøre mellom 12,7 % og 21,8 % av kommunens 
driftsinntekter. Ettersom kommunens økonomi vokser hvert år, svekkes verdien av fondet. 
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5.2.3 Gjeldsnivå ved 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 2021-

2024 er at netto renter og avdrag skal utgjøre maksimalt 8 % av kommunens 

driftsinntekter. Dette vil sikre stabile rammer til tjenesteproduksjon, uavhengig av 

rentenivået, ved at 92 % av driftsinntektene går til tjenesteproduksjonen. I 2021 utgjorde 

netto finansutgiftene 4,8 %. 

 

 

5.2.4 Finansiering av investering ved egenfinansieringsgrad  
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. For 

2021 er egenfinansieringen av investeringer på 45 %. I handlingsperioden er den 
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gjennomsnittlige graden for egenfinansiering på 43,4 %. Ved å bruke en så høy 

egenfinansieringsgrad vil gjelden vokse saktere slik at en lavere andel av kommunens 

inntekter vil bli brukt til renter og avdrag i årene fremover. 

 

 

5.3 AVVIKSANALYSE 
Vesentlige avvik er beløpsmessige avvik mellom revidert budsjett og avlagt årsregnskap 

samt avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene vedtatt i 

Handlingsprogram for 2021-2024.  

Vesentlige beløpsmessige avvik i driftsregnskapet er avvik som utgjør 10 % eller mer i 
forhold til revidert budsjett og avvik i beløp på 1 mill. kroner eller mer.   

 

5.3.1 Sentrale avvik 
 

Skatt og rammetilskudd 

Avvik i hele 1000 kr 

Regnskap 

2021 

Regulert 

budsjett 2021 Avvik i kr 

Avvik i 

% 

Skatt og rammetilskudd -875 626 -815 028 60 598 7,4 % 

 

Regnskapet viser en merinntekt på 22,1 mill. kroner på rammetilskudd og 38,5 mill. kroner 

i skatteinntekter. Merinntektene på til sammen 38,5 mill. kroner på skatt skyldes i 

hovedsak merinntekter i engangsinntekter i forbindelse med marginsoppgjøret og 

fordelingsoppgjøret som kom i november. 

  

Merinntektene i rammetilskuddet viser et positivt avvik på til sammen 22,1 mill. kroner. 

Dette skyldes i hovedsak avvik mellom budsjettert inntektsutjevning og faktisk 

inntektsutjevning. Disse midlene lå i henhold til budsjett fram til desember 2021 og i 

desember mottok kommunen 22 mill. kroner. Disse midlene må sees i sammenheng med 

de gode skatteinntektene på nasjonalt nivå for 2021. Kommunen mottok til sammen 6,030 

mill. kroner i kompensasjon for merutgifter til COVID-19.  

 

Andre overføringer og tilskudd fra staten 

Avvik i hele 1000 kr 

Regnskap 

2021 

Regulert 

budsjett 2021 Avvik i kr Avvik i % 
Andre overføringer og tilskudd fra 
staten -43 451 -24 414 19 037 78,0 % 

 

Kommunen har hatt en merinntekt på 19 mill. kroner i 2021. Dette skyldes i hovedsak 

mottatte midler til lokalt næringsliv med et positivt avvik på 1,3 mill. kroner i forhold til 

budsjett. Skolene felles har et positivt avvik på 5,2 mill. kroner som skyldes i hovedsak 

tilskudd til videreutdanning, tilskudd til digital hjemmeundervisning og til norsk styrking. I 

tillegg er det et positivt avvik på skolene på 3,3 mill. kroner i forhold til budsjett på grunn 

av de samme postene. Kultur har et positivt avvik på 2,6 mill. kroner som skyldes tilskudd 

til sommerskole og tilskudd til inkludering. Videre har kommunen mottatt 7,7 mill. kroner 

mer enn budsjettert i tilskudd til flyktninger.  
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Overføring og tilskudd fra andre 

Avvik i hele 1000 kr 

Regnskap 

2021 

Regulert 

budsjett 2021 Avvik i kr Avvik i % 

Overføring og tilskudd fra andre -118 934 -85 038 33 896 39,9 % 

 

Overføring og tilskudd til andre viser en merinntekt på til sammen 33,9 mill. kroner. 

Overføring fra staten i forhold til ressurskrevende tjenester utgjorde 1,4 mill. kroner. 

Kommuneoverlegen hadde et positivt avvik på 5,1 mill. kroner som skyldes merinntekter 

fra hovedsakelig HELFO for vaksinasjon og refusjon fra andre kommuner. NAV hadde en 

merinntekt på 4 mill. kroner som skyldes i hovedsak refusjoner fra andre. Barnehage 

hadde en merinntekt på 2,8 mill. kroner som hovedsakelig skyldes kompetanse-

utviklingsmidler og sykelønnsrefusjon.  

 

Skolene hadde en merinntekt på 1,8 mill. kroner som skyldes hovedsakelig refusjoner fra 

andre og sykelønnsrefusjon.  Kultur hadde en merinntekt på 1,2 mill. kroner som skyldes 

mottatte overføringer fra Viken fylkeskommune. Barnevern mottok midler på 1,9 mill. 

kroner til prosjektet støttepilar og hadde et positivt avvik på 2 mill. kroner. Kommunal 

drift hadde en merinntekt på 6,7 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett. Dette 

skyldes hovedsakelig mottatt inntekt i en erstatningssak, refusjon fra andre, 

sykelønnsrefusjon og avvik på kompensasjon av merverdiavgift. Virksomhet helse har et 

positivt avvik på 1,2 mill. kroner som i hovedsak skyldes sykelønnsrefusjon.  

 

Brukerbetalinger 

Avvik i hele 1000 kr 

Regnskap 

2021 

Regulert 

budsjett 2021 Avvik i kr Avvik i % 

Brukerbetalinger -35 770 -33 904 1 866 5,5 % 

 

Brukerbetalingene endte på nesten 1,9 mill. kroner over budsjett. Årsaken til dette er en 

merinntekt på Holter barnehage på 1,2 mill. kroner. På virksomhet helse hadde en 

merinntekt på 0,6 mill. kroner på brukerbetalinger i 2021.  

 

Salgs- og leieinntekter 

Avvik i hele 1000 kr 

Regnskap 

2021 

Regulert 

budsjett 2021 Avvik i kr Avvik i % 

Salgs- og leieinntekter -108 743 -94 256 14 487 15,4 % 

 

Salgs- og leieinntekter ble 14,5 mill. kroner høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak 

merinntekter på selvkostområdene med 14,5 mill. kroner. Videre hadde bolig og 

eiendomsforvaltningen en merinntekt på 0,5 mill. kroner i husleieinntekter.   

 

Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter 

Avvik i hele 1000 kr 

Regnskap 

2021 

Regulert 

budsjett 2021 Avvik i kr Avvik i % 

Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter 638 285 647 375 9 090 1,4 % 

 

Lønn inkl. sosiale utgifter har et avvik på 9,1 mill. kroner som utgjør et avvik på 1,4 % av 

regulert budsjett. De fleste av virksomhetene går med et merforbruk på lønn. Det positive 

avviket kan i hovedsak relateres til pensjon og premieavvik og bruk av premiefond på 

pensjon. 
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Kjøp av varer og tjenester  

Avvik i hele 1000 kr 

Regnskap 

2021 

Regulert 

budsjett 2021 Avvik i kr Avvik i % 

Kjøp av varer og tjenester 340 403 293 947 -46 456 15,8 % 

 

Kommunen har i 2021 kjøpt varer og tjenester for 46,5 mill. kroner over regulert budsjett. 

Virksomhet for skole har et merforbruk på 4,3 mill. kroner og hovedårsaken er merutgifter 

til kjøp av datautstyr og inventar. Barnevern har et merforbruk på 3,6 mill. kroner og 

skyldes i hovedsak kjøp fra andre, samt kjøp av konsulenttjenester. Kommuneoverlegen 

har et merforbruk på 1,2 mill. kroner som skyldes hovedsakelig overføring til andre, samt 

merutgifter til korona. Barnehage har et merforbruk på 8,8 mill. kroner. Av disse skyldes 

4,4 mill. kroner kjøp av vikarer gjennom byråer, samt 2,7 mill. kroner mer enn budsjettert 

til private barnehager og 1,5 mill. kroner mer enn budsjettert som skyldes gjestebarn i 

andre kommuner. Kultur har et merforbruk på 1,6 mill. kroner som skyldes kjøp av utstyr, 

leieutgifter og overføring til andre. Forebyggende helse har et merforbruk på 1,8 mill. 

kroner som i hovedsak skyldes kjøp av tjenester fra andre. Virksomhet helse har et 

merforbruk på 2,8 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak kjøp av vikartjenester og kjøp fra 

andre.  Kommunal drift har et negativt avvik på 2,1 mill. kroner som hovedsakelig skyldes 

utgifter til strøm og fjernvarme. Videre har de et negativt avvik på 7,6 mill. kroner på 

bygningsvedlikehold. De har også et negativt avvik på 3,7 mill. kroner til serviceavtaler og 

snørydding.  

 

Overføring og tilskudd til andre  

Avvik i hele 1000 kr 

Regnskap 

2021 

Regulert 

budsjett 2021 Avvik i kr Avvik i % 

Overføring og tilskudd til andre 60 696 46 285 -14 411 31,1 % 

 

Overføring og tilskudd til andre består av overføring til staten, merverdikompensasjon, 

tilskudd og overføring til andre. Kommunen samlet har brukt 14,4 mill. kroner mer enn 

budsjettert. Kommunen har 3,6 mill. kroner i merforbruk til overføring til staten som i 

hovedsak skyldes overføring til stat fra Barnevernet. Videre har kommunen 4,6 mill. 

kroner i merforbruk på merverdikompenasjon. Denne går tilsvarende i pluss på andre 

overføringer og tilskudd fra staten. På tilskudd til andre har kommunen et merforbruk på 

5,2 mill. kroner som hovedsakelig skyldes tilskudd fra Barnevern og NAV til livsopphold. 

Barnehagene har et merforbruk på 2,1 mill. kroner som skyldes overføring til de private 

barnehagene for minoritetsspråklige og spesialpedagogiske tiltak. Kultur har et 

merforbruk på 2,5 mill. kroner som skyldes hovedsakelig overføring til andre vedrørende 

spillemidler.  

 

Finansinntekter 

Avvik i hele 1000 kr 

Regnskap 

2021 

Regulert 

budsjett 2021 Avvik i kr Avvik i % 

Finansinntekter -18 025 -9 783 8 242 84,2 % 

 

Renteinntektene endte på 2,6 mill. kroner mer enn budsjettert. Finansplasseringene til 

kommunen ga en merinntekt på 6,1 mill. kroner. Dette skyldes at det har vært en spesielt 

god avkastning på aksjefondene i 2021. Det vises videre til finansrapporten. 
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Finansutgifter  

Avvik i hele 1000 kr 

Regnskap 

2021 

Regulert 

budsjett 2021 Avvik i kr Avvik i % 

Finansutgifter 74 720 75 758 1 038 1,4 % 

 

Renteutgiftene ble 2,1 mill. kroner lavere enn budsjettert samtidig som avdrag på lån ble 

1,1 mill. kroner høyere enn budsjettert.  

 

 

5.3.2 Avvik fra kommunestyrets premisser 

Kommunens utfordringer med stadig trangere driftsøkonomi i kombinasjon med høyt 

investeringsbehov krever tøffe prioriteringer av hvilke investeringer som skal prioriteres 

og hvordan dette skal finansieres. En viktig premiss i handlingsplanen for 2021-2024 er 

styring av investeringsområdet hvor det er forventning om at riktig beslutningsgrunnlag, 

prioriteringer, styringsevne og gjennomføringsevne må sikres. Dette gjennom økt fokus på 

prosjektmål (økonomi, tid, kvalitet, dokumentasjon), risikostyring og gevinstrealisering i 

alle investeringer.  

 

Grunnet omorganisering i organisasjonen og utskifting av personer i stillinger innenfor 

investeringsområdet har man ikke kommet så langt som ønsket med styringsprosessen. 

Premisset med styring av investeringsprosjekter var derimot et viktig moment ved 

omorganiseringsprosessen, og høsten 2021 ble enheten Eiendom og prosjekter etablert 

innenfor virksomheten Kommunal drift. Enheten er ansvarlig for prosjektledelse og 

prosjekt-administrasjon både for kommunale investeringer og investeringer innenfor 

selvkost. Denne organisatoriske endringen skal bidra til å øke fokuset på planlegging, 

styring og gjennomføring av prosjekter innenfor investeringsområdet. Det har i løpet av 

høsten 2021 blitt ansatt personer i alle vakante stillinger innenfor denne enheten, noe 

som vil bidra til å kunne oppnå premissene om økt styring av investeringsområdet i årene 

fremover. Enheten vil jobbe tett mot administrasjonen for å sikre riktig prioritering i 

forhold til finansiering av investeringer og med økonomisk oppfølging av prosjekter. 

 

I 2021 har det blitt utarbeidet en rutine for orientering av status og fremdrift på større 

byggeprosjekter til styringsgruppen. Her blir det utarbeidet månedlige skriftlige rapporter 

som legges frem til hvert formannskapsmøte, samt at kommunestyret får en muntlig 

orientering hver tredje måned.  

 

I planperioden skal det være fokus på å ha gode strategiske planer for utvikling av 

arealbruk og tjenestetilbudene i kommunen. Det skal samtidig være fokus på å utvikle og 

effektivisere tjenestene gjennom omstilling og digitalisering. Dette er pågående prosesser 

gjennom hele planperioden og innenfor alle kommunens tjenesteområder. 

Kommunestyrets premisser for 2021 er så langt vi kan se etterfulgt.    

 

 

5.3.3 Avvik driftsprosjekter 
 

Prosjekt 1290 Korona 

Virksomhetene har gjennom året ført utgifter knyttet til pandemihåndteringen på dette 

prosjektet. Ved rapportering pr. 1. tertial (K-sak 21/49) ble prosjektet tilført 4,793 mill. 

kroner fra økt rammetilskudd. Ved rapportering pr. 2. tertial (K-sak 21/71) ble prosjektet 
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tilført 1,622 mill. kroner fra mottatte skjønnsmidler. Totalt er det netto utgiftsført 13,849 

mill. kroner på dette prosjektet. Virksomhetene som har hatt de største utgiftene er 

Kommuneoverlegen med 6,94 mill. kroner, Skole med 2,93 mill. kroner og Helse med 2,32 

mill. kroner. Kommunen har gjennom året mottatt økt rammetilskudd for å delvis 

kompensere for tapte inntekter og økte utgifter knyttet til pandemien.  

 

Prosjekt 1300 Flyttekostnader nytt kommunehus  

I løpet av april og mai flyttet alle ansatte ut fra kommunehuset og inn i nye midlertidige 

lokaler. Det ble opprettet et eget prosjekt for å synliggjøre utgiftene i forbindelse med 

dette. For 2021 er det til sammen ført utgifter på 4,1 mill. kroner. For prosjektet totalt sett 

ble det vedtatt å benytte 3 mill. kroner av disposisjonsfondet som ble vedtatt i forbindelse 

med handlingsplanen 2021-2024, og prosjektet har dermed en merutgift på 1,1 mill. 

kroner som det ikke foreligger budsjettmidler til og fører til en merutgift i forhold til 

justert budsjett for de virksomhetene som har hatt utgiftene. Utgiftene er i hovedsak ført 

på virksomhetene kommunal drift, kultur, organisasjon og service, samt økonomi. 

 
Ras på Nygårdstoppen  
På tampen av året 2020 gikk det et leirskred ved Nygårdstoppen. Det ble søkt om 
ekstraordinære skjønnsmidler for å få dekket utgiftene kommunen har hatt i forbindelse 
med skredet. Etter søknad og samtaler med statsforvalter mottok kommunen 1 mill. 
kroner i ekstraordinære skjønnsmidler som gjorde at kommunen reduserte netto utgifter 
fra 1,2 mill. kroner til 0,2 mill. kroner.   

 

5.3.5 Avvik investeringer  
Investeringer kan gå over flere år, men investeringsbudsjettet er allikevel ettårige 

budsjetter, slik det er anbefalt i veileder for «Budsjettering av investeringer og avslutning 

av investeringsregnskapet». Dette innebærer at vi fordeler flerårige prosjekter over årene 

i henhold til forventet fremdriftsplan for prosjektet. Finansiering for prosjekter som 

strekker seg over mer enn ett budsjettår blir tilsvarende fordelt og vedtatt som en del av 

den årlige finansieringen av investeringsregnskapet. 

 

På grunn av forsinkelser, tidsforskyvninger eller på grunn av vanskeligheter med å tildele 

riktig budsjettbeløp til riktig budsjettår, kan det være behov for å justere budsjettet. 

Justering av budsjettet skjer ved budsjettjustering i forhold til total kostnad, justering 

mellom prosjekter eller rebudsjettering mellom år. I K-sak 21/50 og K-sak 21/99 ble det 

foretatt en budsjettjustering av investeringer tilbake i tid. Hensikten med saken var å få 

riktige totale budsjettrammer på pågående investeringer. Dette gjorde at budsjettet for 

2021 på flere investeringer ble vesentlig endret og gir ikke riktig bilde av budsjettet som 

en styrer ut ifra dette året.  

 

I alt fikk 43 investeringsprosjekt innenfor selvkost og 34 øvrige investeringsprosjekter 

justert sin budsjettramme for 2021 for å korrigere for skjevheter i totalbudsjettet tilbake i 

tid. Da investeringsregnskapet er ettårig medførte det at det som fremkommer som 

justert budsjett på investeringer i varige driftsmidler med motpost i bruk av lån, som er 

finansieringen, gir et feil bilde i regnskapet for 2021. Begrepet korrigering benyttes videre 

for å beskrive denne justeringen og for å kunne skille mellom korrigering og reelle 

budsjettjusteringer.  

 

Regnskapet viser at vi i 2021 har gått i fra en ramme på 326,5 mill. kroner til investeringer 

i varige driftsmidler til en negativ budsjettramme på 158,5 mill. kroner etter 
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budsjettjusteringer i 2021. Totalt er investeringsbudsjettet nedjustert med -562,4 mill. 

kroner i 2021. Av disse er 282,3 mill. kroner en korrigering, fordelt på 177,7 mill. kroner på 

kommunale investeringer og 104,6 mill. kroner på vann og avløp.  

 

Tabellene under viser investeringsprosjektene hvor det ble utført korrigeringer i 2021, hva 

som var opprinnelig vedtatt budsjett og hva som er justert budsjett for 2021 på de 

investeringsprosjektene som ble korrigert i K-sak 21/50 og K-sak 21/99.  

 

Tabellene under viser i kolonnen «Justert budsjett 2021 uten korrigeringer» hva justert 

budsjett skulle vært dersom det ikke var gjort en korrigering for tidligere år i K-sak 50/21 

og K-sak 21/99. Det er denne kolonnen som gir riktig bilde av hva justert budsjett for 2021 

på investeringsprosjektene faktisk er. I avviksforklaringene som følger videre her har vi 

derfor forklart budsjettavvikene opp mot det som er justert budsjett for 2021 uten 

korrigeringer fra tidligere år. Dette for å eliminere den feilen som ble gjort i 

budsjettjusteringen og gi et riktig bilde av hva avvikene i 2021 faktisk er.  

 

Siste kolonne i tabellene under viser hvilke korrigeringer som er foretatt som gjelder 

tidligere års budsjetter og ikke for 2021. Intensjonen var at budsjettet ned på den enkelte 

investering over år skulle stemme med totalrammen på investeringsprosjektet. 

Regnskapssystemet egner seg ikke som et prosjektstyringsverktøy på denne måten så 

lenge budsjettene er ettårig også for investeringer som går over flere år.  
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Kun seks av de vanlige investeringene er prosjekter som pågår i 2021. Resterende 

prosjekter er prosjekter som er avsluttet tidligere år og hvor det kun er foretatt en 

korrigering for at budsjettrammen over år skal være riktig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt budsjett 

2021

Justert budsjett 

2021

Justert budsjett 

2021 uten 

korrigering

Korrigering 2021

NY SVØMMEHALL NANNESTAD 68 000 000 33 140 000 42 900 000 -9 760 000

PÅBYGGING KOMMUNEHUSET 0 47 287 000 33 377 000 13 910 000

OMSORGSBOLIGER FOR DEMENTE 25 000 000 -36 147 000 2 610 000 -38 757 000

DEPONI KUNSTGRESS -1 000 000 -2 771 000 2 229 000 -5 000 000

UTSTYR OG INVENTAR 1 000 000 -1 018 000 1 130 000 -2 148 000

FORSKJØNNELSE AV NANNESTAD SENTRUM 0 -96 000 63 000 -159 000

VEDSKJUL, LAGER KIRKEVERGEN, CARPORT MASKINER 0 1 611 000 0 1 611 000

GATELYS VOLLAUGSVEGEN 0 842 000 0 842 000

LADESTASJONER/SOLCELLEANLEGG 0 561 000 0 561 000

PUMPEINSTALLASJON LEGIONELLA 0 518 000 0 518 000

HMS/BYGNINGSUTVIKLING 2018 0 332 000 0 332 000

FORTAU AUSTADDALSVEGEN 0 274 000 0 274 000

TRAFIKKSIKRING TEIEALLEEN/EKERVEGEN 0 273 000 0 273 000

OPPGRADERING SENSORER/BRANNSENTRAL 0 195 000 0 195 000

ØKNING SKOLEKAPASITET MAURA SKOLE 4 500 000 158 000 0 158 000

GATELYS ELGVEGEN-ENGELSRUDHAGEN 0 146 000 0 146 000

GATELYS MINKVEGEN 0 146 000 0 146 000

MILJØGATE NANNESTAD SENTRUM 0 29 000 0 29 000

BYGNINGSUTVIKLING HMS 2015 0 -179 000 0 -179 000

OVERGANG TIL LED 0 -300 000 0 -300 000

BYGNINGSUTVIKLING/HMS 2014 0 -324 000 0 -324 000

BYGNINGSUTVIKLING/HMS-TILTAK 2013 0 -355 000 0 -355 000

ENØK 2015 0 -432 000 0 -432 000

ENØK 2016 0 -914 000 0 -914 000

BYGNINGSUTVIKLING/HMS 2016 0 -1 235 000 0 -1 235 000

DATAINVESTERINGER 1 000 000 -1 984 000 0 -1 984 000

HMS/BYGNINGSUTVIKLING 2020 0 -4 000 000 0 -4 000 000

KOMMUNAL VEG 2016 0 -4 041 000 0 -4 041 000

ENØK 2019 0 -4 216 000 0 -4 216 000

HMS/BYGNINGSUTVIKLING 2019 0 -4 247 000 0 -4 247 000

NY BARNEHAGE NANNESTAD SENTRUM 45 000 000 -5 297 000 0 -5 297 000

ØVRIGE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK (AKSJON SKOLEVEG, MM) 490 000 -9 683 000 0 -9 683 000

SENTRUMSGATA TEIEALLEEN 0 -46 000 000 0 -46 000 000

OPPGRADERING KOMM.HUS/UTVIKLING KULTURHUS 119 000 000 -57 663 000 0 -57 663 000

Sum investeringer eks. selvkost 262 990 000 -95 390 000 82 309 000 -177 699 000
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Seks av investeringene innenfor selvkost er prosjekter som pågår i 2021. Resterende 

prosjekter er prosjekter som er avsluttet tidligere år og hvor det kun er foretatt en 

korrigering for at budsjettrammen over år skal være riktig.  

 

 

5.3.4.1 Investeringer uten selvkost 

Vi kan skille mellom avvik i investeringsprosjekter som skyldes annen fremdrift enn 

forutsatt, altså en forskyvning av utgiftene mellom år, og avvik som skyldes at kostnadene 

endres i forhold til budsjett fordi noe ble dyrere eller billigere enn antatt. Avvik som 

skyldes annen fremdrift enn forutsatt er ikke ytterligere kommentert, mens vesentlige 

avvik som skyldes at prosjektene ble billigere eller dyrere enn antatt kommenteres i det 

følgende. 

 

Vedtatt budsjett 

2021

Justert budsjett 

2021

Justert budsjett 

2021 uten 

korrigering

Korrigering 2021

SPYLEBIL/SUGEBIL 0 1 805 000 5 805 000 -4 000 000

VA-ANLEGG ØYUNGSVEGEN 3 500 000 17 966 000 1 600 000 16 366 000

AVKLOAKKERING RØTTERUDMOEN 9 500 000 62 000 750 000 -688 000

SEPARERING AV FELLES AVL.SYSTEM/SKIFTE AV VANNLEDN. 0 -1 894 000 650 000 -2 544 000

UTSKIFTING AV LEDNINGSNETT 2 500 000 -42 575 000 531 000 -43 106 000

SJONKEN VB 5 000 000 -5 759 000 300 000 -6 059 000

SEPARERING AV AF-LEDNINGER PRESTÅSEN VEST 0 5 692 000 0 5 692 000

NY PUMPESTASJON COOP MAURA 0 2 641 000 0 2 641 000

KLOAKKERING ELTONÅSEN - LANGERUD ETAPPE II 0 2 424 000 0 2 424 000

VANN MELBYBYEN 0 2 242 000 0 2 242 000

KLOAKKERING GAMLE ÅSVEGEN 65-84 0 1 320 000 0 1 320 000

REDUKSJONSVENTIL HOLKEBYLIA 0 825 000 0 825 000

REGISTRERING AV KLOAKKUTSLIPP (EU'S VANNDIREKTIV) 0 760 000 0 760 000

REHAB. LEDNINGSNETT GIMILVEGEN 0 743 000 0 743 000

VANNLEDNING OSERUD, ÅSGREINA 0 662 000 0 662 000

KLOAKKERING RØTNESLIA 0 565 000 0 565 000

TRYKKØKNINGSSTASJON LAUVÅSMARKA 0 250 000 0 250 000

400 MM  VANNLEDNING NORDMOKORSET - SNATHAUGEN 0 249 000 0 249 000

VANNLEDNING SLETTMOEN 0 241 000 0 241 000

OMLEGGING LEDNINGSNETT REINSDYRVEGEN 1 0 214 000 0 214 000

ENGELSRUDHAGEN VEST VL400 0 170 000 0 170 000

NY VANNLEDNING NANNESTAD KIRKE - BAHUSVEGEN 0 113 000 0 113 000

UTBYGGING AV HØYDEBASSENG 0 85 000 0 85 000

KLOAKKERING ELTONÅSEN - LANGERUD ETAPPE I 0 13 000 0 13 000

KLOAKKERING MORUD SKOLE 0 -52 000 0 -52 000

VANNLEDNING ÅMÅL 0 -73 000 0 -73 000

NY LEDNING GAMLE DALSVEG 0 -133 000 0 -133 000

UTSKIFTING VANNMÅLERE 0 -510 000 0 -510 000

SEPARERING SPILLVANN OVERVANN PRESTMOSVEGEN 0 -773 000 0 -773 000

PRESTÅSEN - SEPARERING AV FELLES AVLØPSSYSTEM 0 -1 400 000 0 -1 400 000

KLOAKKERING KROKFOSSVEGEN 0 -2 264 000 0 -2 264 000

VANNLEDNING ENGERVEGEN - SCANDIC HOTEL 0 -3 000 000 0 -3 000 000

OPPGRADERING KOMMUNEGARASJEN INNVENDIG 0 -3 095 000 0 -3 095 000

DIV. KORTE LEDNINGER 2 000 000 -3 500 000 0 -3 500 000

SONEVANNMÅLERE 1 000 000 -4 600 000 0 -4 600 000

DIV. HOVEDPLANPROSJEKTER AVLØP 0 -4 899 000 0 -4 899 000

SEPARERE FELLESKUMMER 2 500 000 -5 727 000 0 -5 727 000

NY LEDNING PRESTMOSEN OG BJØRKEÅSEN 0 -6 000 000 0 -6 000 000

KLOAKKERING ÅSVEGEN/GANGFLØT 0 -6 505 000 0 -6 505 000

TEIEALLEEN - SKIFTE AV LEDNINGSNETT (VANN/AVLØP) 0 -6 800 000 0 -6 800 000

REDUKSJONSKUMMER I HOLKEBYLIA/LAUVÅSLIA 2 500 000 -9 875 000 0 -9 875 000

KLOAKKERING ELTONÅSEN - LANGERUD ETAPPE III 0 -9 933 000 0 -9 933 000

RESERVEVANN NORDMOEN 3 000 000 -14 596 000 0 -14 596 000

Sum investeringer selvkost 31 500 000 -94 921 000 9 636 000 -104 557 000

Sum investeringer 294 490 000 -190 311 000 91 945 000 -282 256 000
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Utbyggingsprosjekter med ekstern prosjektleder 

Vi har tre store investeringsprosjekter gjennom 2021, hvor Nannestad kommune benytter 

ekstern prosjektleder. Dette gjelder prosjekt påbygging kommunehuset, ny svømmehall 

Nannestad, og omsorgsboliger for demente. 

 

Avviket skyldes hovedsakelig annen fremdrift på prosjektet enn forutsatt tidligere for 

2021. Dette er prosjekter med totalentreprise slik at kostnadene forskyves i tid ut ifra reell 

fremdrift på prosjektet.   

 

Prosjekter uten budsjett i 2021 

 

Prosjekt Nannestad kulturtun (6045) er et prosjekt som ble startet i 2019. Grunnet 

pandemien var det knyttet usikkerhet rundt fremdriften av prosjektet. Det ble derfor ikke 

lagt inn noe budsjett i 2021, men det har likevel påløpt kostnader. Prosjektet er videreført 

i 2022. Prosjekt Modulbygg Holter barnehage (6058), prosjekt 609001 vedskjul, lager 

kirkevergen, carport maskiner (609001), Gatelys Vollaugsvegen (610502) og Trafikksikring 

Teiealleen/Ekervegen (610503) er prosjekter som ble gjennomført i 2020, men hvor det 

har påløpt ytterligere utgifter i 2021. Kostnadene består i hovedsak av fakturaer fra 

eksterne leverandører som har kommet i 2021. Avviket på prosjekt fortau 

Austaddalsvegen er en korrigering av regnskapet for 2020, hvor kostnadene ble ført som 

en investering, men er nå ført i drift. 

 

Prosjekt 820001-820004 er justeringsavtaler som er inngått med private utbyggere for at 

de skal kunne få tilbakeført merverdiavgift på utbyggingsprosjektene. Dette er ikke lagt 

inn i budsjettet for 2021. 

 

Investeringer Kommunen 2021
Regnskap Vedtatt Justert budsjett 2021 Avvik i Avvik i %

Prosjektnr. Prosjektnavn 2021 2021 uten korrigering kroner

6057 OMSORGSBOLIGER FOR DEMENTE 3 502 481 25 000 000 2 610 000 -892 481 -34 %

6204 NY SVØMMEHALL NANNESTAD 17 699 383 68 000 000 42 900 000 25 200 617 59 %

6264 PÅBYGGING KOMMUNEHUSET 39 041 434 0 33 377 000 -5 664 434 -17 %

Investeringer Kommunen 2021
Regnskap Vedtatt Justert budsjett 2021 Avvik i Avvik i %

Prosjektnr. Prosjektnavn 2021 2021 uten korrigering kroner

6045 NANNESTAD KULTURTUN 4 428 278 0 0 -4 428 278 100 %

6058 MODULBYGG HOLTER BARNEHAGE 257 040 0 0 -257 040 100 %

609001 VEDSKJUL, LAGER KIRKEVERGEN, CARPORT MASKINER43 875 0 0 -43 875 100 %

610501 FORTAU AUSTADDALSVEGEN -273 725 0 0 273 725 100 %

610502 GATELYS VOLLAUGSVEGEN 73 814 0 0 -73 814 100 %

610503 TRAFIKKSIKRING TEIEALLEEN/EKERVEGEN 30 187 0 0 -30 187 100 %

820001 JUSTERINGSAVTALE - HARSTADRØ/LYNGÅSEN-166 235 0 0 166 235 100 %

820002 JUSTERINGSAVTALE - RAMSTADÅSEN -288 103 0 0 288 103 100 %

820003 JUSTERINGSAVTALE - MAURA B5 -71 191 0 0 71 191 100 %

820004 JUSTERINGSAVTALE - MAJORVEGEN -113 923 0 0 113 923 100 %
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Avsluttede prosjekter 

 

Prosjektene i tabellen over er prosjekter som er avsluttet i 2021, men hvor det er avvik 

mellom prosjekt og regnskap. Totalt er det er merforbruk på 203.000 kroner for disse 

prosjektene. Merforbruket kan i hovedsak forklares ved at lønnskostnader for egeninnsats 

ikke er tatt høyde for i budsjettene, dette er det innarbeidet en ny rutine for i 2022 for å 

unngå at vi i fremtiden får tilsvarende avvik. 

 

For prosjekt Låkedalsvegen (6108) skyldes avviket at prosjektet ble nedprioritert grunnet 

mangel på ressurser. Det er ikke budsjett for dette prosjektet i 2022, så hvis dette 

prosjektet skal gjennomføres på et senere tidspunkt, må budsjett vedtas på nytt.  

 

For vegprosjektene asfaltering i Reinsdyrvegen og oppgradering av Rådyrvegen bru 

skyldes merforbruket uforutsette kostnader som dukket opp under utførelse i tillegg til 

ikke budsjetterte lønnskostnader.  

 

Ikke avsluttede prosjekter 

 

Prosjekt tiltak Nannestad sykehjem (6035) ble startet i 2019. Budsjett i 2021 er en 

rebudsjettering fra 2020. På grunn av pandemien ble det et opphold i fremdriften på 

prosjektet. Det var forventet å påløpe kostnader på slutten av året, men det viser seg at 

kostnadene ikke kommer før i 2022. 

 

For prosjekt Innredning og nytt medisinrom på Nannestad sykehjem (670103) er det 

vesentlig avvik i kostnadene. Dette skyldes i noen grad lønnskostnader som ikke var 

hensyntatt i budsjettet. Generelt sett har kostnadene blitt høyere enn budsjettert. Det vil 

også komme noen kostnader i 2022. Dette skyldes leveranseproblemer knyttet til 

pandemien.  

 

Avviket på prosjekt oppgradering av to kjøkken på Nannestad sykehjem (670110), skyldes 

at leveringen av kjøkken ble forsinket på grunn av pandemien. Dette medfører at 

hoveddelen av kostandene kommer i 2022. 

 
  

Investeringer Kommunen 2021
Regnskap Vedtatt Justert budsjett 2021 Avvik i Avvik i %

Prosjektnr. Prosjektnavn 2021 2021 uten korrigering kroner

1214 UTSTYR OG INVENTAR 906 727 1 000 000 1 130 000 223 273 20 %

610508 GATELYS GML. ÅSVEGEN, HOLTER 1 367 330 1 000 000 1 209 000 -158 330 -13 %

6108 LÅKEDALSVEGEN 35 611 0 440 000 404 389 92 %

670001 OPPGRADERING RÅDYRVEGEN BRU 319 530 0 150 000 -169 530 -113 %

670002 REINSDYRVEGEN - MASSEUTSKIFTING OG ASFALTERING 964 709 0 610 000 -354 709 -58 %

670104 PRESTÅSEN SKOLE - OPPGRADERING AV EL-TAVLE OG LEDNINGSNETT 337 064 0 450 000 112 936 25 %

670105 MAURA SKOLE - OPPGRADERING VARMEPUMPE I VENTILASJON 219 646 0 170 000 -49 646 -29 %

670108 HOLTER BARNEHAGE - BRANNMELDERE M/LYS 210 209 0 160 000 -50 209 -31 %

670109 NUS - BRANNTETTING 271 697 0 200 000 -71 697 -36 %

670200 ELTONÅSEN SKOLE - OPPGRADERING BERGVARMEPUMPE 939 747 0 850 000 -89 747 -11 %

Investeringer Kommunen 2021
Regnskap Vedtatt Justert budsjett 2021 Avvik i Avvik i %

Prosjektnr. Prosjektnavn 2021 2021 uten korrigering kroner

6035 TILTAK NANNESTAD SYKEHJEM 2019/2020 0 0 3 500 000 3 500 000 100 %

670103 SYKEHJEMMET - INNREDNING OG NYTT MEDISINROM 307 450 0 195 000 -112 450 -58 %

670110 SYKEHJEMMET OPPGRADERING 2 STK KJØKKEN 105 607 0 900 000 794 393 88 %
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Kjøp og salg av eiendeler 

 

 

Prosjekt 6900 er salg av kommunale eiendommer. Avviket på prosjektet skyldes at salg 

ikke er gjennomført i tråd med budsjettet. Dette kan forklares ved at det har vært mangel 

på ressurser til gjennomføring grunnet omorganiseringsprosess. Dette følges opp i 2022.  

 

Prosjekt 7000 er kjøp/salg av biler og maskiner. På prosjektet er det et merforbruk på 

547.000 kroner. Dette skyldes kjøp av en multimaskin som ble levert i 2020, men 

kostnaden er påløpt i 2021. Kostnaden skulle vært bokført i 2020.  

 

Øvrige investeringer 

 

For prosjekt 5551 skyldes avviket at Nannestad kirkelige fellesråd har bedt om at midlene 

overføres til 2022 i tråd med fremdrift på investering.  

 

Prosjekt 7010 er egenkapitalinnskuddet til KLP og avviket skyldes at kostandene ble noe 

lavere enn budsjettert. Dette burde ha blitt budsjettjustert i 2. tertial.  

 

5.3.4.2 Avvik investeringer selvkost 

 

Prosjekt vannledning Bahus- Leirbakken (610201) ble gjennomført i 2020. Avviket i 2021 

skyldes en restfaktura på totalentreprisen og en inntekt på salg av varer.  

 

Avviket på prosjekt styringsventil Åsvegen (610205) skyldes kostnader til lønn i 2021. Disse 

var ikke hensyntatt ved re-budsjettering av budsjettmidler på høsten. Kostnadene for 

prosjektet vil komme i 2022.  

 

Avviket på prosjekt utbedring av kummer (610206) skyldes at det har vært raskere 

fremdrift på prosjektet enn hva prognosene tilsa. Prosjektet videreføres i 2022.  

 

Investeringer Kommunen 2021
Regnskap Vedtatt Justert budsjett 2021 Avvik i Avvik i %

Prosjektnr. Prosjektnavn 2021 2021 uten korrigering kroner

6900 SALG KOMM. EIENDOMMER - INV.PLAN -111 677 -3 000 000 -3 000 000 -2 888 323 96 %

7000 KJØP/SALG AV BILER/MASKINER 1 767 036 500 000 1 220 000 -547 036 -45 %

Investeringer Kommunen 2021
Regnskap Vedtatt Justert budsjett 2021 Avvik i Avvik i %

Prosjektnr. Prosjektnavn 2021 2021 uten korrigering kroner

5551 NANNESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD 2015-2020 825 111 3 500 000 5 000 000 4 174 889 83 %

7010 KLP 1 566 275 2 000 000 2 000 000 433 725 22 %

2021
Regnskap Vedtatt Justert budsjett 2021 avvik i Avvik i %

Prosjektnr. Prosjektnavn 2021 2021 uten korrigering kroner

610201 VANNLEDNING BAHUS - LEIRBAKKEN -2 562 0 0 2 562 100 %

610205 STYRINGSVENTIL ÅSVEGEN 136 401 2 500 000 0 -136 401 100 %

610206 UTBEDRING AV KUMMER 324 534 2 000 000 100 000 -224 534 -225 %

610207 VANNLEDNING HOLTER 165 591 2 000 000 2 000 000 1 834 409 92 %

610208 BEKKINNTAK SKJENNUM 0 0 125 000 125 000 100 %

610209 MØLLERSTAD PA 593 656 0 420 000 -173 656 -41 %

610210 UTBLOKKING MIKKEL REVS VEG 0 0 625 000 625 000 100 %

610211 NY LEDNING MØLLERSTAD-SNATHAUGEN 400 MM 135 766 0 0 -135 766 100 %

6141 AVKLOAKKERING RØTTERUDMOEN 1 173 641 9 500 000 750 000 -423 641 -56 %

6167 VA-ANLEGG ØYUNGSVEGEN 2 081 321 3 500 000 1 600 000 -481 321 -30 %

6169 UTSKIFTING AV LEDNINGSNETT 2 146 716 2 500 000 531 000 -1 615 716 -304 %

6184 SJONKEN VB 450 036 5 000 000 300 000 -150 036 -50 %

6192

SEPARERING AV FELLES AVL.SYSTEM/SKIFTE AV VANNLEDN. MINKVEGEN-

MÅRVEGEN 739 459 0 650 000 -89 459 -14 %

Investeringer VA
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For prosjekt vannledning Holter (610207), tilsa prognosene at kostnadene for prosjektet 

skulle komme i 2021, men grunnet endringer i fremdrift på slutten av året vil disse 

kostnadene komme i 2022. Prosjektet er videreført med ytterligere budsjettmidler i 2022.  

 

Avviket på prosjekt bekkeinntak Skjennum (610208) skyldes at fremdriften på prosjektet 

ikke var i henhold til prognose. Prosjektet ble opprettet høsten 2021, og arbeidene ble 

satt i gang sent på året. Dette er en medvirkende grunn til at faktureringen og kostnadene 

på prosjektet kommer i 2022. 

 

Prosjekt Møllerstad PA (610209) er et prosjekt som går over flere år. Kostnadene i ført i 

2021 er prosjekteringskostnader. Avviket er grunnet raskere fremdrift enn forventet.  

 

Avviket på prosjekt utblokking Mikkel Revs Veg (610210) skyldes at fremdriften på 

prosjektet ikke var i henhold til prognose. Prosjektet ble opprettet høsten 2021 og 

arbeidene ble satt i gang sent på året. Dette er en medvirkende grunn til at faktureringen 

og kostnadene på prosjektet kommer i 2022. 

 

Avviket på prosjekt ny ledning Møllerstad -Snathaugen (610211) skyldes kostnader til lønn 

i 2021, som ikke var hensyntatt ved re-budsjettering av budsjettmidler på høsten. 

Kostnadene for prosjektet vil komme i 2022. Det er avsatt midler til prosjektet i 2022.  

 

Prosjekt avkloakkering Røtterudmoen (6141) er et prosjekt som går over flere år. 

Budsjettet er justert i henhold til prognose, men fremdriften på slutten av året 2021 

avviker fra prognosen. Prosjektet videreføres i 2022.  

 

Prosjekt VA-anlegg Øyungsvegen (6167) er et prosjekt som går over flere år. Budsjettet er 

justert i henhold til prognose, men fremdriften på slutten av året 2021 avviker fra 

prognosen. Prosjektet videreføres i 2022. 

 

Avviket på prosjekt utskiftning av ledningsnett (6169) skyldes endring i fremdrift i forhold 

til prognose.   

 

I 2021 har nannestad kommune avventet konsesjon i forbindelse med oppstart av prosjekt 

Sjonken (6184). Denne konsesjonen ble gitt på slutten av året, og avviket skyldes at 

fremdriften på prosjektet har vært noe raskere enn prognosene tilsa.  

 

Prosjekt separering av felles avløpssystem/skifte av vannledning Minkvegen-Mårvegen 

(6192) er ferdigstilt i 2021. Avviket mellom regnskap og justert budsjett skyldes 

lønnskostnader som ikke var hensyntatt ved siste budsjettjusteringssak.  
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5.3.4 Avvik på rammeområdene 
Tabellen nedenfor viser budsjettavvik pr. virksomhet. Sett opp mot justert budsjett for 2021 

har Nannestad kommune et samlet merforbruk på virksomhetene på 33,4 mill. kroner, det 

vil si et avvik på 4,4 % av totalt budsjett ved utgangen av året. Nedenfor følger en oversikt 

som viser resultatene for hvert rammeområde.  

 

 
 

Største avvikene har vi innenfor Kommunal drift som har et merforbruk på 12,9 mill. 

kroner og Helse som har et merforbruk på nesten 9,8 mill. kroner. 

 

Kommunal drift har et vesentlig merforbruk på 20,5 %. Dette skyldes i hovedsak 

inneklimatiltak og tilleggsarbeider på Preståsen skole med et negativt avvik på 5 mill. 

kroner. Det er også et negativt avvik på strøm og fjernvarme på 3,2 mill. kroner som 

skyldes betydelig høyere strømpriser i 2021. Videre har postene for vintervedlikehold og 

snøbrøyting et negativt avvik på 1,8 mill. kroner. Innleie av utstyr til midlertidig 

kommunehus har et negativt avvik på 2,2 mill. kroner i forhold til budsjett og belastes 

også innenfor Kommunal drift.  

 

Helse har et merforbruk på 8,5 % som utgjør 9,8 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak 

merforbruk på lønn 9,0 mill. kroner, videre er avviket knyttet til driftsutgifter som kjøp av 

vikartjenester m.m. Det er flere av enhetene innenfor Helse som har store merforbruk. 

