
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANDLINGSPROGRAM  
2022-2025 
Kommunedirektørens forslag 

 



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2022-2025 

2 

 
 

INNHOLD  

 

INNHOLD 2 

1 KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING 4 

2 OPPSUMMERING 6 

3 FORSLAG TIL VEDTAK 9 

3.1 HANDLINGSPROGRAM 2022-2025 9 
3.2 ÅRSBUDSJETT 2022 9 
3.3 BRUKERBETALINGER, GEBYRER OG AVGIFTER 9 
3.4 LÅNEOPPTAK 9 
3.5 INVESTERINGSPROSJEKTER 2022 9 

4 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET 10 

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2022-2025 11 

5 KOMMUNEPLANENS FØRINGER 12 

5.1 SATSINGSOMRÅDENE I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 12 
5.2 DEMOGRAFISK UTVIKLING 15 
5.3 KLIMA OG BÆREKRAFT 23 

ØKONOMIPLAN 2022-2025 26 

6 STATUS OG UTFORDRINGER 27 

6.1 ØKONOMISK HANDLINGSROM 28 
6.2 ØKONOMISTYRING AV TJENESTENE 30 
6.3 DEMOGRAFIKOSTNADER OG UTGIFTSBEHOV 32 
6.4 TIDLIG INN 34 
6.5 TJENESTEPRODUKSJON (KOSTRA) 35 
6.6 TJENESTEPRODUKSJON (KOMMUNEBAROMETERET) 43 

7 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 44 

7.1 STATLIGE RAMMEBETINGELSER 44 
7.2 SÆRSKILTE SATSINGER OG ENDRINGER 48 
7.3 KOMMUNENS PRIORITERINGER OG TILTAK I HANDLINGSPERIODEN 51 

8 DRIFTSBUDSJETTET 57 

8.1 BUDSJETTFORUTSETNINGER 57 
8.2 DRIFTSBUDSJETTET 57 
8.3 FINANSFORVALTNING 61 

9 INVESTERINGSBUDSJETTET 64 

9.1 PRIORITERTE INVESTERINGER I HANDLINGSPERIODEN 64 
9.2 INVESTERINGSBUDSJETTET 65 
9.3 FINANSIERING 65 
9.4 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE 67 

RAMMEOMRÅDENE 78 



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2022-2025 

3 

 
 
10 ADMINISTRATIV STRUKTUR 79 

11 SENTRALADMINISTRASJONEN OG POLITISKE UTVALG 80 

SENTRALE POLITISKE ORGANER 81 
KOMMUNEDIREKTØREN 82 
KOMMUNEDIREKTØRENS STAB 83 
ØKONOMI 86 
KOMMUNEOVERLEGE 87 
HR 89 

12 BARNEVERN 92 

13 NAV 99 

14 SKOLE 102 

15 BARNEHAGE 105 

16 KULTUR 108 

17 FOREBYGGENDE HELSEVERN 116 

18 TILRETTELAGTE TJENESTER 121 

19 HELSE 125 

20 KOMMUNAL DRIFT 131 

21 SAMFUNNSUTVIKLING 137 

22 NANNESTAD KOMMUNE FELLES INKL. TROSSAMFUNN 142 

TROSSAMFUNN 143 

VEDLEGG 144 

Vedlegg 1. Økonomisk oversikt etter art – drift  §5-6 145 
Vedlegg 2. Bevilgningsoversikt – drift  §5-4 146 
Vedlegg 3. Bevilgningsoversikt – drift – til fordeling  §5-4 147 
Vedlegg 4. Bevilgningsoversikt – investering  §5-5 148 
Vedlegg 5. Bevilgningsoversikt – investering  §5-5 – til fordeling 149 
Vedlegg 6. Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser §5-7 150 
Vedlegg 7. Planlagte investeringer fram mot 2030 151 
Vedlegg 8. Selvkostkalkyle 152 
Vedlegg 9. Nannestad kirkelige fellesråd – Budsjett 2022 155 
Vedlegg 10 Prislister 157 
Vedlegg 11. Revidert handlingsplan for avløp 166 
Vedlegg 12. Revidert handlingsplan for vann 166 
Vedlegg 13. Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2021 167 
Vedlegg 14. Innmeldte behov fra virksomhetene 168 
Vedlegg 15. Virksomhetenes foreslåtte kutt 173 

 
 

  



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2022-2025 

4 

 
 

1 KOMMUNEDIREKTØRENS 

INNLEDNING 

 
Nannestad kommune har hatt betydelig befolkningsvekst de siste årene. Flere og 
flere har valgt Nannestad som sitt bosted. Kommunen har en sentral beliggenhet 
med nærhet til skog og mark, nærhet til arbeidsplasser, samt et godt kommunalt 
tjenestetilbud. Veksten har gitt kommunen muligheter, men også utfordringer. Det 
er derfor viktig at kommunen er bevisst i sine prosesser, og legger til rette for 
medvirkning, informasjon og kommunikasjon med innbyggerne.  
 
Nannestad kommune har historisk sett hatt en utfordrende økonomi med inntekter 
under landsgjennomsnittet, stort tjenestebehov og høy lånegjeld. Det har derfor de 
senere årene vært et overordnet mål om å forbedre det økonomiske 
handlingsrommet, samt effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud 
gjennom god økonomistyring av tjenestene. Årsrapportene og årsregnskapene de 
siste årene viser at kommunen har lykkes i dette arbeidet.  
 