Hjemmesykepleien 3,9 mill. kroner, Korttidsavdelingen 3,9 mill. kroner, Hjemmebaserte 

tjenester 2,2 mill. kroner og en langtidsavdeling 2,0 mill. kroner. Virksomhet Helse har 

utgiftsført 2,8 mill. kroner som utgifter knyttet direkte til pandemihåndteringen. I tillegg 

har virksomheten hatt et høyere aktivitetsnivå enn forutsatt i budsjettet.  

 

For mer informasjon om budsjettavvikene, se områdenes kommentarer. 

 

 

  

Rammeområdenes resultater Regnskap

Justert 

budsjett Forbruk i % Avvik i %

Vedtatt 

budsjett

Justert 

budsjett

(tall i 1000 kr) 2021-12 2021-12 2021-12 2021-12 2021 2021

RAMMEOMRÅDER

Sentraladministrasjonen og politiske utvalg 64 609 63 540 101,7 % -1,7 % 80 804 63 540

Barnevern 39 899 38 495 103,6 % -3,6 % 37 854 38 495

NAV 25 529 24 630 103,6 % -3,6 % 24 959 24 630

Skole 192 202 192 369 99,9 % 0,1 % 186 490 192 369

Barnehage 133 313 129 057 103,3 % -3,3 % 126 817 129 057

Kultur 14 784 14 798 99,9 % 0,1 % 14 491 14 798

Forebyggende helsevern 34 586 33 165 104,3 % -4,3 % 29 818 33 165

Støttetjenesten 70 285 68 307 102,9 % -2,9 % 65 731 68 307

Helse 125 217 115 421 108,5 % -8,5 % 111 718 115 421

Kommunal drift 76 054 63 130 120,5 % -20,5 % 62 721 63 130

Kommunal forvaltning 6 616 6 824 96,9 % 3,1 % 6 731 6 824

Sum rammeområder 783 093 749 736 104,4 % -4,4 % 748 134 749 736
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6. ØKONOMISK UTVIKLING  

Fylkesmannen anbefaler at kommunene har et netto driftsresultat som ligger på mellom 

3-5 % av sum driftsinntekter på sikt. Årets netto driftsresultat på 86,4 mill. kroner tilsvarer 

et netto driftsresultat på 7,3 %. Påløpte driftskostnader i 2021 i virksomhetene er på 768,5 

mill. kroner, mot et revidert budsjett på 768,5 mill. kroner, jf. Bevilgningsoversikt til 

fordeling.  

 

Driftsregnskapet for 2021 viser et mindreforbruk på 57,1 mill. kroner. Etter nye reglene i 

kommuneloven er mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond.  

 

 

6.1 DRIFTSREGNSKAPET  
 

6.1.1 DRIFTSINNTEKTER 
Kommunens samlede inntekter var på nesten 1,2 mrd. kroner i 2021. Dette er en økning 

på 12,8 % sammenlignet med 2020, noe som utgjør 134,6 mill. kroner. Inntektene ligger 

166,8 mill. kroner over vedtatt budsjett, og 129,9 mill. kroner over justert budsjett for 

2021. Figuren nedenfor viser de ulike inntektsartene sin andel av driftsinntektene.  

 

Rammetilskudd fra staten, samt inntekts- og formuesskatt er de største inntektskildene og 

utgjør om lag 74 % av de totale driftsinntektene i 2021. 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 regler. Nannestad kommunes frie 

inntekter ble i 2021 på 875,6 mill. kroner. Det er en økning på 9 %, tilsvarende 81,9 mill. 

kroner fra 2020. Det er 60,6 mill. kroner høyere enn justert budsjett. Rammetilskuddet ble 

justert opp ved 2. tertial, mens inntekts- og formuesskatten forble uendret.   
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Rammetilskudd fra staten er en av de største inntektspostene for kommunen. For 2021, 

utgjorde dette 37 % av de samlede inntektene. Rammetilskuddet økte fra 426,7 mill. 

kroner i 2020 til 442,6 mill. kroner i 2021. Det er en økning på 15,9 mill. kroner. 

Hovedårsakene til økningen er endringer i skatteinntekter gjennom året, samt at 

kommune har mottatt til sammen 5,4 mill. kroner i økte inntekter gjennom 

rammetilskuddet til dekning av merutgifter til COVID-19.  

 

Den samlede skatteinngangen til Nannestad kommune var på 433 mill. kroner i 2021. Det 

er en økning på 15,2 % fra 2020. Til og med oktober 2021 hadde kommunen fått inn 87 % 

av de budsjetterte skatteinntektene og endte opp med et resultat på 110 %. Det betyr at 

vi fikk store merinntekter i skatten i løpet av november og desember. Merinntekten på 

skatt kan i hovedsak relateres til engangsinntekter. Det var avsatt til sammen 10 % til 

marginoppgjøret i Nannestad for 2021, som viste seg å være for mye, som gjorde at vi fikk 

en ekstra inntekt i november. Fordelingsoppgjøret hadde negativ effekt, da foreløpig 

fordelingstall var satt høyere enn det faktiske fordelingstallet. Samlet sett bidro disse to 

faktorene til det gode skatteresultatet for 2021. 

 

Andre driftsinntekter består av brukerbetalinger, andre salgs- og leieinntekter, samt 

overføringer. Inntektene utgjorde 26 % av de totale driftsinntektene til kommunen i 2021. 

Andre driftsinntekter har en liten økning sammenlignet med 2020.  

 

Figuren nedenfor viser driftsinntekter for 2021 fordelt på områdene. Utdypende 

kommentarer følger under hvert tjenesteområde. 
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6.1.2 DRIFTSUTGIFTER 
Kommunens samlede driftsutgifter eksklusive finansutgifter utgjorde nesten 1,1 mrd. 

kroner. Dette er en økning på 97,6 mill. kroner, tilsvarende 9 % fra 2020. driftsutgiftene 

ligger 106,7 mill. kroner over vedtatt budsjett, og 51,4 mill. kroner over justert budsjett for 

2021. Figuren nedenfor viser de ulike utgiftsartene sin andel av driftsutgiftene. 

 

Lønn er kommunens største utgiftspost og utgjør 47 % av kommunens utgifter. 

Lønnskostnadene var på 513,5 mill. kroner i 2021. Dette er en økning på 36,2 mill. kroner i 

forhold til 2020, og utgjør 7 %. Økningen i lønnskostnader skyldes generell lønnsvekst, 

ekstra lønnsutgifter til pandemi og vaksinasjon og økt tjenestetilbud. De sosiale utgiftene 

består i hovedsak av pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Samlet utgjorde lønn og 

sosiale utgifter 59 % av de totale driftsutgiftene i 2021. Dette er på nivå med året før.  

 

Andre driftsutgifter består av kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjonen 

(f.eks. kjøp av vikartjenester, forbruks- og bygningsmateriell, skyss for skoleelever), 

overføringer og tilskudd til andre (f.eks. kjøp av tjenester fra private, interkommunale 

selskaper, revisjon og legevakt), samt avskrivninger. Andre driftsutgifter utgjør til sammen 

451 mill. kroner for 2021 og er en økning på 12 % fra 2020. Dette skyldes i hovedsak økte 

kostnader til kjøp av vikartjenester, økte utgifter til vedlikehold, strøm og fjernvarme, 

samt kjøp av tjenester fra stat innenfor Barnevern, forebyggende helse og tilrettelagte 

tjenester.  

 

Figuren nedenfor viser driftsutgifter med lønn for 2021 fordelt på områdene. Utdypende 

kommentarer følger under hvert tjenesteområde. 
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6.1.3 DRIFTSRESULTAT 
Brutto driftsresultat ble i 2021 på 93,2 mill. kroner. Det er en økning på 40 % fra 2020, noe 

som utgjør 37 mill. kroner. Brutto driftsresultat viser resultatet av driften før finansposter. 

Økningen i brutto driftsresultat skyldes i hovedsak høyere driftsinntekter, og det er 

skatteinntektene som øker mest av inntektene i forhold til 2020.  

 

Fra 2020 til 2021 har driftsutgiftene økt med 9 %, mens driftsinntektene har økt med 12,8 

%. Utviklingen i driftsinntekter og driftsutgifter er vist i tabellen under: 

 

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og bidrag til å 

finansiere investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. For å 

opprettholde et stabilt investeringsnivå uten reell økning av gjelden, er det nødvendig at 

netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene holder seg på et relativt høyt nivå. Netto 

driftsresultat for 2021 ble på 86,4 mill. kroner, og utgjør 7,3 % av kommunens 

driftsinntekter. I 2020 ble netto driftsresultat på 44,1 mill. kroner, som utgjorde 4,2 % av 

kommunens driftsinntekter. Nannestad kommune står foran store investeringer de neste 

årene. Kommunes høye lånegjeld gjør det nødvendig at netto driftsresultat holder seg 

høyere enn det anbefalte nivået på 1,75 %.  
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En svakhet ved å sammenligne netto driftsresultat er at dette ikke gir et helt 

sammenlignbart bilde av den mer langsiktige utviklingen i kommunenes økonomi. Et lavt 

vedlikeholdsnivå vil for eksempel påvirke driftsresultatet positivt. En annen innvending er 

at avdrag og ikke avskrivninger inngår i resultatbegrepet. Deler av kostnadene og 

inntektene kan være knyttet til øremerkede midler. Dersom disse ikke benyttes i samme 

år som de mottas, vil differansen være bruk av eller avsetning til bundne fond. Justering 

for dette ville gi et enda bedre bilde av den faktiske driften enn netto driftsresultat.  

 

Regnskapet for 2021 er bokført i henhold til kommuneloven med tilhørende forskrifter. 

Dersom regnskapet viser et mindreforbruk, skal mindreforbruket reduseres ved å stryke 

bruk av disposisjonsfond. Dersom regnskapet fortsatt viser et mindreforbruk så skal 

restmidler avsettes på disposisjonsfond. Nannestad kommune hadde et mindreforbruk før 

strykningsreglene ble bokført på 57,1 mill. kroner. 52,1 mill. kroner gikk med til å stryke 

bruk av fond, og deretter ble det avsatt 5,1 mill. kroner til disposisjonsfond.  

 

 

6.1.4 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER 
Eksterne finanstransaksjoner viser en netto finansutgift på 56,7 mill. kroner. Det er en 

reduksjon på 4,2 mill. kroner fra regnskap 2020. Årsaken til reduksjonen er høyere 

avkastning på plasseringene i 2021 enn i 2020, og lavere renteutgifter enn det som var 

budsjettert. 

 

Ved utgangen av 2021 utgjorde renter og avdrag 6,3 % av driftsinntekter mot 7 % i 2020. 

Det vil si at 6,3 % av inntektene til kommunen har gått med til å betjene netto renter og 

avdrag. Telemarksforskning angir at dette maksimalt bør utgjøre 2-3 %.  
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Sum renteutgifter i 2021 utgjorde 29,5 mill. kroner, en reduksjon på 0,7 mill. kroner fra 

2020. Avdragene utgjorde 45,2 mill. kroner i 2021 mot 43,4 mill. kroner i 2020. Utviklingen 

i kommunens rente og avdragsutgifter er vist i tabell under.  
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6.1.5 DISPONERING AV NETTO DRIFTSRESULTAT  
Interne finanstransaksjoner består av bruk av tidligere års regnskapsmessig 

mindreforbruk, bruk og avsetninger til fond, samt overføringer til investeringsregnskapet.  

 

Det ble i 2021 overført 33,8 mill. kroner til investeringsregnskapet. Netto bruk og 

avsetning til bundne fond gjelder i hovedsak avsetninger til selvkostfond. Det er ført netto 

bruk av disposisjonsfond med 29,7 mill. kroner. I hovedsak gjelder det avsetning til 

premieavvik. I henhold til ny kommunelov skal kommunen minimere mindreforbruk ved å 

stryke bruk av disposisjonsfond som er gjennomført gjennom året. Som vist i tabell 

nedenfor, er kommunens mindreforbruk før strykninger 61,266 mill. kroner.  
 

 
 

 
 

6.2 BALANSEREGNSKAPET 
Balansen viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler, og hvordan eiendelene 

(anleggs- og omløpsmidler) er finansiert med egenkapital og gjeld. Summen av eiendelene 

skal være lik summen av egenkapital og gjeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.2.1 EIENDELER 
Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på 3,2 mrd. kroner ved utgangen av 2021. 

Det er 175,7 mill. kroner høyere enn i 2020. Anleggsmidler er de eiendelene kommunen 

har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste eiendommer, anlegg, utstyr, 

maskiner, transportmidler o.l. De største økningene gjelder bankinnskudd på 63,8 mill. 

kroner samt investeringer i faste eiendommer og anlegg som utgjør 46,8 mill. kroner.  

 

Budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner 2021

Netto driftsresultat -86 446 083

Overføring til investeringer i hht. årsbudsjett og fullmakter 33 800 000

Netto bruk og avsetning til bundne fond 21 091 569

Netto bruk og avsetning til disposisjonsfond -29 712 000

Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før

strykninger) -61 266 514
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Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser utgjør en vesentlig andel av eiendeler og gjeld i 

balansen. Arbeidstakere opptjener rett til en framtidig pensjon over den tid de er ansatt i 

kommunen. Pensjonsmidler er midler til dekning av framtidige pensjonsutbetalinger. 

Bokført verdi av kommunens pensjonsmidler utgjør 889,4 mill. kroner ved utgangen av 

2021. Dette er de midlene som kommunen gjennom pensjonsselskapene Kommunal 

Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse har til disposisjon for dekning av løpende 

pensjonsutgifter.  

 

Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, obligasjoner, bankinnskudd 

o.l. Samlede omløpsmidler økte med 113,8 mill. kroner fra 2020 til 2021. Kortsiktige 

fordringer har økt med 26,6 mill. kroner, mens kundefordringer er redusert med 2,3 mill. 

kroner fra 2020. Premieavviket har økt med 13,9 mill. kroner. Premieavviket representerer 

framtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7-12 år.  

 

Bokført verdi av kommunens obligasjoner ved utgangen av 2021 var på 128,1 mill. kroner, 

mens kommunens kasse og bankinnskudd var på 429,0 mill. kroner. 

 

 

6.2.2 EGENKAPITAL 
Bokført egenkapital i 2021 er på 825,6 mill. kroner, noe som er 119,5 mill. kroner høyere 

enn i 2020. Av den samlede egenkapitalen i 2021 utgjorde disposisjonsfond 299,5 mill. 

kroner og bundne driftsfond 68,4 mill. kroner. Kapitalkontoen viser i hovedsak 

kommunens egenfinansiering av anleggsmidler. Kontoen er positiv med 386,7 mill. kroner 

i 2021, mot 312,2 mill. kroner i 2020.  

 

Egenkapitalprosent 

Kommunens egenkapitalprosent har økt fra 23,4 % i 2020 til 25,8 % i 2021. 

Egenkapitalprosenten viser hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital. 

Jo høyere egenkapitalprosent, jo mer solid er kommunen. Tallene viser en betydelig 

bedring i egenkapitalprosenten de siste årene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondsbeholdning 

Fondsbeholdningen har fra 2020 til 2021 økt med totalt 45 mill. kroner. Det tilsvarer en 

økning på 11,3 % fra 2020. Fondsbeholdningen består av disposisjonsfond, bundne 

driftsfond, samt ubundet og bundet investeringsfond.  
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Samlet disposisjonsfond utgjør 25,3 % av driftsinntektene i 2021 mot 25,6 % i 2020. 

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt 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.  

 

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter  

 

 
 
Nannestad kommune har i perioden 2016-2021 ligget jevnt høyere i andel 
disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter enn både KOSTRA-gruppe 7 og 
Akershus/Viken, samt godt over anbefalt minimumsnivå fra KS.  
 

Arbeidskapital 

Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen 

defineres som en del av kommunens driftskapital og er et uttrykk for kommunens likvide 

situasjon. Arbeidskapitalen er kapital kommunen trenger for å finansiere den daglige 

driften inntil inntektene er mottatt. Størrelsen på denne beholdningen vil variere gjennom 

året, og er avhengig av størrelsen på utbetalinger og innbetalinger.  
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Arbeidskapitalen viser en positiv utvikling. Fra 2020 til 2021 har arbeidskapitalen økt med 

nesten 77,7 mill. kroner. 
 
 

Likviditetsgrad 

Det er to måleindikatorer på likviditet: 

 

Likviditetsgrad 1 

Angir forholdet mellom totale omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet bør være 

større enn 2. 

 

Likviditetsgrad 2 

Angir forholdet mellom mest likvide omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet bør 

være større enn 1. 

 

Likviditetsgran 1 er på 4,5 og ligger godt over anbefalt nivå. Likviditetsgraden har gått ned 

med 0,3 % fra 2020 til 2021. I løpet av 2021 har egenkapitalandelen økt med 2,5 %.  

 

Likviditetsgrad 2 er på 3,0 og er også godt over anbefalt minimumsnivå. Dette er et 

øyeblikksbilde pr. 31.12. Gjennom året vil likviditeten svinge i takt med utbetalinger og 

innbetalinger til kommunen. Som figuren under viser, har likviditeten ved årets slutt hatt 

noen svingninger over år, men generelt sett vært god. 
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Likviditet påvirkes av ubrukte lånemidler som er låneopptak til investeringer og 

premieavvik som i balansen er registrert som en fordring, men som i realiteten avskrives 

over år og dermed ikke er likvide midler. Dersom vi justerer likviditetsgrad 1 for disse 

forholdene har vi en likviditetsgrad 1 på 3,2. Det vil si at vi fremdeles er godt over 

anbefalte nivå. I tillegg er neste års avdrag på lån en kortsiktig gjeld, selv om den ikke 

kommer frem som det i et kommunalt regnskap. 

 

 

6.2.3 GJELD 

Nannestad kommunes langsiktige gjeld består av pensjonsforpliktelser, sertifikatlån, samt 

andre lån. Ved utgangen av 2021 utgjorde den langsiktige gjelden nesten 2,2 mrd. kroner, 

en økning på om lag 20,1 mill. kroner fra året før.  

 

Kommunens pensjonsforpliktelser utgjør 889,5 mill. kroner av den langsiktige gjelden på 

2,2 mrd. kroner. Dette er den bokførte summen av de fremtidige pensjonskostnadene 

som kommunen er forpliktet til å dekke for sine nåværende og tidligere ansatte.  

 

Nannestad kommune har over tid vært blant kommunene i Akershus med høyest 

lånegjeld, regnet både pr. innbygger og som andel av sum driftsinntekter. Ved utgangen 

av 2021 utgjorde kommunens lånegjeld knyttet til investeringer i bygg og anlegg 1,3 mrd. 

kroner. Lånegjelden økte med 57,3 mill. kroner fra 2020.  

 

Diagrammet under viser utviklingen i langsiktig lånegjeld (uten pensjonsforpliktelser) pr. 

innbygger.   
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Langsiktig gjeld 

 
 

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) 

fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I prosent av brutto driftsinntekter utgjør 

netto lånegjeld 86,3 % i 2021 mot 96,2 % i 2020. Ifølge KS må en gjeldsgrad på over 100 % 

anses som risikabelt, med tanke på å kunne videreføre tjenestetilbudet ved økt rente. 

Kommunens lånegjeld har stor betydning for den økonomiske handlefriheten. Lånene som 

vi allerede har tatt opp avgjør hvor mye av inntektene som er bundet opp til renter og 

avdrag.  

 

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter   
 

 
 

Kommunens kortsiktige gjeld består av premieavvik samt annen kortsiktig gjeld. Ved 

utgangen av 2021 var denne gjelden på 174,8 mill. kroner, noe som er en økning på 26 % 

fra 2020.  
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Soliditet er et uttrykk for kommunens evne til å tåle fremtidig merforbruk eller tap. Her 

måles soliditet ved gjeldsgraden. Gjeldsgraden uttrykker forholdet mellom gjeld og 

egenkapital, og forteller hvor mange kroner det er i gjeld per krone egenkapital. Tallet for 

gjeldsgraden beregnes ved å dele gjeld (uten pensjonsforpliktelser) på egenkapital. Jo 

lavere gjeldsgraden er desto mindre gjeld har vi i forhold til egenkapitalen, og følgelig, 

desto mindre vil fremtidige betalingsforpliktelser knyttet til renter og avdrag være. 

Gjeldsgraden bør ikke overstige 1,85. 

 

Gjeldsgraden ved utgangen av 2021 er på 1,58 og har hatt en synkende trend fra 2014 og 

frem til i dag. Fra 2020 er gjeldsgraden under anbefalt maksimalnivået på 1,85. Av 

egenkapitalen utgjør bundne fond 75,3 mill. kroner for 2021. Dette er midler som er 

øremerket spesielle formål og ikke til kommunens frie disposisjon. Holder vi disse midlene 

utenfor er gjeldsgraden ved utgangen av året på 1,74. En synkende gjeldsgrad reduserer 

den finansielle risikoen for kommunen. 

 

 

6.3 INVESTERINGSREGNSKAPET 
Investeringsregnskapet omfatter utgifter og inntekter til investeringer i bygg og anlegg, 

kjøp og salg av eiendommer og aksjer/andeler, renter og avdrag, videre utlån og 

forskutteringer. I investeringsregnskapet føres i tillegg avsetninger og bruk av fond til 

investeringsformål. 

 

6.3.1 Investeringsinntekter 
Investeringsinntektene består av kompensasjon for merverdiavgift, tilskudd fra andre, salg 

av varige driftsmidler, salg av finansielle anleggsmidler og bruk av lån. Samlede 

investeringsinntekter i 2021 ble på 77,9 mill. kroner.  

 

6.3.2 Investeringsutgifter 
I 2021 er det investert i varige driftsmidler i investeringsregnskapet for 107,6 mill. kroner. 

Totale investeringsutgifter var på 111,7 mill. kroner og netto videre utlån på 7,6 mill. 

kroner.  

 

Gjennomsnittlig årlig investeringsnivå de siste 5 årene har vært på 151,2 mill. kroner. For 

Nannestad kommune viser tabellen nedenfor at investeringsnivået hadde en topp i 2018. 
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De tre siste årene har investeringsnivået ligget på et jevnt nivå. Fra 2022 vil vi igjen se en 

stigning i investeringsutgiftene ved at vi nå har stor investeringsprosjekter gående.  

 

 

 

6.3.3 Finansiering av investeringer 
Grafen under viser kommunens finansieringsbehov. Av et samlet finansieringsbehov på 

111,7 mill. kroner i 2021, ble 59 mill. kroner finansiert ved bruk av lån og 16,4 mill. kroner 

finansiert ved kompensasjon for merverdiavgift. Tilskudd fra andre er på 2,3 mill. kroner. 

Øvrige inntekter som består av salg av varige driftsmidler, salg av finansielle anleggsmidler 

og bruk av bundne investeringsfond er på 7,6 mill. kroner. Det er overført 33,8 mill. kroner 

fra drift til investering.  
 

 
 

Bruk av lån utgjorde 52,8 % av kommunens finansiering av investeringer i varige 

driftsmidler. For 2021 havnet denne på 3,1 mill. kroner høyere enn i 2019. Dette tilsier at 

investeringsnivået i 2021 har vært tilnærmet lik investeringsnivået i 2020. 

Egenfinansieringsgraden for 2021 er på 47,2%. 
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6.3.4 Investeringer i 2021 
Under vises investeringsregnskapet for 2021. Her har vi benyttet kolonnen for «justert 

budsjett 2021 uten korrigering» som grunnlag for avvik. For nærmere forklaring på 

hvorfor denne budsjettkolonnen brukes og kommentarer hvert enkelt avvik, se kapittel 

5.3.5. Videre kommenteres investeringsprosjektene for 2021.  
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2021

Regnskap 

Justert 

budsjett 2021 

Avvik i 

kroner Status

Prosjektnavn 2021

uten 

korrigering 2021 2021

UTSTYR OG INVENTAR 906 727 1 130 000 223 273

NANNESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD 2015-2020 825 111 5 000 000 4 174 889

TILTAK NANNESTAD SYKEHJEM 2019/2020 0 3 500 000 3 500 000

NANNESTAD KULTURTUN 4 428 278 0 -4 428 278

OMSORGSBOLIGER FOR DEMENTE 3 502 481 2 610 000 -892 481

MODULBYGG HOLTER BARNEHAGE 257 040 0 -257 040

DEPONI KUNSTGRESS 3 507 544 2 229 000 -1 278 544

FORSKJØNNELSE AV NANNESTAD SENTRUM 126 134 63 000 -63 134

VEDSKJUL, LAGER KIRKEVERGEN, CARPORT MASKINER 43 875 0 -43 875

FORTAU AUSTADDALSVEGEN -273 725 0 273 725

GATELYS VOLLAUGSVEGEN 73 814 0 -73 814

TRAFIKKSIKRING TEIEALLEEN/EKERVEGEN 30 187 0 -30 187

GATELYS GML. ÅSVEGEN, HOLTER 1 367 330 1 209 000 -158 330

GATELYS HOLKEBYVEGEN, SUPPLERING 295 307 292 000 -3 307

TRAFIKKSIKRINGSTILTAK RAMSTADDAMMEN 265 433 249 000 -16 433

GATEBELYSNING STEINSGÅRDVEGEN (HERSTUKRYSSET-STEINSGÅRD KIRKE) 5 176 182 5 000 000 -176 182

LÅKEDALSVEGEN 35 611 440 000 404 389

ENGELSRUDHAGEN VEST 64 984 0 -64 984

NY BARNEHAGE NANNESTAD SENTRUM 131 463 0 -131 463

NY SVØMMEHALL NANNESTAD 17 699 383 42 900 000 25 200 617

ØKNING SKOLEKAPASITET MAURA SKOLE 82 614 0 -82 614

UTVIDELSE NANNESTAD UNGDOMSSKOLE -11 591 0 11 591

KJØP AV UTLEIEBOLIGER 5 969 427 6 000 000 30 573

PÅBYGGING KOMMUNEHUSET 39 041 434 33 377 000 -5 664 434

ENØK, SD-ANLEGG ELTONÅSEN SKOLE 1 110 515 1 084 000 -26 515

ENØK, SD-ANLEGG MAURA SKOLE 696 350 670 000 -26 350

ENØK, UTSKIFTING VENT.AGGREGAT PRESTÅSEN SKOLE 317 104 294 000 -23 104

OPPGRADERING RÅDYRVEGEN BRU 319 530 150 000 -169 530

REINSDYRVEGEN - MASSEUTSKIFTING OG ASFALTERING 964 709 610 000 -354 709

PRESTMOSV. 26 OG 28 - HELDEKKENDE ALARMSYST. OG BRANNTEK. TILTAK 391 491 375 000 -16 491

MAURA SKOLE - INNBRUDDSALARM OG TILHØRENDE SKALLSIKRING 62 146 100 000 37 854

SYKEHJEMMET - INNREDNING OG NYTT MEDISINROM 307 450 195 000 -112 450

PRESTÅSEN SKOLE - OPPGRADERING AV EL-TAVLE OG LEDNINGSNETT 337 064 450 000 112 936

MAURA SKOLE - OPPGRADERING VARMEPUMPE I VENTILASJON 219 646 170 000 -49 646

NANNESTAD SYKEHJEM - BYTTE AV KJØKKENGULV OG SLUK 1 044 903 1 000 000 -44 903

HOLTER KULTURHUS - BRANNMELDERE M/LYS 160 496 170 000 9 504

HOLTER BARNEHAGE - BRANNMELDERE M/LYS 210 209 160 000 -50 209

NUS - BRANNTETTING 271 697 200 000 -71 697

SYKEHJEMMET OPPGRADERING 2 STK KJØKKEN 105 607 900 000 794 393

ELTONÅSEN SKOLE - OPPGRADERING BERGVARMEPUMPE 939 747 850 000 -89 747

BJERKE BARNEHAGE UTEAREAL 1 011 912 1 103 000 91 088

SALG KOMM. EIENDOMMER - INV.PLAN -111 677 -3 000 000 -2 888 323

KJØP/SALG AV BILER/MASKINER 1 767 036 1 220 000 -547 036

KLP 1 566 275 2 000 000 433 725

JUSTERINGSAVTALE - HARSTADRØ/LYNGÅSEN -166 235 0 166 235

JUSTERINGSAVTALE - RAMSTADÅSEN -288 103 0 288 103

JUSTERINGSAVTALE - MAURA B5 -71 191 0 71 191

JUSTERINGSAVTALE - MAJORVEGEN -113 923 0 113 923

94 597 802 112 700 000 18 102 198
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Prosjekt 6264 – Kommunehuset 

 

 

Kommunestyret behandlet forprosjektet for utbygging av bibliotek og kommunehus 30. 

juni etter styringsgruppas arbeid i mai/juni, og fattet følgende vedtak direkte knyttet til 

prosjektet: 

 
Forprosjektet godkjennes med de endringer som følger av samtlige av styringsgruppens 
vedtak, slik de fremkommer av saksfremstillingen og referater fra styringsgruppemøtene. 
Det innebærer blant annet: 
 
1) Festsalen rehabiliteres ved at scenen snus mot vest og det etableres et skyvbart amfi, 

og nødvendige forsterkninger for amfi, rigg, scene mm gjennomføres. Kostnader til 
dette tas innenfor vedtatt ramme.  
a) Utforming og kostnader knyttet til ytterligere oppgradering av festsalen med blant 

annet rigg og scene utredes parallelt, og legges til styringsgruppens 
ansvarsområde. 

b) Rømningsvei i 2. etasje etableres via administrasjonsdelen og ikke via kulturfløyen. 
c) I tillegg til at lovkrav om allmenn tilgjengelighet ivaretas, skal prosjektet preges av 

at der det ved valg av materialer, farger og utforming med mer kan hentes ut 
merverdi i forhold til allmenn tilgjengelighet, så skal dette gis høy prioritet. 
Kontraster, motlys, skilt og taktil merking vurderes aktivt for å understøtte dette. 

d) Helsestasjonen utformes med kontorer og undersøkelsesrom slik styringsgruppa 
har vedtatt. Arkitekten bes se på hvordan det frigjorte arealet best mulig kan 
utformes slik at det er reelt tilgjengelig for andre enheter/virksomheter. Utkast 
skal godkjennes av styringsgruppa. 

2) Økonomisk ramme på 277, 922 mill. kroner videreføres fra skisseprosjektet. 
3) Dersom det underveis er behov for avklaringer, legger prosjektleder spørsmålet frem 

for formannskapet (styringsgruppa) ved ordføreren. 
4) Fullmakt til å godkjenne mindre endringer innenfor de økonomiske rammene legges til 

formannskapet (styringsgruppa). 
5) Kutt og endringer gjennomføres ikke uten godkjenning fra formannskapet 

(styringsgruppa). 
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I henhold til kommunestyrets vedtak i samme sak overtar formannskapet rollen som 
prosjektansvarlig. 

 
Ruta entreprenør AS er kontrahert som totalentreprenør. Ingenia AS og Norconsult AS er 
forespurt om å utføre teknisk byggeleder for henholdsvis VVS-fagene og elektrofag. Det er 
avholdt 14 byggherremøter ved utgangen av 2021.  
 
Totalentreprenøren har i 2021 og vil i 2022 jobbe med detaljprosjektering. Det var ved 
utgangen av 2021 avholdt 18 prosjekteringsmøter. Totalentreprenøren har i 2021 jobbet 
med innvending riving av eksisterende bygningsmasse. Betongplaten til nytt bygg ble støpt 
i slutten av året.  
 
Økonomien i prosjektet er i henhold til kontrakt og innenfor vedtatt ramme. Påløpte 
kostnader ved utgangen av året var på 39,04 mill. kroner. Avsatt reserve er vurdert som 
tilstrekkelig. Følgende kostnader er iht. avtale ikke medtatt i prosjektbudsjettet:  
 

 
 
Kostnader skissert ovenfor er kun et anslag. Det vil bli fremmet en politisk sak når alle 
størrelser er kjent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kostnad inkl. mva Kommentar

Fremtidige gebyrer 4 046 125

Vann, avløp, fjernvarme, Elvia, 

byggesak/arbeidstilsyn

BGHs interne kostnader 

(lønn) 1 250 000

Hensyntatt påløpt og fremtidige 

lønnskostnader

Eventuelle kostnader med 

omlegging VA i ravine 2 187 500

Utstyr kultur 3 125 000

Erfaringsmeddig 2,0-5,0 mill. kroner 

avhengig av nivå man ønsker

Kostnader riving av Teieallen 

19,21 og 23 1 020 773 Faktiske kostnader hentet fra UBW

Påløpte kostnader før 

01.01.2019 5 003 023 Faktiske kostnader hentet fra UBW

Totalt 16 632 421
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Prosjekt 6204 – Ny svømmehall Nannestad 

 

 

Kommunestyret behandlet forprosjektet for utbygging av svømmehall 30. juni etter 

styringsgruppas arbeid i mai/juni, og fattet følgende vedtak direkte knyttet til 

svømmehallen: 

 

Forprosjektet for utbygging av svømmehallen godkjennes med de endringer som følger av 

samtlige av styringsgruppens vedtak, slik de fremkommer av saks-fremstillingen og 

referater fra styringsgruppemøtene. Dette innebærer blant annet at det etableres 

stupetårn fra 5 meters høyde og sviktstup fra 3 meter, samt vannsklie. Som følge av dette 

settes bassengdybde til 3,7 meter i den dypeste enden, og svømmehallen forlenges med 5 

meter, som vist i notat fra Svendby av 5. juni 2020. 
1. Ny økonomisk ramme settes til 192,3 mill. kroner. 
2. Dersom det underveis er behov for avklaringer, legger prosjektleder spørsmålet 

frem for formannskapet (styringsgruppa) ved ordføreren. 
3. Fullmakt til å godkjenne mindre endringer innenfor de økonomiske rammene 

legges til formannskapet (styringsgruppa). 
4. Kutt og endringer gjennomføres ikke uten godkjenning fra 

formannskapet(styringsgruppa) 

 
I henhold til kommunestyrets vedtak i samme sak overtar formannskapet rollen som 
prosjektansvarlig. 
 
Backe Romerike AS er kontrahert som totalentreprenør. Exigo VVS AS og Norconsult AS er 
kontrahert som hhv teknisk byggeleder VVS-fag og teknisk byggeleder elektrofag. Det er til 
nå avholdt 10 byggherremøter ved utgangen 2021. Totalentreprenør er i gang med 
detaljprosjekteringen.  
 
Det ble i PS sak 21/55 vedtatt å innarbeide badstue innenfor vedtatt kostnadsramme. 
Forslag til planløsning er som følger.  
 



Nannestad kommune 

Årsberetning 2021 

70 

 

 
 
Totalentreprenør har startet opp på byggeplassen til tilrigging, inngjerding og utgraving av 
byggegrop.  
 
Byggeregnskapet oppdateres fortløpende i det daglige. Økonomien i prosjektet er 
innenfor avsatt ramme. Avsatt reserve er vurdert som tilstrekkelig. Byggeregnskapet er 
avstemt mot kommunens regnskap. Påløpte kostnader ved utgangen av 2021 er på 17,7 
mill. kroner. 

 

Prosjekt 6057 – Omsorgsboliger for demente 

 

 
 

Skisseprosjektet med kalkyle er lagt frem til politisk forankring i 2020. Forprosjektering 

pågår. 16.06.2021 ble det avklart en planløsning med kjeller av politisk styringsgruppe. 

Husbanken har avsatt midler til prosjektet for 2021. Tilsagn ble gitt i desember 2021. 

Husbanken forutsetter videre at oppstart byggearbeider skjer senest seks måneder etter 

tilsagn.  

 
Bokollektivet er nå planlagt med 16 enheter i ett byggetrinn. De 16 enhetene blir 
døgnbemannede omsorgsleiligheter. Planene er forelagt Husbanken og tilbake-meldingen 
her er at tiltaket har høy kvalitet og at tiltaket vil få tilskudd for 16 enheter i ett 
byggetrinn. Tilskuddet fra Husbanken omfatter 45 % av bygge-kostnadene begrenset 
oppad til maksimalt 1,5 mill. kroner pr. boenhet – totalt maksimalt tilskudd er 24,6 mill. 
kroner. 
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Vedtatt ramme er 103,8 mill. kroner. Påløpte kostnader ved utgangen av 2021 er på 3,5 

mill. kroner. 

 

Prosjekt 6035 – Tiltak Nannestad sykehjem 

I mars 2019 ble investeringsprosjektet HMS/bygningsutvikling, i sak 43/19 Nannestad 

sykehjem – oppgradering og anskaffelse av diverse tekniske anlegg, styrket med 3,5 mill. 

kroner. Det er i den forbindelse etablert et eget prosjekt 6035 – Tiltak Nannestad 

sykehjem.  

 

Tiltaket med ekstra kjølig på sykehjemmet ble utført i 2019. I løpet av 2020 er 

skyllerommet oppgradert, og arbeidet med oppgradering av sluk i baderom er påbegynt. 

Disse arbeidene har stoppet noe opp grunnet Corona i 2021, men vil starte opp igjen i 

løpet av våren 2022. Foreløpig er det brukt ca. 2,75 mill. kroner av et totalbudsjett på 3,5 

mill. kroner på dette prosjektet.  

 

Prosjekt 6045 – Nannestad kulturtun 

I handlingsprogrammet for 2019-2022 ble det satt av 11,4 mill. kroner inkl. mva. til 

kulturbygg for den stille kultur på området til kirkekontoret i nær tilknytning til den gamle 

banken og Nannestad kirke.  Kommunestyret vedtok i møte 12. februar 2019 å øke 

investeringsbudsjettet til 14,3 mill. kroner inkl. mva. Da kommunen ikke mottok tilbud 

etter offentlig anbudskonkurranse basert på BVP-metoden, ble det bedt om tilbud fra 

lokale entreprenører. AN-Bygg ble valgt. Programmering er gjennomført og kvalitetssikret 

sammen med brukerne. Reviderte tegninger og fasade ble sendt over til kommunen i 

2019.  

 

Søknad om rive- og byggetillatelse ble sendt inn for godkjenning i 2020. Videre ble 

søknaden sendt inn til fylkesmannen for uttalelse. Der er det innsendt klage på 

rivetillatelsen med tanke på kulturminnehensyn. Det ble utarbeidet en tilstandsrapport av 

en kulturminnerådgiver og det er utført arkeologiske registreringer som resulterte i flere 

funn. På bakgrunn av dette må det foretas arkeologiske utgravinger. Dette arbeidet er 

forventet å starte i løpet av vår/sommer 2021.  

 

Planlagt ferdigstillelse er 15.07.2022. Stålkonstruksjon og sandwichelementer var ved 

utgangen av 2021 satt opp. Bygget ble tettet.  

 

Påløpte kostnader pr. 31.12.21 er på ca. 9,15 mill. kroner. Det er beregnet en 

budsjettoverskridelse på 700.000 kroner. Forslag til finansiering vil komme i forbindelse 

med 1. tertial 2022. Hovedårsaken til merforbruket er i overkant av 1 mill. kroner til 

utgravninger utført av universitetet i Oslo, interne lønnskostnader som ikke var beregnet 

inn i budsjettet i utgangspunktet, samt en prisstigning pga. forsinket oppstart.  
 

Prosjekt 6059 – Kunstgress 

Tilbudsforespørsel for å bytte eksisterende kunstgressdekke på fotballbanen i Nannestad 

sentrum ble publisert 10. mai. Prosjektet er pågående. Spilleklar bane ble det i oktober 

2021. Den nye kunstgressbanen har støtdempende perforert pad beregnet for bruk 

sammen med undervarme og et miljøvennlig innfyll (i samsvar med lovverk som trer i kraft 

1. juli 2021.) Arbeidet ble ferdigstilt i 2021. Påløpte kostnader i 2021 ble på 3,51 mill. 

kroner. Erfaringer gjort i vinteren 2021/2022 er at undervarmen fjerner isen i pad dårlig. 
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Det jobbes med undervarmsløsning slik at dette forbedres. Det innhentes erfaringer fra 

bla. Odd-Grenland.  

 

Prosjekt 606000 – Forskjønnelse nannestad sentrum 

Påløpte kostnader i 2021 er 0,3 mill. kroner. Midlene er brukt til design og innkjøp av 

bannere. Arbeidet med innkjøp og utplasserings av benker etc. vil fortsette i 2022.  

 

Prosjekt 6105 – Øvrige trafikksikkerhetstiltak 

I henhold til trafikksikkerhetsplanen er det etablert veglys etter KV1260 Gamle Åsvegen, 

Holter og supplering av gatelys langs KV1500 Holkebyvegen, Maura og forbedret belysning 

ved busslomme lang FV1603 Åsvegen kryss Øyungsvegen, Holter. Det er i tillegg utført 

trafikksikringstiltak med rekkverk både langs veg og gangveg ved KV2953 

Ramstaddammen. Det er også fakturert noen avsluttende arbeider med gatelys langs 

Vollaugsvegen og Teiealeen/Ekervegen i 2021, men selve gatelysene ble idriftsatt i 2020. 

 

STEINSGÅRDVEGEN -Kostnader på dette prosjektet i 2021 er på 5,18 mill. kroner.  

Prosjekt 610512 gatebelysning KV2235 Steinsgårdvegen var planlagt utført i 2022, men ble 

forskuttert i forbindelse med Telenor sin etablering av bredbåndsfiber etter samme 

strekning høsten 2021. Gravearbeider er ferdig, kabler er lagt og fundamenter er satt. Alt 

materiell er innkjøpt. Gjenstår en del montering av master, armaturer og sikringsskap, 

Arbeidene med ferdigstillelse fortsetter vår 2022. Vil påløpe noen kostnader med 

oppussing av kabelgrøft og innkjørsler. 

 

Pr. 31.12.2021 er det brukt 7,34 mill. kroner til øvrige trafikksikkerhetstiltak.  

 

Underprosjekter Øvrige trafikksikkerhetstiltak 2021: 

• 610508 Gatelys gml. Åsvegen, Holter 

• 610509 Gatelys Holkebyvegen, supplering 

• 610511 Trafikksikringstiltak Ramstaddammen 

• 610512 Gatebelysning Steinsgårdvegen (Herstukrysset-Steinsgård kirke) 

• 610502 Gatelys Vollaugsvegen 

• 610503 Trafikksikring Teiealleen/Ekervegen 

 

Prosjekt 6200 – Ny barnehage Nannestad sentrum 

I budsjett 2020/Handlingsplan 2020-2023 ble det lagt inn midler til kapasitetsutvidelse av 

barnehage på til sammen 85 mill. kroner, fordelt med 15 mill. kroner i 2020 og 70 mill. 

kroner i 2021. Tiltaket inkluderer kjøp/opparbeidelse av ny tomt til ny barnehage og 

utbygging av ny 8-10 avdelings barnehage i sentrumsområdet av Nannestad.  Budsjettet 

for barnehagekapasitet er satt ned fra 70 mill. kroner (HP 2020-2023) til 45 mill. kroner 

(HP 2021-2024) i 2021. Kostnadene for 2020 ble på 9,7 mill. kroner. Dette er i hovedsak 

kostnader knyttet til kjøp av tomt.  

 

Den 8. desember 2020 ble det fremmet et mandat for konseptfasen til politisk behandling 

08 (KS 20/103). Her ble det vedtatt at administrasjonen skal fremme forslag til ett eller 

flere konsepter, og en administrativ anbefaling til et konsept med prosjektbeskrivelse, 

skisse og en kostnadskalkyle. Saken fremmes til politisk behandling sammen med evt. 

andre anbefalinger/forslag til vedtak som naturlig hører til i denne fasen. Videre ble det 

vedtatt at administrasjonen bes om å starte regulering av tomten 27/672 med formål å 
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avsette grøntarealet øst for barnehagen til område for fremtidig barnehageutbygging og 

uteareal (offentlig formål).  

 

Oppstart av prosessen har tatt tid, som følge av stort arbeidspress i kommunal drift. 

Vakanser og overtakelse av andre arbeidsoppgaver har også medført at prosjektet har 

dratt mye mer ut i tid enn ønskelig. Kommunal drift er nå i gang med en 

områderegulering, samt gjennomfører en tilstandsvurdering av eksisterende bygg. Påløpte 

kostnader i 2021 pr. 31.12.21 er på 0,1 mill. kroner. 

 

Prosjekt 6209 – Økning skolekapasitet Maura Skole 

Maura skole er et bygg som det er utfordrende å få en god og helhetlig løsning på. Dette 

med tanke på oppdraget. Kommunen eier ikke arealet nord for skolen, som er avsatt til 

«offentlig eller privat tjenesteyting» i kommuneplan 2018-2035. Vedtatt budsjett i 2021 

for prosjektet er på 4,5 mill. kroner, påløpte kostnader pr. 31.12.21 var på 82 614 kroner. 

Dette er et arbeidet som vil ha fokus i 2022.  Kommunal drift har skaffet seg en oversikt 

over dagens bruk av skolen. Det er et ønske om ferdigstillelse i 2025.  

 

Prosjekt 6233 – Kjøp av utleieboliger 

Det ble i 2021 kjøpt to leiligheter. Den ene leiligheten ligger sentralt i Nannestad sentrum, 

Havrevegen. Den andre leiligheten ligger sentralt i Maura, Stensetgutua. Påløpte 

kostnader i 2021 ble på nærmere 6 mill. kroner av et budsjett på 6 mill. kroner.  