Årets budsjettprosess har vært krevende. Vi er fortsatt inne i en pandemi og 
effekten av denne vil fortsette å påvirke utviklingen lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt i lang tid framover. De framtidige økonomiske rammebetingelsene er 
usikre. Det har også vært et regjeringsskifte som gjør at det kan komme endringer i 
den økonomiske politikken for kommunesektoren.  
 
I 2022 er ikke ekstra bevilgningene som er gitt til kommunene i 2021 i forbindelse 
med koronapandemien videreført. Erfaringen så langt er at vi ikke får full 
kompensasjon for ekstra utgifter knyttet til håndteringen av pandemien.  
 
Alle virksomhetene har fått styrket sine rammer med effekten av lønnsoppgjøret og 
økte driftskostnader. I tillegg har virksomhetene fått økt sine inntektskrav med 
deflator på 2,6 %. Det er som i fjor lagt inn et effektiviseringskrav på samtlige 
virksomheter. Høstens budsjettprosess har synliggjort at kommunen må kutte 
kostnader inn i 2022. Det er fra administrasjonens side foreslått kutt og 
omprioriteringer. Budsjettrammene er stramme, og det vil få konsekvenser for 
mange av våre virksomheter i større eller mindre grad.  
 
Det foreliggende økonomiplanforslaget vitner om høy aktivitet, særlig innenfor 
investeringsområdet. I planperioden legges det opp til investeringer for i overkant 
av 900 mill. kroner. Det har vært helt nødvendig å stå rustet for det store 
investeringsløftet kommunen nå står ovenfor. Handlingsregelen om netto 
finansutgifter ble vedtatt økt fra 6 % til 8 % i forrige handlingsplan. Det er dette som 
ligger inne for kommende handlingsperiode. Kommunes finanskostnader vil være 
høyere i årene som kommer, og dette er noe som må tilpasses i driften. 
 
Ledere og ansatte i Nannestad kommune har vist god budsjettdisiplin over flere år, 
og «dugnadsånden» er nå godt forankret hos alle. Kommunen må være innstilt på 
at det økonomiske handlingsrommet vil bli mindre i framtiden, sammenliknet med 
de årene vi har bak oss. Handlingsplanforlaget for 2022-2025 er et krevende 
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forslag. Kommunen driftes allerede svært kostnadseffektivt. Det er likevel viktig å 
hele tiden se på muligheter for effektivisering av driften og vurdere nye 
arbeidsmetoder eller strukturelle grep i organisasjonen. Fokus på innovasjon og 
digitalisering blir viktig. Utfordringen med pandemien, forventet effektivisering fra 
regjeringen, nye reformer, den økte befolkningsveksten og at kommunens 
inntektsside tilnærmet er utnyttet så langt det er politisk ønskelig, gjør at det blir 
krevende å oppnå akseptable netto driftsresultater de nærmeste årene.  
 
Kommunedirektøren gir med denne handlingsplanen politikerne en utfordrende 
oppgave. Det å forene ambisjoner og ønsker med en strammere økonomi, er ikke 
enkelt. Kommunedirektøren ønsker lykke til i arbeidet og har stor tro på at det i 
denne prosessen vil bli truffet kloke politiske valg i Nannestad.  
 
 
Nannestad, 4. november 2021 
 
Runar Kristiansen 
Kommunedirektør 
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2 OPPSUMMERING 

Kommunedirektøren legger med dette fram sitt forslag til handlingsprogram med 
økonomiplan for perioden 2022-2025. Forslag til budsjett og økonomiplan er å 
betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med innstilling 
til kommunestyret. I tråd med tidligere praksis legger ikke administrasjonen fram 
innstilling i saken.  
 
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL  
Det foreliggende dokument er i tillegg til å være budsjett og økonomiplan etter 
kommuneloven, også handlingsdelen av kommuneplanens samfunnsdel etter plan- 
og bygningsloven. Gjennom kommuneplanens handlingsdel er det derfor 
konkretisert hvilke oppgaver Nannestad kommune skal prioritere de neste fire 
årene, samt synliggjort hvordan de overordnede og langsiktige målene i 
samfunnsdelen tenkes fulgt opp i budsjettåret og resten av handlingsperioden.  
 
DEMOGRAFISK UTVIKLING  
I 2020 hadde Nannestad en befolkningsvekst på 3,5 %. Det var 0,2 % mer enn i 
2019. I sammenheng med den høye byggeaktiviteten i kommunen, er det antatt at 
veksten vil fortsette. For perioden 2022-2025, er det ventet at den årlige 
befolkningsveksten i snitt vil ligge på 2,5 %, hvorav den største prosentvise 
veksten vil være blant aldersgruppen 67 år og over.  
 
STATUS OG UTFORDRINGER I KOMMENDE HANDLINGSPERIODE  
Kommunens regnskapsmessige driftsoverskudd beløp seg til 14,1 mill. kroner i 
2020 mot et resultat på 29,9 mill. kroner i 2019. For inneværende år, er 
prognosene usikre. Økonomien er fremdeles preget av COVID-19 pandemien. 
Hvor mye kommunen får dekt av kostnader vedrørende dette er fortsatt usikkert.  
Administrasjonen mener det er nødvendig å gjøre tilpasninger i 
tjenesteproduksjonen til de endrede rammebetingelsene. I budsjettet for 2022 er 
det forslått kutt i rammene på enkelte virksomheter, i tillegg til at vi har nedjustert 
arbeidsgivers andel av pensjonsutgifter. Totalt er dette innsparinger på til sammen 
28 mill. kroner. Ressursbruken må reduseres.  
 