 

Prosjekt 6299 – ENØK 2021 
• ENØK, SD-anlegg Eltonåsen skole - 1,11 mill. kroner 

• ENØK, SD- anlegg Maura skole - 0,7 mill. kroner 

• ENØK, utskifting vent. aggregat Preståsen skole - 0,3 mill. kroner 
 

Prosjekt 670000 – Kommunal veg 

Følgende tiltak på vei er utført i 2021 
• 670001- Oppgradering Rådyrvegen bru 

• 670001 – Masseutskiftning og asfaltering i Reinsdyrvegen.  

 

Samlede kostnader beløper seg til 1,28 mill. kroner ved utgangen av 2021.  

 

Prosjekt 670100 – HMS/ Bygningsutvikling 2021 

Det er bevilget 4 mill. kroner til prosjektet HMS/Bygningsutvikling i 2021. 

 

Følgende tiltak har blitt gjennomført i 2021: 
• Prosjekt 670101 Prestmosv. 26 og 28 - Heldekkende Alarmsystem og 

branntekniske tiltak. Påløpte kostnader pr. 31.12.2021 er på nesten 0,4 mill. 
kroner.  

• Prosjekt 670102 Maura skole – innbruddsalarm og tilhørende arbeider. Påløpte 
kostnader pr. 31.12.2021 er på 62 146 kroner.  

• Prosjekt 670103 Sykehjemmet – Innredning og nytt medisinrom. Påløpte 
kostnader pr. 31.12.2021 er på 0,3 mill. kroner.  

• Prosjekt 670104 Preståsen skole – Oppgradering av EL-tavle og ledningsnett. 
Påløpte kostnader pr. 31.12.2021 er på 0,3 mill. kroner.  

• Prosjekt 670105 Maura Skole – Oppgradering av varmepumpe i ventilasjon. 
Påløpte kostnader pr. 31.12.2021 er på 0,2 mill. kroner.  
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• Prosjekt 670106 Nannestad sykehjem – Bytte av kjøkkengulv og sluk. Påløpte 
kostnader pr. 31.12.2021 er på 1,14 mill. kroner.  

• Prosjekt 670107 Holter kulturhus – Brannmeldere med lys. Påløpte kostnader pr. 
31.12.2021 er på 0,2 mill. kroner.  

• Prosjekt 670108 Holter Barnehage - Brannmeldere med lys. Påløpte kostnader pr. 
31.12.2021 er på 0,2 mill. kroner.  

• Prosjekt 670109 NUS - Branntetting. Påløpte kostnader pr. 31.12.2021 er på 0,3 
mill. kroner.  

• Prosjekt 670110 Sykehjemmet – Oppgradering 2 stk. kjøkken. Påløpte kostnader 
pr. 31.12.2021 er på 0,1 mill. kroner.  

 

Prosjekt 670200 – Eltonåsen Skole – Oppgradering bergvarmepumpe 

Bergvarmepumpen som er satt på plass i Eltonåsen skole, vil gi god varme nå når det går 

mot kaldere tider. Oppgraderingen vil medføre mindre bruk av alternativ 

oppvarmingskilde (biooljefyr) på kalde dager. Det er benyttet et mindre klimafiendtlig 

kjølemiddel enn det som var i bruk tidligere. Oppsummert vil skolen fremstå som mer 

miljøvennlig, og gi mindre klimaavtrykk enn tidligere. Arbeidet ble ferdigstilt i 2021, og 

påløpte kostnader ble på nærmere 1 mill. kroner.  

 

Prosjekt 670300 – Bjerke Barnehage uteareal 

Arbeidet er ferdigstilt. Det er satt opp faste gjerder og grunnarbeider knyttet til nye 

lekeapparater i barnehage er ferdig. Påløpte kostnader pr. 31.12.2021 er på 1,01 mill. 

kroner. 

 

 

6.3.5 Investeringer selvkost 
Under vises investeringsregnskapet for vann og avløp for 2021. Her har vi benyttet 

kolonnen for «justert budsjett 2021 uten korrigering» som grunnlag for avvik. For 

nærmere forklaring på hvorfor denne budsjettkolonnen brukes og kommentarer hvert 

enkelt avvik, se kapittel 5.3.5. Videre kommenteres investeringsprosjektene på vann og 

avløp for 2021.  

 

Investeringer VA 2021

Regnskap 

Justert 

budsjett 

2021 

avvik i 

kroner Status 

Prosjektnavn 2021

uten 

korrigering 2021

SPYLEBIL/SUGEBIL 5 804 923 5 805 000 77

GULLBEKKEN PA 1 231 393 1 200 000 -31 393

VANNLEDNING BAHUS - LEIRBAKKEN -2 562 0 2 562

STYRINGSVENTIL ÅSVEGEN 136 401 0 -136 401

UTBEDRING AV KUMMER 324 534 100 000 -224 534

VANNLEDNING HOLTER 165 591 2 000 000 1 834 409

BEKKINNTAK SKJENNUM 0 125 000 125 000

MØLLERSTAD PA 593 656 420 000 -173 656

UTBLOKKING MIKKEL REVS VEG 0 625 000 625 000

NY LEDNING MØLLERSTAD-SNATHAUGEN 400 MM 135 766 0 -135 766

AVKLOAKKERING RØTTERUDMOEN 1 173 641 750 000 -423 641

VA-ANLEGG ØYUNGSVEGEN 2 081 321 1 600 000 -481 321

UTSKIFTING AV LEDNINGSNETT 2 146 716 531 000 -1 615 716

NY PUMPESTASJON COOP MAURA 38 982 0 -38 982

SJONKEN VB 450 036 300 000 -150 036

SEPARERING AV FELLES AVL.SYSTEM/SKIFTE AV VANNLEDN. MINKVEGEN-MÅRVEGEN 739 459 650 000 -89 459

JUSTERINGSAVTALE - HARSTADRØ/LYNGÅSEN -277 058 0 277 058

JUSTERINGSAVTALE - RAMSTADÅSEN -506 765 0 506 765

JUSTERINGSAVTALE - MAURA B5 -210 474 0 210 474

14 025 559 14 106 000 80 441
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6023 – Spylebil/sugebil 

Påløpte kostnader pr. 31.12.2021 er på 5,80 mill. kroner. 

 

610200 – Gullbekken PA 

Påløpte kostnader pr. 31.12.2021 er på 1,23 mill. kroner. På grunn av dårlig innløpskum 

som førte til mange overløp og lukt i området. Innløpskummen med tilhørende røranlegg 

ble sanert. Prosjektet er ferdig, og anlegget er overtatt og satt i drift. 

 

610205 – Styringsventil Åsvegen 

Påløpte kostnader pr. 31.12.2021 er på 0,1 mill. kroner. Det er avsatt 4,0 mill. kroner i 

handlingsplanen for gjennomføring av dette prosjektet. Det er inngått kontakt med en 

entreprenør etter minikonkurranse. Det regnes med at prosjektet ferdig stilles i 

oktober/november 2022. 

 

610206 – Utbedring av kummer 

Påløpte kostnader pr. 31.12.2021 er på 0,3 mill. kroner. Kommunen startet arbeidene med 

registrering av felles kummer for vann spillvann og overvann. Arbeidene vil fortsette i også 

i andre kvartal av nåværende år. Sanering av eksisterende felles kummer vil starte i andre 

del av dette året og vil fortsette 3 år fremover. I handlingsplanen er det avsatt 3,0 mill. 

kroner hvert år for dette prosjektet. 

 

610207 – Ny ledning Holter 

Påløpte kostnader pr. 31.12.2021 er på 0,2 mill. kroner. Prosjektet handler om sanering av 

eksisterende PVC 160mm som er gammel og lekker. I den forbindelse økes dimensjonen 

på den nye ledningen til 315mm for å sikre vannforsyning i sørbygda samtidig sikre 

reservann til GimilVann. Prosjektet er startet og vil være ferdig i løp av høst 2022. 

 

610209 – Møllerstad PA 

Påløpte kostnader pr. 31.12.2021 er på 0,6 mill. kroner. Prosjektet handler om forbedring 

av sumpen og sanering av innløpskummen med tilhørende rørsystem. Prosjektet har 

startet og vil være ferdig i løpet av juni 2022. 

 

610211 – Ny leidning Møllerstad-Snathaugen 400mm 

Påløpte kostnader pr. 31.12.2021 er på 0,1 mill. kroner. Det handler om sanering av 

eksisterende asbestrør 200mm. Det skal økes dimensjonen på den nye ledningen til 

400mm. Denne ledningen vil sikre tosidig vannforsyning til Maura samtidig vil sikre i 

fremtiden bedre leveranse av reservann Ullensaker kommune. Planlegging og 

prosjektering har startet og gjennomføring vil skje i 2023 og 2024. 

 

6141 – Avkloakkering Røtterudmoen 

Påløpte kostnader pr. 31.12.2021 er på 1,2 mill. kroner. Prosjekteringen har startet i 2021 

og vil fortsette i 2022. Gjennomføring av prosjektet er planlagt i 2023. 

 

6169 – Utskifting av ledningsnett 

Påløpte kostnader pr. 31.12.2021 er på 2,2 mill. kroner. En del av akutte hendelse som 

krever umiddelbart utskifting av ledninger. 
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6174 – Ny pumpestasjon Coop Maura 

Påløpte kostnader pr. 31.12.2021 er på 38 982 kroner. Det ble bygget en ny pumpestasjon 

på grunn av dårlig fall som førte til dårlig lukt og ukentlig spyling av ledninger. 

Pumpestasjonen er overtatt og satt i drift. 

 

6184 – Sjonken VB 

Påløpte kostnader pr. 31.12.2021 er på 0,5 mill. kroner. Det er avsatt 3,0 mill. kroner i 

2021 for oppgradering av Sjunken vannbehandlingsanlegget. Siden konsesjon for uttak av 

råvann ikke forelå, ble investeringsmidler brukt kun til nødvendig vedlikehold. 

 

6192 – Separering av felles avl.system/skifte av vannledning- Minkvegen- Mårvegen 

Påløpte kostnader pr. 31.12.2021 er på 0,7 mill. kroner.  
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7. KOSTRA NØKKELTALL 

KOSTRA gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i 

kommuner, bydeler og fylkeskommuner i Norge. Kommunene er delt opp i grupper basert 

på kommunenes folkemengde og økonomiske rammebetingelser.  

 

Nannestad kommune er plassert i KOSTRA-gruppe 7 som består av i alt 38 kommuner som 

blant annet Nesodden, Aurskog-Høland, Rælingen, Enebakk, Østre Toten, Vestre Toten og 

Gran. Vi har valgt å sammenligne oss med gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 7, Viken fylke 

og landet uten Oslo. I tillegg har vi tatt med noen av nabokommunene våre i 

sammenligningene. Vi har valgt å justere tallene for å ta høyde for at kommunene har 

ulikt utgiftsbehov ved hjelp av en analysemodell. Dette gjør at tallene blir mer 

sammenlignbare mellom kommunene. Vi har også justert for deflator på flere av grafene 

for at tallene skal være sammenlignbare over år.  

 

Grafene er basert på foreløpige KOSTRA-tall og kan endres i forbindelse med publisering 

av endelige tall som publiseres i juni 2022.  

 

 

 

7.1 NETTO LÅNEGJELD I PROSENT AV BRUTTO 

DRIFTSINNTEKTER  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for Nannestad er på 86,3 %, og er en 

nedgang fra 96,2 % i 2020. Som oversikten viser, er dette lavt i forhold til 
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sammenligningsgrunnlaget. For Kostragruppe 7 ligger gjennomsnittet på 101,4 %, Viken på 

92,5 % og landet uten Oslo på 92,7 %. Nannestad har hatt en nedgang i netto lånegjeld fra 

2018, men de fleste sammenligningskommunene har en annen utvikling, bortsett fra 

Eidsvoll.  

 

 

7.2 FRIE INNTEKTER I KRONER PER INNBYGGER (KR) 
 

 

Justert for utgiftsbehovet ligger frie inntekter per innbygger i Nannestad på kr 61 217, en 

økning fra kr 58 694 i 2020. Dette er høyere enn Eidsvoll, men lavere enn resten av 

sammenligningskommunene, Kostragruppe 7, Viken og landet uten Oslo.  
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7.3 NETTO DRIFTSUTGIFTER PER INNBYGGER OG 

TJENESTEOMRÅDET 
 

Nannestad kommune har samlet sett lavest netto driftsutgifter per innbygger for alle 

kommunens tjenester samlet. Tallene er korrigert for utgiftsbehov og er derfor 

sammenlignbare.   

 

På pleie og omsorg ligger Nannestad lavest av alle i sammenligningsgrunnlaget. Innenfor 

grunnskole ligger vi høyere enn Nes, Ullensaker og Viken, men lavere enn Eidsvoll, 

Kostragruppe 7 og landet uten Oslo. Netto driftsutgifter per innbygger på barnehage ligger 

høyere enn Nes og Ullensaker, men lavere enn resten av sammenligningsgrunnlaget. På 

administrasjon, styring og fellesutgifter ligger Nannestad tydelig lavest av hele 

sammenligningsgrunnlaget. På sosiale utgifter ligger Nannestad også lavest, sammenlignet 

med sammenligningsgrunnlaget. Innenfor kommunehelse og barnevern ligger Nannestad 

høyest, også høyere enn Kostragruppe 7, Viken og landet uten Oslo. På kultur og idrett har 

Nannestad lavere netto driftsutgifter per innbygger og ligger lavest i forhold til 

sammenligningsgrunnlaget. Innenfor plan, kulturminner, natur og nærmiljø ligger 

Nannestad også lavest sammenlignet med sammenligningsgrunnlaget.  

 

Andre områder består av brann- og ulykkesvern, kommunale boliger, samferdsel, 

næringsforvaltning og konsesjonskraft samt kirke. Som det framgår av grafen og tabellen 

over ligger Nannestad kommune lavest på dette sammenlignet med de andre.  
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7.4 NØKKELTALL GRUNNSKOLE 
 

 

 

Grafen og tabellen viser netto driftsutgifter til grunnskolesektoren per innbygger 6-15 år 

etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre inntekter er trukket fra.  

 

Som oversikten viser, ligger Nannestad kommune høyt på netto driftsutgifter til 

grunnskolesektoren. Vi ligger høyest av alle i sammenligningsgrunnlaget. I tallene som 

kommer fram har det vært en markant økning fra 2020 og dette er også den høyeste 

utviklingen enn de andre sammenligningskommunene.  
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7.5 NØKKELTALL BARNEHAGE 

 

 

Som det fremgår av tabellen over har Nannestad netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år 

på kr 156 283. Dette er lavest av alle i sammenligningsgrunnlaget. Videre er andelen barn i 

1-5 år som benytter barnehageplass på 83,8 %. Dette er lavest av alle i 

sammenligningsgrunnlaget. Av andelen som har barnehageplass er det 48,1 % som går i 

kommunale barnehager. Andelen 0-åringer som har full barnehageplass i kommunen er 

0,5 % i 2021. Dette er høyere enn Eidsvoll (0 %) og Nes (0,4 %), men lavere enn resten av 

sammenligningsgrunnlaget.  
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7.6 NØKKELTALL HELSESTASJON 
 

 

Nannestad kommune har kr 3 247,- i netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste per innbygger 0-20 år. Dette er høyere enn Nes, Ullensaker og Eidsvoll, 

men lavere enn Kostragruppe 7, Viken og landet uten Oslo. Videre ser vi at utviklingen for 

netto driftsutgifter er stigende fra 2018 og fram til 2021. 
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7.7 NØKKELTALL BARNEVERN 
 

Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger til barnevernstjeneste viser at Nannestad 

ligger høyest av alle i sammenligningsgrunnlaget og har også hatt høyest utvikling i 

utgiftene.  
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Andelen barn med barnevernstiltak per 31.12 ift. Innbyggere 0-17 år er på 2,8 %. Dette er 

høyere enn sammenligningskommunene, Viken og landet uten Oslo, og likt med 

Kostragruppe 7. Videre har det vært en nedgang i andelen fra 2020 til 2021.  
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7.8 NØKKELTALL INSTITUSJON 
 

I Nannestad kommune er andelen beboere i institusjoner 80 år og over på 64,2 %. Dette er 

en nedgang fra 2020, men høyere enn Nes og Ullensaker og så å si likt med resten av 

sammenligningsgrunnlaget.  
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En institusjonsplass kostet i Nannestad kommune 1,437 mill. kroner. Dette er en nedgang 

fra 2020. Videre viser tabellen at Nannestad ligger høyere enn Nes, Eidsvoll, Kostragruppe 

7 og landet uten Oslo, men lavere enn Ullensaker og Viken. Utviklingen om reduserte 

utgifter per institusjonsplass gjelder kun for Nannestad, da resten av 

sammenligningsgrunnlaget er motsatt.  
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7.9 NØKKELTALL KULTUR 

 

 

 

I 2021 var netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger i Nannestad på kr 1 388. 

Dette er en nedgang fra 2020. Nannestad brukte mindre på kulturskolesektoren enn alle i 

sammenligningsgrunnlaget.  
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Grafen viser hva kommunen overfører i snitt til idrettslag og foreninger som får tilskudd. 

Som grafen viser, var det kraftig nedgang i tilskuddet 2021. Nannestad ligger høyere enn 

Eidsvoll, Kostragruppe 7 og landet uten Oslo, mens vi ligger lavere enn Nes, Ullensaker og 

Viken.  
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7.10 NØKKELTALL EIENDOM 
 

 

Grafen viser at Nannestad kommune brukte kr 791 på utgifter til driftsaktiviteter på 

formålbygg per kvadratmeter. Dette er høyest av alle i hele sammenligningsgrunnlaget.  
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Årsmelding 2021 
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8. RAMMEOMRÅDENE 

8.1 SENTRALADMINISTRASJON OG POLITISKE UTVALG 
 

 
Rammeområdet sentraladministrasjonen og politiske utvalg består av 
organisasjonsenhetene sentrale politiske organer, kommunedirektøren, plan og strategi, 
kommuneoverlegen, økonomi og styring og organisasjon og utvikling. 
 
Sentraladministrasjonen og politiske utvalg hadde et samlet merforbruk på 1,1 mill. 
kroner, som tilsvarer 1,7 % avvik i forhold til regulert budsjett. Forklaringen til avvikene er 
omtalt under hvert område i de følgende kapitlene.  

 

 

8.1.1. 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 representant. Ordføreren er formell politisk leder i 

forhold til administrasjonen og bindeledd mellom folkevalgte organer og 

kommunedirektør. 

 

Politisk sekretariat, organisert under plan og strategi, bistår ordfører med å betjene øvrig 

politisk nivå, herunder utvalgsledere, gruppeledere og de politiske organer. Ved endringer 

i organisasjonen fom. 1.10.2021 ble politisk sekretariat flyttet til kommunedirektørens 

stab. Sekretariatet har ansvar knyttet til møteorganisering, utbetaling av møtegodtgjøring, 

saksbehandling samt sekretær- og protokollførerfunksjon i de politiske organene. Ansvar 

for gjennomføring av kommunestyre-, fylkestings-, stortings- og sametingsvalg og 

borgerlige vielser er tillagt politisk sekretariat. 

 

Økonomi for rammeområdet 
Netto forbruk for hele rammeområdet ble 7,8 mill. kroner for 2021. Dette er 0,3 mill. 

kroner høyere enn justert budsjett. Merforbruket skyldes i hovedsak ekstra utgifter ifm. 

gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget ved lønnskostnader, IKT-utstyr og 

smittevernutstyr. I tillegg skyldes det merkostnader til leie av møtelokaler på Scandic Oslo 

Sentrale politiske organer Regnskap Justert Forbruk i % Avvik Status Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Lønn 4 560 4 435 102,8 % -125 4 061 4 095

Andre driftsutgifter 3 555 3 268 108,8 % -287 3 208 2 773

Driftsinntekter -287 -176 163,2 % 111 -116 -202

Sum 7 828 7 527 104,0 % -301 7 153 6 666

Sentraladministrasjonen og politiske utvalg Regnskap Justert Forbruk i % Avvik Status Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Lønn 44 244 40 023 110,5 % -4 221 39 922 34 377

Andre driftsutgifter 50 185 42 335 118,5 % -7 850 52 533 12 752

Driftsinntekter -29 819 -18 818 158,5 % 11 001 -11 651 -11 846

Sum 64 609 63 540 101,7 % -1 069 80 804 35 283
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Airport og godtgjøring ifm. ekstraordinære møter ved tilsetting av kommunedirektør og 

koronapandemien.   

 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2021 
Stortings- og sametingsvalget ble gjennomført med tidlig- og forhåndsstemmegivning i 

perioden 1.7. – 10.9.2021 på Nannestad bibliotek. Valgting på kommunens 4 barneskoler 

og Sandsnesseter ble avholdt 12. og 13. september. Antall mottatte stemmer til 

stortingsvalget var 7143 med en valgoppslutning på 73,94 %, hvor av 3746 

forhåndsstemte.  

 

Koronasituasjonen gjorde at flere møterunder ble avholdt som digitale fjernmøter via 

Teams. Digitale fjernmøter via Teams har blitt streamet via kommune-tv på kommunens 

nettside og er tilgjengelige i opptak.  

 

Det ble avholdt ekstraordinære møter i februar i formannskapet og kommunestyret på 

bakgrunn av tilsetting av kommunedirektør. I tillegg har det blitt avholdt ekstraordinære 

møter i formannskapet blant annet for å vedta lokal forskrift om smitteverntiltak for å 

forebygge koronasmitte (Covid-19).  

 

I forbindelse med flytting ut av kommunehuset og koronasituasjonen har flere møter i 

innstillingsutvalgene og kommunestyremøtene blitt avholdt på Scandic Oslo Airport.  

 

I oktober ble det gjennomført en busstur for kommunestyret til noen av kommunens 

utbyggingsområder og leirskredet ved Nygårdstoppen etterfulgt av kommunestyremøte 

som ble avholdt på Nannestad ungdomsskole.  

 

Kommunestyrets juleavslutning i desember ble dessverre ikke noe av grunnet 

koronasituasjonen. Tjenestejubileum som skulle vært gjennomført i 2020 ble slått 

sammen med tjenestejubilanter 2021 og ble markert på Kringler Gjestegård i desember.  

 

Gevinstrealiseringer oppnådd i 2021 gjennom digitalisering, prosessendringer og 
nyskapninger 
Systemet Kaukus for innkalling av varamedlemmer erfares som tidsbesparende og 

brukervennlig for administrasjonen og folkevalgte. Kaukus kunne levere en løsning for 

elektronisk votering som har blitt benyttet noe i digitale fjernmøter, men ble sagt opp ved 

utgangen av 2021 da vi ikke lenger har behov for denne modulen.  

 

I nytt sak- og arkivsystem som ble tatt i bruk i november 2021 benytter vi Acos møteportal 

slik at politikerne blant annet kan legge inn skriftlige forslag og sikker distribusjon av 

sakspapirer unntatt offentlighet. Dette forenkler og digitaliserer gjennomføringen av 

politiske møter.  
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Medarbeidere 

 
 
 

8.1.2. KOMMUNEDIREKTØREN 
 

 
 
Tjenester og oppgaver 
Kommunedirektøren er øverste leder for den samlede kommunale administrasjon og er 
ansvarlig for saksbehandlingen og drift av kommunen. 

 
Økonomi for rammeområdet 
Resultatet for området viser et merforbruk på 1,1 mill. kroner i forhold til regulert 
budsjett. Merforbruket på lønn skyldes etterlønn til tidligere kommunedirektør. Øvrig 
avvik skyldes noe høyere utgifter gjennom året i forhold til budsjett.  

 
Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2021 
Året 2021 har på lik linjes om 2020 vært preget av pandemien. Det har vært høy aktivitet i 
kriseledelsen for å holde kontroll på smittetrykket og for å kunne drifte tjenestene våre på 
en god måte. I november 2020 oppstod det en akutt situasjon med først leirskred på 
Nygårdstoppen, deretter leirskred i Gjerdrum kommune. Kommunen har hatt utgifter til 
hotellopphold til evakuerte beboere på Nygårdstoppen som vi har fått dekt store deler av 
fra Staten.   
 
Ny kommunedirektør Runar Kristiansen var på plass i juni. Frem til da var Runar Nilsen 
konstituert i stillingen som kommunedirektør. 
 
Det har i 2021 vært en utskiftning av mange virksomhetsledere i kommunen. På flere av 
virksomhetene er det nå tilsatt nye ledere. I tillegg har vi inntil videre konstituert ledere 
innenfor Kommunal drift og Barnehage. Det har også i 2021 vært en omorganisering på 
stabsnivå.    
 

 
 

Kommunedirektøren Regnskap Justert Forbruk i % Avvik Status Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Lønn 3 318 2 687 123,5 % -631 2 687 2 665

Andre driftsutgifter 3 316 1 865 177,8 % -1 451 18 283 2 109

Driftsinntekter -1 565 -590 265,3 % 975 -95 -520

Sum 5 068 3 962 127,9 % -1 106 20 875 4 254

Sentrale politiske organer

Årsverk 

2020

Årsverk  

1.tertial 2021

Årsverk 

 2.tertial 2021

Årsverk 

2021

Sum årsverk i virksomheten jf. Budsjett + 1 1,2 1,2 1,2

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 1,2 1,2 1,2

Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner + 0 0 0

Sum årsverk uten vakanser = 1,2 1,2 1,2

Sum vakanser 0 0 0

Egne vikarer -

Kjøp av vikartjenester -

Overtid -

Årsverk uten bemanning = 0 0 0
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Gevinstrealiseringer oppnådd i 2021 gjennom digitalisering, prosessendringer og 
nyskapninger 
Ut over å følge opp prosjekter som har pågått på tjenesteområdene er det ikke 
gjennomført egne prosjekter i 2021.  
 

Medarbeidere 

 

 
 
 

 

8.1.3 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. Plan og strategi er 

også bidragsyter i forhold til regionale og nasjonale høringssaker.  

  

Juridisk rådgiver deltar i det interkommunale eierstyringssekretariatet. Sekretariatet 

forbereder saker til politisk behandling av de interkommunale selskapenes budsjetter, 

økonomiplaner, årsoppgjør og andre spørsmål som selskapenes eiere skal ta stilling til. 

Sekretariatet skal også ivareta forslag til oppdateringer, ajourføring og utarbeidelse av 

eierstrategier for selskapene kommunen deltar i. Sekretariatet rapporterer for øvrig til 

kommunedirektørutvalget i Gardermoregionen. 

 

Videre jobber plan og strategi for generell kvalitetsheving for kommunens 

sentraladministrasjon og alle øvrige virksomheter. Dette gjøres blant annet i form av 

juridisk støtte som ytes på anmodning eller av eget tiltak. Slik støtte omfatter alt fra 

kvalitetssikring av vedtak og vurdering av avtaler til bistand i enkeltsaker. Ved endring i 

organisasjonen fra 1.10.2021 har juridisk rådgiver bidratt i den nye enheten prosjekt og 

eiendom.  

 

Kommunedirektøren

Årsverk 

2020

Årsverk  

1.tertial 2021

Årsverk 

 2. tertial 2021

Årsverk 

2021

Sum årsverk i virksomheten jf. Budsjett + 1 1 1 1

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 1 1 1

Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner + 0 0 0

Sum årsverk uten vakanser = 1 1 1

Sum vakanser 0 0 0

Egne vikarer -

Kjøp av vikartjenester -

Overtid -

Årsverk uten bemanning = 0 0 0

Plan og strategi Regnskap Justert Forbruk i % Avvik Status Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Lønn 2 771 4 255 65,1 % 1 484 4 318 2 881

Andre driftsutgifter 1 020 726 140,5 % -294 350 1 675

Driftsinntekter -1 697 -46 3690,2 % 1 651 -889

Sum 2 094 4 935 42,4 % 2 841 4 668 3 668

Kommunedirektøren 2020 2021

Sykefravær (%) 0,00 0,90
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Kst. stabsleder/sekretariatsleder og konsulent har ansvar for utsendelse av 

møteinnkallinger og protokoller i politiske styrer, råd og utvalg. Gjennomføring av 

kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortings- og sametingsvalg og borgerlige vielser.  
 

Økonomi for rammeområdet 
Netto forbruk for hele rammeområdet ble 2,1 mill. kroner for 2021. Mindreforbruket 

skyldes mindre utgifter til konsulentbistand og lønn. Kostnadene på plan og strategi er 

først og fremst lønnskostnader og avsatte midler til eksterne utredninger og innkjøp av 

analysegrunnlag. 

 

Administrasjonen har en kultur for å gjennomføre interne planprosesser i stor grad med 

egne ressurser og ekstern bistand brukes der det ikke er grunnlag for å bygge kompetanse 

i egenregi. I 2021 ble tettstedsanalyser for Maura, Åsgreina og Holter/Eltonåsen fullført. 

Til dette analysearbeidet er det innhentet ekstern bistand via rammeavtale.  

 
Avvik knyttet til lønnskostnader har sin årsak i at to medarbeidere ble tilsatt hhv. 1.2.2021 
og 1.3.2021. En medarbeider i 40 % stilling gikk av med pensjon 01.05.2021 og ytterligere 
en medarbeider gikk av med pensjon 1.11.2021. Lønnsmidler til controllerstillingen er 
budsjettert med og står vakant. Dette videreføres i 2022. 
 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2021 

Fra og med 1.10.2021 ble plan og strategi avviklet. Samfunnsplanlegger ble flyttet over til 

forvaltning/samfunnsutvikling. Ansatte ved plan og strategi ble organisert i 

kommunedirektørens stab. 

 

Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget medførte stor ressursbruk på bakgrunn 

av flytting ut av kommunehuset og koronapandemien. Biblioteket ble benyttet som 

forhåndsstemmelokale. Dette fungerte godt og vi tar med oss flere erfaringer til 

planleggingen av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023. Dette står mer omtalt i 

kapitlet sentrale politiske organer. 

 
Kst. stabsleder har deltatt i kriseledelse ifm. koronasituasjonen. 
 

Gevinstrealiseringer oppnådd i 2021 gjennom digitalisering, prosessendringer og 
nyskapninger 
Kommunen tok i bruk nytt sak- og arkivsystem i november 2020. Vi erfarer at blant annet 

møtemodulen forenkler arbeidet med utsending av møteinnkallinger og møteprotokoller.  

 

I tillegg har vi tatt i bruk Teams som er nyttig verktøy for internkommunikasjon og har blitt 

benyttet mye blant annet som følge av koronapandemien.  

 
Medarbeidere 
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Årsverk i 2020 ble hentet ut fra etter annet system enn tallene i 2021, derfor vil ikke årene 

være helt sammenlignbare.  

 

 

 

8.1.4 KOMMUNEOVERLEGE 

 

Tjenester og oppgaver 
Kommuneoverlegen omfatter følgende funksjoner og tjenester: 
 

• Kommuneoverlege, turnuslege og kommunale allmennlege-bistillinger  

• Legetjenesten, herunder 10 fastleger, legevakt samt kommunale akutte 
døgnplasser  

• Privatpraktiserende fysioterapeuter (6 fysioterapeuter betjener 5,25 hjemler) 

• Enheten Miljørettet helsevern – Øvre Romerike er et administrativt 
vertskommunesamarbeid med Nannestad som vertskommune. Enheten har 2 
rådgivere/teknikere i full stiling og den ledes av kommuneoverlegen.  

• Vannforvaltningsområdet Hurdalvassdraget/Vorma (HUVO) er et administrativt 
vertskommunesamarbeid med daglig leder/sekretariatsfunksjon lagt til Nannestad 
kommune. 

• Midlertidige funksjoner for håndtering av korona-pandemien. Det har i 2021 vært 
opptil 50 midlertidige ansatte på samme tid, hvorav mellom fem og 12 årsverk har 
vært i full stilling i perioder av året.  

 

Økonomi for rammeområdet 
Rammeområdet kommuneoverlege ble fra 2021 skilt ut som et eget ansvar direkte under 
kommunedirektøren. Netto ramme for 2021 var 25,6 mill. kroner.  
 
Det var budsjettert med 80 % kommuneoverlege ut februar 2021, deretter 100 % ressurs. 
Det har vært et stort trykk på kommuneoverlegen det siste året, og det er helt nødvendig 
at kommunen har en heltidsstilling. 30 % faktureres vertskommunesamarbeidet 
Miljørettet helsevern.  
 

Kommuneoverlege Regnskap Justert Forbruk i % Avvik Status Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Lønn 14 474 8 237 175,7 % -6 237 5 396

Andre driftsutgifter 27 528 23 822 115,6 % -3 706 25 756

Driftsinntekter -9 093 -4 286 212,2 % 4 807 -5 553

Sum 32 909 27 773 118,5 % -5 136 25 599

Plan- og strategi

Årsverk 

2020

Årsverk  

1.tertial 2021

Årsverk 

 2. tertial 2021

Årsverk 

2021

Sum årsverk i virksomheten jf. Budsjett + 2,4 5 5 5

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 4,2 2,8 3,2

Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner +

Sum årsverk uten vakanser = 5 5 3,2

Sum vakanser 0,8 2,2 0

Egne vikarer -

Kjøp av vikartjenester -

Overtid -

Årsverk uten bemanning = 0,8 2,2 0
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Budsjettet for legevakt/KØH er videreført fra 2020 til 2021 med et påslag lik kommunal 
deflator som utgjør 241.000 kroner. Det ble våren 2020 oppdaget at 
samarbeidskommunene har betalt for høye FDV kostnader siden oppstart. Det har vært et 
fokus i 2021 å følge opp arealene på helsehuset.  
 
Det ble lagt inn 750.000 kroner til koronatiltak. Det var stor usikkerhet på hvor lenge 
koronaen ville være med oss inn i 2021. Det har vært store utgifter knyttet til korona-
pandemien, og disse forklarer de store avvikene i både budsjetterte utgifter, lønnsmidler 
og inntekter (inntekter er fra refusjoner teststasjonen har generert).  
 
Budsjettet for interkommunalt miljørettet helsevern ble lagt våren 2020, og ble presentert 
for samarbeidskommunene på vertkommunedag i regi av Ullensaker. Budsjettet for 2021 
innebar ingen store endringer fra forrige år.  

 
Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2021 
Korona-pandemien har medført stor ressursbruk for kommuneoverlegen i hele 2021, og 

det har vært mange midlertidige stillinger for å ivareta smittesporing, testing og 

vaksinering. Hele den voksne befolkningen ble tilbudt to eller 3 doser koronavaksine i 

løpet av 2021, og det har vært høye smittetall i kommunen hele 2021. Nannestad 

kommune har ivaretatt disse tre funksjonene for Gjerdrum kommune etter at de ble 

rammet av leirskred i desember 2020. Kommuneoverlegen fungerte som 

kommuneoverlege også i Gjerdrum de første fire månedene av 2021. Kommuneoverlegen 

har hatt en sentral rolle i kriseledelsen i Nannestad kommune gjennom hele 2021.  

 

Fastlegeordningen har hatt stor belastning og rekruttering til vikariater og fastlegehjemler 

har vist seg å bli stadig mer krevende. Det er færre søkere ved utlysninger og stadig flere 

av fastlegene ønsker listereduksjon grunnet stor arbeidsbelastning. Fastlegedekningen i 

kommunen er lavest i regionen, med 83%. Det ble i 2021 tilsatt ny fastlege i en av 

hjemlene ved Nannestad legesenter, og det blir i 2022 opprettet en ny fastlegehjemmel 

ved Nannestad legesenter.  

 

Kommuneoverlegen har også hatt en sentral rolle i beredskapsarbeidet i kommunen og 

tett samarbeid med beredskapsrådgiver.  

 

Miljørettet helsevern ledes av kommuneoverlegen i Nannestad, og består i tillegg til 

kommuneoverlegen av to erfarne og dyktige rådgivere. Miljørettet helsevern har 

interkommunal funksjon og delfinansieres av alle kommunene på Øvre Romerike. En del 

av oppgavene miljørettet helsevern har ansvar for (som tilsyn av barnehager) er blitt noe 

forsinket som følge av at miljørettet helsevern siden COVID-19 pandemien startet har fått 

et stort tilsig av henvendelser forbundet med smittevern og regelverk for arrangementer 

og annet. Dette er viktig å ivareta på en kompetent måte, slik at kommunen blir i stand til 

å holde smittetallet mest mulig nede.  Det arbeides med å holde en balanse mellom 

håndtering av COVID-19 relaterte saker og ivaretakelse av de andre arbeidsoppgavene 

miljørettet helsevern har, da disse også er viktige for innbyggernes sikkerhet og helse. 

Miljørettet helsevern kom iløpet av høsten 2021 over til sine ordinære oppgaver og er i 

gang med å ta inn igjen etterslep i tilsyn i barnehager og skoler som følge av pandemien. 

Det ble besluttet på vertskommunedagen i september 2021 å tilføre enheten et årsverk 

til, med tilsetting i august 2022.  
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HUVO er plassert under kommuneoverlegen fra 1.oktober 2021. Sekretariatet til Huvo har 

i 2021 i all hovedsak jobbet med det som er lagt som føringer for arbeidet av 

Vannregionmyndigheten og styringsgruppa, med de løpende innspill og endringer som 

følger av drøftinger og konklusjoner i faggruppene, prosjektgruppa og referansegruppa 

samt «bestillinger» fra Vannregionmyndigheten til vannområdene. 

 

Møtevirksomheten i styringsgruppa, prosjektgruppa, faggruppe økologi, faggruppe 

kommunalteknikk, faggruppe landbruk og referansegruppa er gjennomført som planlagt. 

Dels fysisk og dels via teams. Arbeidet har i forholdsvis liten grad vært begrenset pga. 

covid-19 restriksjonene, med unntak av litt høyere forfall på møtene. Det har også blitt 

gjennomført over 40 temamøter/befaringer med kommunene/grunneiere/NGO/andre 

interessenter samt relevante myndigheter. Mesteparten har vært knyttet til 

vassdragsrestaurering, elektrofiske, fiskedød i Risa, FoU om erosjonssikring, etablering av 

båtseptik og div. andre temaer. Generell kunnskapsbygging, deling av erfaringer, 

samhandling, faglig kursing/oppdatering samt bidrag/foredrag fra Huvo til andre er viktig 

del av arbeidet hvert år, og i 2021 deltok daglig leder på ca. 20 eksterne 

møter/kurs/seminarer. Hjemmesiden oppdateres jevnlig. Forespørsler knyttet til vassdrag 

og vannforvaltningen mottas stort sett daglig. De kommer både fra saksbehandlere i 

eierkommunene, andre sektormyndigheter, organisasjoner/virksomheter, 

enkeltinnbyggere og journalister.   

 

Oppgaver det ble brukt særlig mye administrasjonstid på i 2021 var: Innspill og høringen til 

rulleringen av de regionale vannforvaltningsplanene (2022-27), oppdateringer i databasen 

Vann-Nett av tiltak som kommunene skal følge opp, gjennomføring av elektrofiske i 

vassdrag, bistand for å få gjennomført fysiske vassdragsrestaureringer, følge opp 

tiltaksrettet vassdragsovervåking (inkl. økologiske prøver) og anskaffelsene både for 

restaurering av Hurdalselva og vassdragsovervåkingen kommende planperiode (2022-27). 

Som vanlig brukes en del tid på veiledning og innspill til kommunene i relevante saker. Det 

lages forslag til saksfremlegg overfor eierkommunene i relevante høringssaker og til 

politisk forankring av vannforvaltningen. Status for kommunenes oppfølging av tiltakene i 

tiltaksprogrammet oppdateres årlig. Det er stadig nye personer i gruppene som må gis en 

innføring i vannforvaltningen, og det etterspørres uformelle råd, kunnskaper og viktige 

momenter i enkeltsaksbehandlingen hos både kommunene og andre sektormyndigheter 

som deltar i vannområdearbeidet.  

 

Detaljerte årsmeldinger utarbeides hvert år, for politisk forankring hos de 9 

eierkommunene, som rapport til Vannregionmyndigheten og åpent innsyn. De kan lastes 

ned herfra (lenke). 

 
Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Kommuneoverlegen har hatt mange og store oppgaver i 2021. Håndtering av 
koronapandemien har vært hovedprioritet. Det har gått med mye tid og ressurser på å 
etablere gode strukturer for dette, i forlengelsen av arbeidet som begynte høsten 2020 
med etablering av teststasjon, smittesporingsteam og vaktordning for smittevern mellom 
kommuneoverlegene i Eidsvoll/Hurdal, Gjerdrum og Nannestad. Det har vært gjort mange 
valg underveis for å sikre gode journalsystemer, statlige refusjoner for koronatesting, og 
rekruttering av tilstrekkelige personalressurser med rett kompetanse. Våren 2021 var 
spesielt krevende etter leirskredet i Gjerdrum som medførte at Nannestad overtok 
ansvaret og den praktiske gjennomføringen av koronavaksinering i tillegg til det etablerte 
samarbeidet på smittesporing og testing. Kommuneoverlegen i Gjerdrum ble i tillegg 

https://huvo.no/styringsgruppa.html


Nannestad kommune 

Årsberetning 2021 

99 

 

langtidssykemeldt, og kommuneoverlegen i Nannestad var fungerende kommuneoverlege 
også i Gjerdrum fram til midten av april 2021. Smittevernvaktordningen for 
kommuneoverlegene ble ivaretatt kun av kommuneoverlegen i Eidsvoll/Hurdal og 
kommuneoverlegen i Nannestad fram til mai 2021, gjennom de månedene av 2021 hvor 
smittetrykket og pandemirelatert arbeid var aller høyest og mest intenst fram til 
daværende tidspunkt i pandemien. 
 
Det har vært stor uforutsigbarhet og stadig endrede retningslinjer gjennom hele 
pandemihåndteringen. Det har krevd stor grad av fleksibilitet og omstillingsevne for alle 
som har arbeidet på kommuneoverlegens ansvarsområde (samt i alle andre virksomheter i 
kommunen). Det har vært stort behov for veiledning og støtte til alle kommunens 
virksomheter, spesielt skole og helse i pandemirelaterte/smittevernrelaterte 
problemstillinger. Det har vært hyppige kriseledelsesmøter hvor kommuneoverlegen har 
hatt en sentral rolle. Det har vært stort behov for samordning og orienteringer internt i 
kommuneledelsen, til politisk ledelse og til øvrige politikere i kommunen gjennom hele 
pandemien. I tillegg har det vært et stort antall samhandlingsarenaer og møter med 
sentrale myndigheter, statsforvalter, Ahus og andre kommuner i Oslo/Viken område. 
Kommuneoverlegen har deltatt ukentlig i samarbeidsmøter med de øvrige 
kommuneoverlegene på Øvre Romerike, og med Ahus. Det har vært jevnlige møter i 
Fagråd for smittevern og beredskap, hvor kommuneoverlegen i Nannestad er medlem, og 
det har vært jevnlige epost-utvekslinger med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 
om praktiske og juridiske avklaringer relatert til pandemien. Det har vært mange 
koronautbrudd i skoler, barnehager og helseinstitusjoner som kommuneoverlegen har 
meldt inn til Folkehelseinstituttet og veiledet virksomhetene i håndtering av utbruddene.  
 
Kommuneoverlegen har hatt personalansvar for alle ansatte med pandemirelaterte 
oppgaver. Dette har til tider utgjort over 50 personer i ulike stillingsbrøker og ulik 
stillingsvarighet. Dette er årsverk og stillinger som ikke fantes før pandemien og som er 
lagt på toppen av de faste ansatte som kommuneoverlegen normalt har lederansvar for 
(HUVO og miljørettet helsevern).  
 
Miljørettet helsevern har bistått alle deltakerkommunene i tilsyn med treningssentre i 
pandemien og i veiledning til kommunenes innbyggere og virksomheter i smittevernregler 
og anbefalinger.  
 
Kommuneoverlegen har parallelt med pandemihåndteringen ivaretatt de ordinære 
kommuneoverlegeoppgavene. Blant disse er administrering og ledelse av 
fastlegeordningen i kommunen, administrering og ledelse av fysioterapihjemler for 
selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, behandling av søknader om 
parkeringstillatelser for forflytningshemmede, rapportering på tobakkstilsyn i kommunen, 
klagesaksbehandling av klager fra innbyggere på ulike momenter i helsetjenestene i 
kommunen, bindeledd for kommunens psykososiale kriseteam inn til kommuneledelsen, 
medisinskfaglig veiledning i komplekse saker på system- og individnivå i Rus- og psykisk 
helsetjeneste (deriblant saker hvor tvungen legeundersøkelse har vært vurdert og i 
forbindelse med aktivering av det psykososiale kriseteamet), oppfølging av fastleger som 
er under spesialisering i allmennmedisin og utredning av fastlegedekning og behov i 
legetjenestene i kommunen for årene framover. Kommuneoverlegen har også ansvaret 
for utlysning og tilsetting i fastlege- og fysioterapihjemler i kommunen. I 2021 ble det 
tilsatt to nye fysioterapeuter i kommunen, og en ny fastlege. 
 