HANDLINGSREGLER  
I handlingsprogram 2022-2025 er det videreført fire handlingsregler som har som 
mål å sikre kommunens innbyggere et godt og stabilt tjenestetilbud over tid, og 
som vil kunne bidra til å sikre en bærekraftig utvikling for kommunens økonomi. 
Handlingsreglene som er konkretisert tar for seg, og beslutter nivå på:  

 Handlingsfrihet gjennom netto driftsresultat  
 Framtidige reserver i form av disposisjonsfond  
 Gjeldsnivå ved finansutgifter  
 Finansiering av investeringer ved egenfinansieringsgrad  

 
DRIFTSBUDSJETTET  
I handlingsprogram 2022-2025 budsjetteres det i 2022 med et positivt netto 
driftsresultat på rundt 9,2 mill. kroner. Dette vil gi et netto driftsresultat på 0,85 %, 
noe som er litt lavere enn målet på 1,75 %.  
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Kommunedirektøren registrerer at store deler av handlingsrommet spises opp av 
lønnsvekst, overføringer av oppgaver fra stat til kommune gjennom 
oppvekstreformen, samt økning innenfor ressurskrevende tjenester og BPA. Det er 
lagt inn ressurser til å overholde lærernorm og pedagognorm i barnehagene. Det 
er i budsjettet for 2022 gjort kutt og omprioriteringer i tjenestene. Administrasjonen 
mener likevel at virksomhetenes budsjetter er ivaretatt i forhold til økte 
demografikostnader. Nannestad er en vekstkommune med påfølgende behov for 
tjenester. Handlingsrommet til Nannestad kommune innebærer: 

 Et økonomisk opplegg i henhold til føringene i kommuneproposisjonen og 
statsbudsjettet 

 Innfrielse av enkelte innmeldte driftsbehov fra virksomhetene 
 Avsetning av midler til økning i oppgaver 
 Avsetninger av midler til disposisjonsfond 
 Effektivisering av tjenestene 
 Kutt/omprioriteringer av virksomhetenes rammer 

 
Gjennom de siste årene har kommunen klart å oppnå tilfredsstillende økonomiske 
resultater. Høye skatteinntekter er noe av årsaken til det. I de foregående år er det 
lagt inn noe kapasitetsutvidelse. Denne kapasitetsutvidelsen er videreført i hele 
handlingsperioden, men kommunedirektøren ser ikke mulighet for økning de neste 
årene. Dette har vært mulig til dels grunnet effektiviseringskrav og økt bruk av 
digitalisering, men hovedgrunnen er veksttilskuddet som kommunen har mottatt de 
seneste årene. 
 
Det kan ikke forventes økte driftsrammer i årene som kommer, snarere tvert imot. 
Betydelige investeringer de nærmeste årene vil bety økte finanskostnader. I tillegg 
vil det være behov for økte driftsbudsjetter som følge av disse investeringene. 
Erfaringstall fra andre kommuner viser for eksempel at de årlige driftskostnadene 
for en svømmehall vil utgjøre 5-7 mill. kroner.  
 
Innarbeidelse av nye tiltak i årene fremover må skje ved omdisponeringer, 
effektivisering eller innsparing. Det er i 2022 innarbeidet et effektiviseringskrav på 
0,5 % av netto ramme til virksomhetene, med noen individuelle tilpasninger.  
 
Driftsbudsjettet øker fra vedtatt budsjett 2021 til kommunedirektørens forslag 2022. 
Økningen skyldes lønnsvekst, flere stillinger, samt innarbeide tiltak. Hvordan 
økningen er fordelt på de ulike rammeområdene er fremstilt i tabellen nedenfor: 
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INVESTERINGSBUDSJETTET 
Det samlede forslaget til investeringer i handlingsperioden utgjør 928 mill. kroner 
(ekskl. startlån). Investeringsbudsjettet inneholder både en videreføring og 
ferdigstillelse av prosjekter som er vedtatt igangsatt tidligere, samt nye 
investeringer. Hovedprioriteringene i perioden 2022-2025 er utbygging av 
kommunehus, svømmehall, bokollektiv for personer med demens, skolekapasitet, 
samt utskiftning av boligmassen. Av totalrammen i investeringsbudsjettet i 
handlingsperioden på 928 mill. kroner, er 295,1 mill. kroner tenkt finansiert med 
egne midler. I tillegg vil deler av kommunehuset finansieres ved leieinntekter og 
selvkost.  
 
DETALJERT BUDSJETT 2022 
I henhold til k-sak 11/16, Nytt økonomireglement for Nannestad kommune, vil ikke 
detaljbudsjettet for 2022 bli behandlet som en egen sak i innstillingsutvalgene. 
Etter politisk ønske, har administrasjonen lagt ved detaljert budsjett for 2022 som 
et separat dokument til handlingsprogrammet for 2022-2025.  
 