Fastlegeordningen står overfor store utfordringer og arbeidssituasjonen til fastleger i 
kommunen er presset. Det er stadig vanskeligere å rekruttere kvalifiserte leger til både 
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vikariater og faste hjemler i kommunen. Kommuneoverlegen har igangsatt utredning og 
planarbeid for å sikre bedre fastlegedekning og stabilitet blant nåværende fastleger i tiden 
framover. Dette arbeidet fortsetter videre i 2022.  
 
Kommuneoverlegen har deltatt i beredskapsarbeidet i kommunen, og overtok midlertidig 
store deler av beredskapsansvaret i kommunen fra årsskiftet 2021/2022, sammen med 
midlertidig beredskapsrådgiver i virksomhet Kommunal drift. Det ble blant annet påbegynt 
arbeid med å sikre mer robust organisering rundt etablering av evakuert- og 
pårørendesenter i desember 2021, som videreføres i 2022.  

 
Gevinstrealiseringer oppnådd i 2021 gjennom digitalisering, prosessendringer og 
nyskapninger 
Det har vært høy grad av digitalisering av møter grunnet smittevernhensyn under 
koronapandemien. En del møtevirksomhet har vist seg å være tidsbesparende å 
videreføre som digitale møteplasser. Kommuneoverlegens område har tatt i bruk flere nye 
journalsystemer og metoder for kommunikasjon med innbyggere som følge av 
pandemien. Blant programvare tatt i bruk er Remin som smittesporingsverktøy, med 
muligheter for sms-utsendelse til innbyggere og selvregistrering av hurtigtester (som 
startet i slutten av desember 2021). Remin har gjort det mulig å holde god oversikt på 
antall smittede og nærkontakter til smittede gjennom 2021, og dermed sikret godt 
kunnskapsgrunnlag for beslutninger i kommunen. PriDok har vært brukt som 
journalsystem for teststasjonen og vaksinering av innbyggere mot både korona og 
influensa i 2021. PriDok har hatt innebygde funksjoner som har gjort det mulig for 
kommunen å kalle inn innbyggere etter aldersgruppe aktivt med utsendelse av sms og 
bekreftelse/utsettelse på timer via HelseNorge. PriDok har hatt gode funksjoner for å 
kunne planlegge vaksinering framover i tid, estimere behov for vaksinedoser og hvilke 
aldersgrupper som vil få tilbud om vaksine når. Funksjonene i programmet har gitt god 
oversikt på hvor mange som har takket ja til vaksine, bekreftet timen sin, avslått tilbudet 
eller fått vaksine i annen kommune.  
Varsling 24 har blitt brukt til å formidle informasjon til innbyggerne ved større endringer 
eller viktige milepæler i vaksinasjonsarbeidet. Det har da gått ut sms til befolkningen, 
enten hele eller i definerte aldersgrupper, om for eksempel at alle over 65 år nå skal ha 
fått tilbud om tredje vaksinedose, og at man må melde seg om man ikke har fått tilbud og 
er i rett aldersgruppe.  
 
Kommuneoverlegen har hatt fortløpende og god dialog med media generelt og 
lokalavisene spesielt, og dette ser ut til å ha fungert godt til informasjonsformidling til 
innbyggerne og som en form for tilbakemelding på hvilke informasjonsbehov som har 
vært til stede i de ulike fasene av pandemien.  
 
Det har vært opprettholdt tett kommunikasjon internt i kommuneadministrasjonen og 
med politisk ledelse i kommunen under pandemien med samordning av informasjon ut til 
befolkningen, regelmessige oppdateringer og felles beslutninger tatt i de ulike fasene av 
pandemien.  
 
Det har vært et samarbeid med Gjerdrum kommune, hvor Gjerdrum kommune har kjøpt 
tjenestene for covid-19 testing fra og med oktober 2020, smittesporing fra og med 
november 2020 og vaksinering fra og med januar 2021 av Nannestad kommune. Dette har 
gitt stordriftsfordeler og en mer effektiv og robust organisering av pandemiarbeidet enn 
det som ville vært mulig om hver av kommunene skulle rigget den samme strukturen hver 
for seg.  
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Medarbeidere 

 
Årsverk i 2020 ble hentet ut fra etter annet system enn tallene i 2021, derfor vil ikke årene 

være helt sammenlignbare. 
 
 
8.1.5 ØKONOMI OG STYRING 
 

 
 
Tjenester og oppgaver 
Økonomi har ansvar for regnskap, lønn, budsjett, rapportering, finansforvaltning, innkjøp 
og internkontroll på økonomiområdet.   
 
Avdelingen yter stab-/støttetjenester til kommunens virksomheter og overordnet 
ledergruppe, samt politikerne. Avdelingen fører også regnskapet for Nannestad kirkelige 
fellesråd.   
 

Økonomi for rammeområdet 
Området har et mindreforbruk i 2021 på 1 mill. kroner. Lønnsutgifter hadde et positivt 
avvik på 0,5 mill. kroner og skyldes i hovedsak vakanse ved virksomheten store deler av 
året. Ved årsslutt har virksomheten 2 årsverk vakanse, disse stillingene er besatt, men 
begynner ikke før i 2022. Vakanse ved virksomheten har ført til en del overtidsutbetalinger 
som har gitt et negativt avvik på lønn på 0,3 mill. kroner.  
 
Økonomi har i løpet av 2021 fått ført en del utgifter knyttet til pandemi og flytting til 
Leiravoll på sitt ansvar som har ført til store avvik innenfor både driftsutgifter og 
driftsinntekter. Totalt utgjør disse to postene et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner.   
 

 
 
 

Kommuneoverlegen

Årsverk 

2020

Årsverk  

1.tertial 2021

Årsverk 

 2.tertial 2021

Årsverk 

2021

Sum årsverk i virksomheten jf. Budsjett + 2 2 5,25

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 1 1 4

Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner + 0 0 0

Sum årsverk uten vakanser = 2 2 9,25

Sum vakanser 1 1 0

Egne vikarer - 0

Kjøp av vikartjenester - 0

Overtid - 480 timer

Årsverk uten bemanning = 1 1

Kommuneoverlegen 2020 2021 

Sykefravær (%)   1,26 
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Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2021 
Virksomheten har i løpet av 2021 vært preget av vakanser og omrokkeringer ved 
virksomheten. Økonomisjef gikk høsten 2020 inn som konstituert kommunedirektør, og 
var dette fram til vedkommende sluttet 01.06.2021. Det gjorde at virksomheten hadde 
vakanse på ett årsverk ved budsjett- og økonomistyring. Videre fikk virksomheten en 
vakanse ved regnskap fra og med juli 2021. Ny økonomisjef kom på plass fra 01.06.2022, 
men da gikk økonomirådgiver over i ny stilling ved en annen virksomhet i kommunen.   
  
Kommunen bærer preg av mange nye ledere som har ført til tettere oppfølging fra 
økonomi, dette har vært utfordrende, og er det fremdeles. Virksomheten jobber aktivt 
med en tettere oppfølging av virksomhetene og dette arbeidet fortsetter, og vil 
intensiveres i 2022, da alle vakante stillinger ved virksomheten vil være besatt.   
  
I tillegg til daglig oppgavedrift og det ekstraordinære som har skjedd i løpet av 2021 har 
også virksomheten hatt fokus på de økonomiske rammeverkene. Kommunen hadde et 
gammelt og utdatert økonomireglement fra 2016 som ikke var i henhold til ny 
kommunelov. Virksomheten brukte høsten på å utarbeide et nytt økonomireglement som 
er i henhold til ny kommunelov som ble vedtatt av kommunestyret 07.12.2021.  
  
I tillegg har det vært mye ekstra i forbindelse med pandemien, ras, flytteprosess og de 
store utbyggingsprosjektene. Det har også i løpet av 2021 blitt foretatt en stor opprydding 
rundt investeringsprosjektene våre, for å vise et mer korrekt bilde av investeringstakten i 
kommunen og hva som faktisk foreligger av vedtatte midler til investeringer.   
  
Tilskudd til lokalt næringsliv  
Kommunen har til sammen utbetalt 7,753 mill. kroner i tilskudd til lokalt næringsliv. Vi fikk 
1,6 mill. kroner helt på slutten av 2020 til dette formålet fra staten, mens vi mottok til 
sammen 7,4 mill. kroner i 2021. Av disse er kr 0,746 mill. kroner avsatt på fond, da disse 
kom 21.12.2021 og vil bli utbetalt i begynnelsen av 2022. Dette er midler det ikke er 
budsjettert med, som skaper en del økonomiske avvik ved virksomheten, men kommunen 
utbetaler ikke mer tilskudd enn det som blir mottatt fra statlig hold, slik at denne vil gå i 
balanse til slutt. Imidlertid krever denne ordningen en del administrasjon og ressursbruk, 
både i form av politiske saker, administrasjon, søknader, behandling, utbetaling, 
rapportering underveis og sluttrapportering som er en ren utgift for kommunen.   
  
Prosjekt 1300 Flyttekostnader nytt kommunehus  
I løpet av april og mai flyttet alle ansatte ved kommunehuset ut og inn i nye midlertidige 
lokaler. Det ble opprettet et eget prosjekt for å synliggjøre utgiftene i forbindelse med 
dette. For 2021 er det til sammen ført utgifter på 4,1 mill. kroner. Av dette er det ført 0,4 
mill. kroner på ansvaret til økonomi. Dette er midler det ikke var budsjettert med i 2021 
og således har det gitt avvik på økonomi. For prosjektet totalt sett ble det brukt til 
sammen 3 mill. kroner av disposisjonsfondet som ble vedtatt i forbindelse med 
handlingsplanen 2021-2024, og prosjektet har dermed en merutgift på 1,1 mill. kroner 
som det ikke foreligger budsjettmidler til.   
  
Ras på Nygårdstoppen  
På tampen av året 2020 gikk det et leirskred ved Nygårdstoppen. Det førte til at økonomi 
bisto i håndtering av dette og da spesielt på den økonomiske siden. Videre har 
virksomheten tatt ansvar for å søke om ekstraordinære skjønnsmidler for å få dekket noen 
av utgiftene kommune har hatt i forbindelse med skredet. Etter søknad og samtaler med 
statsforvalter mottok kommunen 1 mill. kroner i ekstraordinære skjønnsmidler som gjorde 
at kommunen reduserte netto utgifter fra 1,2 mill. kroner til 0,2 mill. kroner.   
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Utbyggingsprosjekter  
Kommunen gjennomfører store utbyggingsprosjekter som også medfører en del 
oppfølging fra økonomi. Det har i løpet av 2021 vært jobbet tett med kommunal drift for å 
kunne bygge opp en samhandling på tvers og finne gode løsninger på hvordan 
administrasjonen skal følge opp disse prosjektene. Dette arbeidet vil fortsette så lenge 
utbyggingsprosjektene pågår.   
  
Innkjøp  
Innkjøpskompetanse får stadig en viktigere rolle i forbindelse med offentlige anskaffelser 
og administrasjonen har erfart en stigene ressursbruk på innsynsbegjæringer og 
klagesaker ved offentlig anskaffelser. Kommunen har et godt samarbeid med ØRIK, men 
disse tar ikke anskaffelser under terskelverdien på 1,3 mill. kroner. I tillegg er det stor 
pågang fra de andre virksomhetene om innkjøpskompetanse og bruk av 
innkjøpsrådgiveren.   
  
Kommunen har en lang vei å gå for å profesjonalisere innkjøp, offentlige anskaffelser og 
bruk av e-handel, samt økt ressursbruk på kontraktsoppføling, innsynsbegjæringer og 
klagesaker. Med bakgrunn i dette ble det foreslått å øke innkjøpsrådgiverressursen fra 0,7 
årsverk til 1 årsverk i forbindelse med handlingsplanen 2022-2025 og denne ble vedtatt 
07.12.2021. Avtalen med Gjerdrum om samarbeid om innkjøpsrådgiver sies opp og 
kommunen vil i løpet av 2022 få 1 årsverk dedikert til innkjøpsrådgiving.  
 

Gevinstrealiseringer oppnådd i 2021 gjennom digitalisering, prosessendringer og 
nyskapninger 
Virksomheten har jobbet en del med forenkling av rutiner og prosesser på økonomi- og 
lønnsområdet gjennom året. Det er stort fokus på digitalisering og forenklinger i alle ledd 
kontinuerlig.   
 
I løpet av 2021 har vi hatt digitalisert og forenklet fakturautsendingene i enda større grad, 
med større valgmuligheter for mottakerne. Videre jobber vi med forenkling og 
digitalisering av sykelønnsrefusjonsmodulen som vil komme ny i løpet av 2022.  
 
Per dags dato er alle fullmaktsskjemaer i kommunen på papir. Det er et pågående arbeid 
med DGI og øvrige DGI kommuner for å få dette digitalisert.   
 
Videre har vi også jobbet fram grunnlag for et virksomhetsstyringsverktøy for å digitalisere 
arbeidsprosessene innenfor økonomistyring, samt få en digital rapportering av 
økonomiske styringsdokumenter til både innbyggere og politikere. Det bli i september 
vedtatt av kommunedirektørutvalget på Øvre Romerike at alle kommunene tilknyttet DGI 
skulle gå for et virksomhetsstyringsverktøy og økonomisjefene fikk i oppgave å 
gjennomføre dette arbeidet. Hverken ressurser ved DGI eller ØRIK hadde mulighet til å 
bistå dette arbeidet, så mye av arbeidet rundt denne anskaffelsen har blitt utført av 
innkjøpsrådsgiver og økonomisjef i Nannestad. Ved begynnelsen av året ble det 
gjennomført en intensjonserklæring med Framsikt på Doffin. For 2022 vil økonomi forsøke 
å finne finansiering, samt jobbe for å få begynne å innføre virksomhetsstyringsverktøyet 
Framsikt. 
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Medarbeidere 

 
Økonomi har redusert sykefraværet betraktelig fra 2020 til 2021, og endte med et 
sykefravær på 3,3 %. Virksomheten har til sammen 12 årsverk, det betyr at når enkelte er 
syke gir det store utslag for sykefraværsprosenten. Vi har i løpet av 2021 hatt en 
langtidssykemeldt, mens enkeltfravær har vært lavt.   

 

 

Årsverk i 2020 ble hentet ut fra etter annet system enn tallene i 2021, derfor vil ikke årene 

være helt sammenlignbare. 

 

 

8.1.6 ORGANISASJON OG UTVIKLING 

 

Tjenester og oppgaver 
Organisasjon og utvikling består av enhetene HR og organisasjon, service- og 

dokumentsenter samt personalpolitiske tiltak. 

 

Organisasjon og utvikling har hovedansvar for å følge opp Digital samhandlingsstrategi for 

Gardermoregionen og den overordnede digitale utviklingen i Nannestad kommune. 

Samhandlingsstrategien beskriver en felles strategi for digitalisering av kommunale 

tjenester for kommunene i Gardermoregionen i perioden 2019 – 2023. Strategien skal 

sikre at kommunen understøtter de strategiske målene som er satt for regionen gjennom 

regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025.  

 

Den digitale samhandlingsstrategien har tre fokusområder:  

Fokusområde 1 – Kompetanse og organisasjonsutvikling 

Fokusområde 2 – Digitale tjenester og dialog 

Fokusområde 3 - Innovasjon 

Organisasjon og utvikling Regnskap Justert Forbruk i % Avvik Status Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Lønn 10 824 11 666 92,8 % 842 14 895 14 613

Andre driftsutgifter 2 481 3 453 71,9 % 972 3 455 3 791

Driftsinntekter -3 346 -3 511 95,3 % -165 -3 471 -6 013

Sum 9 959 11 608 85,8 % 1 649 14 879 12 391

Økonomi og styring 2020 2021

Sykefravær (%) 7,70 3,30

Økonomi og styring

Årsverk 

2020

Årsverk  

1.tertial 2021

Årsverk 

 2. tertial 2021

Årsverk 

2021

Sum årsverk i virksomheten jf. Budsjett +  12 12 12

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 11 10 10

Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner + 0 0 0

Sum årsverk uten vakanser = 9,8 11 10 10

Sum vakanser = 1 2 2

Egne vikarer -

Kjøp av vikartjenester -

Overtid - 0 0 0

Årsverk uten bemanning = 1 2 2

Sum årsverk uten vakanser fordelt på enheter: 12 12 12
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Gjennom implementering av tiltak innenfor disse tre fokusområdene skal eierkommunene 

realisere sine mål for digitale tjenester til innbyggere og næringsliv i Gardermoregionen.  

 

HR har ansvar for daglig rådgivning og bistand til kommunens ledere og medarbeidere, 

inntak og koordinering av lærlingeplasser, IA-arbeidet og bedriftshelsetjeneste, 

lederopplæring, kompetanseutvikling, medarbeiderundersøkelsen og tilsetting av ungdom 

i sommerjobber. I tillegg har enheten ansvar for å forvalte Hovedavtalens intensjoner og 

sikre et godt, lokalt trepartssamarbeid. Enheten jobber også med oppfølging og rådgivning 

innen HMS, internkontroll, sikkerhet og beredskap for hele kommuneorganisasjonen. 

Oppgaver knyttet til systemutvikling og -forvaltning, prosjektledelse og diverse andre 

administrative oppgaver ligger også i enheten. 

 

Servicekontoret har ansvar for kommunens brukerdialog på nettsiden, Facebook og andre 

sosiale medier, chatbot, sentralbord, skranke og e-post. I tillegg utfører servicekontoret 

noen fellestjenester for virksomhetene i kommunen, slik som å lage ID-kort og forvalting 

av rammeavtalen for mobiltjenester.  

 

Dokumentsenteret har ansvar for drift av post- og arkivtjenesten med arkivforvaltning fra 

arkivdanning til bevaring, behandling av dokumentinnsyn, bistand til saksbehandler, 

ledere og innbyggere samt bevillinger etter alkohol- og serveringsloven. Våren 2021 

gjennomførte arkivtjenesten fysisk flytting av hele fjernarkivet (historisk papirarkiv) fra 

kjeller i kommunehuset til midlertidige arkivlokaler. Fjernarkivet skal tilbakeføres til 

rehabilitert kommunehus i løpet av 2023. 

 

Kommunen har en representant i IKT sikkerhetsutvalget til kommunene i Gardermoregion 

hvor representanter for alle kommunene deltar sammen med sikkerhetsansvarlig i DGI. 

 

På våren 2021 ble Organisasjon og utvikling også tillagt rollen personvernrådgiver. I 

samarbeid med personvernombudet jobber denne rollen med å støtte virksomhetene i 

personvernfaglige spørsmål, samt å sørge for at kommunen overholder sine plikter 

innenfor personvernlovgivningen. 

 

Økonomiske rammer 
Det samlede resultatet i 2021 for virksomheten viser et mindreforbruk på 14,2 % eller 1,65 

mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig lavere lønnskostnader og lavere inntekter enn 

budsjettert. 

 

Lavere lønnskostnader er relatert til personalkostnader knyttet til lærlinger og 

sommerjobb for ungdom som delvis er budsjettert på organisasjon og utvikling, men 

kostnadsført i sin helhet ute på enhetene. Lavere inntekter er hovedsakelig relatert til noe 

lavere inntekter enn budsjettert blant annet relatert til indirekte tjenester selvkost. 

 

Sentrale utfordringer og prioriterte tiltak i 2021  
Koronapandemien har påvirket virksomheten også gjennom hele 2021, både når det 

gjelder arbeidsoppgaver, men også ift. psykososiale arbeidsmiljø. Det har dermed vært 

viktig å opprettholde de faste møtepunktene på Teams for å sikre god dialog med og 

mellom ansatte. Det har også vært et uttalt mål at ansatte skal har minst en arbeidsdag på 

kontoret i løpet av uka, dog ikke alle samtidig, men dette har variert avhengig av de til 

enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjer.  
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2021 har dermed også vært preget av mye beredskapsarbeid knyttet til pandemien og 

leirskredet i Gjerdrum. På tross av dette har det likevel vært stor aktivitet på 

prosjektsiden, fortrinnsvis som følge av implementering av nytt sak-/arkivsystem, 

personalforvaltningssystem, GAT og M365. På grunn av restriksjoner i forbindelse med 

pandemien har det vært vanskelig å gjennomføre planlagt lederopplæring og tiltak i 

sykefraværsoppfølgingsprosjektet, med det til følge av mye ressurser er brukt til 

individuell opplæring og oppfølging. Organisasjon og utvikling har i tillegg bistått 

virksomheter i HMS og risikovurderinger, medarbeiderundersøkelser, arbeidsmiljøsaker, 

personalsaker, rekruttering og varslingssaker for å nevne noe. Medarbeidere fra 

servicekontoret har også i stor grad bidratt under forhåndsstemmingen i forbindelse med 

stortingsvalget. Medarbeidere bidro også på vaksinesenteret ved massevaksineringen i 

desember.  

 

I 2021 flyttet vi ut av kommunehuset, og planlegging og gjennomføring av dette har krevd 

ressurser.  

 

IKT sikkerhetsutvalget har jobbet med ROS-analyser på nye applikasjoner i forbindelse 

med innføringen av M365. De har også sett på informasjonssikkerheten i forbindelse med 

sourcing-prosjektet til DGI og brev fra KS i forbindelse med hackingangrepet på Østre 

Toten sammen med BDO. 

 

For å følge opp TQM som kommunens kvalitets- og internkontrollsystem ble arbeidet med 

å revidere kvalitetshåndboken startet i 2021. Håndboken skal være et hjelpemiddel for å 

sikre god oppfølging og at vi når våre mål i kvalitetsarbeidet i organisasjonen. Forankring 

av kvalitetshåndboken med tilhørende oppfølging videreføres som en viktig oppgave i 

2022. 

Andre prioriterte oppgaver i 2021 har vært: 
• Å benytte KS SvarUt for å sikre mer effektive dialog mellom kommune og bruker  

• Ferdigstilling av arbeidsgiverpolitikken og etiske retningslinjer  

• Revidering av div. reglement og retningslinjer  

• Videreutvikling av lokalt partssamarbeid  

• Videreutvikling av heltidskultur  

• Utarbeide avtaleverk knyttet til arbeidstid  

• Lokale lønnsforhandlinger  

• Utarbeide retningslinjer og gjennomført kurs knyttet til håndtering av vold og 
trusler 

• Gjennomført risikovurderinger knyttet til HMS 

• Videreutvikling av nettside og brukerdialog som følge av pandemien 

• Opplæring av ledere innenfor personvern  

• Anskaffe system for behandlingsprotokoller 

• Øke bevisstheten rundt avviksmeldinger innenfor personvern  

• Revidering og utvikling av personvernerklæringer 

• Gjennomgå kommunens telefoniløsning. Dette videreføres i 2022 

 

  



Nannestad kommune 

Årsberetning 2021 

107 

 

Gevinstrealiseringer oppnådd i 2021 gjennom digitalisering, prosessendringer og 
nyskapninger 

• Økonomisk innsparing på reduserte kostnader knyttet til porto ved økt bruk av 
SvarUt 

• Noe redusert ressursbruk og bedre internkontroll ved ansettelser etter innføring 
av personalforvaltningssystem 

• Bedre internkontroll på variabel lønn og fravær etter innføring av GAT i flere 
enheter 

• Redusering av antall telefoner til sentralbordet på 15 % i forhold til 2020 

• Kraftig nedgang i skrankehenvendelser til servicekontoret på grunn av ny 
beliggenhet på biblioteket og koronapandemien 

• Opplæring og synliggjøring innenfor personvernfaget har ført til økt fokus og 
bevissthet ute i virksomhetene 

• Økt ekstern bruk av elektronisk skjemaløsning og KS SvarUt/SvarInn for en sikrere 
og mer effektiv dialog mellom innbyggere, eksterne aktører, offentlige 
myndigheter og kommunen  

• Reduserte kostnader til frankering ved økt fokus på portokostnader med intern 
kartleggings-/statistikkundersøkelse og økt bruk av elektroniske postforsendelser 
gjennom KS SvarUt. 

 

 
Medarbeidere 

 

 

Årsverk i 2020 ble hentet ut fra etter annet system enn tallene i 2021, derfor vil ikke årene 

være helt sammenlignbare. 

 

Siste kvartal 2021 ble det gjennomført to ansettelser, hhv. konsulent politisk sekretariat 

som begynner 1.2.2022 og kommunikasjonsrådgiver som begynner 10.03.2022. 

 

 

 

Organisasjon og utvikling 2020 2021

Sykefravær (%) 4,56 3,04

Org- og utvikling

Årsverk 

2020

Årsverk  

1.tertial 2021

Årsverk 

 2. tertial 2021

Årsverk 

2021

Sum årsverk i virksomheten jf. Budsjett + 29,2 29,31 29,31 29,31

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 27,31

Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner + 1 1

Sum årsverk uten vakanser = 27,31 29,31 29,31

Sum vakanser = 2

Egne vikarer - 1

Kjøp av vikartjenester -

Overtid -

Årsverk uten bemanning = 1 0 0

Sum årsverk uten vakanser fordelt på enheter: 29,31 0 0

Organisasjon og utvikling 5 5 5

Dokumentsenteret 7,5 7,5 7,5

Lærlinger 14,41 14,41 14,41

Tillitsvalgte, verneombud 2,4 2,4 2,4
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8.2 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. 

 

Organisering av tjenesten 
Tjenesten består av 21,4 årsverk fordelt på 22 ansatte. 20 av disse har 100 % fast stilling. 

Tjenesten er inndelt med virksomhetsleder, fagleder/utvikler, kontorfagligansatte, tre 

teamledere, 13 kontaktpersoner og to familieveiledere. Tjenesten er organisert med 

undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam. Tjenesten har en god grunnbemanning 

med høy fagkompetanse. 

 

Økonomi for rammeområdet 
Barneverntjenesten har i 2021 hatt et merforbruk på 1,4 mill. kroner. Merforbruket kan 

blant annet forklares med følgende:  
1. Innleie av konsulenter til saksbehandling på ordinær saksbehandling på grunn av noe 

sykefravær, foreldrepermisjoner og ansatte som har sagt opp sine stillinger. 
2. Merforbruk skyldes i hovedsak kjøp av institusjonsplasser. 

 

Virksomhetsleder mener å ha et riktig budsjett i forhold til nivå og aktivitet i tjenesten. 

Kompleksiteten i sakene er fortsatt av en slik grad at barneverntjenestene vurderer at 

hjelpebehovet/tiltakene vil holde seg på samme nivå, og mest sannsynlig øke i årene 

framover.  

 

Barneverntjenesten har i 2021 fortsatt å gjennomføre en rekke tiltak for å redusere 

tidligere avvik i driftskostnader. I 2021 har majoriteten av hjelpetiltak blitt driftet internt i 

tjenesten. Bruk av private aktører er redusert til et minimum når det gjelder kjøp av 

hjelpetiltak (funksjon 2510) fordi tjenesten benytter egne familieveiledere. 
 

Barnevernleder har høyt fokus på omløpshastigheten på tiltak og evaluering av saker. 

Tjenesten jobber nå i hovedsak med de sakene tjenesten skal prioritere, dvs. 

kjernebarnevern. Teamlederne har stort fokus på koordinering av tiltak i forhold til faglig 

forsvarlighet og økonomi innenfor det enkelte team, og på tvers.  

Barnevern Regnskap Justert Forbruk i % Avvik Status Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Lønn 26 430 27 288 96,9 % 858 28 186 25 154

Andre driftsutgifter 25 791 19 554 131,9 % -6 237 16 551 22 429

Driftsinntekter -12 322 -8 347 147,6 % 3 975 -6 883 -8 166

Sum 39 899 38 495 103,6 % -1 404 37 854 39 418
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Sammenlignet med tall fra 2020, er det i 2021 noen nedgang i nye meldinger selv om 

antall mottatte bekymringsmeldinger og iverksatte undersøkelser, holder seg stabilt (se 

tabell).  

2510 Barneverntiltak i familien 

Totalt antall iverksatte hjelpetiltak har i 2021 ligget på ca. 80, omtrent det samme antall 

som i 2020. Virksomhetsleder rapporterer 2 ganger pr år til Fylkesmannen med 

registreringstidspunkt 30.06. og 31.12. Ved registreringstidspunktet 30.06.2021 var det 

iverksatt totalt 78 hjelpetiltak og pr. 31.12.2021 var det iverksatt totalt 79 hjelpetiltak. I 

2020 var tallene 96 pr. 30.06. og 89 pr. 31.12. 

 

I kategorien hjelpetiltak ligger både hjelpetiltak i hjemmet (veiledning, avlasting, 

økonomisk dekning av barnehage/SFO etc.), men også ettervernstiltak for ungdom 

mellom 18 og 25 år, frivillige plasseringer utenfor hjemmet og institusjonsplasseringer, jf. 

Bvl. § 4-24 (tvang) og § 4-26 (frivillig). Institusjonsplasseringene skyldes i hovedsak 

omfattende hjelpetiltak og pr. 31.12.2021 hadde barneverntjenesten 5 barn/ungdommer 

på institusjon. 4 av disse barna/ungdommene har kommunen i tillegg omsorgen for. 

Barneverntjenestens egenandel pr barn pr måned ved institusjonsplasseringer var i 2021 

på 76 900 kroner. For ungdom på ettervern blir tiltakene som regel enten at de fortsetter 

å bo i eksisterende fosterhjem, eller at de følges opp i bolig. Barneverntjenesten mottar 

ikke refusjon fra staten ift. disse tiltakene, og må derfor stå for de reelle utgiftene selv. 

Noen av tiltakene er mer omfattende enn andre. 

 

Pr 31.12.2021 var totalt 5 barn/ungdom plassert iht. Bvl. § 4-4, 6. ledd (fosterhjem, 

institusjon), hvor 4 var mellom 18 og 25 år. Pr. 31.12.2021 har barneverntjenesten 

oppfølging av 18 ungdommer mellom 18 og 25 år. 

 

Barneverntjenesten har ikke henvist til kommunens familieteam (lavterskel) i 2021. 

Årsaken til dette er at tjenesten har 2 egne familieveiledere i hver sin 100 % stilling. I 

tillegg har det vært lite kapasitet ved familieteamet på grunn av sykefravær. 

Virksomhetsleder vurderer at lavterskel familieteam bør fortsette å være et «tidlig inn» 

tilbud/tiltak i kommunen og ikke et tilbud/tiltak som tilbys via barneverntjenesten, noe 

som gjenspeiler mildeste inngrepsprinsipp innenfor barnevernretten. Dette innebærer at 

mer inngripende tiltak ikke skal benyttes før mildere tiltak er forsøkt, altså at man ikke 

skal anvende mer inngripende tiltak enn nødvendig, for å oppnå målet med tiltaket. 

Barneverntjenesten tenker at en del veiledningstiltak kan iverksettes kommunalt før en 

eventuell bekymringsmelding sendes barneverntjenesten. 

 
  

 2020 2021 

Totalt antall bekymringsmeldinger 325 310 

Antall henlagte meldinger totalt 

• Henlagte pga forhold utenfor bvl., jfr. § 4-3 

• Vist til annen instans 

• Overført til annen barneverntjeneste i annen kommune 

34 
6 
3 
17 

38 
19 
7 
11 

Henlagte meldinger i aktive tiltakssaker 41 39 

Henlagte meldinger i pågående undersøkelser 59 62 

Antall nye undersøkelser siste året 189 170 
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2520 Barneverntiltak utenfor familien  

Tiltak utenfor hjemmet (fosterhjem, beredskapshjem og institusjon) viser en forsiktig 

nedgang. Pr. 31.12.2020 hadde barneverntjenesten omsorgen for 33 barn, på samme 

tidspunkt i 2021 hadde barneverntjenesten omsorgen for 29 barn. Nedgangen skyldes 

både at barn blir 18 år og derfor kommer i kategorien ettervern, og at barn tilbakeføres til 

biologiske foreldre. Omfattende hjelpetiltak forsøkes alltid først i saker hvor 

barneverntjenesten vurderer omsorgsovertakelse, med mindre det er en akuttsituasjon 

for barnet som fører til umiddelbar flytting ut av hjemmet. Når barn/unge flyttes vekk fra 

biologisk familie, enten som et kortsiktig eller langsiktig tiltak, utløser dette i de fleste 

tilfeller også at det iverksettes omfattende hjelpetiltak i samme periode. Ved en 

fosterhjemsplassering kan det være behov for omfattende veiledningstiltak både for 

biologiske foreldre, fosterforeldre og barnet, i tillegg til iverksetting av aktivitetstiltak, 

avlasting o.l. Når det gjelder tiltak utenfor hjemmet, kan en tenke at kostnadene som 

påløper er egenandel til Bufetat, i tillegg til lønnsutgifter til fosterhjem og andre 

hjelpetiltak om iverksettes. Dette er noe av årsaken til en høy kostand for 

barneverntjenesten på 2520. Barneverntjenesten har også i 2021 vært i 

Fylkesnemnd/Tingretten flere ganger på grunn av tilbakeføringskrav fra privat part 

og/eller endring i samværsomfang. Dette medfører blant annet tilsvarende 

saksbehandling som en ordinær sak om omsorgsovertakelse, og blir en ekstra belastning 

for kontaktpersonene i omsorgsteamet. 

 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2021 
Barneverntjenesten har i 2021 hatt utfordringer med nok kapasitet i tjenesten. Dette 

skyldes i hovedsak sykefravær, foreldrepermisjoner og ansatte som har sagt opp sine 

stillinger. Barneverntjenesten har hatt utfordringer med rekruttering til vikariater og faste 

stillinger. 

 

Barneverntjenesten har tidligere hatt kostnader til kjøp av tjenester/tiltak fra private 

aktører. I 2021 har ikke tjenesten klart å unngå kjøp fra private aktører for generell 

saksbehandling (2440), men ift. hjelpetiltak (2510) er det fortsatt en positiv utvikling. Det 

er jobbet strukturert med evaluering av tiltak, streng budsjettkontroll og holdningsendring 

i tjenesten. I 2021 har majoriteten av veiledningstiltak i familien (2510) blitt driftet av 

kontaktpersonene selv eller tjenestens to familieveiledere. Dette har ført til positive 

tilbakemeldinger internt i tjenesten og fra interne/eksterne samarbeidsinstanser. 

Virksomhetsleder vurderer derfor at målet med å omdisponere midler innenfor egen 

ramme, bygge intern kompetanse, «ta faget tilbake» og være mer tilgjengelig for 

innbyggerne er nådd. Tjenesten benytter fortsatt i noe grad private aktører ift. veiledning i 

hjemmet. Dette gjøres i de tilfeller hvor barneverntjenesten er i behov av veiledere som 

f.eks. behersker et annet språk enn norsk og/eller engelsk, eller hvor tjenesten selv ikke 

har god nok kompetanse til å gjennomføre veiledningen. 

 

Barneverntjenesten benytter fortsatt en del private aktører til veiledning i fosterhjem 

samt kjøp av avlastningstiltak (2520). Fra høsten/vinteren 2021 er det forsøkt jobbet 

strukturert og systematisk med å avvikle kjøp av tjenester fra private innenfor 

fosterhjemsområdet. Denne omstillingen handler om bedre ressursutnyttelse internt i 

tjenesten, samt henvisning til eget interkommunalt veiledningsteam på 

fosterhjemsområdet (Støttepilar). 
Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke 

kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Målet er at endringer i barnevernet 
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skal bidra til at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig 

tidspunkt blant annet ved at; 

 

• Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging 

• Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov 

• Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt 

• Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv 

 

Barnevernsreformen gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og 

økonomisk. Dette stiller krav til ledelse i barnevernet, til kommunens styring av 

barnevernet og til det samlede familie støttende arbeidet. Med reformen vil kommunen få 

et økt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, samt en høyere egenandel for statlige 

barnevernstiltak. Kommunen vil også få et økt faglig ansvar, blant annet gjennom et 

helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem. Økt økonomisk ansvar 

forventes å bli kompensert gjennom noe økning i rammetilskuddet. 

 

Implementering av en slik omfattende reform vil være utfordrende framover. Nannestad 

barneverntjeneste har jobbet systematisk ift. krav som stilles til barneverntjenesten i ny 

reform fra 2017 (kompetanseheving, mindre bruk av private aktører, forsterkning av 

fosterhjem, endring i lovverket etc.). I 2018 startet barnevernledernettverket på Øvre 

Romerike et omfattende samarbeid ift. hvordan løse nye oppgaver som konsekvens av 

ikrafttredelse av ny reform. I 2020 ble Lunner kommune med i samarbeidet. 

Barnevernledernettverket søkte og fikk innvilget prosjektmidler fra Statsforvalteren både i 

2020 og 2021. Midlene ble benyttet til å etablere et interkommunalt veiledningsteam på 

fosterhjemsområdet, Støttepilar. Det er ansatt tre personer i Støttepilar. 

En av oppgavene som overføres fra stat til kommune den 01.01.2022, er tilbud om 

gruppeveiledning til fosterhjem. Støttepilar har fra høsten 2021 ivaretatt denne oppgaven 

for de syv samarbeidskommunene. I tillegg henvises det til Støttepilar om individuell 

veiledning til fosterhjem. Dette for å unngå kjøp fra private aktører, samt på sikt fase ut de 

som benyttes pr i dag.  

Målet med Støttepilar er å forebygge utilsiktede flyttinger fra fosterhjem ved å øke 

kompetansen hos fosterforeldrene. Dette gjøres ved hjelp av gruppe- og individuell 

veiledning. 

 

Året 2021 ble også krevende for tjenesten med tanke på pandemien. Tjenesten har til 

tross for dette vært i ordinær drift og operative. Barneverntjenesten har vært i kontakt 

med innbyggere, fulgt opp hjemmebesøk, møter og samtaler på og utenfor kontoret. 

Barneverntjenesten har vært flinke til å tenke alternativt ift. gjennomføring av 

undersøkelser og oppfølging av tiltak. Eksempelvis har hjemmebesøk blitt gjort om til 

turer i nærområdet, møter på lekeplasser, i parker etc. Frister iht. lovverket er overholdt 

og barn og unge har fått den oppfølgingen de har vært i behov av fra barneverntjenesten i 

denne perioden. Tjenesten har hatt et strengt smitteregime hele 2021 med bruk av 

hjemmekontor (kohort inndeling), bruk av munnbind etc. 

 

Tjenesten ser en sammensatt og alvorlig problematikk i bekymringsmeldingene som 

kommer inn til tjenesten. De fleste bekymringene handler om ulike former for vold i nære 

relasjoner, høykonflikt mellom foreldre, alvorlig atferd hos barn/ungdom og lav 

omsorgskompetanse hos foreldre.  
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På grunn av alle endringer/tiltak i samfunnet i lys av pandemien, er det en økende tendens 

av barn og unge som sliter psykisk og barn og unge som opplever vold i hjemmet. Dette er 

svært bekymringsfullt med tanke på sannsynligheten for økning i antall 

bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i 2022. 

 

Videreførte tiltak i 2021 har vært fokus på kontroll av faktura og utbetalinger. Det er 

utarbeidet et godt internt system for beregning av alle tiltak i og utenfor hjemmet, hvor 

det legges inn beregninger på hvert enkelt barn og prognose. Disse beregningene er 

anonymisert og gjøres tilgjengelig for økonomi i forbindelse med hver månedsrapport. 

Dette har ført til at virksomhetsleder i størst mulig grad har klart å legge inn en realistisk 

prognose for virksomheten i 2021, samtidig kunne melde ifra om et merforbruk tidlig på 

året. 

 
Gevinstrealiseringer oppnådd i 2021 gjennom digitalisering, prosessendringer og 
nyskapninger 
Barneverntjenesten har blitt mer digitale det siste året. Dette gjelder både bruk av Teams, 

men også bruk av sikre plattformer som Visiba Helseappen og Join. Dette gjør at en del 

møter kan gjøres mer effektive og kostnadsbesparende. Et eksempel på dette er bl.a. at 

enkelte samarbeidsmøter kan gjennomføres digitalt i stedet for å reise til andre kanter av 

landet. 

 

Barneverntjenesten har det siste året hatt mange prosesser i forhold til endringer knyttet 

til barnevernsreformen (oppvekstreformen). Dette handler i hovedsak om endring i 

lovverk hvor både kompetanse må styrkes, maler må endres og saksbehandling skal 

utføres med noen endringer. 

 

Den største nyskapningen i 2021 har vært Støttepilar. Det ble i desember 2021 vedtatt at 

Støttepilar skulle være et interkommunalt samarbeid i de syv samarbeidskommunen. 

Støttepilar er et veiledningsteam for fosterhjem bestående av tre ansatte. Målet med et 

slikt team er å forebygge utilsiktede flyttinger fra fosterhjem, bl.a. ved å øke kompetanse 

hos fosterforeldrene. Støttepilar har gjennomført flere gruppe- og individuelle 

veiledninger for fosterhjemmene siden oppstart høsten 2020. Støttepilar begynner 

samtidig å bli kjent utenfor Øvre Romerike og Lunner kommune, og får i dag henvendelser 

fra andre kommuner som enten ønsker å høre om prosjektarbeidet og etableringen av 

teamet, eller kjøpe tjenester fra Støttepilar.   

 

Resultat- og måloppnåelse 
• Barneverntjenesten har kontroll på eget regnskap og budsjett, til tross for et 

merforbruk i 2021. 

• Vakttelefonordningen i tjenesten er evaluert og opprettholdes i årene fremover. 
Tjenestens vakttelefon er bemannet fra kl. 08:00 til kl. 15:00 på hverdager. Fra kl. 
15:00 er det barnevernvakten som har beredskap. Vakttelefonen rulleres internt 
og følger akutt-teamene. 

• Barneverntjenesten har opprettholdt faste kontaktpersoner og kontaktmøter med 
de fleste skoler og barnehager i 2021. Samarbeidsmøter med andre instanser som 
helsestasjonen, NAV, politi, PPT, familieteam m.fl. har grunnet pandemien vært 
vanskelig å få gjennomført som vanlig. 

• Barneverntjenesten vurderer kontinuerlig om det er behov fra tilbud/tiltak fra 
tjenesten ut fra risiko- og beskyttelsesfaktorer rundt barn/ungdom i kommunen.  
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• Implementering av Kvello modellen er videreført og arbeidet med dette 
opprettholdes. Kvello modellen handler i hovedsak om å kartlegge risiko- og 
beskyttelsesfaktorer rundt barn, unge og deres familier. 

• Barneverntjenesten deltar i veiledning med Øyvind Kvello som et 
samarbeidsprosjekt mellom barneverntjenestene på Øvre Romerike og Hadelands 
kommunene. 

• Barneverntjenesten deltar i ulike tverrfaglige samarbeidsfora/arenaer med fokus 
på kommunens forebyggende arbeid.  

• Kompetanseheving i tjenesten: Barneverntjenesten følger Bufdirs 
kompetansehevingsplan så langt det lar seg gjøre. 

• Barneverntjenesten opprettholder etablerte samarbeid med ulike eksterne 
instanser som f.eks. BUP, Barnevernvakten, Barnevernledernettverk, 
Stillasbyggerne m.fl. Samarbeidsmøter er gjennomført som planlagt både fysisk og 
digitalt. 

• Internkontroll og brukerhåndbok er stadig under revidering både ift. nye 
lovendringer (Bvl., GDPR) og innføring og bruk av kvalitetssystemet TQM. Her har 
ikke tjenesten kommet så langt som ønsket i 2021. 

• Barneverntjenesten har på grunn av pandemien blitt mer digitale enn forventet. 
Alle har tilgang til hjemmekontorløsning. Tjenesten har gått over til bruk av Join 
for sikre digitale møter i stedet for Visiba Helseappen. Overgangen til ny plattform 
ble besluttet av økonomiske årsaker.  

• Nasjonal portal for bekymringsmeldinger ble iverksatt og tatt i bruk 
januar/februar 2021. 

• Barneverntjenesten gjennomførte brukerundersøkelse via Bedre kommune i 
2021. På grunn av lav svarprosent vil tjenesten gjennomføre en ny 
brukerundersøkelse høsten 2022.  

• Lederteamet i tjenesten har gjennomført en kursrekke om barnevernledelse i regi 
av KS. 