  

§ 5-4. Bevilgningsoversikt drift,
Økonomiplan til fordeling pr. enhet

Tall i 1000 kroner Regnskap 2020
Opprinnelig 

budsjett 2021
Regulert 

budsjett 2021
Økonomiplan 

2022
Fra Bevilgningsoversikt:
Til fordeling drift 719 301 764 190 764 726 803 242

Netto driftsutgifter pr. rammeområde
Sentraladministrasjonen og politiske utvalg 34 400 55 361 39 550 38 742

Kommuneoverlegen 0 26 425 27 233 27 237

Barnevern 39 418 37 854 38 229 51 070

NAV 22 468 24 959 24 459 24 468

Skole 179 251 188 854 188 835 189 661

Barnehage 123 365 126 817 127 165 124 495

Kultur 18 404 14 591 14 847 14 783

Forebyggende helsevern 41 535 31 103 33 431 38 972

Støttetjenesten 78 584 65 731 67 011 74 091

Helse 115 728 111 718 112 597 116 583

Kommunal drift 48 380 64 195 62 336 64 900

Kommunal forvaltning 7 410 12 465 12 465 13 148

Nannestad kommune felles inkl. trossamfunn 10 359 4 117 16 568 25 092

Netto alle rammeområder 719 301 764 190 764 726 803 242
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3 FORSLAG TIL VEDTAK 
 

3.1 HANDLINGSPROGRAM 2022-2025 
Handlingsprogram 2022-2025 vedtas med de mål og premisser for kommunens 
tjenesteproduksjon som framgår av handlingsprogramdokumentet. 
 

3.2 ÅRSBUDSJETT 2022 
 Driftsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift og drift til fordeling 

(vist som vedlegg 2 og 3). 
 Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering og 

investering til fordeling (vist som vedlegg 4 og 5). 
 Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på 

tjenesteområdene. 
 Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser 

som Stortinget fastsetter. 
 Nannestad kommunes veiledende norm for økonomisk sosialhjelp følger 

statens veiledende norm pr. 1. januar 2022. 
 Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette endelige satser for kommunalt 

tilskudd til drift og investering for private barnehager. 
 Et eventuelt positivt premieavvik avsettes til premieavviksfond.  

 

3.3 BRUKERBETALINGER, GEBYRER OG AVGIFTER 
Alle brukerbetalinger, gebyrer og avgifter fastsettes ut ifra de til enhver tid 
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyrer og brukerbetalinger 
som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. 
 
Nye brukerbetalinger, gebyrer og avgifter i henhold til vedlegg 10, gjøres gjeldende 
fra 1. januar 2022 dersom ikke annet er fastsatt. 
 
Selvkostområdene vann, avløp, septik, plan, byggesak, feiing og oppmåling vedtas 
å være selvfinansierende.  
 

3.4 LÅNEOPPTAK 
 Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2022 på inntil 304 mill. kroner for 

å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Rammen inkluderer 
opplåning til selvfinansierende VAR med inntil 55,5 mill. kroner. Låneopptakene 
gjøres i henhold til kommunelovens §§ 14-15 og 14-16 

 Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp inntil 45 mill. kroner i lån i 
Husbanken til innvilgelse av startlån etter kommunelovens § 14-17. 

 

3.5 INVESTERINGSPROSJEKTER 2022 
Investeringsprosjekter for 2022 vedtas i henhold til oversikt i kapittel 9.  
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4 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET 

Plan- og styringssystemet i Nannestad skal bidra til at politiske visjoner og mål 
omsettes til handling, og at organisasjonen «trekker i samme retning». 
Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet i kommunen der alle 
viktige mål og oppgaver i kommunen er beskrevet. Kommuneplanen er delt i en 
samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel 
skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommune-samfunnet 
som helhet og kommunen som organisasjon. Handlingsdelen skal angi hvordan 
kommuneplanen skal følges opp og danner grunnlag for kommunens 4-årige 
handlingsprogram og budsjett. 
 
Mål, tiltak og resultater blir fulgt opp og rapportert gjennom virksomhetsplaner, 
tertialrapporter og årsrapport. Dette er alle viktige styringsdokumenter i den 
kontinuerlige planleggingsprosessen. 
 
I plansystemet inngår flere sektorplaner/temaplaner som gir økonomiske føringer. 
Hvilke planer som skal utarbeides og fornyes avklares gjennom kommunens 
planstrategi. Planstrategi for Nannestad kommune for perioden 2016-2019 ble 
vedtatt høsten 2016 (jfr. k-sak 78/16). Ny planstrategi vil bli rullert i løpet av 2022. 
Det vil være et mål framover å redusere antall planer, prioritere handlingsplaner 
som kobles tett opp til handlingsplanen og kommunens overordnede 
rapporteringssystem. 
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5 KOMMUNEPLANENS FØRINGER 

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

5.1 SATSINGSOMRÅDENE I KOMMUNEPLANENS 
SAMFUNNSDEL 
 
Kommuneplanens samfunnsdel viser tydelig 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.  
 

1 Folkehelse – forebygging og tjenester 

 
Nannestad kommunes mål er å fremme fysisk og psykisk helse blant alle 
innbyggere i Nannestad, gjennom gode tjenester og økt engasjement blant 
innbyggerne. 
 
Strategier for måloppnåelse: 
 

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 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. 

e) Styrking av alle trinn i «omsorgstrappa» - vridning av ressursinnsats fra 
institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg. 
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2 Oppvekst 
 
Nannestad kommunes mål er at alle barn og unge skal oppleve en trygg og god 
oppvekst i samspill mellom hjem, barnehage, skole og fritidsarenaer. 
 