• Hele tjenesten har deltatt i Bufdirs kompetansesatsing i kommunalt barnevern – 
Tjenestestøtteprogrammet. Programmet er en støtte til barnevernets eget 
utviklingsarbeid. Fokuset var tjenestens eget arbeid med undersøkelser og 
hjelpetiltak. Traumeperspektivet og brukermedvirkning var gjennomgående 
temaer under hele programmet. I forbindelse med deltakelsen, utarbeidet 
tjenesten en utviklingsplan med hovedfokus på overføring av saker mellom de 
ulike teamene. 
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Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat 2021 Mål 2021

Periodemål

2022-2024

Uført utført Utført Pågående Pågående

Utført utført Utført Pågående Pågående

Tidlig innsats KOSTRA 5,9 % 6,3 % 5,4 % 6,0 % 6,0 %

Tverrfaglig samarbeid

Bidra ti l  utarbeidelse av en helhetlig strategisk 

handlingsplan for samarbeid for barn, unge og 

familier i  Nannestad kommune

Ferdig plan Utført Utført Utført

Delta økonomisk i  

ansettelse av 

koordinator på tvers av 

flere tjenester, 

iverksette ti ltak i  

vedtatt handlingsplan

Evaluering av 

endring i  det 

tverrfaglig 

samarbeid. Re 

KOSTRA 17,8 % 16,6 % Avsluttet serie 16,0 %

Ha en stabil og 

god 

grunnbemanning

KOSTRA/kommunemon

itor Bufdir
                 8 988                  9 449                11 745 10 000,-

Redusere nivået i  

takt med 

kommunens egne 

tiltak

Prosjektrapporter, 

evalueringer
Uført  

utført 

pågående
Utført

Utvide 

veiledningsteamet 

("PILAR") i  

prosjektperioden med 

inntil  3 veiledere, 

samtidig som den 

enkelte kommune 

parallelt reduserer 

utgifter ti l  kjøp av 

veiledningsiltak fra 

private aktører

Overføre 

prosjektet inn i  

ordinær drift 

som et 

interkommunalt 

samarbeid etter 

vertskommuned

modellen

Tertialrapporter, 

årsrapporter fra 

barnevernvakten

351 

henvendelser 

(110 av disse 

er 

kontrollbesøk)

Utført Utført

Opprettholde et godt 

samarbeid med 

barnevernvakten

Opprettholde et 

godt samarbeid 

med 

barnevernvakten

Evalueringer, 

oppfølgingsplaner mm
Ikke oppnådd ikke oppnådd Ikke oppnådd

Utarbeide plan for 

implementering av 

"Traumesensitivt 

barnevern" for 

tjenesten

Skal være 

implementert

Effektivisering ved 

bruk av ny 

teknologi 

Samarbeid DGI og 

ØRU - rapporter
Uført  

Vi er i  dag full  

digitalte med 

svar ut/svar 

inn

Utført

Følge utvikling iht 

digitalisering, event. 

Overgang til  nytt 

fagsystem.

Følge utvikling 

iht digitalisering, 

event. Overgang 

til  nytt fagsystem

Rapporter - evaluering ikke gjennomf. ikke gjennomf. Gjennomført

Sette av midler og 

gjennomføre 

brukerundersøkelse i  

regi av KS

Bør 

gjennomføres 

annen hvert år. 

Tjenesten vil  

forsøke å legge 

inn egne 

evalueringer iht. 

brukerundersøke

lser i  

fagprogrammet

Opprette forum. 

Brukerundersøkelse, 

samarbeidsundersøke

lse, tverrfaglig 

samarbeid

ikke gjennomf. ikke gjennomf. Ikke gjennomf

Se på mulighetene for å 

etablere en type 

samarbeidsforum

Gjennomføres 

kontinuerlig

Mindre forbruk /ikke bruk av midler på 12700 2440utført
Ikke oppnådd, 

se årsrapport

Ikke oppnådd, 

se årsrapport

Ingen bruk av private 

konsulenter ti l  

saksbehandling

Ingen bruk av 

private 

konsulenter ti l  

saksbehandling

Jobbe strategisk med 

avvikling av 

"ordinære" konsulent 

ti ltak. De fleste private 

kjøp på tiltakssiden er 

avviklet i  2018, 2 

fam.veiledere ansatt i  

2019

Status quo Utført

Fortsette med 2 

familieveiledere på 

hjelpetiltakssiden og 

ivaretar et hjelpetiltak i  

størst mulig grad 

innenfor egen tjeneste

Utvide 

veilederkapasitet

en internt i  

tjenesten med 

fokus på 

omsorgsteamet 

med midler fra 

staten ifbm. 

reformen

Økonomi

utført v intern 

omorganiserin

g  

Status quo Iverksatt

Iverksette og 

videreutvikle "PILAR- 

veiledningskompetanse 

til  fosterhjem"

Prosjektet 

"PILAR" er 

etablert som et 

vertskommunesa

marbeid mellom 

kommunene på 

Øvre Romerike 

og Lunner 

kommune

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)
Agresso 1,8 % -1,4 % -3,6 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Utført Utført Utført 95,0 % 95,0 %

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Motvirke 

utenforskap og 

sosiale ulikheter

Opprettholde faste kontaktpersoner og kontaktmøter med samtlige skoler og 

barnehager. Samtidig opprettholde faste samarbeidsmøter med Helsestasjon, 

NAV, Politi, PPT, familieteam m.fl. 

Vurdere om behovet for tjenesten er ti lstede ut fra risiko- og 

beskyttelsefaktorer (Kveilo-modellen)

Strategisk mål 2: Oppvekst

Barn med meldinger ift. Innbyggere 0-17 år (prosent)

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling

Utvikle og ti lpasse 

kommunens 

tjenesteapparat

Barn med undersøkelse eller ti ltak per årsverk

Netto driftsutgifter ti l  barnevernstjenesten per innbygger 0-22 år (kr)

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Samhandling

Barnevernledernettverk, læringsnettverk i  regi av Fylkesmannen ift "møte det 

nye barnevernet" 2020

Samarbeid og bruk av døgnåpen Barnevernvakt (døgnåpen fra 31.12.17)

Fagutvikling, implementering av "Traumesensitivt barnevern"  Samarbeid 

mellom barneverntjenester på Øvre og Nedre Romerike i  regi av RVTS Øst

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Barneverntjenesten følger utviklingen iht. fagsystemet Familia

Brukerfokus

Brukerundersøkelse

Foreldre og barn - samarbeidsforum. Kommune 3.0 perspektiv, brukermedvirkning

Vri ressursbruk fra 

behandling ti l  

forebygging og 

tidlig innsats

Redusere/avvikle kjøp av konsulenttjeneste, saksbehandling

Redusere/avvikle kjøp av konsulenttjeneste, ti ltakssiden.

Forsterkning fosterhjem. Vri forsterkningen mer over ti l  oppfølging/veiledning 

enn økonomi. Avhengig av nok ressurser og at prosjektet med de andre bv.tj. 

på Øvre Romerike vedr. fosterhjemsarbeid mot barnevern 2020 iverksettes og 

fungerer (ressursteam)

Optimalisere 

ressursbruk
Øke nærværsprosent
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Medarbeidere 
Tjenesten har hatt en økning i sykefravær i 2021. Fraværet skyldes i hovedsak 

egenmeldinger/sykmeldinger pga. korona, eller egenmelding pga. sykdom hos barn. 

Oppfølging og forebygging av sykefravær har høy prioritet. Både individuell oppfølging, 

arbeidsmiljøtiltak og kompetansehevingssatsing er deler av dette.  

 

 

Trusler fra ulike grupper i samfunnet mot barneverntjenesten generelt i Norge er stabilt 

høyt. Det har de siste to årene vært et ekstra stort fokus i media på barnevernområdet på 

grunn av klagebehandling av mange barnevernssaker i Strasbourg (EMD). Generelt sett 

øker ikke innbyggeres tillitt til barneverntjenesten ved slike saker, men er i stedet med på 

å svekke barneverntjenestens omdømme. Nannestad barneverntjeneste har pr 2021 

ingen saker innklaget til EMD, men benytter i stedet dette fokuset til å gjøre 

internkontroller av saker, endre praksis og prosedyrer ift. kritikken fra EMD.  

 

 

  

Barnevern 2020 2021

Sykefravær (%) 6,61 9,87
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8.3 NAV 
 

 
Tjenester og oppgaver 
NAV har et særskilt ansvar for å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende 

arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. NAV har et stort samfunnsansvar, særlig 

for oppfølging av mennesker som av ulike årsaker har svak tilknytting til arbeidslivet, som 

de som mottar sosialhjelp, deltakere i kvalifiseringsprogrammet, deltakere i 

introduksjonsordningen og ungdom. Videre har NAV ansvar for Husbankens virkemidler 

(startlån, bostøtte, utbedrings- og etableringstilskudd), personer på frivillig/tvungen 

forvaltning og rådgivning knyttet til gjeldsproblematikk og gjeldsordningen. 

 

Økonomi for rammeområdet 
Nav har et totalforbruk for 2021 på 103,6 %. Merforbruket skyldes økte kostnader på 

sosialhjelp med kr 490.000 for 2021. I tillegg har vi hatt et merforbruk i forhold til oppsatt 

budsjett på kvalifiseringsprogrammet i 2021 med kr 350.000.  Andel sosialhjelpsmottakere 

har gått noe ned med 10 % fra 2020 til 2021, men stønadslengden på gjennomsnitt pr. 

mnd. med utbetalinger er stabil. Slik at den økte sosialhjelpskostnaden kan ses i 

sammenheng med blant annet økte levekostnader.  

 

Merforbruket på lønn må ses i sammenheng med vertskommunesamarbeid for NAV 

Nannestad Gjerdrum. Kommunen har forskuttert lønn for Gjerdrum kommune og 

refusjonen vises i driftsinntekter. Man må derfor se budsjettpostene samlet for 2021.  

 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2021 
NAV har gjennomført betydelige digitale endringer de siste årene, både på hvordan vi 

møter innbyggere og våre samarbeidspartnere, men også på hvordan vi samhandler 

internt. Ansatte benytter digitale oppfølgingsverktøy i dialog med innbyggerne som har 

behov for våre tjenester. På slutten av 2019 ble DIGISOS, en løsning for digital 

sosialhjelpsøknad, innført. Dette er en løsning som tilgjengeliggjør en tjeneste hele 

døgnet. NAV opplever at innbyggerne er godt fornøyde med de digitale tjenestene, og ca. 

95 % av alle søknader vi mottar nå, kommer digitalt.  

 

Ungdom under 30 år er en særlig prioritert målgruppe i NAV. Vi har et eget ungdomsteam 

som følger opp unge med behov for bistand. Våre veiledere har blant annet fast 

arbeidsplass på både Jessheim og Nannestad videregående skole. Der har vi ansvar for å gi 

tett individuell oppfølging og forebygging for at flere elever skal kunne fullføre 

videregående opplæring. NAV deltar i SLT-arbeid (Samordningsmodell for lokale 

forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet), kommunalt BRUS (brukerrettet 

samhandlingsforum) og annet prioritert arbeid knyttet til vold i nære relasjoner og tidlig 

inn. 

 

 
 

NAV Regnskap Justert Forbruk i % Avvik Status Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Lønn 16 288 13 815 117,9 % -2 473 14 381 13 819

Andre driftsutgifter 13 897 11 391 122,0 % -2 506 11 157 11 093

Driftsinntekter -4 657 -576 808,4 % 4 081 -579 -2 819

Sum 25 529 24 630 103,6 % -899 24 959 22 093
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Utvidet oppfølging IPS/SE 2021 

Vi har et eget Jobbstøtte team som er dedikert for personer med behov for ekstra støtte 

og hjelp med å komme i arbeid eller beholde ordinært, lønnet arbeid. Vi jobber i teamet 

etter metoden for individuell jobbstøtte (IPS) eller utvidet oppføling (SE). Vi har flere team 

med jobbspesialister (veiledere som jobber etter metodene). Disse har faste arbeidsdager 

i behandlingsteam i kommunehelsetjenesten i begge kommunene, og i behandlingsteam 

ved Øvre Romerike DPS. Teamene har oppnådd gode resultater. Faglige føringer: 65 % 

overgang til arbeid i løpet av et år (hele året under ett). Resultat SE: 62 %. Faglig føringer: 

45 % av deltakerne skal være i jobb/utdanning når tjenesten er avsluttet i løpet av 

kalenderåret (hele året under ett). Resultat IPS: 58 %. 

 

Økonomiske tjenester i NAV inkl. Husbankens virkemidler og økonomisk rådgiving 

Vi jobber både i et forebyggende perspektiv, og i tett samarbeid med namsmann og andre 

aktuelle aktører. NAV tilbyr opplæringskurs både til ansatte i kommunens tjenester og 

som eget tilbud til kommunes innbyggere.  

 

Pågangen på økonomisk rådgiving har i 2021 vært omtrent på samme nivå som i 2020. 

Nivået ligger ca. 30% lavere enn i 2019. Koronapandemien har ført til endringer i hvilke 

saker vi jobber med. En klar tendens er at sakene er av tyngre karakter, som krever mer 

arbeid for å finne frem til gode løsninger. Sakene inneholder stort sett forbruks- og 

kredittgjeld. Det forventes en økning av slike saker som følge av generell prisøkning og 

rentejusteringer gjennom det kommende året. 

 

Vi har en økende andel henvendelser hvor vi veiledes til elektroniske løsninger hos 

Namsfogden og andre statlige etater for å behandle lønnstrekk/utleggstrekk. NAV 

opplever stor pågang på søknader om Startlån, utbedring– og etableringstilskudd 

(rammen for Startlån i 2021 var 40 millioner kroner). NAV har et godt samarbeid med 

private aktører på det private markedet og med andre kommunale etater, og vi deltar i 

tildelingsmøter for kommunale boliger. 

 

Gevinstrealiseringer oppnådd i 2021 gjennom digitalisering, prosessendringer og 
nyskapninger 
NAV har i 2021 jobbet mye med tjenesteutvikling og forbedringsprosesser som følge av 

etableringen av vertskommunesamarbeidet den 01.10.2021. Vi har blant annet etablert 

en ny teamorganisering etter brukerbehov. NAV har startet opp flere prosesser for å 

forankre og videreutvikle samhandling med viktige virksomheter i kommunen, og andre 

sentrale aktører. Gjennom vertskommunesamarbeid skal vi hente ut flere gevinster, som 

vi allerede ser i form av større og bredere fagmiljøer, som igjen vil gi innbyggerne et mer 

differensiert tjenestetilbud.  
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Resultat- og måloppnåelse 

 

Tallet som kommer frem på måleparameteret «Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd.) 

mottakere 18-24» fra SSB sine sider stemmer ikke. Dette er meldt til SSB.  

 

Antall deltakere i introduksjonsprogrammet med overgang til arbeid er for 2021 0 % på 

grunn av covid-19. Introprogrammet er på deltakerne i 2021 blitt forlenget på grunn av at 

de ikke fikk gjennomført oppsatt tidsplan på blant annet norskundervisningen. Derfor er 

overgangen 0 % for 2021. 

 

Måleparameteret «Responstid - kontakt bruker innen 48 timer» er ett parameter NAV ikke 

lenger blir målt på, slik at vi ikke lenger finne tall på dette. Tilsvarende gjelder 

måleparameteret «Øke andelen elever som gjennomfører videregående skole i 

kommunen - redusere frafall». Vi vil derfor se på ny målindikator høsten 2022 i 

forbindelse med handlingsprogrammet for 2023-2026. 

 

 

Medarbeidere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Resultat 

2021

Mål

2021

Periodemål

2022-2024

KOSTRA 0,3 % 0,2 % 1,5 % 2,6 % 2,6 %

KOSTRA 65 83 69 65,0 % Positiv trend

KOSTRA 6 8 13 10,0 % Positiv trend

Imdi 85,0 % 60,0 % 0,0 % 50,0 % Positiv trend

22,0 % 24,0 % Positiv trend

KOSTRA 3,4 2,9 27,6 5> mnd Positiv trend

0,80 % 1,3 % 1,00 % Positiv trend

Sette 

Gardemoregionen 

på kartet som 

integrert bo- og 

arbeidsmarked.

24 stk pr 

mnd
100,0 % 100,0 % 100,0 Positiv trend

80,0 % 85,0 % 95,0 % 90,0 % 90,0 %

96,0 % 98 % Positiv trend

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % 
Agresso 5,7 % 13,7 % -3,6 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

50,0 % 25,0 % 50 %

90,3 % 96,0 % 95,0 % Positiv trend

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Motvirke 

utenforskap og 

sosiale ulikheter

Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til  innbyggere i alderen 20-66 

år

Antall sosialhjelpsplikt med forsørgerplikt for barn under 18 år

Antall mottakere av kvalifiseringsstønad

Antall deltakere i introduksjonsprogrammet med overgang til  arbeid

Strategisk mål 2: Oppvekst

Tidlig innsats

Øke andelen elever som gjenomfører videregående skole i  

kommunen - redusere frafall

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 18-24

Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 inngyggere 18 - 66 år 

(antall)

Øke andelen bedriftskontakter  i  kommunen og nærregionen

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Effektivisering ved 

bruk av ny 

teknologi 

Øke andelen digitale sosialhjelpssøknader til  60 % innen utgangen 

av 2019, 70 % i 2020.

Responstid - kontakt bruker innen 48 timer

Optimalisere 

ressursbruk Overgang arbeid etter endt 5-års periode på intoduksjonsdeltakere

Øke nærværsprosent

NAV 2020 2021

Sykefravær (%) 4,04 7,13
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Årsverk i 2020 ble hentet ut fra etter annet system enn tallene i 2021, derfor vil ikke årene 

være helt sammenlignbare.  

 

Når det gjelder årsverk for 2021, ble denne økt i forbindelse med vertskommune-

samarbeidet med NAV Gjerdrum 01.10.2021. Tallene for 2021 er derfor samlet for NAV 

Nannestad Gjerdrum.  
  



Nannestad kommune 

Årsberetning 2021 

120 

 

8.4 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 saksbehandling tilknyttet elever fra Nannestad som går 

på skole i andre kommuner. 

 

Økonomi for rammeområdet 
Det samlede resultatet for virksomheten viser et positivt resultat på 0,1 %.  

 

Virksomheten har et merforbruk på lønn og det gjenspeiler utfordringer vi ser på 

skolenivå. Flere av skolene har, i likhet med foregående år, elever med behov for ekstra 

voksenstøtte og som tilsier nytilsettinger i løpet av året. Flere av skolene har dessuten 

stått i noen utfordrende personalsaker av ulik karakter og som har resultert i dobbel 

bemanning i enkelte stillinger i påvente av en avklaring.  

 

Virksomhet skole har hatt betydelige utgifter knyttet til Covid-19 også i 2021. Det gjelder 

både med tanke på store vikarutgifter og andre driftsutgifter. Vi har i perioder ikke kunnet 

drifte innføringsklassen som vanlig på grunn av smittevernhensyn og for å kunne gi 

elevene et adekvat tilbud, har hver skole måttet bruke ekstra ressurser til grunnleggende 

norsk. Det er f.eks. slik at Maura skole har hatt en gruppe flyktninger i innføringstilbud på 

sin skole. Vi har også hatt økte lønnsutgifter knyttet til inndeling av elever i mindre 

grupper/kohorter for å ivareta smittevern i tråd med trafikklysmodellen på skoleområdet.  

 

På inntektssiden ser vi en økning og da spesielt når det gjelder refusjoner fra andre 

kommuner. Dette veier opp for økte utgifter. 

 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2021 
Virksomheten arbeider i henhold til mål og føringer i Strategi for mer og bedre læring 

2018-2021 med tilhørende tiltaksprogram. Kompetanseutviklingstiltakene skissert der skal 

sikre kompetanseutvikling for alle ansatte i skoler og SFO.  

 

Året 2021 har i stor grad vært påvirket av Covid-19, men vi har klart å holde fokus på 

kompetanseutviklingen slik den var planlagt. Nannestadskolen samarbeider fortsatt med 

Høgskolen Innlandet (HINN) om implementeringen av læreplanverket og dette blir mer et 

driftsområde fra høsten 2022. Samarbeidet med HINN videreføres dog i 2022 og det er 

søkt om midler i tilskuddsordningen desentralisert ordning for kompetanseutvikling som 

tidligere år.  

 

Skole Regnskap Justert Forbruk i % Avvik Status Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Lønn 198 973 193 990 102,6 % -4 983 179 961 184 784

Andre driftsutgifter 39 102 30 946 126,4 % -8 156 31 047 34 918

Driftsinntekter -45 872 -32 567 140,9 % 13 305 -24 518 -38 683

Sum 192 202 192 369 99,9 % 167 186 490 181 020
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Vi har gjennomført skolevise samlinger i henhold til planen og har gjennomført 

rektormøter og skoleledersamlinger som planlagt.  

Fra høsten 2021 deltar SFO-lederne på skoleledersamlingene. De har tidligere hatt egne 

ledermøter, men vi mener det er mer riktig og hensiktsmessig at de er en del av 

skoleledergruppa. Det har fungert fint. 

Vi har hatt fokus på lederutvikling i Nannestadskolen gjennom 2021 og gjør dette i 

samarbeid med utviklingsveileder Ingvild Sehl. 

 

Virksomhet skole har søkt og fått bevilget kompetansemidler i desentralisert ordning og i 

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. HINN er vårt 

kompetansemiljø i begge ordninger. I kompetanseløftet samarbeider barnehage, skole og 

PPT om kompetanseutvikling. 

 

Høsten 2021 har virksomheten utarbeidet ny strategiplan for barnehage og skole. Den 

vedtas våren 2022 og skal gjelde fra skoleåret 22/23. Vi har der beskrevet tre 

satsingsområder: 

1. Inkludering og fellesskap 

2. Språk og lesing 

3. Profesjonsfellesskap 

 

Gevinstrealiseringer oppnådd i 2021 gjennom digitalisering, prosessendringer og 
nyskapninger 
Virksomhet skole er i prosess med innføring av nytt fagsystem, Vigilo, som skal erstatte 

Visma Flyt og Transponder. Nytt fagsystem vil gjøre ulike prosesser, som bl.a. 

vikarhåndtering, timeplanlegging, fakturering SFO og kommunikasjon hjem-skole enklere 

og mer effektivt. Det vil vi kunne beskrive i mer detalj i 2022. 
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Resultat- og måloppnåelse 

 
 

Nasjonale prøver 5. trinn 

Kartleggingsprøve 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Engelsk 48 52 51 50 50 51 

Lesing 48 48 50 48 49 49 

Regning 48 50 50 47 50 48 

 

Nasjonalt snitt er 50 på kartleggingsprøvene i lesing og regning, og 51 i engelsk. Vi ligger 

på nasjonalt snitt i engelsk, mens vi ligger noe under på de to andre. Resultatene viser 

også en nedgang i antall elever på laveste mestringsnivå i lesing, men en signifikant økning 

i andel elever på laveste nivå i regning. 

 
Nasjonale prøver 8. trinn 

Kartleggingsprøve 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Engelsk 49 49 49 50 50 49 

Lesing 48 48 48 48 49 48 

Regning 48 49 48 48 49 48 

 

Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode

Resultat 

2019 Resultat 2020 Resultat 2021

Mål

2021

Periodemål

2022-2024

GSI 3,0 % 3,6 % 4,3 % 3,0 % 4,0 %

GSI 7,1 % 8,1 % 8,9 % 7,0 % 7,0 %

Oppvekstprofilen 20 % 20 % 22 % 20 % 19 %

Analysebrettet for 

grunnskolen
31,6 % 26,9 % 24,2 % 25,0 % 23,0 %

Analysebrettet for 

grunnskolen
26,0 % 26,7 % 32,5 % 23,0 % 25,0 %

Analysebrettet for 

grunnskolen
33,7 % 19,8 % 30,2 % 25,0 % 25,0 %

Analysebrettet for 

grunnskolen
39,8 % 32,7 % 37,6 % 28,0 % 30,0 %

Analysebrettet for 

grunnskolen
9,5 % 8,1 % 7,1 % 6,0 % > 4,0 %

Analysebrettet for 

grunnskolen
15,5 % 8,9 % 7,0 % 6,0 % > 4,0 %

Uteområdene på 

skolene skal 

fremme fysisk 

aktivitet

Preståsens 

uteområde 

ferdigstilt.

Ferdigstilt Ferdigstilt

Oppgradere 

uteområdene på 

skolene

Oppgradere 

uteområdene på 

skolene

Gode miljøvalg og 

lavere transport-

behov

GSI 41,7 % 41,4 % 38,5 % 40,0 % > 35,0 %

Agresso kr 108.992 kr 295.600

kr 1 655 182 

Større innkjøp 

pga. ny 

læreplan

130.000 > 100.000

Agresso

PC-tetthet 

ikke økt i 

2019

Iverksatt 

september 2020. 

Ikke målbart 

2020.

849 933 kr 750.000 > 650.000

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) til 2,0 % (mindreforbruk)
Agresso -2,5 % -5,5 % 0,1 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Agresso 92,8 % 92,3 % 90,0 % 95,0 % 96,0 %

Vri ressursbruk fra 

behandling til 

forebygging og 

tidlig innsats

GSI

0,4 % 

nedgang i 

antall elever 

med 

spesialunder-

visning.

Andel elever 

med spes.u på 

1.-4. tr: 4,7 %, 

u. trinn: 9,8 %

Andel elever 

med spes.u på 

1.-4. tr: 5,3%, 

U. trinn: 

11,36%

0,5 % nedgang 1 % nedgang

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Motvirke 

utenforskap og 

sosiale ulikheter

Elever i grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)

Elever i grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)

Frafall i videregående opplæring

Elever som får skoleskyss (prosent)

Strategisk mål 2: Oppvekst

Tidlig innsats

Andel elever laveste mestringsnivå, lesing 5. trinn

Andel elever laveste mestringsnivå (nivå 1 og 2), lesing 8. trinn

Andel elever laveste mestringsnivå, regning 5 trinn

Andel elever laveste mestringsnivå (nivå 1 og 2), regning 8. trinn

Fremme trivsel og 

motarbeide 

mobbing

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i månenden eller oftere (av 

andre elever), 7. trinn 

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i månenden eller oftere (av 

andre elever), 10. trinn

Økt fysisk aktivitet på skolene

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur

Andel færre barn i skole med spesialundervisning pga økte ressurser til

utøvende spesialpedagog i barnehage

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Effektivisering ved 

bruk av ny 

teknologi 

Lavere kostnader til kjøp av skolebøker på NUS - 1:1 pcèr

Lavere kostnader til kjøp av skolebøker på barnetrinnet - økt pc-tetthet

Optimalisere den 

samlede 

ressursinnsats Øke nærværsprosent
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Nasjonalt snitt er 50 på alle tre kartleggingsprøver på 8. trinn og elevene i Nannestad 

skårer under dette på alle tre prøver. Vi ser også en økning på de laveste 

mestringsnivåene både i lesing og regning.  

 
Nasjonale prøver 9. trinn 

Kartleggingsprøve 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Lesing 52 52 53 52 51 53 

Regning 51 53 53 51 52 53 

 

Det er forventede en progresjon på 3-4 skalapoeng mellom 8. og 9. trinn. Vi ser at 

Nannestadelevene hever seg som forventet. 

 

Skolemiljø 

7. trinn 

Vi ser at vi fortsatt ligger høyt med tanke på elever som opplever å ikke ha det trygt og 

godt på skolen. Det er allikevel en markant nedgang sammenliknet med forrige skoleår. 

Det er også positivt å se at vi nå ligger lavere enn nasjonalt nivå.  
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10. trinn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi ligger også på ungdomsskolen høyt med tanke på elever som ikke opplever en trygg og 

god skolehverdag. Allikevel ser vi en signifikant nedgang i prosentvis andel fra de to 

foregående årene. 

 

Virksomhet skole har fortsatt stort fokus på arbeid med et trygt og godt skolemiljø og det 

arbeides kontinuerlig med kompetanseutvikling på området, bl.a. i samarbeid med 

Ombudet for barn og unge i Viken og Høgskolen Innlandet. Det har vært tiltak for ulike 

ansattgrupper i skolen som f.eks. SFO-ansatte og for alle ansatte på 

fellesplanleggingsdager. Vi har dessuten hatt tett samarbeid med Statsforvalteren i 

forbindelse med klagesaker og tilsyn.  

 

Medarbeidere 

 
 

Skole 2020 2021

SYKEFRAVÆR

Skole felles 7,64 18,15

PPT 5,38 9,42

Maura skole 10,03 10,98

Maura sfo 11,79 15,57

Preståsen skole 7,59 8,52

Preståsen sfo 11,13 9,61

Eltonåsen skole 9,44 13,32

Eltonåsen sfo 11,14 11,14

Kringler-Slattum skole 4,04 7,10

Kringler-Slattum sfo 11,18 6,90

Nannestad ungdomsskole 5,12 9,12

Sykefravær totalt 7,67 9,98
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Det er til dels store variasjoner i fraværet i de enkelte enheter. En god del av fraværet må 

tilskrives Covid-19 og det har i perioder vært krevende med mye korttidsfravær. Det 

gjøres ellers oppmerksom på at det for de små enhetene, eksempelvis PPT og skole felles, 

vil en enkeltpersons sykmelding påvirke tallene i stor grad. Virksomheten samarbeider 

med HR-avdelingen om oppfølging av sykefravær. Virksomhet skole har også samarbeidet 

med NAVs innsatsteam gjennom året. 

 

 

Årsverk i 2020 ble hentet ut fra etter annet system enn tallene i 2021, derfor vil ikke årene 

være helt sammenlignbare. 

 

Tabellen med årsverk har ikke med ubesatte årsverk og noen av endringene fra 2020 til 

2021 vil være at ubesatte årsverk nå er besatte. Det er også slik at de stillingene hvor vi av 

ulike personalmessige grunner har hatt dobbel bemanning, vil vises i denne tabellen og vil 

sånn sett ikke være en reell økning i årsverk. 

 

Skole felles ble redusert med 0,5 årsverk fra januar 2021, men i antall årsverk meldt her 

inngår prosjektleder i folkehelseprosjektet Temabaserte foreldremøter i skolen. Denne 

stillingen er avsluttet pr januar 2022. 

 

Skoleåret 2021/2022 har Nannestad 18 lærere som deltar i videreutdanning gjennom den 

statlige satsingen «Kompetanse for kvalitet». 

 

 

  

Skole

Årsverk 

2020

Årsverk  

1.tertial 2021

Årsverk 

 2. tertial 2021

Årsverk 

2021

Sum årsverk i virksomheten jf. Budsjett + 252,04 260,08 260,08 260,08

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 248,28 244,67 244,67

Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner + 18,23 22,04 22,04

Sum årsverk uten vakanser = 248,28 244,67 244,67

Sum vakanser = 30,03 37,45 37,45

Egne vikarer - 21,16 26,89 26,89

Kjøp av vikartjenester - 1,5 1,5

Overtid - 0,5

Årsverk uten bemanning = 8,37 9,06 9,06

Sum årsverk uten vakanser fordelt på enheter: 248,28 244,67 244,67

Skole felles 4,4 4,55 4,55

PPT 9,8 9,8 9,8

Maura skole/SFO 51,97 49,24 49,24

Preståsen skole/SFO 63 63 63

Kringler-slattum skole/SFO 19,53 19,53 19,53

Nannestad ungdomsskole 65,48 68,19 68,19

Eltonåsen skole/SFO 34,1 31,36 31,36
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8.5 BARNEHAGE 
 

 
 
Tjenester og oppgaver 
Virksomhet barnehage består av enhetene Midtbygda, Holter, Bjerke og Åsgreina 

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. 
 

Økonomi for rammeområdet 
Barnehageområdet går med omtrent 4,3 mill. kroner i merforbruk i 2021. Dette skyldes i 

hovedsak tilskudd til private barnehager på til sammen 4,6 mill. kroner og et merforbruk 

for barn i andre kommuner på 1,5 mill. kroner.  

  

På inntektssiden henter virksomheten inn mer på oppholdsbetaling enn budsjettert hos de 

kommunale barnehagene, samt på sykelønnsrefusjoner. 
 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2021 
Pandemien har også i år preget barnehagene. Det er allikevel slik at vi har fått 

gjennomført det meste av kompetanseutviklingstiltak i henhold til planen. Samlinger for 

styrerne har vært avholdt hver måned og det har vært arrangert felles fagdager for 

barnehagene i regi av PPT og barnevernet. 

 

Det er søkt om og bevilget midler gjennom regional ordning for barnehage og i 

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. I regional ordning deltar 

de fire kommunale barnehagene, sammen med to av de private, i kompetanseutvikling via 

det nettbaserte prosjektet Inkluderende barnehagemiljø. Dette arbeidet har kommet godt 

i gang og følger progresjonen i utviklingsprosjektet. I kompetanseløftet samarbeider 

barnehage, skole og PPT om kompetanseutvikling. Det er Høgskolen Innlandet (HINN) som 

er vårt kompetansemiljø i arbeidet med kompetanseutvikling for barnehage. 

 

Høsten 2021 har virksomheten utarbeidet ny strategiplan for barnehage og skole. Den 

vedtas våren 2022 og skal gjelde fra barnehageåret 22/23. Vi har der beskrevet tre 

satsingsområder: 
1. Inkludering og fellesskap 
2. Språk og lesing 
3. Profesjonsfellesskap 

 

Veiledningssamlinger for nyutdannede barnehagelærere er gjennomført i henhold til plan 

og i samarbeid med andre kommuner på Øvre Romerike.  

Språknettverk for ansatte er også gjennomført i henhold i planen. 

Barnehage Regnskap Justert Forbruk i % Avvik Status Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Lønn 67 887 71 440 95,0 % 3 553 68 133 63 305

Andre driftsutgifter 86 189 74 142 116,2 % -12 047 71 496 78 628

Driftsinntekter -20 764 -16 525 125,6 % 4 239 -12 812 -18 575

Sum 133 313 129 057 103,3 % -4 256 126 817 123 358
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Virksomhet barnehage har hatt en konstituert virksomhetsleder høsten 2021 og 

kapasiteten til oppfølging av daglig drift har vært redusert. Det ble ansatt en 

barnehagefaglig rådgiver i midlertidig stilling med oppstart i januar 2022.  

 

I Bjerke barnehage har den planlagte utvidelsen av administrasjonsdelen blitt 

gjennomført, men arbeidet er fortsatt ikke ferdigstilt. Det samme gjelder utearealet til 

barnehagen. Dette vil ha fornyet fokus våren 2022. 

 
Gevinstrealiseringer oppnådd i 2021 gjennom digitalisering, prosessendringer og 
nyskapninger 
Barnehagene har tatt i bruk GAT i 2021. GAT er en løsning for bemanningsplanlegging og 

personalstyring. Løsningen har funksjonalitet for korrekt håndtering av arbeidstid og lønn. 

Dette vil gi en enklere og mer effektiv håndtering av disse områdene noe som vil være 

tidsbesparende for både ledere og ansatte.  

 

Virksomheten har også tatt i bruk M365 og verktøyene der bl.a. Teams. Dette vil også gi 

gevinster knyttet til enklere samhandling o.l. 
 

Resultat- og måloppnåelse 
Kommunen har oppfylt sin plikt til å tilby barnehageplass til alle med rettighet i 2021. 

Per 15.12.21 hadde 793 barn plass i barnehagene i kommunen, en liten økning 

sammenliknet med året før. Av disse hadde 48 % hadde plass i kommunal barnehage – 

samme som i 2020.  

 

 

 

Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Resultat 

2021

Mål

2021

Periodemål

2022-2024

KOSTRA 72,3 % 71,9 % 72,1 % 76,0 % 78,0 %

KOSTRA og 

BASIL
25,7 % 26,2 % 30,3 % 25,0 % 25,0 %

KOSTRA 17,5 % 17,5 % 18,2 % 18,0 % 18,0 %

Analyse-

brettet
27,2 % 32,2 % 35,9 % 40,0 % 42,0 %

Basil 70,6 %

Styrere: 

100% 

Ped.ledere: 

82,7%

90,0 % 98,0 %

KOSTRA 75,8 % 77,2 % 71,2 % 80,0 % 85,0 %

KOSTRA 94,1 % 92,4 % 92,0 % 96,0 % 98,0 %

Gode miljøvalg og 

lavere transport-

behov

Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående

Interkommunale 

samarbeid
Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) til 2,0 % (mindreforbruk)
Agresso -0,1 % -0,8 % -3,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

87,5 % 84,7 % 85,9 % 90 % 93 %

Effektivisering ved 

bruk av ny 

teknologi 

Utført Utført Utført Utført UtførtFortsette arbeidet med digitalisering av søknadsprosesser

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur

Følge opp miljøfyrtårnkrav

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Deltagelse i regionale nettverk - romeriks nettverk

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Optimalisere den 

samlede 

ressursinnsatsen
Øke nærværsprosenten

Tidlig innsats

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto 

driftsutgifter, i prosent

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning

Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (Prosent)

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (Prosent)

Strategisk mål 2: Oppvekst

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Motvirke 

utenforskap og 

sosiale ulikheter

Andel minroitetsspråkelige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år 

(prosent)

Andel barn som får ekstra ressurs til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til 

alle barn i barnehage. Alle barnehager (prosent)
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Den positive endringen fra 2020 når det gjelder rekruttering av pedagoger med godkjent 

barnehagelærerutdanning, styrker seg i 2021 og vi har færre på dispensasjon selv om de 

fleste barnehagene fortsatt har noen på dispensasjon.  

 

Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse ble gjennomført helt på slutten av året.  

 

(Høyeste mulig score: 5)  

 

Det er gjennomgående best score på barns trivsel og det er gledelig at vi ligger på 

landssnittet her. Vi ser at vi har mer å hente på bla. informasjon. Det skal vi se nærmere 

på framover. 

 
 

Medarbeidere 

 
 

Det er til dels store variasjoner i fraværet i de enkelte enheter. En god del av fraværet må 

tilskrives Covid-19 og det har i perioder vært krevende med mye korttidsfravær. Det 

gjøres ellers oppmerksom på at det for de små enhetene, eksempelvis barnehages felles, 

vil en enkeltpersons sykmelding påvirke tallene i stor grad. Virksomheten samarbeider 

med HR-avdelingen om oppfølging av sykefravær. Virksomhet barnehage har også 

samarbeidet med NAVs innsatsteam gjennom året. 

 

Barnehage 2020 2021

SYKEFRAVÆR

Barnehage felles 20,85 10,66

Bjerke barnehage 13,52 19,01

Midtbygda barnehage 15,99 15,12

Holter barnehage 15,78 11,48

Åsgreina barnehage 14,60 12,84

Sykefravær totalt 15,29 14,08
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Årsverk i 2020 ble hentet ut fra etter annet system enn tallene i 2021, derfor vil ikke årene 

være helt sammenlignbare. 

 

Tabellen med årsverk har ikke med ubesatte årsverk. Barnehage felles har hatt 0,5 % 

stilling ubesatt i perioden september til desember 2021.  

 

Barnehageåret 2021/2022 har Nannestad tre ansatte som deltar i videreutdanning 

gjennom den statlige satsingen «Kompetanse for kvalitet». 

 

  

Barnehage

Årsverk 

2020

Årsverk  

1.tertial 2021

Årsverk 

 2. tertial 2021

Årsverk 

2021

Sum årsverk i virksomheten jf. Budsjett + 93,49 108,94 106,94 106,94

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 89,9 88,5

Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner + 21,9 15,4

Sum årsverk uten vakanser = 89,9 0 88,5

Sum vakanser = 40,94 106,94 33,84

Egne vikarer - 10,3 16,2

Kjøp av vikartjenester - 20 11,8

Overtid - 0

Årsverk uten bemanning = 10,64 106,94 5,84

Sum årsverk uten vakanser fordelt på enheter: 89,9 0 88,5

Barnehage felles 2 2

Midtbygda barnehage 21 22

Holter barnehage 29,8 28

Bjerke barnehage 17,4 14,6

Åsgreina barnehage 19,7 21,9
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8.6 KULTUR 

 

Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet kultur består av enhetene Nannestad kulturskole og Nannestad bibliotek, 

i tillegg til kulturstaben. Kulturskolen driver hovedsakelig opplæring av barn og unge innen 

kunst og kulturfag, og arrangerer en rekke konserter og forestillinger hvor elevene får vist 

seg frem. Nannestad bibliotek driver primært med formidling og utlån av bøker og andre 

medier, men er også en møteplass for mennesker i alle generasjoner. Biblioteket har 

utviklet seg til å bli en betydelig arrangør av ulike kulturarrangementer.  

 

Kulturadministrasjonen jobber med større arrangementer, tilskuddsordninger, oppfølging 

av lag og foreninger innen kultur, idrett og friluftsliv, langtidsutleie av idrettsanlegg, Den 

kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, samtidig som man også har 

forebyggende oppgaver og aktiviteter for barn og unge.  

 
Som del av det forebyggende arbeidet inngår blant annet utekontaktenes oppsøkende 
tjeneste og ansvaret for oppfølging av SLT-arbeidet i kommunen. SLT står for 
«samlokalisering av rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak» og det er utekontaktene som 
er kommunens SLT-koordinatorer. I tillegg ivaretar virksomheten blant annet 
ferieaktiviteter, fritidsklubben og sekretariatsfunksjonen for ungdomsrådet. 
 
Økonomi for rammeområdet 
Virksomheten har ikke avvik av betydning i 2021, og noe av avviket både på inntekts og 

utgiftssiden kan forklares med økt bruk av tilskuddsmidler. Virksomheten mottok i 2021 

midler til sommerskole fra Utdanningsdirektoratet (Udir) på 1,7 mill. kroner og totalt 0,4 

mill. kroner fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), hvor av 0,2 mill. kroner 

til BUA og 0,2 mill. kroner til ferieaktiviteter.  

 
Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2021 
 

Kulturstaben  

Kulturstaben har et bredt spekter av oppgaver. I 2021 har mye av fokuset vært rettet mot 

de store byggeprosjektene i kommunen, i form av kommunehuset, svømmehallen, 

kulturtunet og rehabilitering av kunstgressdekket ved Nannestadhallen. Kulturstaben har 

som del av spillemiddelordningen tett kontakt med idrettslagene i arbeidet med å utvikle 

lokale idrettsanlegg. Dialogen med frivilligheten gjennom kulturrådet, idrettsrådet og 

Frivilligsentralen oppleves som god, og disse utgjør en viktig ressurs i samarbeidet med 

kommunen til felles nytte for kommunens innbyggere. 

 

Nannestad bibliotek 

Bibliotekets drift har også i 2021 blitt påvirket av pandemi. Antall utlån og arrangementer 

har holdt seg stabilt på samme nivå som i 2020, mens antall besøk har gått noe opp i 

forhold til året før. Biblioteket hadde reduserte åpningstider første halvår. I perioden med 

full nedstenging fikk innbyggerne tilbud om levering av bøker som «take-away». I 

Kultur Regnskap Justert Forbruk i % Avvik Status Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Lønn 12 884 12 838 100,4 % -46 12 746 12 984

Andre driftsutgifter 8 597 3 916 219,5 % -4 681 3 531 10 685

Driftsinntekter -6 697 -1 956 342,4 % 4 741 -1 786 -4 549

Sum 14 784 14 798 99,9 % 14 14 491 19 120
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vårsemesteret ble deler av biblioteket også oppgradert i forbindelse med etablering av 

kommunens servicekontor i lokalet.  

Fra juli har det vært ordinære åpningstider og stortingsvalget ble gjennomført i biblioteket 

lokaler med 3372 avlagte stemmer. Etter valget ble høstens oppsatte 

arrangement gjennomført i sin helhet.  På slutten av året ble bibliotekets kulturarena 

benyttet til ventesone for vaksinering og i overkant av 2600 mennesker benyttet 

biblioteket til dette formålet. 

 

Kulturskolen 

For kulturskolen har også 2021 blitt preget av pandemi og smitteverntiltak. Nannestad 

kulturskole følger trafikklysmodellen, og det ble mye undervisning på rødt nivå i første 

kvartal av 2021. I denne perioden foregikk individuell undervisning fysisk, mens 

gruppeundervisning ble gjennomført digitalt. Kulturskolen har etterstrebet å holde fysisk 

undervisning i kulturskolens lokaler, og berømmer et godt samarbeid med miljørettet 

helsevern for å ha fått dette til. Kulturskolens lærerstab har vært svært løsningsorienterte 

og fleksible i sin håndtering av arbeidsoppgavene.  

Med ombyggingen av kommunehuset flyttet kulturskolen ut til midlertidige lokaler. 

Kulturskolen har fra skolestart i august 2021 hatt hovedvekten av undervisningen 

samlokalisert med Nannestad ungdomsskole. I tillegg har det vært et godt samarbeid med 

Preståsen barneskole, hvor kulturskolen benytter lokalene til deler av 

teaterundervisningen. Gruppeundervisning i dans og teater har dessverre hatt noe 

krevende forhold, men igjen viser lærerstaben stor vilje til å optimalisere undervisningen i 

lite egnede lokaler. Å være i midlertidige lokaler gir også kulturskolen mulighet til å løfte 

blikket, og dette har gitt oss gode erfaringer med å videreutvikle tilbudet og samarbeidet 

med den enkelte skole.  

 

Fra oppstart av høstsemesteret 2021 har kulturskolen vært ledet av en konstituert rektor. 

Kulturskolen har hatt fokus på økt rekruttering i form av skolegårdsbesøk, og med bidrag 

fra elever gjennom konserter, utstillinger og forestillinger. Spesielt gledelig var det at 

kulturskolens teaterelever fikk gjennomført forestillingen En blodrød affære i Bjerke 

Velhus 3. og 4. desember. Uten den faste scenen i kommunehuset, har kulturskolen brukt 

alternative visningsarenaer, som Bjerke velhus, Nannestad bygdemuseum og Eltonåsen 

skole som konsertarena. I tillegg har kulturskolen brukt Gjerdrum kulturhus, biblioteket og 

kirkene i Nannestad. Kunstelevene har hatt utstilling i atelieret til kunstlærer Christoffer 

Fjeldstad. Dessverre ble også året avslutningsvis preget av koronapandemien. 