Strategier for måloppnåelse: 
 

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 kommunes mål er å ha en åpen dør for alle som ønsker å etablere seg 
i kommunen og vil legge til rette for at disse skal få realisert sine planer og ønsker 
og bli gode ressurser for lokalsamfunnet. 
 
Strategier for måloppnåelse: 
 

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

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 

 
Nannestad kommunes mål er en miljøansvarlig samfunnsutvikling som er attraktiv 
for dagens og morgendagens innbyggere. 
 
Strategier for måloppnåelse: 
 

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.  
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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 kommunes mål er å utvide sitt mulighetsrom i Gardermoregionen og ta 
sin del av veksten i Region Viken.  
 
Strategier for måloppnåelse: 
 

a) Sette Gardermoregionen «på kartet» som integrert bo- og arbeidsmarked. 
b) Arbeide for at utarbeidelse og oppfølging av regionale planer blir underlagt 

folkevalgt styring. 
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 Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi 

 
Nannestad kommunes mål er å ha en sunn kommuneøkonomi – i samsvar med 
statlige anbefalinger.  
 
Strategier for måloppnåelse: 

 
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. 
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5.2 DEMOGRAFISK UTVIKLING 
 
Befolkningsutviklingen beskrevet under bygger på SSBs befolkningsframskriving 
som ble publisert august 2020. SSB publiserer tre alternative prognoser beskrevet 
som lav, middels og høy vekst. Usikkerheten i prognosen og forskjellene mellom 
alternativene blir større desto lenger ut i perioden. Videre vil det alltid være en 
usikkerhet i slutninger basert på hvordan ting har vært, til hvordan det vil bli. 
 
I tråd med kommuneplanen er det tatt utgangspunkt i prognoser basert på høy 
vekst for perioden fram mot utgangen av 2040. 
 
BEFOLKNINGSUTVIKLING 
Per 01.01.2021 hadde Nannestad kommune 14.637 innbyggere. Ved høy nasjonal 
vekst vil Nannestad ha 19.224 innbyggere i 2040. Samlet sett antas befolkningen å 
øke med ca. 4.500 personer fram mot 2040.  
 
I perioden 2011-2021 har den årlige gjennomsnittlige befolkningsveksten ligget på 
2,7 %. I henhold til SSB sin prognose vil den årlige befolkningsveksten i snitt ligge 
på 1,9 % i handlingsperioden. I perioden 2021-2040 er veksten (alt. HHMH) antatt 
å synke fra 2,9 % i 2021 for så å synke til 1,4 % i 2025. Vekstraten forventes å 
synke videre til 1,0 % mot 2040. Grunnen til at vekstraten er forventet å synke i 
kommunen henger sammen med nasjonale trender som lavere fødselsrate og 
nedgang i innenlands flytting/sentralisering.  
 
Den høye befolkningsveksten de siste årene gjør at kommunen har ligget over 
SSBs høye prognose. Om en for eksempel ser på SSB sine prognoser fra 2014 og 
2016 vil en se en trend i at prognosen er lavere enn faktiske tall for de under 70 år 
og at prognosen er noe høyere for de over 70 år enn faktiske tall.  
 

 
Tallene kan tyde på at Nannestad er mer attraktiv som tilflytningskommune for 
yngre og barnefamilier. En videre antagelse vil da være at veksten i den eldre 
(67+) befolkningen hovedsakelig vil komme av allerede eksisterende innbyggere 
og ikke innflyttere i denne aldersgruppen.  
 

2014 prognose

Fasit 
2021 per 

01.01.

SSBs 
befolknings-
prognose fra 

2014 (alt. 
HHMH)

Nominelt 
avvik 
(SSB 
minus 
fasit)

Avvik % 2016 prognose

Fasit 
2021 per 

01.01.

SSBs 
befolknings-
prognose fra 

2016 (alt. 
HHMH)

Nominelt 
avvik 
(SSB 
minus 
fasit)

Avvik %

0 år 179 170 -9 -5,0 % 0 år 179 175 -4 -2,2 %
1-5 år 892 872 -20 -2,2 % 1-5 år 892 883 -9 -1,0 %

6-12 år 1 308 1 155 -153 -11,7 % 6-12 år 1 308 1 209 -99 -7,6 %
13-15 år 598 526 -72 -12,0 % 13-15 år 598 550 -48 -8,0 %
16-19 år 734 685 -49 -6,7 % 16-19 år 734 702 -32 -4,4 %
20-29 år 1 769 1 554 -215 -12,2 % 20-29 år 1 769 1 542 -227 -12,8 %
30-39 år 2 205 1 887 -318 -14,4 % 30-39 år 2 205 1 900 -305 -13,8 %
40-49 år 2 225 1 959 -266 -12,0 % 40-49 år 2 225 2 034 -191 -8,6 %
50-59 år 2 030 1 935 -95 -4,7 % 50-59 år 2 030 1 978 -52 -2,6 %
60-69 år 1 343 1 316 -27 -2,0 % 60-69 år 1 343 1 351 8 0,6 %
70-79 år 955 978 23 2,4 % 70-79 år 955 967 12 1,3 %
80-89 år 339 352 13 3,8 % 80-89 år 339 350 11 3,2 %
90-99 år 57 77 20 35,1 % 90-99 år 57 67 10 17,5 %

100 år og eldre 3 3 0 0,0 % 100 år og eldre 3 4 1 33,3 %

Totalt 14 637 13 469 -1 168 -8,0 % Totalt 14 637 13 712 -925 -6,3 %
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De økonomiske følgene av pandemien kan føre til redusert attraktivitet for 
kommunene rundt flyplassen. Dette innebærer at kommunen må følge utviklingen i 
alle aldersgrupper nøye både i antall og fordeling mellom tettstedene for å kunne 
anslå skattegrunnlag samt utgifter til etablering og drift av sosial infrastruktur 
knyttet til barn og unge.  
 
 

 
 
 
 
 
 
ALDERSSAMMENSETNING 
 

 
Dersom det ses på de ulike aldersgruppene vil man i hovedtrekk kunne se 
følgende utvikling: 
 Antallet barn i barnehagealder vil ha en jevn økning fram mot 2040 
 Barn i skolealder vil som andel av totalbefolkning ha en lavere vekst enn resten 

av befolkningen i handlingsperioden 
 Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder vil bli redusert (graf nedenfor) 
 Jevn og stor økning i aldersgruppen 67 år og over 
 
 
ALDERSGRUPPER 
Andel av total befolkning 2021-2040, eks. aldersgruppen 20-66 år (presenteres 
nedenfor) 

Befolkningsvekst 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040
Gjennomsnitt 

vekst 2022-2025
Gjennomsnitt 

vekst 2025-2040

0-5 år 1071 1138 1160 1201 1212 1294 1330 1386 2,11 % 0,80 %
6-12 år 1308 1294 1326 1328 1381 1495 1612 1671 1,78 % 1,29 %
13-15 år 598 604 602 610 589 613 647 710 -0,27 % 1,24 %
16-19 år 734 757 754 766 778 753 797 850 0,69 % 0,75 %
20-66 år 9235 9496 9749 9920 10060 10569 10863 11020 1,67 % 0,58 %
67-79 år 1292 1352 1394 1448 1469 1618 1987 2375 2,60 % 3,36 %
80 år og eldre 399 416 452 488 543 789 968 1212 9,92 % 4,89 %
Total 14637 15057 15437 15761 16032 17131 18204 19224 1,93 % 1,19 %
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Barnehage (0-5 år)/ Førskolealder (0-5 år) 
Per 01.01.2021 var det 1.071 barn i førskolealder i Nannestad kommune (0-5 år). 
I perioden etter 2015 har det vært vekst i denne aldersgruppen.  
 
I perioden 2022-2025 er det forventet at antall barn i barnehagealder (1-5 år) vil 
øke med ca. 100 barn. Plassbehovet er imidlertid avhengig av dekningsgraden for 
barnehager som i 2020 lå på 86,1 %. Framtidige endringer i etterspørselen etter 
barnehageplass er et usikkerhetsmoment når framtidig kapasitetsbehov skal 
vurderes.  
 
 

 
 
SSB har rapportert at fødselsraten økte noe første kvartal 2021, hvorvidt dette er 
starten på en vedvarende trend eller ett avvik er det fortsatt for tidlig å si noe om.  
Tar man et historisk blikk på tidligere pandemier i Norge er det argumentert for at 
Spanskesyken i 1918 medførte en nedgang i fødsler i 1919 for så en sterk 
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babyboom i 1920.Videre er det i forskningslitteraturen tegn på at foresattes 
økonomiske situasjon er viktigere for om man får barn nummer en og tre, enn 
nummer to.  
 
Basert på tidligere prognoser som har ligget under faktisk befolkning i yngre 
aldersgrupper og usikkerhet rundt effekten av pandemien på fertilitetsrater er det 
en mulighet for at veksten kan bli høyre enn prognosen tilsier.  
 
Skole (6-15 år) 

 

Per 01.01.2021 var det 1.308 innbyggere i barneskolealder (6-12 år) i Nannestad 
kommune. Det er en forventet vekst på ca. 90 skolebarn i perioden 2022-2025 og 
en videre vekst på ca. 110-115 i perioden 2025-2030.  
 
Ungdomstrinnet 
Per 01.01.2021 var det 598 innbyggere i ungdomsskolealder (13-15 år) i 
Nannestad kommune. Det er en forventet en nedgang på ca. 15 ungdommer i 
perioden 2022-2025 og en videre vekst på ca. 25 i perioden 2025-2030. 
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Yrkesaktive (20-66 år) 
Per 01.01.21 var det 9.235 i yrkesaktiv alder mellom 20 og 66 år.  
Det er en forventet vekst på ca. 650 yrkesaktive i perioden 2021-2025 og en videre 
vekst på drøyt 500 i perioden 2025-2030. Denne aldersgruppens andel av den 
totale befolkning forventes imidlertid å synke fra 63,17 % i 2021 til 57,32 % i 2040.  
 
Grunnet skatteinntektene som denne aldersgruppen tilfører kommunen, er 
Nannestad i stor grad avhengig av vekst i denne gruppen for å kunne videreføre 
dagens tjenestetilbud. Antall personer i yrkesaktiv alder som andel av 
totalbefolkningen vil derfor gi et mål på evnen til å finansiere tjenestetilbudet i 
kommunen framover. Med denne utviklingen vil ikke kommunen ha mulighet til å 
videreføre dagens tjenestetilbud.  
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Eldre (67 år og over) 
Per 01.01.21 var det 1.292 innbyggere i alderen 67-79 år i Nannestad.   
Det er en forventet vekst på ca. 120 eldre i perioden 2021-2025 og en videre vekst 
på ca. 150 i perioden 2025-2030. Denne aldersgruppens andel av den totale 
befolkning forventes å øke fra 8,8 % i 2021 til 12,4 % i 2040. 
 