Kulturskolen valgte å utsette både danseforestilling, teaterforestillingen «Piken med 

Svovelstikkene» og konsert med kulturskolens blåsere. Videre ble sangelevenes 

julekonsert dessverre avlyst. 

Kulturskolen opplever å ha god dialog i samarbeidet med Skolekorpset i Nannestad. 

Skolekorpset er preget av pandemien som kulturlivet ellers, noe som gir utslag for 

korpsets rekruttering og økonomi. Skolekorpset valgte å si opp avtalen om kjøp av 

dirigenttjenester fra kulturskolen med virkning fra årsskiftet 21/22. Avslutningen av 

dirigentoppgavene gir kulturskolen personalmessige utfordringer, som må håndteres i 

2022 og setter retning for en kulturskole i endring. 

 
Fritidsklubben & ferieaktiviteter 

Første kvartal i 2021 var fortsatt preget av nedstengning og en stengt fritidsklubb. Fra 

våren ble det igjen åpnet opp for ungdommen og de kom sakte, men sikkert tilbake til 

møteplassene sine. Da var e-sport-rommet ferdig på fritidsklubben og tilbudet til 

ungdommen fremstår nå som mye mer attraktivt. Fra skolestarten i august kom det en 
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stor økning av deltakere til fritidsklubben, med opptil 100 ungdommer innom hver torsdag 

kveld. Vi var da nødt til å rekruttere frivillige til å bistå på fritidsklubben for å kunne være 

nok voksenpersoner til stede med så mange ungdommer. I snitt har fritidsklubben hatt 45 

personer innom ukentlig, og mange av disse er sårbare ungdommer som vi svært gjerne vil 

ha en tett dialog med. Høsten 2021 har vi også hatt åpen fritidsklubb for 5-7. trinn med 

hjelp fra frivillige ressurser.  

 

Ferieaktivitetene i 2021 fikk et skikkelig oppsving da kommunen, på lik linje med alle 

andre kommuner i Norge, mottok særskilte tilskuddsmidler fra Udir til sommerskole. Vi 

fikk hele 1,7 mill. kroner til rådighet og disse ble brukt til å ha gratis aktiviteter i både 

sommer- og høstferien.  

 

Utekontakten/SLT-koordinator 

Utekontaktens forebyggende arbeid ble også påvirket av smittevernrestriksjonene i 2021. 

Kjøreturer med ungdommene er en fin måte å bygge relasjoner og kontakt med ungdom 

på, men var krevende å få til grunnet forskjellige tiltak gjennom året. Etter hvert som det 

ble lysere dager og koronarestriksjonene lettet, fikk utekontakten etablert mer kontakt 

med ungdom ute på kjente områder hvor barn og unge oppholdt seg. 

 

I perioden mai-august var det kun en utekontakt i Nannestad grunnet vakant stilling. I 

forbindelse med felting på kveld og i helgene fikk utekontakten bistand fra fritidsklubben, 

eller feltet sammen med utekontakter fra nabokommunene. I tillegg har utekontakten 

også vært med på forskjellige ferieaktiviteter som har vært arrangert i løpet av 2021.  

 

Grunnet pandemi og mangel på kapasitet ble det i 2021 arrangert 1 frokostmøte i regi av 

SLT. Møter i SLT-rådet (hver 6 uke) og politirådet (hvert kvartal) ble gjennomført digitalt. 

Høsten 2021 ble en «Trygghetsvandring» arrangert. Dette tiltaket fikk gode 

tilbakemeldinger og det er ønskelig å gjennomføre en liknende vandring også i 2022.  

 

Arrangementer på tvers av enhetene 
• 8. mai-markeringen ble denne gangen gjennomført i et samarbeid med major Hilde 

Enger Haugen fra Forsvaret (Sessvollmoen). I forkant av 8. mai hadde hun en samtale 
med ordfører Hans Thue, som ble lagt ut på innbyggerportalen og sosiale medier på 
selve frigjøringsdagen. Dette ble gjort for å rette fokuset mer mot unge veteraner og 
de som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i nyere tid. Her fikk vi også 
bistand fra to vernepliktige soldater, som tok ansvaret for flaggheising med fanfarer 
fra trompetister fra kulturskolen. Etter seremonien ble det servert kaffe og kringle 
inne på kommunehuset for alle fremmøte – ca. 20 totalt.  
 

• 17. mai ble også i 2021 gjennomført på en annerledes måte på grunn av pandemien. 
Nannestad IL og Natteravnene tok et overordnet ansvar for selve planleggingen og 
gjennomføringen av arrangementet, med bistand fra kulturvirksomheten. Det ble 
kjørt live-stream fra Nannestad ILs e-sport lokaler på fritidsklubben, samt arrangert en 
lengre bilkortesje som kjørte på kryss og tvers i hele kommunen. 
 

• «Kulturnatt Gardermoregionen» ble i 2021 gjennomført lørdag 16. oktober. 
Programmet her i Nannestad bestod av flere ulike arrangementer for mange 
målgrupper. På biblioteket var det på dagtid hobbydag for familier med påfølgende 
‘Sirkus Buster’ dukketeater. Samme kveld var det åpning av kunstutstillingen ‘Tellings’ 
på Galleri Ler, samtidig som det ble arrangert UngNannestad festival på Nannestad 
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ungdomsskole. Festivalen var et samarbeidsprosjekt med ungdommer fra 
ungdomsrådet og natteravnene. Over 200 ungdommer deltok på denne 
gratiskonserten. 

 
Gevinstrealiseringer oppnådd i 2021 gjennom digitalisering, prosessendringer og 
nyskapninger 
Pandemien har satt sitt preg på aktivitetene i kulturvirksomheten, men samtidig har også 

nye tiltak blitt etablert. For utekontaktene har spesielt bruken av dataverktøyet SOMA 

vært et nyttig redskap for å ivareta loggføringer og personopplysninger på en sikker måte i 

forbindelse med det forebyggende arbeidet. Nannestad og Nes er de første kommunene i 

landet som bruker den skybaserte løsningen. Dette er en betydelig bedre løsning enn 

tidligere loggføring i krypterte mapper og tilsvarende verktøy. 

 

Som det fremgår av målkortet, har også arbeidet rundt sommerferieaktivitetene blitt 

styrket betydelig gjennom viktige tilskuddsordninger. I 2020 var det 13 aktiviteter i 

skoleferien, mens i 2021 var det 25 ulike kurs og 521 påmeldinger gjennom 4 hele uker 

med aktiviteter. I tillegg fikk 14 ungdommer sommerjobb via sommerskolen, og dette 

kommer i tillegg til sommerjobbene utlyst av kommunen sentralt. 

 

For bibliotekets del har mulighetene som ligger i digitale løsninger gitt 

biblioteksamarbeidet i Viken et løft, da det er lett for ansatte å delta på korte kurs og 

møter digitalt, uten å bruke tid på reisevirksomhet. Dette er en gevinst som ansatte setter 

pris på og som kommer bibliotektjenesten til gode. 

 
Resultat- og måloppnåelse 
 

 
 
  

Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode

Resultat 

2018

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Resultat 

2021

Mål

2021

Periodemål

2023

1 481 2 296 2 671 2 926 2700 3 000

65 76 84 82 95 90

50 50 50 157 80 80

0 3 0 1 3 5

107 106 32 34 100 110

42 140 42 235 35 598 37 221 42 000 45 000

69 68 35 24 50 100

10 11 13 25 15 15

Sette Gardermo- 

regionen "på 

kartet"

2 3 0 2 3 5

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) til 2,0 % (mindreforbruk)
Agresso 4,9 % -3,6 % -33,0 %

Mellom 2,0 

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

94,7 % 97,1 % 94,3 % 97,3 % Positiv trend Positiv trend

Tidlig innsats
Antall arrangementer i biblioteket for barn og unge

Antall arrangementer for alle i tilknytning til skoleferien (aktivitetsuke)

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Regionale kultur og idrettsarrangementer

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Optimalisere 

den samlede 

ressurs-

innsatsen Øke nærværsprosenten

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Turstier og 

friluftsområder
Antall brukere av stolpejakt

Utvide antall stolper

Motvirke 

utenforskap og 

sosiale ulikheter

Øke antall brukere på ungdomsklubben

Arrangementer i regi av ungdomsrådet

Antall arrangementer - voksne

Øke antall utlånte bøker/medier
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Statistikk bibliotek 

Totale ble 58 ulike arrangementer for barn og voksne gjennomført i 2022, fordelt på 34 for 

voksne og 24 for barn og unge. Det ble satt ny rekord av deltagere i årets nettbaserte 

Sommerles-kampanje, som ble avsluttet med en flott isfest og besøk av Oslo reptilpark. 

Denne festen ble delvis gjennomført utenfor biblioteket og mer enn 250 barn og voksne 

deltok. 

 

Totalt var det 39041 besøk i biblioteket og det ble lånt ut 37221 fysiske og digitale 

bøker/medier. 

 

Statistikk kulturskolen 

Gjennomført 8 arrangementer med deltakelse fra fagene musikk (5), teater (4) og kunst 

(1). 

 

Elevplasser:  
• Basert på elevtall fra kulturskolens administrasjonssystem var antallet elevplasser 

ved årsslutt i 2020 på 323 personer. Ved årsslutt i 2021 var det totalt 291 
elevplasser og med 167 personer på venteliste. 

• Elevantallet har vært synkende i løpet av årene preget av pandemi. Kulturskolen 
har lange ventelister på enkeltfag, mens andre faggrupper har lavt tilfang av 
elever. Kulturskolen må framover arbeide både for å motivere eksisterende 
elever, rekruttere nye elever til kulturskolen og rekruttere i samarbeid med 
Skolekorpset i Nannestad. I tillegg må det jobbes med å videreutvikle eksisterende 
tilbud – både innhold og lokasjoner, samt tenke nye kulturskoletilbud for 
framtiden. 

 

 
Medarbeidere 

 

Sykefraværet i kulturvirksomheten er lavt, og nærværsarbeidet har vært prioritert med 

tett og god oppfølging av de ansatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur 2020 2021

Sykefravær (%) 5,72 2,72
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Årsverk i 2020 ble hentet ut fra etter annet system enn tallene i 2021, derfor vil ikke årene 

være helt sammenlignbare. 

 

Ved årsslutt var det tre langtidspermisjoner i virksomheten. Kulturskolerektor Stein-

Magne Eggen fikk permisjon fra 1.8.2021 til 31.7.2022. Inga Lotte Norbye gikk inn i som 

vikar i 50 % stilling som rektor fra 1.8.2021, med permisjon i 50 % fra stillingen som 

kulturskolerektor. Ronny Nilsen er konstituert som leder for virksomhet Kommunal drift 

fra 1.9.2021 til 31.7.2022, i tillegg til å ha oppgaven som kultursjef. 
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8.7 FOREBYGGENDE HELSEVERN 
 

 
 

Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet og virksomheten Forebyggende helsevern omfatter følgende funksjoner 

og tjenester:  

 

• Familiesenteret består av helsestasjon 0- 5 år, skolehelsetjeneste, 

ungdomshelsetjenesten, jordmortjeneste samt smittevern. 

• Lavterskel Team som består av familieveiledere samt 

frisklivskoordinator/frisklivssentral. 

• Rus og psykisk helse, samt Ambulerende ressursteam. Herunder kommunens 

Psykososiale kriseteam.  

• Kommunepsykolog. 

• Tidlig inn-koordinator 

• Folkehelsekoordinator. 

 

Økonomi for rammeområdet 
Virksomheten hadde et merforbruk på 1,4 mill. kroner i 2021. Avviket skyldes i hovedsak 

økte utgifter til kjøp av plasser til ressurskrevende tjenester.  

 

Rus og psykisk helsetjeneste opplever et økende behov for helse- og omsorgstjenester hos 

innbyggerne og økning av personer med omfattende bistandsbehov, dette viser seg i 

stadig i form av søknader om bemannede boliger og behov for tett oppfølging. Dette er 

pasienter med behov som ikke kan dekkes i form av punkttjenester.  

I forbindelse med reorganisering av virksomheten Forebyggende helsevern er rammen 

redusert med 24,9 mill. for områdene som følger kommuneoverlegen. 

 

Fra 01.01.21 flyttet enhet Rus og psykisk helse fra virksomhet Støttetjenesten til 

virksomhet Forebyggende helsevern. Fra høsten 2021 overtok enheten Rus og psykisk 

helse drift av ambulerende ressursteam, tidligere underlagt Miljøtjenesten. Virksomheten 

har derfor fått overført 11.8 mill. kroner. Opprettelsen av Forebyggende helsevern har ført 

til utgifter knyttet til leie av kontorlokalet: 100 000,- pr år samt kartlegging av nytt 

journalsystem- SOMA/Alcuris. Dette vil fortsette i 2022. 

 

Det ble pålagt virksomheten å kutte i budsjettet for 2021. Kuttet ble en familieveileder i 

100 % stilling, samt diverse utgifter i budsjettene.  

 
Status for sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2021 
Hovedutfordringen for virksomheten Forebyggende helsevern er å dimensjonere 

lovpålagte tjenester i forhold til befolkningsveksten og det økende oppgavetilfanget fra 

staten og spesialisthelsetjenesten.  

 

Som et ledd i denne dimensjoneringen er det startet opp en tverrfaglig prosess høsten 

2021. Arbeidet er et samarbeid med Støttetjenesten, Helse og Forebyggende helsevern, 

Forebyggende helsevern Regnskap Justert Forbruk i % Avvik Status Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Lønn 33 767 34 140 98,9 % 373 29 477 22 062

Andre driftsutgifter 8 837 6 772 130,5 % -2 065 2 735 28 270

Driftsinntekter -8 019 -7 747 103,5 % 272 -2 394 -10 001

Sum 34 586 33 165 104,3 % -1 421 29 818 40 330
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samt støttefunksjoner i kommunen fra juss og økonomi. Arbeidsgruppen skal kartlegge og 

vurdere tildelingen av helsetjenester i Nannestad kommune i sin helhet. Målet med 

gjennomgangen av tildelingsprosessen er å sikre god kvalitet på tildeling av tjenester til 

innbyggere i kommunen. 

 

Parallelt med dette jobbes det med boligsosial handlingsplan og en utredning ift bolig med 

bistand for brukergruppen innenfor tjenestene Rus og psykisk helse. Dette er et tverrfaglig 

samarbeid mellom alle virksomhetene i kommunen.  

 

Fra januar 2021 ble virksomhet Forebyggende helsevern reorganisert. Dette var på 

bakgrunn av politisk vedtak. Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i PS 16/89 Budsjett 

2017/Handlingsprogram 2017 – 2020 samt saksprotokoll fra kommunestyret 13.02. 2018 – 

PS 10/18 Temaplan Psykisk helse og rus 2017 – 2020 vedtakspunkt 3, vedtok ADM-

utvalget 04.06.20 å overføre enheten Rus- og psykisk helsetjeneste til virksomhet 

Forebyggende helsevern. 
• Kommuneoverlegen ble flyttet til kommunaldirektørens stab. Funksjoner som vil 

følge kommuneoverlegen er legetjenestene, herunder 10 fastleger, turnuslege, 
legevakt, kommunale akutte døgnplasser (KAD/KØH) samt privatpraktiserende 
fysioterapeuter (6 fysioterapeuter betjener 5,25 hjemler). 

• Rus- og psykisk helsetjeneste og ambulerende ressursteam flyttes fra virksomhet 
Støttetjenesten til virksomhet Forebyggende helsevern. 

• HUVO og Miljørettet helsevern flyttes til kommuneoverlegens område. 

 

Folkehelsearbeidet 2021 

Folkehelsekoordinator er i dag ansatt i en 40 % i Nannestad kommune. For 2021 ble 

stillingen noe omdisponert til å arbeide med smittesporingsarbeidet under pandemien. 

Foruten dette har Folkehelsekoordinator lagt frem et forslag for kommunens systematiske 

folkehelsearbeid fremover. Dette vil danne et grunnlag for hvordan kommunen kan 

arbeide med folkehelse, og sikre god oversikt over faktorer som innvirker på kommunens 

folkehelse. Folkehelsekoordinator deltar som kommunens representant inn i det 

interkommunale samarbeidet Folkehelseforum for Øvre Romerike. Her deltar 

folkehelsekoordinatorer og kommuneleger fra Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Gjerdrum, Nes 

og Ullensaker. Dette er en viktig arena for utveksling, oversikt og drøfting av tema knyttet 

til folkehelse på Øvre Romerike.  

Folkehelsekoordinator har administrert støtte fra Partnerskapsmidlene mottatt fra Viken 

til tiltak i kommunen som støtte til blant annet «ungnannestad» - nettside for barn og 

unge, Nannestad og Bjerke løypekjørerlag og vedlikehold av skolenes vanndispensere. I 

tillegg har det vært administrert støtte til prosjektet i Program for folkehelse.  

 

Tidlig-inn koordinator 

I budsjett for 2021 ble det opprettet en Tidlig inn-koordinator. Den ble igangsatt 01.10.21 

Etter oppstart har koordinatoren etablert et samarbeid med Romerike krisesenter og 

ferdigstilt prosedyrer ift reetablering av innbyggere etter opphold på krisesenter. 

Handlingsplanen for Tidlig inn ble revidert høst 2021, og det ble utformet prosedyre og 

flytskjema for de tverrfaglige rutinemøtene i barnehager og skoler.  

Det er opprettet en styringsgruppe bestående av virksomhetsledere fra Barnevern, Kultur, 

Barnehage og skole, Forebyggende helsevern og Tilrettelagte tjenester. Dette for å sikre 

god forankring av de strategiske planene.  
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Kommunepsykolog 

Kommunepsykologen har fast veiledning av faggruppene i egen virksomhet, samt bidra i 

det tverrfaglige arbeidet i kommune. Første del av 2021 bidro kommunepsykologen i 

arbeidet rundt om leirskredet i Gjerdrum. Dette handlet om overordnet planlegging 

sammen med leder av kriseteamet og kommuneoverlege, men også støttesamtaler til 

utøvende medlemmene av kriseteamet. 

Vår 2021 startet arbeidet med å danne Lavterskel Team med familieveiledere og 

frisklivskoordinator. Arbeidet fortsetter videre i 2022.  

Kommunepsykologen har gjennom året hatt noe klinisk oppfølging av innbyggere. 

 

Frisklivskoordinator/frisklivssentralen: 

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Her 

tilbys hjelp og støtte til personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, 

kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud. 

Frisklivsresepten varer i 12 uker, og starter med en strukturert helsesamtale. 

Frisklivssentralen har fulgt opp 86 innbyggere i 2021.  

Det er også søkt midler gjennom Helsedirektoratet for å styrke Frisklovssentralen.  

 

Familiesenteret/Helsestasjonen.  

Året 2021 har vært preget av korona og det er blitt brukt betydelige ressurser fra 

virksomheten Forebyggende helsevern ifm pandemien. Det er blitt brukt egne ansatte til å 

oppspore smitte, besvare spørsmål fra befolkning, kommunale tjenester og næringsliv, 

bemanne Corona- telefon og støttetelefon. Leirraset i Gjerdrum rett før nyttår 2021 har 

også preget Familiesenteret dette året. 3- 4 ansatte fulgte opp skred- ofre i inntil 3 uker. 

To ansatte var direkte berørt av raset. Familiesenteret har likevel fulgt opp barn og 

familier, og gjennomført konsultasjoner etter anbefalinger fra Helsedirektoratet.  

Familiesenteret har laget en plan for oppstart av foreldreveiledningskurs Cos-P (circle of 

security). Dette vil være et samarbeid mellom familieveiledere i Lavterskel Team, 

familieveiledere fra barneverntjenesten og helsesykepleiere. Målet er oppstart vår 2022.  

Nannestad kommune ser en stor økning i antall fødsler. I 2017 var det 130 fødsler i 

Nannestad, for 2021 ligger fødselstallet på 189.  

 

Rus og psykisk helse 

Det har vært en markant økning i henvisinger til enheten i 2021 og det jobbes aktivt med 

turnover i saker for å kunne sikre at alle får den hjelpen de er i behov av med ventetid 

som er forsvarlig. Samtidig som komplekse saker har økt, har økningen også vært i 

pasientsaker som innebærer at behovet er døgnkontinuerlig oppfølging: bo og 

omsorgsplasser som må kjøpes på det private markedet. Tjenesten sikrer kvaliteten i 

arbeidet gjennom Flyt-møter med fagleder og det har vært en positiv utvikling i 2021 ift 

avslutning av saker.  

 

Det er et godt samarbeid med NAV rundt innbyggerne i Rus og psykisk helse. Det er et 

stort fokus på en meningsfull hverdag for alle. Samarbeidet rundt IPS en viktig satsning. 

IPS- Individuell jobbstøtte, er et tilbud til personer med moderate til alvorlige psykiske 

helseproblemer, og/eller rusproblemer, som ønsker hjelp til å komme i arbeid eller 

beholde ordinært, lønnet arbeid. 
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Kriseteam 

Kommunens psykososiale kriseteam ligger under virksomhet Forebyggende helsevern. Det 

er enhetsleder Rus og psykisk helse som er leder for teamet. Teamet ble forespurt om å 

delta i det psykososiale arbeidet rettet mot skredet etter Gjerdrum Desember 

2020/januar 2021.  Enhetsleder av rus og psykiskhelsetjeneste/Psykososial kriseteamleder 

deltok i ledelse av EPS på Clarion hotell Gardermoen i samarbeid med Ullensaker i 

desember /januar 2021. Det var i tillegg til dette 10 utøvende medlemmer i fra teamet 

som deltok i oppfølging av etterlatte og berørte etter Leirskredet de samme 2 ukene, 

sammen med Ullensaker, Eidsvoll og Hurdal.  

I 2021 har kriseteamet hatt en generell økning av henvendelse. 

 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
• Reorganiseringen av virksomheten Forebyggende helsevern vil fortsette. 

Prioritere å ruste opp tjenester mot barn, unge og familier -skape robuste 
tjenester med fokus på systemisk og helhetlig jobbing: kompetansedeling, 
tilgjengelighet og «en dør inn prinsippet». Samordne tjenester rettet mot barn, 
unge og familier -på tvers av andre virksomheter som skole, NAV, kultur og 
barnevern.  

• Å dimensjonere helsetjenester av god kvalitet til en voksende befolkning. 
Ferdigstille tverrfaglig prosjekt om tildelinger av helsetjenester i Nannestad 
kommune med mål om felles forståelse, tjenester av god kvalitet og riktig 
saksbehandling.   

• Forbedre det tverrfaglige samarbeidet og videreutvikle tjenestene til beste for 
brukerne med brukerstemme som rettesnor for arbeidet som legges ned.  

• Virksomheten vil prioritere å arbeide med oppfølgingen av boligsosial 
handlingsplan sammen med berørte virksomheter.  

• Fokus på digitalisering og innovasjon. God implementering av M365, samt digitale 
verktøy i samtaler og journalføring. Plan om innføring av DIGI-helsestasjon i 2022. 

• Delta aktivt i oppstart av prosjekt vedr. FACT team: fleksible, aktivt oppsøkende 
behandlingsteam for mennesker som faller gjennom i hjelpeapparatet. 
Prosjektleder har oppstart mars 2022.  

• Fortsette arbeidet med godt tverrfaglig samarbeid i kommunen - sammen med de 
andre virksomhetene, med fokus på god ressursbruk, kompetansedeling og sikre 
tverrfaglighet i kommunens overordnede planer. 

 
Gevinstrealiseringer oppnådd i 2021 gjennom digitalisering, prosessendringer og 
nyskapninger 
Alle samtalebehandlere i Rus og psykisk helsetjeneste har tilgang på samtalerom på join, 

dette benyttes i individuelle samtaler og samarbeidsmøter. Tendensen er at dette 

medfører lavere terskel for brukere til å delta i samtaler og egne møter, det senker terskel 

for at spesielt fastleger deltar og innsparing reisevei (tid). Responsen er positiv blant 

kommunens innbyggere.  

 

Overføring av Ambulerende ressursteam til enheten Rus og psykisk helse vil sikre bedre 

systemisk arbeid rundt brukere av tjenesten, sikre bedre kompetansedeling og kunne gi en 

mer fleksibel ressursbruk.   

 

Det er nyetablert team for barn og unge med «en dør inn» prinsippet - Lavterskel team 

skal jobbe på tvers av enheter (ansatte fra rus og psykisk helsetjeneste, Familiesenteret, 
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samt helsestasjon og barnevernet). Målet er at teamet skal etablere gode systemiske 

tjenester for barn og unge og deres familier, kortere ventetid samt et mer robust tilbud. 

 

Resultat- og måloppnåelse 
Korona preget drift av tjenesten gjennom hele 2021 og målene måtte justeres deretter, 

personalgruppe med tidvis høyt sykefravær pga. pandemi har til tross for dette klart å 

levere adekvate tjenester til brukergruppene. 

 

Pr utgangen av desember 2020 hadde Rus- og psykisk helsetjenesten mottatt totalt 270 

henvisninger. Pr utgangen av desember 2021 har tjenesten mottatt 382 henvisninger. 

Dette tilsvarer en total økning på 41,48 % totalt fra året før. Vi hadde 10 stk. på venteliste i 

overgang fra 2020-2021, mens overgangen 2021-2022 var det 32 stk. på venteliste. 

 

Prosjektstillingen Forebyggende rus ble avsluttet i desember 2021.  

Enheten har fått innvilget midler til en kommunalt rusforebyggende stilling, denne 

stillingen vil bli lyst i løpet av våren 2022, i forkant av at dette vil det foregå drøftinger 

tversektorielt for å kunne lande målgruppen og se dette i sammenheng med andre 

kommunale tiltak.  

 

Antall fødsler i 2021 var 189. Det er det høyeste fødselstallet noen gang i Nannestad. 

Dette er 20 flere fødte enn i 2020 og 59 flere enn i 2017. Tjenesten har fått innvilget 

midler til 20 % økning i jordmorstilling fra 2022.  

Det har vært utfordrende for jordmødrene og helsesykepleierne å betjene denne 

økningen i en presset situasjon med pandemi. Målet er at alle familier skal få barselbesøk 

av jordmor i hjemmet inne 3 døgn etter hjemkomst fra sykehuset, og hjemmebesøk av 

helsesykepleier innen 2 uker etter fødsel. Vi har i perioder med høyt sykefravær og/eller 

strenge smitteverntiltak gjennomført én av disse konsultasjonene på helsestasjonen. Alle 

nybakte familier har derfor fått tilbud om minst ett besøk i hjemmet like etter fødsel.  

Skolehelsetjenesten har på grunn av skolenes Corona- tiltak, syke elever, syke ansatte og 

redusert tverrfaglig aktivitet fått et etterslep på oppgaver inn i 2022.  

Skolehelsetjenesten melder for 2021 om økt etterspørsel etter individuelle samtaler 

relatert til Corona- spørsmål, spiseproblematikk og skolenekting. Antall grupper og 

tverrfaglige møter i skolehelsetjenesten har vært redusert på grunn av smitteverntiltak. 

 

Prosjektstillinger til forsterket skolehelsetjeneste og «Rød tråd» for bedre tilbud relatert til 

psykisk helse i skolehelsetjenesten ble innvilget av Helsedirektoratet (Styrkning og 

utvikling av helsestasjon og skolehelsetjenesten) for en 3- års- periode 2021, 2022 og 

2023. Tilskuddet reduseres gjennom perioden, og intensjonen er at prosjektmidlene i 

samme takt skal bli erstattet av kommunale midler. 
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Medarbeidere 
Virksomheten opplever stort engasjement fra ansatte, men det fremkommer signaler om 
en krevende arbeidssituasjon over tid med pandemi og stor pågang av innbyggere, som er 
i behov av helsehjelp.  

 
 
 
 

Strategiske 

utfordringer
Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat 2021

Mål 2021 Periodemål 2022-2024

Antall grupper 13 3 2 10
Opprettholde samme 

aktivitet

JA ja
I varierende 

grad
JA

Regelmessig 

møteaktivitet på alle 

skolene

Antall møter 7 3 6 7
Opprettholde 

møteaktivitet

Antall resepter 

totalt/år
124 84 86 124

Opprettholde 

aktiviteten

Vektlegge mestrings-

perspektivet 
Antall elever 37 65 Overtatt av NUS

Overtatt av 

ungdomsskolen
Opprettholde tilbudet

Antall familier 20 19 Ikke rapportert 11
33% mindre aktivitet 

pga kutt i  stil ing

Antall familier 55 30 39
35

33% mindre aktivitet 

pga kutt i  stil ing

Antall oppdrag 3 2 4 2 Opprettholdes

Antall barselbesøk 88,3 % 85,0 % 79,0 % 60,0 % 100,0 %

KOSTRA 77,9 % 86,0 % 61,0 % 60,0 % 100,0 %

KOSTRA 89,0 % 102,0 % 66,0 % 100,0 % 100,0 %

KOSTRA 48,1 48.1 49,10 50,00

Utvikle og tilpasse 

kommunens 

tjenesteapparat

SLT har dette nå SLT har dette nå SLT har dette nå
Holde brosjyren 

àjour
Holde brosjyren àjour

JA - 2. hver uke ja Ja Se årsrapport

JA - 2. hver uke ja Ja Videreføre deltagelse

Antall møter 4 2 Ja Videreføre deltagelse

Antall saker 
JA (mangler info 

om antall saker)

Ja, men mangler 

info ift antall
Ja Synliggjøre bruke

Antall saker Vi får ikke tall Ja ja Informere om tilbudet

JA Ja Ja Sikre samarbeid

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)
Agresso 2,5 % -4,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

92,4 % 93,4 % 95 % 95 %

JA JA
Holde vedlike 

bruk
Implementere

JA ja
Styrke/implement

ere
Styrke/implementere

 40,00 42,00

152
Antall 

henvisninger
Antall henvisninger

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Bruk av ATV (Alternativ ti l  vold)

Bruk av krisesenter

Holde brosjyren over tiltak for ansatte i  kommunen ved beskymring for barn ifm. 

Vold i nære relasjoner, hatkriminalitet, rus, psykisk helse, m.m. à jour

Interkommunale 

samarbeid på Øvre 

Romerike

Miljørettet helsevern

Kommuneoverlege - nettverket

Forum for leder av helsestasjonen og jordmortjenesten

Regional samhandlingskoordinator helse

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Motvirke 

utenforskap og 

sosiale ulikheter

Tilby grupper i  skolehelsetjenesten eksempel PIS- grupper for barn med to hjem

Antall brukere av frisklivstilbudet i  Nannestad kommune

Oppfølging av beskymringsfullt fravær på ungdomsskolen (LOS). Tall  følger 

skoleåret

Antall tverrfaglige møter i  Brukerettet samhandlingsforum (BRUS)Målrettet 

tverrfaglig innsats 

for å fremme 

psykisk helse 

Regelmessig tverrfaglig møteaktivitet på alle skolene

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst av helsesøster

Foredrag om livsmestring for ansatte og foreldre innen skole/oppvekst

Tilby familier lavterskel familieveiledning

Andel nyfødte med barselbesøk innen tre døgn etter hjemkomst av jordmor

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn, 

følger skoleåret

Avtalte årsverk i  helsestasjons- og skolehelsetjenesten pr 10 000 innbyggere 0-

20 år

COS (Circle of Security): evidensbasert endringstiltak for barnefamilier

Strategisk mål 2: Oppvekst

Tidlig innsats

Vri ressursbruk fra 

behandling til  

forebygging og 

tidlig innsats
Styrke friskliv i  tråd med etterspørsel

Styrking jordmor -og helsestasjonstjenesten

Optimalisere den 

samlede 

ressursinnsatsen
Øke nærværsprosenten

Effektivisering ved 

bruk av ny 

teknologi 

Nytt dataprogram for IP

Elektronisk samandling mellom tjenesteaktørene herunder fastlegene

Forebyggende helsevern 2020 2021

SYKEFRAVÆR

Forebygging 0,42 3,83

Familiesenteret 4,11 5,60

Familieteam/friskliv 26,88 16,23

Psykisk  helsevern 6,33

Sykefravær totalt 6,61
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Forebyggende helsevern

Årsverk 

2020

Årsverk  

1.tertial 2021

Årsverk 

 2.tertial 2021

Årsverk 

2021

Sum årsverk i virksomheten jf. Budsjett + 22,6 34,8 34,8 40

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 37,5

Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner + 2,6

Sum årsverk uten vakanser = 37,5 0

Sum vakanser = -0,1 34,8

Egne vikarer - 2,4

Kjøp av vikartjenester -

Overtid -

Årsverk uten bemanning = -2,5 34,8

Sum årsverk uten vakanser fordelt på enheter: 36,3 0 40

Forebygging 6,3 3,4

Familisenteret 15,1 14,6

Familieteam/friskliv 3,4 3

Rus og psykisk helse 11,5 18,95

* Årsverk i 2020 ble hentet ut etter annet system enn tallene i 2021, derfor ikke helt sammenlignbare
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8.8 STØTTETJENESTEN 
 

 

Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet støttetjenesten består av enhetene kompetanse og arbeidssenter (KAN), 

Miljøtjenesten, Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig, Myrstad bokollektiv og 

konsulent tjenester for funksjonshemmede. 

 

Ambulerende ressursteam tilhørte Støttetjenesten frem til 30.08.2021. Ble flyttet over til 

Forebyggende helsevern 01.09.2021.  

 

Støttetjenesten gir tjenester til mennesker som har et omsorgs og bistandsbehov. Da 

enten i en av våre bemannede omsorgsboliger eller som tjenester i hjemmet. Flesteparten 

av de som mottar tjenester fra oss er utviklingshemmede. 

 

Støttetjenesten har også ansvaret for oppfølging og tildeling av støttekontakt, avlastning 

og BPA til kommunens innbyggere. Dette er ansvarsområdet til konsulent for 

funksjonshemmede.  

 

Økonomi for rammeområdet 
Samlet merforbruk for virksomheten var 1,9 mill. kroner sett i forhold til justert budsjett. 

Merforbruket skyldes i hovedsak merforbruk på enkelte enheter grunnet endret behov 

hos enkelte tjenestemottakere. Det er også et merforbruk på BPA grunnet endret behov 

og nye brukere inn. Behov er meldt inn og innvilget for budsjett 2022.  

 

Myrstad boliger, Prestmosen boliger og Miljøtjenesten gir tjenester til 54 

tjenestemottakere med ulikt hjelpe og bistandsbehov. Da fra tjenestemottakere som er 

godt fungerende og til de med stort bistandsbehov med 2:1 bemanning. 17 av disse 

tjenestemottakerne har et tilbud på KAN.  

 

Konsulent for funksjonshemmede hadde i 2021 11 tjenestemottakere med BPA ordning, 

93 tjenestemottakere med støttekontakt og 34 tjenestemottakere med et 

avlastningstilbud.   

 

I 2021 har virksomheten hatt noen utfordringer knyttet til korona-pandemien. Det har i 

perioder vært utfordrende med høyt koronarelatert fravær. Dette har igjen ført til høyere 

bruk av overtid og merkostnader. Vi har hele perioden fått bemannet opp slik at ikke 

tjenestemottakere har blitt skadelidende av lav bemanning.  

 

Støttetjenesten har i 2021 vært opptatt av at våre tjenestemottakere ikke skulle bli 

påvirket negativt av korona pandemien. Det har hele året vært fokus på å holde våre 

tjenester på samme nivå som uten en pandemi. Har hatt fokus på viktigheten med å holde 

KAN åpent i hele 2021. Støttekontaktgruppene ble også besluttet om at skulle gå som 

normalt i hele 2021.  

Støttetjenesten Regnskap Justert Forbruk i % Avvik Status Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Lønn 79 923 78 123 102,3 % -1 800 74 770 86 236

Andre driftsutgifter 11 041 9 712 113,7 % -1 329 9 004 12 793

Driftsinntekter -20 679 -19 528 105,9 % 1 151 -18 043 -20 054

Sum 70 285 68 307 102,9 % -1 978 65 731 78 974
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Støttetjenesten har 2 tvangsvedtak etter hol. Kap. 9. (Lov og helse- og omsorgstjenester 

kap. 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med 

utviklingshemning). Vi har 2 tjenestemottakere til der vedtak er utarbeidet og sendt 

statsforvalteren for godkjenning. Dette vil utfordre oss på fag, kompetanse og ressurser i 

årene som kommer. Vi vil da ha totalt 4 vedtak etter hol. Kap. 9. Hvert enkelt vedtak 

krever mye administrasjon, dokumentasjon og oppfølging. Det stiller også strenge krav til 

kompetanse. 1 vedtak på Myrstad, mens 3 vedtak er på Prestmosen boliger.  

 

Gevinstrealiseringer oppnådd i 2021 gjennom digitalisering, prosessendringer og 
nyskapninger 
Siste del av omorganiseringen ble gjennomført 01.09.2021. Da flyttet ambulerende 

tjenester helt over fra virksomhet Støttetjenesten til virksomhet Forebyggende helsevern. 

Det var en prosess som har pågått over tid. Det ble innført langvakter på helg ved 

oppstart. Dette for å skape heltidskultur og gode tjenester.   

 

Støttetjenesten har arbeidet mye med heltidskultur i året 2021. Vi ønsker å øke andelen 

som arbeider 100 %, samt skape bedre turnuser som påvirker ansatte og 

tjenestemottakere på en positiv måte. Det er ferdig utarbeidet ny turnus i Miljøtjenesten, 

den inneholder langvakter på helg med arbeid 12,5 time hver 4 helg. Denne iverksettes 

01.03.2022. Denne endringen av turnus fører til en økning av de som arbeider 100 % fra 6 

til 15 ansatte i gitt enhet. Det kuttet også behovet med 10 ansatte i små stillinger. Ved 

endring på denne enheten øker det totale andelen med heltid fra 22,4 til 30,9 % i vår 

virksomhet. Alle enhetene i Støttetjenesten skal gjennom samme endringen i 2022 / 2023. 

Arbeidet er påbegynt.   

 

KAN er en viktig arena for mange av våre tjenestemottakere. Det er en noe som er kjent 

for mange i kommunen. De utfører arbeidsoppgaver som vedproduksjon, lager KAN- 

opptenningsruller, går med internpost for kommunen, vasker og ordner arbeidstøy for 

Trandum tekniske verksted, lager kunst og mye mer. Det ble besluttet at alle 

tjenestemottakere som er i arbeid på KAN skulle ha likt arbeidstøy, det er kjøpt inn av 

KAN. Dette arbeidstøyet bæres med stolthet og var viktig å få på plass.  

 

Arbeidet med å forberede flytting til nye lokaler er godt i gang på KAN. De flytter inn i 

lokalene til familiens hus så fort det nye kommunehuset er ferdig. Dette vil føre til en 

styrkning av tilbudet til denne gruppen, det vil også føre til at flere kan få plass og dagene 

blir bedre tilrettelagt etter tjenestemottakers behov. De nye lokalene vil også kunne 

benyttes av andre brukergrupper på kveld og alle helger. Dette er en sak som er spilt inn 

til virksomhetsledergruppen.  
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Resultat- og måloppnåelse 
Støttetjenesten har hatt som mål å øke den faglige kompetansen. Da det har vært 

forbedringspotensialet på dette området. Det ble gjennomført kurs og flere har fått 

tilrettelegging vedrørende utdanning i året som har gått. Vi vil videre satse mye på 

kompetansehevende tiltak. Vi har også et mål om å øke terapeut-dekning til 40 % på alle 

enheter. Dette for å kunne håndtere de utfordringene som er og kommer.  

 

Det er opprettet avtale med OsloMet om at Støttetjenesten skal være ta imot 

vernepleierstudenter. Dette vil styrke virksomheten, øke muligheten for rekrutering og 

øke den faglige kompetansen. Det har ikke vært en avtale på dette tidligere.  

 

Det er ansatt 2 nye fagansvarlige i virksomheten, en i Miljøtjenesten og en på Prestmosen 

boliger. Det vil også ansettes en nye fagansvarlig på Myrstad i løpet av 2022. Dette er en 

stor styrkning for hele virksomheten.  

 

 

  

Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat 2021

Mål

2021

Periodemål

2022-2024

Utvikle og tilpasse 

kommunens 

tjenesteapparat

Bedrekommune.no Ikke gjennomført Ikke gjennomført Ikke gjennomført 80,0 % 80,0 %

Gode miljøvalg og 

lavere transport-

behov

Antall leasing biler

Ikke gjennomført, 

men 5  er byttet ti l  

hybrid biler

Ikke gjennomført

Ikke gjennomført - det 

er ikke tilrettelagt for 

elbil  drift på 

enhetene. Det kjøres 

hybrid på nesten alle 

våre biler. 

25,0 % 25,0 %

Antall møter Gjennomført 3 møter Gjennomført Gjennomført
Opprettholde 

deltagelen

Opprettholde 

deltagelen

Antall saker  2 saker Pågående Pågående
Informere om 

tilbudet

Informere om 

tilbudet

Regional Samhandlingskoordinator helse Antall møter Gjennomført Gjennomført Gjennomført Sikre samarbeid Sikre samarbeid

Budsjettavvik

Målt avvik på 

områdene mellom

-0,3 % 

(merforbruk) ti l  

2,0 % 

(mindreforbruk)

Agresso 0,2 % -2,7 % -2,9 %
Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Agresso/GAT 89,0 % 91,2 % 90,8 % 95,0 % 95 %

28  IP /11 enkelt 

samspill
Pågående Pågående

Opprettholde 

fokus

Opprettholde 

fokus 

Pågående Pågående Pågående Pågående
Opprettholde 

fokus 

Antall deltagere

Installert dataløsning 

i  Skogdueveien 38 

/prestmosveien 28 

som er tilknyttet  

Miljøtjenesten   

Ikke gjennomført, men 

er på agenda og 

planlagt. 

Arbeid er påbegynt, 

enhet er flyttet over til  

Forebyggende . 

Forarbeider Implementert

Vri noe av 

ressursbruken fra 

behandling til  

forebygging og 

tidlig innsats

Antall brukere Pågående Pågående

Pågående, ti lbudet er 

styrket. Økt 

fagkompetansen. 

Pågående
Videreutvikle 

tilbudet

Styrke Miljøtjenesten i tråd med 

forespåørselen for å gi råd, veiledning, 

praktisk bistand og opplæring til  

dagliglivets gjøremål for å forebygge kjøp 

av institisjonsplasser

En andel av leasingbilene skal være 

nullutslippsbiler

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Delta i  Støttekontakt forum  

Bruk av ATV (Alternativ ti l  vold)

Nytt dataprogram Acos - IP

Gjennomføre brukerunderundersøkelser og 

pårørendeundersøkelser på alle enheter 

under virksomheten

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Optimalisere den 

samlede 

ressursinnsatsen

Øke nærværsprosenten

Effektivisering ved 

bruk av ny 

teknologi 

Deltar i  

interkommunale 

samarbeid på øvre 

Romerike

Nytt dataprogram TQM

Innarbeidelse av nettbrett med Cosdoc i Rus- 

og psykisk helsetjeneste
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Medarbeidere 

 

Det arbeides godt med sykefravær i alle enheter. Det har vært noen spesielle år som har 

vært krevende for arbeidsgiver og arbeidstaker, tiden fremover vil vi et mer korrekt bilde 

på hvordan vi ligger an vedrørende sykefravær. Vi ønsker å øke nærværet og vil sette inn 

flere tiltak for å få til dette. Vi tror at punktene som nevnt tidligere (heltidskultur, 

kompetanse) vil være med på å påvirke sykefraværet positivt. Dette som et supplement til 

det generelle arbeidet med sykefravær.  

 

Det er ansatt nye enhetsleder på KAN og Prestmosen boliger i 2021. Det er også ansatt ny 

ansatt i stillingen som konsulent for funksjonshemmede. Disse tilsettingene vil styrke det 

videre arbeid i virksomheten og tilføre ny kunnskap for at vi skal nå videre mål og få til den 

utvikling vi ønsker. De 2 nye enhetsledere har enten fullført lederutdanning eller er i et 

utdanningsløp. Alle enhetsledere i Støttetjenesten skal ha lederutdanning.  

 

  

Støttetjenesten

Årsverk 

2020

Årsverk  

1.tertial 2021

Årsverk 

 2.tertial 2021

Årsverk 

2021

Sum årsverk i virksomheten jf. Budsjett + 82,36 82,36 79,84

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 84,94 79,84

Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner + 11,61 9,17

Sum årsverk uten vakanser = 83,74 84,94 0 79,84

Sum vakanser = 9,03 82,36

Egne vikarer - 11,61 9,03

Kjøp av vikartjenester - 0 0

Overtid - 0 0

Årsverk uten bemanning = -2,58 82,36 0

Sum årsverk uten vakanser fordelt på enheter: 84,84 0 79,84

Støttetjenesten 1 1

Kompetanse og arbeidssenter 7,9 7,9

Miljøtjenesten 32,34 27,24

Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig 25,55 25,55

Myrstad bokollektiv 16,55 16,55

Konsulenttjenester for funksjonshemmede 1,5 1,6

Støttetjenesten 2020 2021

SYKEFRAVÆR

Støttetjenesten 2,64 9,45

Kompetanse og arbeidssenter 16,84 13,54

Miljøtjenesten 10,89 11,14

Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig 7,80 6,56

Myrstad bokollektiv 11,45 13,16

Rus- og psykisk helsetjeneste 12,15 *

Sykefravær totalt 10,4 10,23

* Overført til Forebyggende helsevern fra 2021
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8.9 HELSE 
 

 
 

Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet helse består av Nannestad sykehjem, servicefunksjoner og 

hjemmebaserte tjenester. Samlet består virksomheten av syv enheter og administrasjon.  