Det er grunn til å anta at denne aldergruppen i hovedsak vil kunne leve et 
selvstendig liv, med god økonomi, uten store behov for kommunale tjenester.  
Imidlertid vil en del av denne aldergruppen kunne bli rammet av demens eller 
andre sykdommer som krever innsats fra hjemme- eller institusjonsbaserte 
tjenester. 
 
 
 
 
Yngre Eldre (67-79 år) 
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80 år og eldre 
Per 01.01.21 var det 399 innbyggere i alderen 80 år og eldre i Nannestad.   
Det er en forventet vekst drøyt 120 eldre i perioden 2021-2025 og en videre vekst 
på ca. 250 i perioden 2025-2030. Denne aldersgruppens andel av den totale 
befolkning forventes å øke fra 2,8 % i 2021 til 6,3 % i 2040. 
 
Konsekvensen av denne økningen vil innebære at den eldre befolkningen vil 
utgjøre en stadig større andel av totalbefolkningen i Nannestad kommune. Behovet 
for omsorgstilbud bør derfor tilpasses dette i årene framover. 
 

 
 
Tall basert på grunnkretser tyder på at de eldre hovedsakelig velger å bosette seg i 
Nannestad sentrum og Maura. Det er rimelig å anta at dette skyldes utbygging av 
leiligheter/blokker i nærheten av tettstedenes sentrum med butikker, frisør, apotek 
o.l. En slik tilgjengelighet vil være positivt for de eldre. Videre vil dette frigjøre 
eneboliger til barnefamilier som flytter til kommunen.  

Som andel av befolkning vokser gruppen 70+ i disse tettstedene. Grafen nedenfor 
viser andelen 70+ i hver skolekrets. Det vil si at 12,21% av innbyggerne i 
Nannestad sentrum/Preståsen skolekrets er 70+ per 01.01.21. 
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Med tanke på arbeidspendling vil et slik mønster hvor de eldre flytter inn i 
områdene som fortettes i kommunen medføre at arbeidspendling med kollektiv 
ikke nødvendigvis vil øke fra det som er utpekt som kollektivknutepunkt i regionale 
planer i kommunen.  
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5.3 KLIMA OG BÆREKRAFT 
 
For å stanse klimaendringene og tap av naturmangfold er verden nødt til å endre 
kurs i en mer bærekraftig retning. Dette er grunnen til at FNs 17 bærekraftsmål ble 
lansert i 2015, og har som hensikt å dekke de tre dimensjonene innenfor 
bærekraftsbegrepet; økonomi, sosiale forhold og miljø og klima. Det er samspillet 
mellom de tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig og alle land er 
forpliktet til innsats, inkludert Norge. Bærekraftsmålene består av 17 overordnede 
mål med hensikt å blant annet utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringen innen 2030.   
 
Nannestad ønsker at FNs bærekraftsmål skal være førende i det fremtidige 
planarbeidet i kommunen, noe som vil legge grunnlaget for at vårt samfunn utvikler 
seg i en mer bærekraftig retning blant annet gjennom å redusere våre egne 
klimagassutslipp. Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å redusere 
utslippene av klimagasser med 50 – 55 % innen 2030, sammenlignet med 1990-
nivåer. Statlige planretningslinjer for klima og energiplanlegging og klimatilpasning 
fastsetter at kommuner innarbeider tiltak og virkemidler i den overordnede 
planleggingen for å redusere egne utslipp. Vi må også bidra til at samfunnet er 
forberedt på klimaendringene og at vi klarer å tilpasse oss disse (Figur 1). Norsk 
Klimaservice har utredet konsekvensene av fremtidige klimaklimaendringer. 
Dersom de globale klimagassutslippene fortsetter i samme takt kan det forventes 
kraftigere og hyppigere nedbørshendelser, regnflom og jord- og flomskred i Viken 
Vi må også forberede oss på mulig tørke og økt erosjon som følge av kraftigere 
nedbør.  
 

 
Figur 1: Klimaprofil i Viken; Norsk Klimaservicesenter 
 
Som et ledd i den overordnede kommunale klimaambisjonen ble det i mai 2020 
utarbeidet en kommunedelplan med tilhørende klimastrategi som gjelder for 
perioden 2020-2030, samt en handlingsplan (på høring) for perioden 2021 – 2024. 
Denne planen belyser status og veien videre for at Nannestad skal kunne innfri 
klimamålene der vi har handlingsrom til å gjøre nettopp det. Dette innebærer for 
eksempel å redusere energibruken i egne bygg eller innføre nullutslippsbiler i 
kommunal tjeneste. Kommunen skal også bidra med virkemidler og informasjon 
slik at aktører som næringslivet og kommunens innbyggere kan gjennomføre 
klimatiltak. Kommunen må i noen tilfeller gå i dialog med andre aktører som har 
virkemidlene for å bidra til reduserte utslipp i vår egen kommune. Det gjelder for 
eksempel Ruter og Fylkeskommunen for klimavennlig kollektivtransport, 
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skoleskyss og gang/sykkelveier. Samarbeid med andre kommuner, for eksempel 
gjennom innkjøpssamarbeid og regionalt klimaarbeid, er også viktig. 
 