Administrasjonen har i 2021 bestått av virksomhetsleder, merkantile ressurser, 

kreftkoordinator og sykehjemslegetjenesten. I tillegg er ca. 20 % stilling vært engasjement 

som livsgledekonsulent. 

 

Nannestad sykehjem er delt i fire enheter, og har som hovedoppgave å drifte 

institusjonsplasser for inntil 67 pasienter. I tillegg har sykehjemmet mulighet til inntil tre 

plasser for utskrivningsklare pasienter fra sykehus (samhandlingsplasser). Hjemmebaserte 

tjenester er delt i to enheter; hjemmesykepleien og RDP (rehabilitering, dagaktiviteter og 

praktisk bistand). Enhetene yter helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere som 

har behov for hjemmesykepleie, fysioterapi- og ergoterapitjenester, praktisk bistand, 

dagaktivitetstilbud for hjemmeboende, helse- og mestringsfremmende hjemmebesøk og 

hverdagsrehabilitering. Enhet RDP innehar også funksjonen som koordinerende enhet. 

Servicefunksjonene består av kjøkken, renhold og vaskeri. 

 

Økonomi for rammeområdet 
Samlet merforbruk for virksomhet Helse i forhold til justert budsjett 2021 var 9,8 mill. 

kroner. Av merforbruket er 1,2 mill. direkte koronarelatert. Direkte koronarelaterte 

utgifter var 2 157 000 kroner, mens det ble refundert 954 000 kroner. Utgiftene har 

bestått i kommunalt smittevernutstyrslager, avtale med Ullensaker kommune om 

interkommunal smittevernpost på helsehuset, og lønn, overtid og bruk av vikarbyrå for å 

sikre forsvarlige tjenester i pandemien. 

 

Merforbruk på lønn skyldes i stor grad at det har vært en utfordrende 

bemanningssituasjon gjennom hele året, både knyttet til pasientsituasjonen og 

pandemien. Det har vært 1:1 bemanning på en pasient, og oppbemanning i 

korttidsenheten. Dette utgjør et samlet merforbruk i sykehjemmet på ca. 6 mill. kroner. 

Merforbruk på lønn i hjemmesykepleien var 2,5 mill. kroner. Det foreligger et merforbruk 

på 1,4 mill. kroner på omsorgsstønad, som inkluderer statsforvalters overprøving på klage. 

Det er også merforbruk på lønn på en rekke andre tjenester; fysioterapi, ergoterapi, 

legetjeneste i sykehjem, dagaktivitet hjemmeboende og hjelpemiddelformidling som 

beskrives i rapporten. 

 

Merforbruket på andre driftsutgifter er 3 mill. kroner. For å sikre nødvendig beredskap og 

bemanning i pandemien, samt store utfordringer med å skaffe og sikre nødvendige 

vikarer, har 1,7 mill. kroner vært brukt på vikarbyrå. Merforbruk skyldes også behov for 

innkjøp, vedlikehold og leie av medisinsk forbruksmateriell, smittevernutstyr, 

elektromedisinsk- og velferdsteknologisk utstyr og datautstyr for å sikre drift.  Det har 

videre vært iverksatt interkommunale avtaler i pandemien for å sikre smittepost, 

samhandling og vaskeritjenester, som ikke var budsjettert. I tillegg har det gjennom året 

Helse Regnskap Justert Forbruk i % Avvik Status Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Lønn 132 065 123 058 107,3 % -9 007 117 396 123 597

Andre driftsutgifter 17 615 14 556 121,0 % -3 059 13 038 18 739

Driftsinntekter -24 463 -22 193 110,2 % 2 270 -18 716 -26 576

Sum 125 217 115 421 108,5 % -9 796 111 718 115 760
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vært en betydelig prisøkning fra leverandører både på utstyr, serviceavtaler, mat og 

drivstoff. 

 

Driftsinntektene ligger totalt sett over budsjett, noe som kan tilskrives 

sykelønnsrefusjoner, lønnstilskudd, inntekter på oppholdsbetaling på sykehjemmet og 

egenbetaling trygghetsalarmer i hjemmesykepleien. Likevel er driftsinntekter i budsjettet 

satt for høyt på noen av våre tjenester. Dette gjelder egenbetaling på dagaktivitetssenter 

for hjemmeboende og praktisk bistand med 330 000 kroner, og korttidsenheten på 

sykehjemmet med 500 000 kroner.  

 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2021 
Koronapandemien har også i 2021 hatt påvirkning på driften i Virksomhet Helse. 

Virksomheten har hatt ansvar for kommunens lager på smittevernutstyr, og forestått 

innkjøp, kostnader og distribusjon av utstyr i henhold til nasjonale anbefalinger. Gjennom 

hele året har det vært lagt ned mye arbeid for å følge opp alle endringene som har 

kommet i sentrale og lokale bestemmelser. Besøksrestriksjoner, karantene- og 

isolasjonsbestemmelser og vaksinering kan nevnes. For pasientene har 

besøksrestriksjoner medført begrensninger i det sosiale livet og aktiviteter. Det har vært 

viktig for virksomheten å sette inn ulike tiltak for å kompensere dette. 

 

Det har vært større bemanningsmessige utfordringer. En del ansatte var helt fram til mai i 

lønnet permisjon fordi vi var biarbeidsgivere, og det på grunn av pandemien, ikke var 

mulig å jobbe flere steder i vår sektor. Karantene- og isolasjonstid på grunn av smitte i 

husstand medførte økt bruk av omsorgsdager og sykefravær. Det har vært utfordrende å 

få tak i kvalifisert personell, som har medført forhøyet bruk av merarbeid og overtid på 

våre faste ansatte. Sykehjemslegetjenesten var fram til sommeren oppbemannet kveld og 

helg for beredskap. 

 

Samhandlingen med AHUS om utskrivningsklare pasienter har fungert greit, men det ble i 

2021 meldt 20 samhandlingsavvik til spesialisthelsetjenesten. De fleste avvikene går på 

manglende epikriser, som medfører avvik i pasientsikkerheten og merarbeid for 

virksomheten. I løpet av året har det vært 22 registrerte overliggerdøgn på AHUS. Det er 

en nedgang på 34% fra 2020. Årsaken til overliggerdøgn skyldes at utskrivningsklar pasient 

har vært så ressurs- og kompetansekrevende at vi har hatt behov for tid til å klargjøre for 

mottak av pasient, ikke mangel på sykehjemsplasser. Kostnaden ved overliggerdøgn har i 

2021 vært 5 306 kroner per døgn. 

 

Sykehjemmet 

Driften på sykehjemmet har i stor grad vært preget av høyt fokus på smitteforebyggende 

tiltak og kontinuerlig smitteberedskap. Både med hensyn til mulige smitteutbrudd i 

sykehjemmet, og for å være klar til å ta imot pasienter på kort varsel ved endringer i 

beredskapsnivåene på AHUS. Smittesituasjonen internt på sykehjemmet har vært under 

kontroll, men AHUS har i perioder hatt utfordringer med kapasitet. Alle utskrivninger fra 

AHUS til sykehjemmet har vært i henhold til ordinær pasientforløpsavtale, og det har ikke 

vært behov for å ta imot koronasmittede pasienter. Det har ikke vært smitteutbrudd på 

sykehjemmet, men vi har gjennom året hatt mange smittede ansatte. Gjennom rask 

håndtering, testrutiner, gode smitteverntiltak, og etter hvert god vaksinedekning både på 

pasienter og ansatte, har man klart å unngå større smitteutbrudd. 
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Belegg, i henhold til antall liggedøgn, har gjennom året vært 63 plasser, med noe variasjon 

fra måned til måned. Gjennomsnittlig antall korttidsplasser i bruk har vært 13, med en 

variasjon fra 8 til 17 plasser. Rullering på korttidsplassene har imidlertid vært høy, med 

gjennomsnittlig 28 vedtak hver måned. Det pasientadministrative arbeidet og sikring av 

pasientforløp er et ressurskrevende arbeid, som er noe av forklaring på merforbruk i 

korttidsenheten. Gjennomsnittlig har 2 sykehjemsplasser vært brukt til avlastning, og 50 

plasser til langtidsopphold. Vi har ikke hatt venteliste på langtidsopphold, men ser at 

behovet for langtidsplasser er økende.  

 

Kostratall viser oversikt/utvikling i andel innbyggere 80 år og over som er beboer i 

sykehjem i %; 

 2020 2021 

Nannestad 10,5 10,6 

KOSTRA gr.7 9,9 9,4 

Landet u/Oslo 11,2 10,8 

Kilde; SSB, 2022 

 

Til tross for færre pasienter enn det vi har plasser til, har året vært krevende både faglig 

og ressursmessig. Flere pasienter har større atferdsmessige utfordringer, omfattende 

medisinske behov, og vi har måttet ha 1:1 bemanning på enkeltpasienter. Det har vært 

variasjon i belegg mellom avdelingene. Langtidsavdelingene i stor grad har hatt fullt 

belegg hele tiden, mens korttid har hatt ledige plasser.  

 

Kostratall viser oversikt/utvikling i utgifter per oppholdsdøgn i institusjon. Oversikten viser 

at vi drifter sykehjemsplassene, økonomisk, som sammenlignbare kommuner, og 

kommuner i landet, selv om merforbruk på lønn er høyt; 

 2020 2021 

Nannestad 4 218 4 546 

KOSTRA gr.7 4 134 4 597 

Landet u/Oslo 4 032 4 449 

Kilde; SSB, 2022 

 

Sykehjemslegetjenesten har hatt behov for både oppbemanning og beredskap på kveld og 

helg i forhold til pandemien fram til august. Grunnbemanning for sykehjemslegetjenesten 

har vært 1 årsverk, men ble styrket fra 1. oktober til 1,2 årsverk, for å sikre økt 

forsvarlighet medisinskfaglig. Det er fortsatt noe utfordringer ved ferieavvikling og 

sykefravær i denne tjenesten. Sykehjemslegetjenesten har under pandemien hatt 

meroppgaver, som har gått ut over andre systematiske og forebyggende tjenester.  

 

Kostratall viser oversikt/utvikling i legetimer per uke per beboer i institusjon; 

 2020 2021 

Nannestad 0,91 0,78 

KOSTRA gr.7 0,57 0,62 

Landet u/Oslo 0,56 0,61 

Kilde; SSB, 2022 

 

Sykehjemmet har, til tross for pandemi og dets begrensninger, opprettholdt mange av de 

individuelle tilbudene om uteaktivitet, aktivitet og sosiale tiltak. Fra sommeren ble flere og 

flere av tiltakene, med frivillige lag og foreninger, iverksatt igjen. Sykehjemmet ble ikke 
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resertifisert som livsgledehjem i oktober 2021, og prosess for hvordan man skal planlegge 

videre ble iverksatt. 

  

Gjennom året har vi fått større utfordringer med å rekruttere sykepleiere til 

turnusstillinger. Stillinger har vært lyst ut både to og tre ganger. I tillegg til en krevende 

situasjon med mange smittevernstiltak, har det vært behov for å bruke vikarbyrå for å 

sikre nødvendig kompetanse og beredskap gjennom vår og sommer. Slitasje, i forhold til 

pandemi og delvis manglende kompetanse, har vært ekstra stor i sykehjemmet. 

Statsforvalter har behandlet en klage i forhold til tjenestekvalitet i sykehjem dette år. 

 

Hjemmebaserte tjenester 

Hjemmesykepleien ble styrket i 2021 med 1,2 årsverk på grunn av en større økning i antall 

pasienter og i timer oppdragsmengde. I utgangspunktet var ikke dette tilstrekkelig i 

forhold til økningen fra 2020 til 2021, og det har vært behov for å dekke opp ytterligere på 

kveld og helg. I tillegg har vi gjennom 2021 hatt en ytterligere økning i antall pasienter og i 

oppdragsmengde. Arbeidstilsynet gjennomførte i 2021 tilsyn ved hjemmesykepleie og 

hjemmebaserte tjenester. Det ble i tilsynet gitt henholdsvis 5 og 6 pålegg. Det ble 

påstartet et arbeid for å lukke disse avvikene.  

 

Mot slutten av 2021 fikk 346 innbyggere helsetjenester i hjemmet fra enhet 

hjemmesykepleie. Dette er en økning på 19,3 % fra 2020. Av disse 346 pasientene var 101 

personer under 67 år. Økningen blant yngre pasienter øker mest, med 16 % økning i 2021.  

 

Kostratall viser oversikt/utvikling i andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år i %; 

 2020 2021 

Nannestad 58,9 62,0 

KOSTRA gr.7 50,0 50,6 

Landet u/Oslo 48,4 48,8 

Kilde; SSB, 2022 

 

Økningen i behovet for hjemmebaserte tjenester hos yngre innbyggere kan henge 

sammen med folkehelseprofil og sykdomsbilde. Pasientene som mottar hjemmebaserte 

tjenester har varierende bistandsbehov, fra å ha behov til praktisk bistand og 

legemiddeladministrasjon- og håndtering til kompleks medisinsk oppfølging og palliasjon. 

Det har vært en økning i pasienter som har fått omsorg og oppfølging til hjemmedød. De 

fleste pasientene som følges opp av hjemmesykepleien får bistand til 

legemiddeladministrasjon- og håndtering. Dette arbeidet krever stor grad av samhandling 

med spesialisthelsetjeneste, fastlege og apotek, og er et tidkrevende arbeid. Andel 

brukere som mottar praktisk bistand har gått ned 2,7 %, men oppdragstimene har gått 

opp. De som mottar praktisk bistand er i behov av mer hjelp. Tjenesten administrerte og 

håndterte 215 trygghetsalarmer, 120 e-lås, og 21 elektroniske medisindispensere 

(Evondos) i 2021. Bruk av velferdsteknologiske løsninger gir mer effektive tjenester, men 

krever i større grad at tjenesten har et mottaksapparat på plass i forhold til henvendelser 

og vi har økte kostnader med lisenser for dette utstyret. Videre har tjenesten 

budsjettmessige utfordringer sett i forhold til kraftig økning i drivstoffpriser.  

 

Hjemmebaserte tjenester har god kompetanse. Eksempelvis har alle fast ansatte i 

hjemmesykepleien fagutdanning. Det er foretatt en revisjon av tilbudet til hjemmeboende 
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eldre, med fokus på helsetjenester i hjemmet. Det har i etterkant av denne revisjonen 

vært arbeidet med forbedringspunkter i saksbehandling og tildeling.  

 

Dagaktivitetstilbudene bidrar til å ivareta sosiale behov, ernæring og aktiviteter for 

hjemmeboende, og gir avlastning for pårørende. Tilbudet til hjemmeboende var i starten 

av året noe redusert i forhold til smitteverntiltak, men har siden sommeren vært i full 

drift. Gjennom året har 73 hjemmeboende hatt et tilbud om dagaktivitet. Ved utgangen av 

året var det totalt 45 brukere, fordelt på 16 plasser.  

 

Kostratall viser oversikt/utvikling i andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud i %, 

der vi i Nannestad ligger over sammenlignbare kommuner og landet; 

 2020 2021 

Nannestad 0,77 1,09 

KOSTRA gr.7 0,64 0,66 

Landet u/Oslo 0,66 0,67 

Kilde; SSB, 2022 

 

For å opprettholde driften under sommeren har tjenesten hatt et merforbruk på lønn. Det 

gis tilbakemelding om at brukere i dagsenteret, har økende pleie- og omsorgsbehov. 

I sykehjemmet har man 0,5 årsverk aktivitør. Tjenesten har i 2021 vært styrket med 

ytterligere 0,4 årsverk, med bruk av tilskuddsmidler for å motvirke ensomhet, såkalte 

koronamidler. 

 

Rehabilitering og hjelpemiddelformidling 

Fysioterapitjenesten består av 3,8 årsverk som gir fysioterapitjenester etter henvisning til 

innbyggere i alle aldre. 1,8 årsverk er øremerket barn. I 2021 mottok fysioterapitjenesten 

for voksne 237 henvisninger. Fysioterapitjenesten til barn har 125 aktive brukere i 2021. 

Fysioterapitjenesten for voksne har gjennom hele året hatt venteliste, og flere søkere har 

gått over normert tid i forhold til både vurdering og behandling.  

 

Ergoterapitjenesten har i 2021 hatt 2,7 årsverk, der 50 % stilling har vært tilknyttet 

hverdagsrehabilitering. I tillegg har tjenesten 1,5 årsverk fagarbeidere som står for lager, 

utkjøring, montering og vedlikehold. Ergoterapeutene håndterer all tildeling av 

hjelpemidler fra NAV. Aktive brukere i 2021 var 1130 innbyggere. Dette er en økning med 

41 innbyggere fra 2020. De ble videre håndtert 2601 utleveringer og 777 innleveringer av 

hjelpemidler fra NAV. I tillegg kommer tildelinger av hjelpemidler fra kommunalt lokalt 

lager, som vi ikke har statistikk på. Tjenesten er svært effektiv, men melder om ventelister 

og kapasitetsutfordringer. 

 

Av 120 personer som fylte 75 år i 2021, fikk 101 tilbud om forebyggende hjemmebesøk. 

Av disse takket 70% ja til tilbudet. Det ble i 2019 (19/60) vedtatt å inkludere alle 78 åringer 

i Nannestad for nytt forebyggende hjemmebesøk. Det har ikke vært ressurser til å 

gjennomføre dette vedtaket. 

 

Tilbud om hverdagsrehabilitering har vært gitt til henviste som ordinært i 2021, men har 

venteliste. Det har også i denne tjenesten vært utfordringer med manglende ressurser til 

styrbare vikarer, som har medført et merforbruk på lønn. 
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Kreftkoordinator 

Kreftkoordinatoren har i løpet av året fulgt opp 45 pasienter og deres familier, hvorav 32 

av disse var nye pasienter i 2021. Kreftkoordinator følger opp innbyggere med, og etter, 

kreftsykdom i alle aldre. I kreftkoordinators pasientportefølje har 27 pasienter avgått med 

døden i 2021, og der har kreftkoordinator bistått med oppfølging av etterlatte. 

Henvendelsene til kreftkoordinator kommer i hovedsak fra pasient eller pårørende, fra 

helse- og omsorgstjenesten i kommunen, og fra AHUS. Oppfølging skjer hovedsakelig ved 

hjemmebesøk, men også med bistand og koordinasjon i møter og telefonoppfølging. 

Videre arbeider kreftkoordinator en god del med både intern og ekstern koordinasjon i 

pasientforløp med øvrige instanser. Mer og mer av arbeidet går med til å sikre overganger 

i pasientforløpene. Treningsgruppen for kreftpasienter i samarbeid med Frisklivssentralen, 

har grunnet koronasituasjonen ikke vært gjennomført i 2021. Kreftkoordinator leder 

ressursgruppe palliasjon i virksomhet Helse, som har fra høsten 2021 startet opp igjen 

med samlinger. Ressursgruppe palliasjon har som formål med å bidra til gode rutiner, 

systemer og fagutvikling på området i virksomheten. Gjennom 2021 har kreftkoordinator 

deltatt i en gruppe i helsedirektoratet, og i en implementeringsgruppe i AHUS, for å 

planlegge og utvikle pakkeforløp hjem. 

 

Serviceenheten 

Kjøkkenet har levert måltider til sykehjemmet, middag til hjemmeboende og daglig varmt 

måltid til brukere i rus/psykisk helsetjeneste. På grunn av pandemien var kafe-

/kantinedriften og cateringen svært begrenset første halvår, og har derav hatt lavere 

inntekter enn normalt. Kjøkkenet har hatt større merutgifter på grunn av økende 

matvarepriser. 

 

Vaskeriet og renhold samlet har gjennom året driftet normalt og i økonomisk balanse, 

med noe ekstraarbeid i forhold til pandemien. Enheten har ansvar for noen prosjekter, der 

det i 2021 har blitt byttet kjøkkeninnredning på to av rommene til dagaktivitet og 

etablering av nytt medisinrom i på korttidsenheten. 

 

Gevinstrealiseringer oppnådd i 2021 gjennom digitalisering, prosessendringer og 
nyskapninger 
1. MILA, digital oppfølging i hjemmet med pasienter med kronisk obstruktive 

lungesykdommer, i samarbeid med AHUS og andre kommuner i opptaksområdet. 2. 
Nannestad kommune, ved hjemmesykepleien, har hatt 3 pasienter inkludert i 2021. 
Resultatet er mer trygge pasienter og nedgang i sykehusinnleggelser. Prosjektet 
planlegges nå med MILA 3, der også andre pasientgrupper med kroniske sykdommer 
skal inkluderes. 

2. Evondos, elektroniske medisindispensere for hjemmeboende. Fra 8 i bruk i 2020, til 21 
i bruk i 2021. Har medført at pasienter blir mer selvhjulpne og slipper mange besøk fra 
hjemmesykepleien. For hjemmesykepleien har det medført økt effektivitet, i det man 
redusere antall tilsyn hos disse pasientene. 

3. Cos Doc +, elektronisk pasientjournal i smarttelefon. Overgang fra bruk av Ipads til 
smarttelefoner i 2021. Effekten har vært mer håndterlig og effektive arbeidsverktøy 
for ansatte, som kan brukes fortløpende. 
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Resultat- og måloppnåelse 

 

 

Medarbeidere 

 

Sykefraværs-statistikken er hentet fra Agresso (lønns- og personalsystem). Turnus-systemet GAT 

viser et høyere fravær. Dette skyldes at fravær i helger ikke overføres til Agresso.  
  

Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2020 Resultat 2021

Mål

2021

Periodemål

2022-2024

Telling 67,0 % 58,3 % 83,0 % 85,0 %

Telling Ikke iverksatt 0,0 % Oppstart Oppstart

Egen statistikk 19,7 % 10,4 % 28,0 % 30,0 %

KOSTRA 77,5 % 81,3 % Økende trend Økende trend

Bedrekommune.no Ikke utført Ikke utført 4,5 % 4,8 %

Gode miljøvalg og 

lavere transport-

behov

Antall  biler 27,0 % 42,0 % 50,0 % 70,0 %

OK OK Opprettholdelse Opprettholdelse

OK OK Sikre samarbeid Sikre samarbeid

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)
Agresso -2,0 % -8,5 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Agresso 88,5 % 90,9 % 92 % 93 %

Tekniske problemer 

med nettbrett, derfor 

ikke i  bruk

Ikke tatt i  bruk 
Rekruttere aktuelle 

brukere

Rekruttere aktuelle 

brukere

Driftsproblemer hos 

leverandør, derfor  

ikke tatt i  bruk

Ikke tatt i  bruk, utsatt 

prosjekt av DGI
Oppstart Oppstart

Antall  brukere

Oppstart med 7 

enheter i  en sone i 

desember 2020

21 tatt i  bruk
Rekruttere aktuelle 

brukere
Øke antall  brukere

Individuell testing av 

styrke, balanse og 

gangfunksjon

Ikke kartlagt
1 poeng bedring (fra 9 

ti l  10 poeng)
> 1 poeng bedring > 1 poeng bedring

Selvrapportering - den 

enkeltes fallbekymring
Ikke kartlagt Ikke kartlagt

>8 poeng (er 

signifikant 

endring)

>8 poeng (er 

signifikant 

endring)

Full eller delvis 

måloppnåelse 

(individuelle mål)

88,0 % 75,0 % 75,0 %

Optimalisere den 

samlede 

ressursinnsatsen Øke nærværsprosenten

Opprettholde deltakelse i  ulike samarbeidsnettverk

Kvaliteten på tjenestene målt gjennom score på brukerundersøkelser og 

pårørendeundersøkelser (score 1-6)

Utvikle og ti lpasse 

kommunens 

tjenesteapparat

Styrke andel brukerrettede årsverk i  omsorgstjenesten m/ helsefaglig utdanning

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling

Deltaker i  

interkommunale 

samarbeid Samarbeid med regional samhandlingskoordinator helse

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Andel av 75-åringer som har fått Helse- og mestringsfremmende hjemmebesøk

Økt andel korttidsplasser i  forhold ti l  totalt antall  sykehjemsplasser 

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur

En andel av leasingbilene skal være nullutslipps-/lavutslippsbiler (elbiler og 

ladbare hybridbiler)

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Styrke alle trinn i 

"omsorgstrappa"
Tilby oppfølgingsbesøk hos hjemmeboende 78-åringer som ikke har pleie- og 

omsorgstjenester

Effektivisering ved 

bruk av ny 

teknologi 

Visiba Care videokonsultasjon med brukere i  fysioterapitjenesten

Brukere med gjennomført hverdagsrehabilitering når sine individuelle mål knyttet 

ti l  selvhjulpenhet, aktiviteter i  dagliglivet, styrke og balanse

Elektroniske medisindispensere i  hjemmesykepleien 

Vri ressursbruk fra 

behandling ti l  

forebygging og 

tidlig innsats

SPIDER ruteplanlegging i  hjemmesykepleien

Effekt hos deltakerne i Styrke-/balansegruppe - målt både gjennom testing 

v/fysioterapeut før og etter deltakelse, og gjennom selvrrapportering fra den 

enkelte deltaker før og etter

Helse 2020 2021

Helse felles 5,07 3,46

Nannestad sykehjem - 1. etg. østfløy 15,97 8,10

Nannestad sykehjem - 1. etg. midtfløy 15,02 21,23

Nannestad sykehjem - 2. etg. østfløy 11,09 7,49

Nannestad sykehjem - 2. etg. midtfløy 14,43 9,73

Nannestad sykehjem - servicefunksjoner 7,59 6,23

Rehab., dagaktiviteter og praktisk bistand 9,76 5,43

Hjemmesykepleien 10,34 9,14

Sykefravær totalt 11,51 9,63
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Helse

Årsverk 

2020

Årsverk  

1.tertial 2021

Årsverk 

 2.tertial 2021

Årsverk 

2021

Sum årsverk i virksomheten jf. Budsjett + 138,3 138,3 138,3

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 135,58 132,72 135,25

Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner + 13,8 11,45 7,79

Sum årsverk uten vakanser = 134,02 136,84 132,72 135,04

Sum vakanser = 16,22 6,54 6,77

Egne vikarer - 11,81 10,6 7,95

Kjøp av vikartjenester - 4

Overtid - 1,3 6,23 1,42

Årsverk uten bemanning = 4,41 -14,29 0,9

Sum årsverk uten vakanser fordelt på enheter: 135,58 132,72 135,25

Helse felles 4,1 3,1 4,5

Nannestad sykehjem - 1 etg. Østfløy 18 18 17,2

Nannestad sykehjem - 1. etg. Midtfløy 18,12 17,58 17,8

Nannestad sykehjem - 2. etg.  Østfløy 14,23 14,23 13,2

Nannestad sykehjem - 2. etg. Midtføy 15,61 17,8 17,43

Nannestad sykehjem - servicefunksjoner 15,54 14,64 15,14

Rehab., dagaktiviteter og praktisk bistand 22,48 22,48 22,48

Hjemmesykepleien 27,5 27,5 27,5

* Årsverk i 2020 ble hentet ut etter annet system enn tallene i 2021, derfor ikke helt sammenlignbare
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8.10 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 samarbeidsselskap. Virksomheten er delt inn i tre enheter med felles 
stab og virksomhetsleder. 
 
Staben yter støttetjenester, herunder merkantile tjenester, samt oppfølging av HMS og 
beredskap. I tillegg er gebyrforvaltning, renovasjon, brann og feiing lagt til stab.   
 
Enhet for vann og avløp (selvkost) skal sørge for rent, trygt og godt vann 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 forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann inntil 2000 pe, 
herunder også fett og olje. Nannestad kommune kjøper avløpsrensing av Ullensaker 
kommune, mens drikkevann produseres i egen regi.    
 
Enhet for drift, service og vedlikehold drifter og vedlikeholder alle eiendommer som 
Nannestad kommune eier, inkludert kommunale utleieboliger. I tillegg har enheten ansvar 
for renhold i kommunalt eide bygninger med kommunal virksomhet og drift og 
vedlikehold av veg, park og idrett.   
 
Enhet for eiendom og prosjekt er en enhet som ble opprettet 1.10.2021. Enheten er 
ansvarlig for prosjektledelse og prosjekt-administrasjon innenfor nybygg og større 
rehabiliterings- og utviklingsprosjekter. Enheten ivaretar også ressurser innenfor bolig- og 
eiendomsstøtte, samt prosjektledelse VA og veg. 

 

Økonomi for rammeområdet 
Kommunal drift uten selvkostområdene 
 

 
 

Virksomheten uten selvkostområdene har et totalt merforbruk på 12,6 mill. kroner Dette 

skyldes i hovedsak følgende:  

 

Lønn 

På grunn av vakante stillinger er det totalt sett et mindreforbruk på 3,4 mill. kroner på 

lønnsområdet. I løpet av høsten 2021 ble det ansatt flere personer i de vakante 

Kommunal drift u/selvkostområdene Regnskap Justert Forbruk i % Avvik Status Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Lønn 29 009 29 864 97,1 % 855 29 239 27 136

Andre driftsutgifter 82 605 61 142 135,1 % -21 463 58 281 66 439

Driftsinntekter -35 560 -27 876 127,6 % 7 684 -24 799 -24 427

Sum 76 054 63 130 120,5 % -12 924 62 721 69 149

Kommunal drift Regnskap Justert Forbruk i % Avvik Status Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Lønn 39 784 43 260 92,0 % 3 476 42 628 39 991

Andre driftsutgifter 156 922 118 987 131,9 % -37 935 116 114 113 824

Driftsinntekter -120 911 -99 117 122,0 % 21 794 -96 021 -94 842

Sum 75 795 63 130 120,1 % -12 665 62 721 58 974
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stillingene, med tiltredelse i 2022. Det er et viktig tiltak å styrke bemanningen for å følge 

opp oppgavene som virksomheten er tillagt. 

 

Andre driftsutgifter 
Hovedsakelig skyldes merforbruket inneklimatiltak og tilleggsarbeider på Preståsen skole, 

vintervedlikehold og en betydelig økning i strømutgiftene som følge av høye priser. 

Generelt høyere priser på bygningsmateriell og forbruksvarer er også en faktor å ta med i 

beregningen.  

Kontoer med betydelig merforbruk: 

 

11800/11810 – Strøm og fjernvarme  

Siste del av 2021 ble det satt historisk prisrekord på energi. Dette bidro til en markant 

økning i energikostnaden til Nannestad kommune. Forbruket på kommunale bygg viste 

ingen større forskjeller i antall KW/h fra tidligere år. Differansen fra desember 2020 til 

desember 2022 viser en økning på over 550 %.  

 

12204 Leie av øvrig utstyr:  

Leie av øvrig utstyr gjelder inventar, tilpasninger til brukere og leie av lagerreoler til 

Leiravoll. Det ble gjort en beslutning om å leie inventaret til bygget istedenfor å kjøpe. 

Dette fordi at utbyggingen av kommunehuset var i en for tidlig fase til at administrasjonen 

kunne vurdere gjenbruk. Kommunal drift ble ikke tilført ekstra midler til dette.  

 

12300 - Bygningsvedlikehold  

Merforbruket skyldes i hovedsak Preståsen inneklima-prosjekt og tilleggsarbeidene 

knyttet til dette. I tillegg til inneklimarelaterte tiltak ble skolekjøkkenet og 

fellesarealene/studiehallen totalrenovert. Bokførte kostnader på konto 12300, funksjon 

2222 Preståsen skole er totalt 2 520 296 kroner. Omtrentlig 2 450 000 kroner kan knyttes 

direkte til inneklima-prosjektet/tilleggsarbeidene som ble gjennomført.  
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Den generelle prisveksten i markedet er sterk bidragsyter til høyere totalforbruk på alle 

poster.  

 

Det er viktig å påpeke at budsjettet for bygningsvedlikehold er lavt i forhold til antall 

kvadratmeter vi har ansvaret for. Det er krevende å prioritere tiltakene.  

 

12301 - Reparasjon ved innbrudd  

Denne kontoen ble anvendt til å prøve å synliggjøre kostnader knyttet til Preståsen. 

Nærmere hele forbruket på kontoen er knyttet til prosjektet. 1 035 675 kroner av totalt 

1 164 825 kroner er direkte knyttet til funksjon 2222 Preståsen skole og inneklima-

prosjektet/tilleggsarbeidene som ble gjennomført.  

 

12303 – Vedlikehold-andre utgifter  

Denne kontoen ble i likhet med konto 12301 brukt til å synliggjøre kostnader forbundet 

med Preståsen inneklima-prosjektet. Rivearbeider/sanering, rørarbeider, elektrikerarbeid 

og innleie av tømrer er bokført på konto. Hele forbruket på 1 831 620 kroner er i all 

hovedsak knyttet direkte til funksjon 2222 Preståsen skole og inneklima-

prosjektet/tilleggsarbeidene som ble gjennomført.  

 

12304 Konsulenttjenester:  

Konsulentkostnader i forbindelse med dam Storøyungen. Kostnaden er bokført på en 

funksjon utenfor selvkostområde, mens budsjettet ligger på selvkostområdet.  

 

12035 – Vedlikehold veger/anlegg  

Vedlikehold på veinettet, uteområder og anlegg. Det ble gjennomført flere nødvendig 

vedlikeholdsarbeider på kommunens veger og eiendommer. Planlagte arbeider, samt 

innmeldte tiltak fra innbyggere og brukere viser oss at behovet for kontinuerlig 

vedlikehold er stort. Kontinuitet i vedlikeholdsarbeidet er viktig for å unngå store 

etterslep. Mange av oppgaven kommunen besørger, spesielt i forbindelse med vei, krever 

innleie av maskiner og mannskap. Det er viktig å påpeke at tjenester i anleggsbransjen har 

hatt en real oppgang de siste årene.  

Tjenester/kostnader som belastes kontoen er  

• Gatelys  

• Høvling av grusveier  

• Skilting  

• Asfaltering  

• Øvrig vedlikehold av veg, park, idrett og kommunale områder  

 

12402 – Serviceavtale bygninger  

Serviceavtalene er høyst nødvendig for en velfungerende bygningsmasse. Kommunal drift 

er avhengig av service og driftsavtalene vi har med eksterne tjenesteytere. Merforbruket 

er betydelig i forhold til budsjettert sum.  

 

Kommunal drift ser det som utfordrende å kutte kostnaden på området betydelig uten at 

det går betraktelig utover kvaliteten. Skal det kuttes betydelige kostnader her vil det i 

nærmeste fremtid gå mot styrt forfall av tekniske installasjoner.  
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Tjenester/kostnader som belastes kontoen er  
o Service på ventilasjonssystemene  

o Service og vedlikehold automatikk 

o Årskontroll på brannvarsling  

o Årskontroll på sprinkleranlegg  

o Årskontroll brannvern/slukkeutstyr  

o Årskontroll og service på heiser  

o Service på alarmsystemer 

o Serviceavtale skadedyr  

o Kontroll legionella og vannkjemi  

 

12403 – Snørydding, strøing og opprydding   

Drift av formålsbygg og veier om vinteren krever en god organisering og beredskap slik at 

nødvendige tiltak hurtig kan iverksettes for å holde standardkravene som er satt. 

Kommunens vintervedlikehold omfattes av veglova og kravene den fastsetter. 

Vintervedlikeholdet består av følgende oppgaver  

• Snøbrøyting av kommunale veier, gangveier og formålsbygg  

• Strøing av kommunale veier, gangveier og formålsbygg.  

• Høvling ved behov  

• Vedlikeholdsrydding ved behov  

Kostnaden på vintervedlikeholdet varierer fra sesong til sesong. Brøytemannskapet kalles 

ut ved gitte snødybder. Strøing er behovsstyrt.  

 

Tabellen viser kostnad ved årsslutt og vedtatt budsjett fra 2019-2021 

 

Tabellen viser store variasjoner mellom sesongene. Det er vanskelig å anslå årlig kostnad 

da dette baserer seg utelukkende på værforholdene. Det kommer tydelig frem at det er 

budsjettert med langt mindre enn den reelle kostnaden. For at vi skal kunne tilby 

tilfredsstillende vintervedlikehold må vi ha gjennomkjøring av rodene ved behov.  

Forslag om rammebudsjett til fremtidig anskaffelse av tjenesten bør tas opp til vurdering. 

Dette forutsetter at budsjettrammen blir stor nok til at seriøse tjenesteytere viser 

interesse for oppdraget.  

 

12500 – Materialer til vedlikehold  

Regnskapet på kontoen viser et merforbruk på 457 761 kroner. Store deler av bokførte 

kostnader knyttes opp til Preståsen-prosjektet, men mye også til andre 

vedlikeholdsarbeider. Merforbruket, sett bort ifra Preståsen er fordelt jevnt på andre 

formålsbygg.  
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Tabellen nedenfor viser totalt merforbruk med og uten Preståsen-prosjektet 

 
13702 – Driftsavtale med andre private  
Kontoen belastes utelukkende med kommunes renovasjonskostnader. Merforbruk knyttet 
til renovasjonen/søppelhåndtering er utfordrende i forhold til å kutte kostnader.  
Merforbruket tilsvarer 270 % i forhold til justert budsjett. 
 
Vedlikeholdstilskudd i forbindelse med korona  
En andel av merforbruket kan forklares ved at det er brukt midler på tiltakene som vises i 
tabellen under. Disse er dekket inn ved bruk av bundne driftsfond, etter at virksomheten 
utenfor selvkost fikk 7,6 mill. kroner i vedlikeholdstilskudd i juni 2020. Dette vil også være 
en del av forklaringen på merinntekten hos kommunal drift uten selvkostområdene. 

 

Generelt om merforbruket 

Merforbruket gjenspeiler jevnt over lave budsjetter. Kommunen ønsker å ta vare på bygg 

og områder på en god måte, samtidig som vi har lovkrav å forholde oss til. Områdene med 

merforbruk representer ikke overdrevenhet på noen som helst måte. Sett bort fra 

Preståsen-prosjektet, representerer forbruket det mest prekære og kan begrunnes med 

nødvendige tiltak for å tilfredsstille lovkrav, brukere og innbyggere på en god nok måte.  

 

Andre driftsinntekter 

Tabellen nedenfor viser en samlet merinntekt på 7,7 mill. kroner mot justert budsjett. 

Dette gjelder hovedsakelig merinntekter for refusjoner, bruk av bundne driftsfond og 

øvrige poster. MVA-kompensasjon på posten driftsinntekter går i null med MVA-

kompensasjon på posten andre driftsutgifter. 

 

 

 

 

 

Konto

Avvik driftsinntekter Merinntekt (-) / 

Midreinntekt (+)

Regnskap 

2021

Justert 

budsjett 2021 Avvik

17002 Andre refusjoner -1 915 557 -1 323 000 592 557

17290 Komp. mva påløpt i driftsregnskapet -11 428 741 -9 660 000 1 768 741

17300 Refusjon fra fylkeskommuner -508 000 0 508 000

17706 Forsikringsoppgjør -574 195 0 574 195

18109 Andre statstilskudd (virksomhetene) -71 815 -516 000 -444 185

19505 Bruk av bundne driftsfond (virksomhetene) -4 201 451 0 4 201 451

Øvrige poster -16 860 675 -16 377 000 483 675

Sum estimerte merinntekter -35 560 434 -27 876 000 7 684 434
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Selvkostområdene 

 
 
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frambringe tjenestene, skal dekkes av 
gebyrer som brukerne av tjenestene betaler. Selvkostområdene skal gå i balanse ved bruk 
av eller avsetning til bundne fond. På grunn av at motposter, som f.eks. 
avskrivningskostnader, føres på fellesområdet for kommunen, og ikke på virksomheten 
Kommunal drift, oppstår det avvik.  
 
Vann 
Selvkostfondet var ved inngangen av 2021 på 3,8 mill. kroner. Vann fikk et positivt resultat 
på 8,4 mill. kroner. Med kalkulert renteinntekt på 0,1 mill. kroner, er selvkostfondet økt til 
12,3 mill. kroner ved utgangen av 2021.  
 
Avløp 
Selvkostfondet var ved inngangen av 2021 på 9,5 mill. kroner. Avløp fikk et positivt 
resultat på 10,4 mill. kroner. Med kalkulerte renteinntekter på 0,3 mill. kroner er 
selvkostfondet øket til 20,2 mill. kroner ved utgangen av 2021.   
 
Nannestad kommune kjøper, og skal fortsatt kjøpe, tjenester fra Ullensaker kommune for 
rensing av avløp. Dette anlegget skal utvides, og er planlagt å stå ferdig i 2025. 
Investeringen er beregnet til 818 mill. kroner, hvorav Avinor skal finansiere sin andel. 
Dette vil medføre en prisvekst for Nannestad kommune, og det bygges derfor fond på 
avløp for å kunne kompensere for plutselig utgiftsøkning. Utgiftene til rensing av 
avløpsvann er forventet å stige en god del.    
 
Septik 
Selvkostfondet var ved inngangen av 2021 på 1,2 mill. kroner. Septik fikk et negativt avvik 
på 0,3 mill. kroner. Med kalkulerte renteinntekter på 0,02 mill. kroner er selvkostfondert 
redusert til 0,9 mill. kroner ved utgangen av 2021. 
 
Feiing 
Det ble gitt fritak for termin 3 perioden på feie- og tilsynsgebyrer, for å komme ajour og 
for å få redusert eldre fondsmidler. Dette medførte en redusert inntekt på 
selvkostområdet på ca. 0,7 mill. kroner. 
 
Øvre Romerike brann og redning (ØRB) feiing startet opp med nytt system i overgangen 
2020/2021, og feie og tilsynsgebyrene vil derfor fremover bli importert til Komtek 
Nannestad før fakturering av kommunale avgifter. ØRB startet i siste del av 2021 også opp 
med arbeidet for å få fritidseiendommer i Nannestad med på obligatorisk feiing og tilsyn. 
 
Renovasjon 
I samarbeid med Ullensaker, Eidsvoll og Hurdal kommune ble det i 2020 utarbeidet et 
forslag til ny og likelydende renovasjonsforskrift. Denne ble vedtatt i kommunestyret i 
mars 2021, og trådde i kraft f.o.m 01.05.2021.  

Kommunal drift selvkostområdene Regnskap Justert Forbruk i % Avvik Status Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Lønn 10 774 13 396 80,4 % 2 622 13 389 12 855

Andre driftsutgifter 74 317 57 845 128,5 % -16 472 57 833 47 385

Driftsinntekter -85 351 -71 241 119,8 % 14 110 -71 222 -70 415

Sum -259 0 259 0 -10 175
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Det ble også i 2021 utarbeidet en felles veileder for renovasjonsforskriften, for å fremme 
mer lik praksis og tolkning internt hos kommunene og ØRAS.  
 
I henholdt til vedtatt avfallsstrategi hvor man blant annet ønsker å øke samarbeidet med 
ROAF, startet det i 2021 opp et prosjekt som jobber for en felles avfallsnorm for Øvre og 
Nedre Romerike. I dette prosjektet har Ullensaker kommune og ØRAS deltatt, men 
arbeidet med felles norm fortsetter i 2022 i samarbeid med alle kommunene. 
 
I april 2021 startet også et felles pilotprosjekt for ØRAS kommunene med glass og metall 
innsamling hos abonnenter. Områdene Gamle Dalsveg og Prestmosen, ble valgt som 
pilotområder. Pilotprosjektet fortsetter inn i 2022. 
 
Utslippstillatelser 
Utslippstillatelser er skilt ut som et eget område i selvkostmodellen. Her vil det i 2022 
jobbes moten mer korrekt fordeling av utgifter og inntekter og nivå på gebyrinntekter på 
dette området. Området fikk merforbruk på 0,67 mill. kroner i 2021. 
 
Tabellen nedenfor viser resultatene for de enkelte selvkostområdene innenfor Kommunal 
drift: 
 

 

 
Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2021 – utenfor selvkost 
 
Bolig – og eiendomsforvaltning 
Nannestad kommune er eier av 72.517 m2 bygg. Kommunen leier i tillegg arealer til blant 
annet bibliotek, NAV, kommuneoverlege, m.m.  
 
Boliger 
Ved utgangen av 2021 eide kommunen 137 boliger. To leiligheter ble kjøpt høsten 2021. 
Dette er to boliger mer enn i 2020.  
 
Nannestad kommune har som ambisjon å kunne disponere 12 boliger per 1.000 
innbyggere. Med 15.074 innbyggere pr. 4. kvartal 2021, innebærer dette at kommunen 
bør disponere 180 boliger.  
 
Administrasjonen ser et sterkt behov for å etablere boliger til rus/psyk. Det blir i juni 2022 
fremsatt en politisk sak vedr etablering av småhus i Nannestad sentrum. I samme 
møterunde blir eiendomsstrategi, vedlikeholdsplan og en revidert boligsosial 
handlingsplan lagt frem. 

Selvkost etterkalkyle 2021 Vann Avløp Septik Renovasjon Feiing Utslippstillatelser

Gebyrinntekter 25 130 681 36 131 253 936 435 17 305 484 1 380 575 3 611

Andre inntekter -151 3 472 138 0 0 155 275 169 402

Sum inntekter 25 130 530 39 603 391 936 435 17 305 484 1 535 850 173 013

Driftsutgifter 11 104 564 18 865 829 1 087 915 15 878 440 2 312 818 799 526

Kapitalkostnader 5 277 600 9 900 326 0 0 0 0

Indirekte kostnader 354 837 448 119 170 697 221 208 152 233 44 893

Sum utgifter 16 737 000 29 214 275 1 258 611 16 099 648 2 465 051 844 420

Gevinst/tap ved utrangering av anleggsmiddel

Resultat 8 393 530 10 389 117 -322 176 1 205 835 -929 201 -671 407

Kostnadsdekning i % 150,1 % 135,6 % 74,4 % 107,5 % 62,3 % 20,5 %

Selvkostfond 01.01 3 808 447 9 487 014 1 194 016 1 739 418 2 177 971 0

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond 8 393 530 10 389 117 -322 176 1 205 836 -929 201 -671 407

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 156 582 287 172 20 204 45 816 33 514 -6 566

Selvkostfond 31.12 12 358 559 20 163 303 892 044 2 991 070 1 282 284 -677 973
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Vedlikehold   
Kommunal drift besørger vedlikeholdet av Nannestad kommunes eiendommer og 
områder. Begrensede bevilgninger til vedlikeholdet gjør arbeidet krevende og kommunen 
bygger opp etterslep. Når dette skjer over tid, går ofte vedlikeholdstiltakene over til store 
renoveringsprosjekter.  
 
Kommunes lovpålagte forpliktelser, eksempelvis i forhold til brannsikkerhet, inneklima og 
lekeområder prioriteres første rekke. Tabellen nedenfor viser et utdrag fra 
vedlikeholdsplanen/handlingsplanen driftsavdelingen jobber ut ifra.  
 
Bygningsvedlikeholdet (konto 12300 – bygningsvedlikehold drift) planlegges på årsbasis. 

 
 
Bygg  
Det arbeides kontinuerlig med vedlikehold på kommunal bygningsmasse. Driftsbudsjettet i 
seg selv er lite og gjør det krevende å gjennomføre større vedlikeholdsoppgaver. Det 
avsettes noe midler til planlagt vedlikeholdsarbeid, men størsteparten av budsjettert sum 
går med til uforutsett arbeid og vedlikehold på bygningene. Enhetsleder vil i samarbeid 
med byggdriftere på de forskjellige formålsbyggene kartlegge større behov på 
bygningsmassen. Ut ifra behovene lages en prioriteringsliste.  
 
Behovene som avdekkes i prosessen vil måtte bevilges penger til eller legges inn som 
investeringsbehov/HMS bygningsutvikling.  
 
Mye av tiden i 2021 ble tilbragt i forbindelse med utbedringer av inneklima-saken på 
Preståsen skole. Tiltaket var krevende og av betydelig størrelse. Prosjektets omfang 
eskalerte og gav merarbeid utover planlagte tiltak knyttet til inneklima. Sluttresultatet av 
arbeidene ble godt tatt imot av brukerne av skolen. Enheten har hatt vakant stilling på 
vedlikeholdsavdelingen store deler av 2021. Det gjenspeiler noe mindre utført arbeid enn 
ønsket. Enheten ser frem til å være fullt bemannet på vedlikeholdsavdelingen i løpet av 
sommeren 2022. Noen gjennomførte tiltak i 2021  
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Veg  
Veg, park og idrett sørger for kontinuerlig drift og vedlikehold av kommunale veier og 
områder. Kommunen besørger mye av det generelle vedlikeholdet i egen regi. Eksterne 
tjenesteytere benyttes på større, mer tidkrevende vedlikeholdsarbeider som  

• Vintervedlikehold - Vei og formålsbygg  

• Vårfeiing – Vei  

• Høvling av grusveger  

• Fortauet i Austadalsvegen - Denne saken ligger nå hos Samfunnsutvikling. 
 
Tabellen nedenfor viser oppgaver knyttet til forskjellige årstider. Årshjulet er 
utgangspunktet for vedlikeholdet som utføres på kommunale veier og områder.  
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Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2021 – selvkost 
 
Vann og avløp 
Hovedplan for vann og avløp med tilhørende handlingsplaner 
Hovedplan for vann og avløp (2017-2050) med tilhørende handlingsplaner, ble vedtatt av 
kommunestyret februar 2017. Handlingsplanene er gjenstand for årlig rullering og ble lagt 
frem og godkjent av kommunestyret 15.9.2020. Gjennom 2021 ble det jobbet etter denne 
planen, men man ser at vakanse i stillinger har påvirket gjennomføringsevnen på en slik 
måte at målene i planen ikke har blitt gjennomført fullt ut.  
 
Planen har søkelys på vedlikehold og utskiftning av eksisterende ledningsnett samt legging 
av nytt VA-nett, for å imøtekomme kommunens vekst. Enhet for vann og avløp arbeider i 
tråd med gjeldende planer, men akutte hendelser kan føre til endret prioritet. 
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Gjennom 2021 har følgende prosjekter utenom handlingsplanen blitt gjennomført: 

• Hona vannverk: Fjerning av bygningsrester og igjenfylling av kummer (utgjorde en 
sikkerhetsrisiko for ferdsel)  

• Mikkel Revs veg: Rehabilitering av avløpsledning som holdt på å bryte sammen.  

• Vannledning Holter: Oppgradering av en 160 mm ledning til 315 mm. Styrke 
muligheten for gjensidig reservevann mellom Nannestad kommune og Gimilvann.  

• Møllerstad PA: Sommeren 2021 fikk man et akutt driftsproblem på pumpestasjonen. 
Undersøkelser viste at en ombygging av stasjon samt noe ledningsnett var nødvendig. 
Planlegging gjennomført i 2021 utbedres i disse dager.   

• Skjennum bekkeinntak: Senhøsten 2020 fikk vi et akutt oppstuvingsproblem i bekken 
pga. tett bekkeinntak. Dette førte til at vannivået steg med fem meter foran 
bekkeinntaket. Nytt inntak er etablert med sikkerhetsoverløp.   

 
Framtidig drikkevannskilde 
Kommunestyret fattet den 13.02.2018, sak 12/18 Valg av framtidig drikkevannskilde, 
vedtak om å bruke Bjertnessjøen som framtidig hovedvannkilde. Kommunen overtok 
f.o.m. 2019 ansvar for drift av vannbehandlingsanlegget på Sjunken med tilhørende 
damanlegg. Det ble i samme sak fattet vedtak om å bruke grunnvann fra Nordmoen som 
reservannkilde for Nannestad kommune.  
 
Status ved utgangen av 2021 er at Nannestad kommune fikk konsesjon for videre drift av 
Sjunken vannbehandlingsanlegg 27.9.2021. Det jobbes nå med å forhandle frem en avtale 
med Ullensaker kommune om å overta eierskapet til vannbehandlingsanlegget. Det jobbes 
også med å planlegge oppgraderinger og utbedringer av anlegget, slik at vi opprettholder 
en sikker og god drikkevannsforsyning for kommunens innbyggere.   
 
Reservevann  
Kommunestyret i Nannestad besluttet følgende i kommunestyres møte den 18.09.2018:   

Nannestad kommune har søkt om konsesjon for permanent uttak av grunnvann på 
Nordmoen. Konsesjonssøknaden ble lagt ut til høring med høringsfrist 10.03.2020. Det 
foreligger enda ikke svar fra NVE. 
 

Gevinstrealiseringer oppnådd i 2021 gjennom digitalisering, prosessendringer og 
nyskapninger 
Etableringen av Eiendom og prosjekt som en ny enhet i virksomheten er med på å styrke 
fokuset og gjennomføringen av nye prosjekter i kommunen. 
 
Siden implementeringen av Airthings som sensorteknologi i 2020 har kommunen fått 
bedre kontroll over luftkvaliteten i skoler og barnehager. Teknologien måler radonnivåer, 
CO2, luftfuktighet, VOC, temperatur og lys. Dette gjør at vi kvalitetssikrer at kommunen 
når kravene i arbeidsplassforskriften § 2-14, og interkontrollforskriften § 5. 
Sensorteknologien brukes både til nytte for brukerne av kommunale formålsbygg, men gis 
også ut til tilsynsmyndigheter på forespørsel (arbeidstilsynet, miljørettet helsevern m.m.). 
Målet for 2025 er at vi skal ha installert sensorer i alle kommunale formålsbygg. 
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Resultat- og måloppnåelse 
 

 

Strategiske utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode

Resultat 

2019

Resultat 

2020

Resultat 

2021

Mål         

2021

Periodemål

2022-2024

Antall netto årsverk        1,93  Oppnådd  Oppnådd              1,93                1,93 

KOSTRA 14,1 % 14,2 %  > 14,1 %  > 14,1 % 

KOSTRA 95,8 % 76 %  > 95,8 % > 95,8 %

KOSTRA 39,2 % 35,8 % 41,0 % < 37 < 35

2015: 166 139 * 1,5 % = 

2 492 m
2 362        1 578           454 > 2 492 > 2 492

2015: 78 547 * 1,5 % =                

1 178 m
        567               -             100 > 1 178 > 1 178

KOSTRA 167 125 144 < 163 < 155

KOSTRA 94,9 % 96,9 % 96,6 % > 94,9 % > 94,9 %

KOSTRA 92 136 242 > 100 > 100

God og sikker 

overvannshåndtering
Antall tømminger 230 250 0 150

Tømming 

hvert 3. år

Være en konstruktiv, kreativ og 

løsnings-orientert deltaker i det 

interkommunale samarbeidet 

på Øvre Romerike.

Forbedre kvalitet 

på 

vegforbindelsen i 

bygda

Andel kommunale 

veier og gater 

uten fast dekke av 

alle kommunale 

veier og gater i %

KOSTRA 18,3 % 14,1 % 14,1 % < 18,3 % < 18,3 %

Budsjettavvik

Målt avvik på 

områdene mellom 

-0,3 % 

(merforbruk) til 

2,0 % 

(mindreforbruk)

Agresso -1,2 % -1,4 % -12,0 %
Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

95,6 % 96,0 % 96,2 % > 95,6 % > 95,6 %

Kommunal drift: 156,9 156,6 163,1 <160 <160

Helse (sykehjem): 212,6 216,1 224,1 -

Nannestad kommune: 164,9 165,3 172 - -

Sensorteknologi i skole 

og barnehager

Ikke 

utført 

hittil

Kjøpt inn, 

iverksatt 

på flere 

skoler og 

barnehage

r

Mangler 2 

skoler, og 

1 

barnehage

.Nye 

sensorer 

bestilt inn 

i 2022

Alle 

barneskoler

Øvrige skoler- 

og barne-

hagebygg

Meldt 

inn til 

DGI

Meldt inn 

til DGI

Bookup er 

bestilt

Innført innen 

2022

Optimalisere den samlede 

ressurs-innsatsen innenfor 

kommunens økonomiske 

handlingsrom

Måling (multiMap) Ikke 

utført 

hittil

Arbeid 

pågår. 

Ferdig 2. 

kvartal 

2022

Utført innen 

2022

Strategisk mål 2: Oppvekst

Andel kommunale veger og gater med 

belysning av alle kommunale veger og 

gater (%) - NYTT MÅL

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Motvirke utenforskap og 

sosiale ulikheter uavhengig av 

forskjeller i økonomi, helse, 

språk, kultur og 

utdanningsnivå.

Kommunal drift søker å opprettholde 

netto antall årsverk fra NAV med 

lønnstilskudd (3,56 årsverk minus 

lønnstilskudd på 2,66 årsverk)

Det skal tilrettelegges for økt 

trafikksikkerhet

Andel km tilrettelagt for syklende som 

kommunen har ansvaret for av alle 

kommunale veger (%) - NYTT MÅL

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling

Redusere vannlekkasjeprosenten til 

35 % innen 2024 (%).
Vann: Andel fornyet kommunalt 

ledningsnett, gj.snitt for siste tre år 

(antall m)

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Utvikle og tilpasse kommunens 

tjenesteapparat i samsvar med 

endrede behov i befolkningen

Andel av energikostnader i 

kommunenes eiendomsforvaltning 

brukt på fornybare energikilder 

(Prosent)

Avløp: Andel fornyet kommunalt 

ledningsnett, gj.snitt for siste år 

(antall m)

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Optimalisere den samlede 

ressursinnsatsen

Øke nærværsprosenten

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur

Energibruk per m2 eid areal (kWh)

Tømming av sandfang 

Redusere energiforbruk i 

kommunale bygg, samt ta vare 

på eksisterende bygningsmasse

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i 

kommunal eiendomsforvaltning 

(kr/kvm)

Forbedre oversikt over inneklima ved 

bruk av sensorteknologi i skole- og 

barnehagebygg (nytt mål)

Nytt bookingssystem for utleie av 

festlokaler, m.m. 

Utarbeide eiendomsstrategi for blant 

annet å forbedre tilstandsgraden på 

kommunal eiendomsmasse

Effektivisering ved bruk av ny 

teknologi 

Reduksjon av utg. til renholdstiltak i 

kommunal eiendomsforvaltning pr. 

kvm. 
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Kommunal drift har en god utvikling innenfor nærvær, med lavere sykefravær. 
Nærværsprosenten var på 96,16 % i 2021. For øvrig vises det til resultater som 
framkommer i målkortet. 
 

Medarbeidere 
Sykefraværet i Kommunal drift viser en samlet nedgang i hele virksomheten, med noe 
forskjeller mellom enhetene/stab.  

 
Kommunal drift vil i løpet av 2022 dekke opp ledige vakanser. 

 
Kommunal drift arbeider kontinuerlig med å tilstrebe null skader i sin virksomhet og i 
prosjekter som kommunal drift er en del av. Avviksstatestikken for Kommunal drift 2021 
viser at det er totalt 51 avvik, 1 observasjon og 1 forbedringsforslag som er meldt inn. Ut 
av dette er 48 saker lukket, mens 5 enda er under arbeid/ikke lukket ved årets utgang. Av 
avvikene er det 24 som er meldt inn med høy alvorlighetsgrad, 11 med middels 
alvorlighetsgrad og 18 med lav alvorlighetsgrad. Dette er en oppgang på 16 avvik fra i fjor, 
noe som er proporsjonalt med året før (2020). Grunnen til at flere avvik blir meldt inn er 
bedre kunnskaper om kvalitetssystem (TQM), og mer bevissthet rundt god avvikskultur. 
Det jobbes kontinuerlig med å lukke avvikene.   
Kommunal drift har opplevd krevende hendelser knyttet til inneklimaet på skoler og 
barnehager. Det blir kjøpt inn sensorer som konstant overvåker luftkvaliteten i de 
forskjellige formålsbyggene, og mål for 2022 er at dette skal være på alle skoler og 
barnehager i kommunalt eie. 

Kommunal drift   Årsverk 2020 
Årsverk   

1.tertial 2021 
Årsverk  

 2.tertial 2021 
Årsverk 

2021 

Sum årsverk i virksomheten jf. Budsjett +  66,63 65,98 65,98 

Årsverk/ansatte i faste stillinger -  64,43 59,75 59,75 

Langtidsfravær/sykemeldinger/permisjoner +     0 0 

Sum årsverk uten vakanser = 56,26 64,43 59,75 59,75 

Sum vakanser =   2,2 6,23 6,23 

Egne vikarer -                          1,30  1 1 

Kjøp av vikartjenester -                               -    0 0 

Overtid -                           0,43  0 0 

Årsverk uten bemanning =   0,47 5,23 5,23 

Sum årsverk uten vakanser fordelt på enheter:                        64,43                        65,98             65,98  

Kommunal drift                           7,70  7,67 7,67 

VAR                         16,13  16,63 16,63 

Service, vedlikehold og renhold                         40,60  41,68 41,68 

      

* Årsverk i 2020 ble hentet ut etter annet system enn tallene i 2021, derfor ikke helt sammenlignbare 

 

Kommunal drift 2020 2021

SYKEFRAVÆR

Kommunal drift felles 0,85 2,63

VAR 3,38 2,16

Service og vedlikehold

(tidligere bolig og eiendom) 3,70 2,54

Renhold 5,89 6,34

Sykefravær totalt 4,05 3,84

* Tidligere bolig og eiendom inkluderer service, vedlikehold og renhold fra 2019
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Det jobbes aktivt med HMS og opplæring. Dette er en viktig sak for kommunal drift, som 
står som den formelle eieren av kommunens bygningsmasse. Det blir årlig gjennomført 
kurs i FSE (instruert personell) for fagarbeidere på vedlikehold og VA. Vi har også hatt 
ansatte på kurs i varme arbeider, drift og vedlikehold av motorsag og arbeidsvarsling langs 
vei.  
 
Både TQM og IK-Bygg brukes aktivt av Kommunal drift, spesielt modulen for drift og 
vedlikehold. Vi ser en utfordring etter at nøkkelpersoner forsvant at 
internkontrollmodulen i systemet trenger mer vedlikehold, og det vil bli satt av mer tid til 
dette da vakanser blir oppdekket.  
 
Det har i løpet av 2021 også blitt avholdt to øvelser i Kommunal drift – Øvelse «Svikt i 
EKOM» og øvelse «Fallsikring i kum». Begge øvelsene ble gjennomført på en god måte, og 
ble evaluert med forbedringsforslag til neste gang. Målet er å ha 1-2 øvelser også i 2022. 
 
I 2021 og så langt i 2022 har kommunen vært forskånet for de største virusutbruddene, 
men har likevel økt innsatsen som et forebyggende tiltak. Dette har gitt en økt belastning 
på renholdere og enkelte ansatte i kommunal drift.  
 
Vi ser også at belastningen på enkeltpersoner har vært stor i 2021 grunnet mange 
vakanser. Det er et mål å få ned dette i løpet av 2022, og få en tilnærmet normal 
arbeidsbelastning for arbeidstakerne og ledere. 
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8.11 KOMMUNAL FORVALTNING 
 

 

Tjenester og oppgaver 
Samfunnsutvikling, tidligere kommunal forvaltning, har ansvaret for overordnet 

kommunal planlegging, reguleringsplaner, bygge- og delesaksbehandling, kart og 

oppmålingsvirksomhet, landbruksforvaltning, klima-, miljø- og naturforvaltning som også 

innbefatter viltforvaltning, samt kommunal skog. Virksomheten har 18 årsverk fordelt på 

de ulike fagområdene, i tillegg 6 fallviltjegere på oppdragsavtale.  

 

Økonomi for rammeområdet 
Økonomien for rammeområdet er samlet sett, god. Rammeområdet er delt inn i fire deler, 
hvorav tre av disse er separate selvkostområder som må ses på hver for seg. Dette gjelder 
henholdsvis oppmåling, saksbehandling av private reguleringsplanforslag og 
byggesaksbehandling. Den fjerde delen av budsjettet tilhører de resterende 
ansvarsområdene i virksomheten, og disse skal ikke føres til selvkost.  Merforbruk andre 
driftsutgifter skyldes i hovedsak avsetning til fond innenfor reguleringsplaner.   
  
At størstedelen av området er selvkost, gir både utfordringer og spillerom i virksomheten. 
For selvkostområdene, skal regnskapet gå i balanse ved bruk eller avsetning til bundne 
selvkostfond. Utfordringen er å finne balansen mellom rett gebyr (inntektsgrunnlaget) og 
rett utgift (for det meste utgifter til bemanning) slik at man totalt sett går i balanse i et 
femårsperspektiv.   
  

Selvkostområdene 
 

 
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frambringe tjenestene, skal dekkes av 
gebyrer som brukerne av tjenestene betaler. Selvkostområdene skal gå i balanse ved bruk 
av eller avsetning til bundne fond. På grunn av at motposter, som f.eks. 
avskrivningskostnader, føres på fellesområdet for kommunen, og ikke på virksomheten 
Kommunal drift, oppstår det avvik.  
 
Reguleringsplaner 
Selvkostfondet var ved inngangen av 2021 på 0,9 mill. kroner. Reguleringsplaner fikk et 
negativt resultat på 0,4 mill. kroner. Dette førte til en reduksjon i selvkostfondet til 0,5 
mill. kroner ved utgangen av 2021.  
 
Byggesak 
Selvkostfondet var ved inngangen av 2021 på 2,4 mill. kroner. Byggesak fikk et positivt 
resultat på 1,8 mill. kroner. Med kalkulerte renteinntekter på 65 085 kroner er 
selvkostfondet økt til 4,3 mill. kroner ved utgangen av 2021.   

Kommunal forvaltning Regnskap Justert Forbruk i % Avvik Status Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Lønn 14 235 14 077 101,1 % -158 13 771 12 734

Andre driftsutgifter 4 539 2 803 161,9 % -1 736 2 665 3 381

Driftsinntekter -10 370 -7 905 131,2 % 2 465 -7 648 -9 883

Sum 8 404 8 975 93,6 % 571 8 788 6 232

Kommunal drift selvkostområdene Regnskap Justert Forbruk i % Avvik Status Vedtatt Justert Forbruk i % Regnskap

(tall i 1000 kr) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Lønn 10 774 13 396 80,4 % 2 622 13 389 13 396 80,4 % 12 855

Andre driftsutgifter 74 317 57 845 128,5 % -16 472 57 833 57 845 128,5 % 47 385

Driftsinntekter -85 351 -71 241 119,8 % 14 110 -71 222 -71 241 119,8 % -70 415

Sum -259 0 259 0 0 0,0 % -10 175
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Oppmåling 
Selvkostfondet var ved inngangen av 2021 på 3,2 mill. kroner. Oppmåling fikk et negativt 
resultat på 1,3 mill. kroner. Med kalkulerte renteinntekter på 50 767 kroner er 
selvkostfondet redusert til 2,0 mill. kroner ved utgangen av 2021.  

 

 
 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2021 
Året 2021 har vært et spesielt år på mange måter, med mange utfordringer.    
  
Beboerne på Nygårdstoppen ble pga. leirskred i Leirbekken og med fare for 
kvikkleireskred, evakuert rett før jul i 2020.  Dette etter dialog med og anbefaling fra NVE, 
som sammen med NGI satte i gang med umiddelbare undersøkelser i 
området.  Omfattende sikringsarbeider ble iverksatt i Leirbekken og Engelstadbekken i 
slutten av januar 2021. Kommunal forvaltning var sterkt involvert i dette, 
virksomhetsleder som del av kriseteamet og kontaktledd mot NVE, byggesak vedrørende 
byggesaksbehandling, kart/ oppmåling utførte observasjoner og fotografering i området, 
og flere bidro i dialog/informasjon til de evakuerte beboerne og øvrige innbyggere. 
Spørsmålene og problemstillingene omkring grunnforhold og sikkerhet var mange i 
etterkant av hendelsen og ikke minst etter kvikkleireskredet i Gjerdrum.  Dette medførte 
en ekstra arbeidsbelastning på virksomheten over lengre tid. Beboerne på Nygårdstoppen 
fikk imidlertid flytte tilbake til hjemmene sine rett etter påske, og sikringsarbeidene ble fra 
NVEs side sluttført tidlig på høsten.  
  
Mesteparten av boligutviklingen i kommunen skjer i områder under marin grense og i 
områder med kvikkleire. Det legges i den forbindelse et stort ansvar på både 
planavdelingen ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner, på byggesaksavdelingen ved 
behandling av byggesaker, og på landbruk i forbindelse med ulike landbrukstiltak. 
Saksbehandlerne må holde seg oppdatert på det nyeste regelverket, de må forstå og tolke 
NVEs kvikkleireveileder, og ellers stille vilkår i henhold til anbefalinger i de utarbeidede 
geotekniske rapportene. I tillegg er det viktig å følge opp at krav om uavhengig kontroll og 
krav til uavhengig kvalitetssikring gjennomføres iht. veilederen.  
  
Koronasituasjonen satte også sitt preg på arbeidshverdagen, med utfordringer ved 
hjemmekontor, når det gjaldt å ivareta tilstrekkelig dialog og koordinering i 

Selvkost etterkalkyle 2021 Reguleringsplaner Byggesak Oppmåling

Gebyrinntekter 704 590 5 851 767 1 287 766

Andre inntekter -1 609 591 313 36 093

Sum inntekter 702 981 6 443 080 1 323 859

Driftsutgifter 994 169 4 072 542 2 240 825

Kapitalkostnader 0 0 0

Indirekte kostnader 156 001 597 848 339 242

Sum utgifter 1 150 169 4 670 391 2 580 067

Korrigering tidligere års resultat

Resultat -447 188 1 772 689 -1 256 208

Kostnadsdekning i % 61,1 % 138,0 % 51,3 %

Selvkostfond 01.01 941 009 2 441 134 3 223 578

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond -447 188 1 772 689 -1 256 208

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 0 65 085 50 767

Selvkostfond 31.12 493 821 4 278 909 2 018 138
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saksbehandlingen, gjennomføring av planlagte befaringer, fagmøtet, kurs, tilsyn/kontroller 
mm.  
   
Ny virksomhetsleder ble ansatt fra 4.mai, etter at stillingen hadde vært vakant siden 
oktober 2020.  I april/mai foregikk også utrydding og flytting fra kommunehuset, til 
midlertidige lokaler på Leiravoll. Fokuset har likevel hele tiden vært å gjennomføre pålagte 
oppgaver på beste måte, og yte kommunens innbyggere forventet service. Dette mener vi 
å ha gjennomført på en god måte, til tross for hjemmekontor i lengre perioder og flytting.   
  
Fra 1. oktober endret virksomheten navn, fra Kommunal forvaltning – til 
Samfunnsutvikling. Dette i hovedsak som følge av organisasjonsendringer i 
sentraladministrasjonen. Stabsenheten Plan og strategi ble «lagt ned», og ansvaret for 
kommunens overordnede planlegging ble i sin helhet overført til den nye virksomheten – 
Samfunnsutvikling. Planavdelingen (ved tidligere kommunal forvaltning) har tidligere hatt 
ansvaret for kommuneplanens arealdel, og har planleggingskompetanse som tilsa at en 
overføring av øvrige overordnede kommuneplanoppgaver til virksomheten var 
hensiktsmessig.   
 

Ny samfunnsplanlegger som ble ansatt januar 2021 (vakant etter Kai Krog Halse), ble da 
også overført til Samfunnsutvikling.    
 

Totalt sett er dette en reduksjon i bemanningen, i forhold til de ressurser som tidligere var 
tilknyttet overordnet kommunal planlegging. Vi ser at dette gir utfordringer, spesielt med 
tanke på forestående arbeid med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.  
  
Fagområdene omtales enkeltvis videre.   

   

  
(For seksjonering kom det i 2018 en endring av Eierseksjonsloven, hvor kravet om oppmåling av 
uteareal i forbindelse med seksjonering ble borte. Tallene er derfor ikke sammenlignbare fra før 
2019.)  

  
I tillegg til overnevnte oppgaver utfører kart og oppmåling diverse karttjenester for både 
kommunens innbyggere, og internt i kommunens kartdatabase. Avdelingen oppdaterer og 
ajourholder matrikkelen, har ansvar for adressering, utsetting av tomtegrenser med 
grensemerker, grensepåvisninger, samt generell veiledning.    
  
2021 har vært et nokså normalt år ift. aktivitet, men en ser noe økt arbeidsmengde og 
økte henvendelser som kommer i takt med at innbyggertallet øker. Seksjoneringer har økt 
noe i forhold til tidligere år. Dette kommer av at det blir fradelt færre eneboligtomter, 
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men flere større tomter med flerbruksboliger. Det har vært et etterslep på merking av 
tomter og privat firma har blitt engasjert for å avhjelpe dette.    
  

  
 Det har vært høy aktivitet også i 2021. I tillegg til overnevnte bistår planavdelingen med 
rådgivning i enkelte byggesaker og dispensasjonssaker, samt i spørsmål om arealplaner og 
plansaksbehandling for øvrig. Utfordringen har vært å ha nok kapasitet, noe som har 
betydning for behandlingstid på alt fra enkle henvendelser til store 
områdereguleringsplaner.   
  
Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er igangsatt i henhold til 
kommunens vedtatte planstrategi. Det at virksomhetene har fått ansvaret for 
kommuneplanens samfunnsdel, i tillegg til arealdelen, gir kapasitetsutfordringer ikke 
minst når det gjelder å gjennomføre saksbehandlingen innenfor lovfestede frister for 
behandling av reguleringsplaner.   
   
Ett-trinnssøknader har økt en del siden i fjor. Dette skyldes i hovedsak at utbyggere sender 
inn fullstendige søknader med en gang, istedenfor å dele opp i rammesøknad med 
påfølgende igangsettingstillatelser. Det er noe nedgang i søknader uten ansvarsrett. Dette 
kan skyldes økte kostnader for trevarer for privatpersoner, noe som resulterer i færre 
byggesaker som tilbygg og garasjer. Antall ferdigattester er redusert det siste året, dette 
kan komme av at mange pågående utbyggingsprosjekter omfatter leilighets- og 
blokkbebyggelse som ofte tar lengre tid å oppføre enn småhusbebyggelse som ene- og 
tomannsboliger. Derfor vil antallet for ferdigattester variere en del hvert år.   
Vi ser en økning i søknader om dispensasjon. En god del av disse omhandler oppføring av 
noder (fibernett) og nettstasjoner i områder avsatt til LNF (landbruks-, natur- og 
friluftsformål) eller grøntarealer, og nærmere veimidte enn det kommuneplanen tillater. 
Dette for å få en mer hensiktsmessig plassering av stasjonene, men som da krever søknad 
om dispensasjon. Vi ser også en økning av søknader om dispensasjon for oppføring av 
boliger og næringsbygg, samt omdisponering av landbruksbygninger til næringsformål, i 
LNF-områder.   
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Kommunen skal hvert år gjennomføre kontroll av minst 10 % av de foretakene som har 
søkt om produksjonstilskudd, og 5 % av foretakene som har søkt om regionalt 
miljøprogram.  
  
Som en del av kommunereformen overtok kommunen fra 1.1.2020 ansvaret for 
forvaltning av:   
• tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruk  
• tilskudd til tiltak i beiteområder  
• tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (heretter forkortet UKL).  
 
Dette innebærer at kommunen fikk førstelinjemyndighet også for disse ordningene, som 
betyr at vi skal fatte vedtak og følge opp søknadene. Alle ordningene behandles i egne 
fagsystemer hos Landbruksdirektoratet. Kommunen blir vedtaksmyndighet og 
Statsforvalteren blir klageinstans.   
  
I tillegg til søknadsbehandling skal kommunen utarbeide/vedlikeholde forvaltningsplaner, 
skjøtsels- og vedlikeholdsplaner og tiltaksplaner i dialog med samarbeidsforum og med 
regional forvaltning. Kommunen skal være en lokal koordinator, initiere tiltak, veilede, ha 
kontakt med grunneiere/ drivere, budsjett, rapportering og kontroll. Det avholdes 
dialogmøter med Statsforvalteren hver måned.  
 

Landbruksavdelingen deltar også i faggruppe landbruk i forbindelse med vanndirektivet i 
vannområdene Leira- Nitelva og Hurdalsvassdraget/ Vorma.  
 

  

   
Miljø- og naturforvalter har ansvar for kommunens naturforvaltning, og klima- og 
miljørådgiver har ansvar for klima- og energitiltak, forurensning og miljøledelse.  



Nannestad kommune 

Årsberetning 2021 

174 

 

  
Naturforvaltning  
Innenfor vilt- og fiskeforvaltning har det vært oppfølging mot jaktvaldene, jeger- og 
fiskeforeningene ifm. avholdelse av jegerprøveeksamen (kommunalt ansvar), jaktoppsynet 
og fallviltjegerne.   
  
Kommunen behandlet søknad om godkjenning av treårige bestandsplaner for elg fra 
Mathiesen Eidsvold Verk og Nannestad Allmenningene våren 2021. Nannestad 
Elgforvaltning forela ikke søknad om bestandsplan, og fellingstillatelser ble derfor tildelt 
etter § 18 og § 7 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. Nittedal kommune har fra 2021 
overtatt administrering av valdet til Aas og Raasjø skog, da valdet fikk et større areal i 
Nittedal kommune. Videre er det foretatt utsendelse av fellingstillatelser og rapportering 
av felte dyr (rådyr, hjort og elg) til SSB.   
  
Arbeidet med temaplan for hjorteviltforvaltning i Nannestad kommune ble ferdigstilt og 
vedtatt mars 2021. I møte med valdene om temaplanen høsten 2020 ble behovet for 
endret minsteareal for hjort diskutert da det er en økende hjortebestand i kommunen 
med påfølgende beiteskader på innmark. Arbeidet med minsteareal for hjort ble derfor 
igangsatt vinteren 2021. Nytt minsteareal for hjort ble vedtatt i oktober 2021.   
  
I henhold til hjorteviltregisteret var fallviltjegerne i 2021 ute på 82 oppdrag, hvorav 60 
gjaldt viltpåkjørsler, 7 oppdrag gjaldt sykdom/skade, og 2 ble felt av sikkerhetshensyn. 50 
oppdrag var knyttet til rådyr og 31 oppdrag var knyttet til elg. I tillegg noen få oppdrag 
knyttet til annet vilt.   
 
Høsten 2021 ble det inngått avtale med Nannestad elgforvaltning og kommunens 
fallviltgruppe om å teste ut et samarbeid om å ta ut elg som står i nærheten av 
boligområdene i Maura under elgjakta. Dette for å redusere risikoen for at elg trekker inn i 
boligområdene. Det er gjennomført tre kvelder med ROS-analyser knyttet til 
fallviltarbeidet og alle fallviltjegere har deltatt på arbeidsvarslingskurs.   
  
Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for kartlegging og overvåkning av 
beverbestanden i kommunen. Kommunen utarbeidet derfor en kartleggingsdatabase som 
ble testet ut i 2020, og som ble lansert høsten 2021. Tilknyttet arbeidet med 
kartdatabasen har kommunen knyttet til seg 7 personer som er ressurspersoner i 
prosjektet.   
  
Det ble søkt midler til kartlegging av rovfuglreir, men det ble ikke gitt tilskudd til dette. 
Kommunen har inngått samarbeid med Bjerke JFF i 2021 om predatorbekjempelse av 
mink. Kommunen har bidratt med midler til innkjøp av feller.   
  
Oppfølging/kontakt mot skadefellingslaget, grunneiere og Statsforvalteren. Det ble søkt og 
gitt midler til å gjennomføre samling for skadefellingslaget samt ha treningskvelder med 
spesialtrening knyttet til felling av rovvilt. Naturforvalter deltok på 
skadefellingssamlingen.   
  
Oppfølging av prosjekt knyttet til bekjempelse av fremmede arter med fokus på 
kjempespringfrø. Kommunen søkte og fikk midler av Statsforvalteren. Kommunen 
engasjerte Nannestad bygdeservice til å bekjempe og ga noen tilskuddsmidler til 
Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum til å bekjempe kjempespringfrø. Kommunen 
bekjempet også noe selv. Statsforvalteren var på befaring sammen med naturforvalter i 
kommunen da kommunen hadde sendt bekymring over de store forekomstene av 
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kjempespringfrø langs Leiravassdraget, som det med dagens tiltaksmidler ikke er mulig å 
få bekjempet.    

  
Miljø- og naturforvalter presenterte kommunedelplan for naturmangfold i Nannestad 
kommune på miljøkonferansen for Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Trondheim 
høsten 2021, en konferanse med 300 deltagere.   

  
Vannforvaltning/Vannområder:  
Deltakelse i økologigrupper og prosjektgrupper for vannområdene Hurdalsvassdraget/ 
Vorma (HUVO) og Leira/Nitelva. Oppfølging av ulike vannområdeprosjekter, bl.a. 
kartlegging av alle demninger i Leira/Nitelva, restaureringsprosjektet i Honsjøen i 
Nannestad og utarbeidelse av faktaark om elvemusling. Det vises for øvrig til årsrapporter 
fra vannområdene for full oversikt over alle prosjektene.  
  
Bærekraft:  
Regjeringen har bestemt at FN`s bærekraftsmål skal danne det politiske hovedsporet for å 
ta tak i vår tids største utfordringer. For Nannestad kommune betyr dette at 
bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for all samfunns- og arealplanlegging.   
  
Klima og energi:  
Klimaregnskapet for Nannestad kommune viser at jordbruk og veitrafikk står for hhv. 43 % 
og 33 % av totalutslippet for 2020. Utslippene fra jordbruk har økt med ca. 10 % siden 
2016. Utslippene fra veitrafikk har blitt redusert med ca. 15 % siden 2016, hovedsakelig 
grunnet overgang til utslippsfrie kjøretøy.   
 

Deltakelse i Klima og miljøforum for de seks ØRU-kommunene. Kommunen er også blitt 
medlem i det nyopprettede klimanettverket Klima Viken. Nettverket bygger på 
geografiske inndelte klimanettverk som allerede eksisterer i dag og har som hensikt å 
bidra til erfaringsutveksling og samarbeid mellom kommuner med felles mål og 
problemstillinger innen klima og energi.    
  
Nannestad fortsetter å få nye miljøfyrtårn. P.t. er totalt 14 virksomheter 
miljøfyrtårnsertifisert, hvorav 4 av disse er kommunale.   
Energiforbruket i kommunale bygg har økt med ca. 4 % siden 2016. Energien som brukes 
er i hovedsak fornybar, særlig etter at forbudet mot å bruke fyringsolje og parafin til 
oppvarming trådte i kraft fra 1.1.2020.    

  
Gevinstrealiseringer oppnådd i 2021 gjennom digitalisering, prosessendringer og 
nyskapninger 
Byggesøknadsprosesser er i hovedsak allerede heldigitalisert gjennom bruk av e-torg o.l. 

Virksomheten har hatt fokus på målrettet informasjon om dette gjennom kommunens 

nettsider, og har slik redusert antall henvendelser fra innbyggere/utbyggere. Øvrige 

søknadsprosesser, bl.a. når det gjelder landbruk og regulering/plan er også digitalisert så 

langt det er mulig per i dag. Nytt saksbehandlingssystem (web-sak) innført på slutten av 

2020, har bidratt til smidigere saksbehandlingsprosesser og god sakflyt.  
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Resultat- og måloppnåelse 
 

 
Virksomheten kan vise til fortsatt høy aktivitet. Vi ser slik ikke noen spesielle effekter av 
koronasituasjonen som har pågått de to siste årene. Det er god økonomisk kontroll i 
virksomheten, men det er utfordrende å planlegge økonomien på lang sikt i forhold 
selvkostprinsippet. Vurderingen er hele veien hvor mye aktivitet man forventer 
kommende år, satt opp mot den bemanningen man til enhver tid kan tilrå. Det legges stor 
vekt på samarbeid mellom fagområdene og utveksling av fagkompetanse for en mest 
mulig effektiv saksbehandling. At fagområdene er lokalisert på samme sted, og ledes ved 
samling ukentlig for drøfting av saker, gir god faglig tyngde i de vedtak som fattes.  
  
Virksomheten jobber kontinuerlig med sjekklister og rutiner for å bidra til en så effektiv 
saksbehandling som mulig, og dette viser seg å gi resultater i forhold til saksbehandlingstid 
og ikke minst service til innbyggere.   

 
Medarbeidere 

 
Det har gjennom 2021 vært nokså stabil bemanning og lite permisjoner. Ny klima- og 
miljørådgiver og førstesekretær kom på plass fra 1. januar, mens ny virksomhetsleder var 
på plass fra 4.mai. Fagansvarlig ved kart og oppmåling sluttet i mai, men ny var på plass 
allerede i juli.  Sykefraværet anses ift. antall ansatte å være nokså lavt.  Det har ikke vært 
noen langtidssykmeldinger, kun kortere sykefravær.  
  
Det viktigste for virksomheten er som tidligere, et aktivt fokus på faglig utvikling og godt 
arbeidsmiljø. Det jobbes målrettet gjennom IA-arbeidet, også gjennom 
medarbeidersamtaler og felles møtearenaer internt i virksomheten.  

Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat 2021

Mål

2022

Periodemål

2022-2024

Sikre god tilgang på 

planavklarte bolig- 

og næringsarealer 

som er tilpasset 

markedets behov

KOSTRA (rapp. kun på 

bolig)
185

220           (ferdigstilte 

boliger)

180          (ferdigstilte 

boliger)

Behovs-

/markedsstyrt 

Behovs-

/markedsstyrt 

KOSTRA Løpende Løpende Løpende
Behovs-

/markedsstyrt 

Følge opp overordna 

planer

Oppfølging - sjekklister 

plan

Gjøres både ifm. 

oppstartsmøte og 

gjennom hele 

planprosessen

Gjøres både ifm. 

oppstartsmøte og 

gjennom hele 

planprosessen

Gjøres både ifm. 

oppstartsmøte og 

gjennom hele 

planprosessen

Ivaretas i alle 

nye planer og i 

alle byggesaker

Ivaretas i alle nye 

planer og i alle 

byggesaker

Legge til rette for 

gode miljøvalg og 

lavere 

transportbehov

Oppfølging - sjekklister  

plan
Løpende Løpende Løpende Løpende Skal gjøres løpende

Kommunedel-planen 

vedtatt 2019

Begrenset med midler 

til gj.føring av tiltak 

iht. handlingsdelen 

Følge opp 

handlings-delen

Følge opp 

handlingsdelen

KOSTRA 437 440 449
Vurderes 

løpende

Vurderes i hver 

enkelt sak 

God og sikker 

overvanns- 

håndtering, samt 

utvikle skogen som 

bærekraftig CO2- 

lager

Oppfølging - sjekklister  

plan og byggesak
Løpende Løpende Løpende Løpende

Ivaretakelse i alle 

nye planer og i alle 

byggesaker

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) til 2,0 % (mindreforbruk)
Agresso 12,1 % 25,6 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

96,0 % 96,6 % 96,0 % 96,0 % 96,0 %

Effektivisering ved 

bruk av ny 

teknologi 

Gjennomføres i størst 

mulig grad. Alle 

søknader mottas i 

hovedsak elektronisk

Løpende Løpende Løpende Løpende

Mål om bruk av 

heldigitalt og 

sammenhengende 

saksbehandlings-

system

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur

Styre utbygging til tettstedene og avsatte næringsområder i tråd med 

kommuneplanen. Unngå dispensasjoner i størst mulig grad. Ved utbygging stille 

krav om etablering av gang- og sykkelvegforbindelse til overordnet nett.

Utarbeide et 

styringverktøy for 

kommunen knyttet 

til naturmangfold

Oppfølging av handlingsdelen i kommunedelplan for Naturmangfold

Areal av reguleringsplaner som omfatter kulturmiljø, landskap pg naturvern 

(dekar)

Ved arealplanlegging og byggesaksbehandling sørge for at kommuneplanens 

bestemmelser, samt vedtatt overvannsstrategi og områdevise overvannsplaner 

ivaretas og følges opp 

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Optimalisere den 

samlede 

ressursinnsatsen
Øke nærværsprosenten

Stille krav ifm. plan- og byggesøknader om digital framstilling av dokumentsjon, 

og digitale søknader der det er mulig, for å kunne ytterligere effektivisere 

saksbehandlingen

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling

Legge til rette for bolig- og næringsutbygging i tråd med kommuneplanens 

overordnede føringer

Legge til rette for 

boligbygging i 

nærhet til 

arbeidplasser og 

utenfor de offisielle 

flystøysoner

Legge til rette for arealeffektiv utnyttelse av sentrumsområder, med både boliger 

og næring

Påse at utbyggere følger kommuneplanens overordnede føringer og 

bestemmelser og at dette ivaretas i private planforslag

Kommunal forvaltning 2020 2021

Sykefravær (%) 3,46 3,99
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Virksomheten hadde t.o.m. 2. tertial, 17 ansatte fordelt på 16,5 årsverk. Fra 1.oktober, 
ved opprettelse av Samfunnsutvikling som virksomhet, ble det økt med én ansatt – til 17,5 
årsverk.   
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8.12 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. 

 

Økonomi for rammeområdet 
Mindreforbruket på lønn skyldes i hovedsak lavere pensjonskostnader enn budsjettert og 

positivt premieavvik i forhold til budsjett.  

 

Avviket på andre driftsutgifter skyldes avsetninger til fond i forbindelse med årsoppgjøret, 

samt økte rente og avdragsutgifter.  

 

Nannestad kommunens totale skatteinngang ved utgangen av desember 2021 utgjorde 

432,9 mill. kroner. Det er 8,5 mill. kroner høyere enn regulert budsjett. Videre mottok 

kommunen 442,6 mill. kroner i rammetilskudd for 2021. Det er 2,1 mill. kroner mer enn 

regulert budsjett.  

 

Det henvises for øvrig til kapittel 6, der blant annet skatteinngang, rammetilskudd, 

pensjon og finans er nærmere omtalt. 

 

 

 