 
Klimabudsjett som styringsverktøy i budsjettprosessen 
 
For å hjelpe kommune-Norge på veien har Miljødirektoratet utarbeidet en oversikt 
for alle landets kommuner med tilhørende utslippsstatikk fordelt på ni 
hovedsektorer, og viser både historiske utslipp og utslippsmål forutsatt at man skal 
nå de nasjonale klimamålene. Figur 2 viser en grafisk fremstilling av de direkte, 
fysiske klimagassutslipp som foregår innenfor Nannestad kommunen sitt 
geografiske område. Som en klassisk landbrukskommune kan de viktigste 
utslippskildene knyttes til jordbruks- og veitrafikkssektoren.  
 

 
Figur 2: Kilde: Kommunefordelt utslippsstatistikk fra Miljødirektoratet pr 11.06.2021 
 
En slik oversikt bidrar til å både synliggjøre utslippsstatus, samt utarbeidet 
konkrete mål for å få ned utslippene. Erfaringer fra andre kommuner viser likevel at 
det har vært utfordrende å omsette ambisiøse klimamål til faktisk handling. En 
grunn til dette er at klimautfordringen krever samhandling på tvers av sektorer, 
både innenfor og utenfor kommuneorganisasjonen. I tillegg er det behov for at det 
legges inn ressurser på nye områder, noe som i sum gjør at mange som arbeider 
med klimarelaterte spørsmål sliter med å få gjennomslag. Derfor har det å 
utarbeide klimabudsjett vært et forsøk på å forene gapet mellom kommunens 
ambisiøse klimamål og konkret handling og tiltak. Det er ment som et 
styringsverktøy som flere og flere kommuner benytter seg av for å følge opp 
målfestede kutt i klimagassutslipp. Valutaen er, i motsetning til et ordinært 
økonomibudsjett, definert i CO2-ekvivalenter, som er måleenheten som brukes for 
å sammenligne oppvarmingseffekten til de forskjellige hovedklassene av 
klimagasser (karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O)).  
 
Budsjettet bidrar til å belyse hvilke klimatiltak som gir best effekt, og på denne 
måten gi sikkerhet på at det satses på riktige tiltak. Det er en integrert del av 
kommunens handlings- og økonomiplan som følges opp på lik linje med andre 
budsjettkapitler i kommunen, og skal inneholde beregninger av reduksjoner i 
klimagassutslipp, samt hvem som har ansvaret med å følge opp tiltakene. 
Gjennom regelmessig rapportering vil man kunne måle resultater og fremdrift og 
sammenligne dette opp mot fastsatte mål for utslippsreduksjoner. Dette vil gi en 
kontinuerlig oversikt over hvordan man ligger an, om det er behov for å legge 
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ekstra innsats innenfor et område, eller om det er behov for å justere kursen frem 
mot endemålet.  
 
Selv om tiltakslisten i forslag til handlingsprogram er grundig belyst er det likevel en 
krevende øvelse å anslå utslipp, samt beregne effekten av klimatiltak. Det er behov 
for et godt analyse- og rapporteringsverktøy som kan bidra til å støtte oppunder 
Nannestad sitt klimaarbeid, og samtidig integrere det som en naturlig del av den 
ordinære budsjettprosessen i kommunen. Kommunen har ikke i dag verktøy til å 
imøtekomme de politiske forventingene som er innenfor klimabudsjett og 
klimaregnskap.  
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6 STATUS OG UTFORDRINGER 

Kommunelovens § 14-3 angir handlingsprogrammet for de neste fire årene og 
årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet. Planen skal 
omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige 
inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.  
 

Nannestad kommune har historisk sett hatt en utfordrende økonomi med inntekter 
under landsgjennomsnittet, økte tjenestebehov og høy lånegjeld. Det har derfor de 
senere årene vært et overordnet mål å forbedre det økonomiske handlings-
rommet, samt effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud gjennom god 
økonomistyring av tjenestene. Kommunesektoren trenger forutsigbarhet for å 
kunne planlegge og legge til rette for at befolkningen får et godt tjenestetilbud. For 
å få til dette er det viktig at overføringer fra staten er på en slik måte at kommunen 
får dekket sine demografiutgifter og at oppgaveendringer og oppgaveoverføringer 
mellom stat og kommune blir fullfinansiert.  
 
Kommunens regnskapsmessige mindreforbruk (driftsoverskudd) etter avsetninger 
beløp seg til 14,1 mill. kroner i 2020 mot 29,9 mill. kroner i 2019. Mindreforbruket 
skyldtes flere forhold, men hovedsakelig kan det vises til at inntektene har økt mer 
enn utgiftene. Det har generelt sett vært god budsjettdisiplin i hele organisasjonen. 
I tillegg har meravkastning på finansplasseringene bidratt til resultatet i 2020.  
 
Driftsregnskapet for 2. tertial 2021 viste et positivt netto driftsresultat på 37 mill. 
kroner, mot et regulert budsjett på negativt 9,1 mill. kroner. 2021 er et svært 
krevende og usikkert år. Prognose for året er vanskelig å lage, da kommunen ikke 
er blitt kompensert for alle kostnader knyttet til korona. Administrasjonen ser at det 
vil være nødvendig å tilpasse tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser 
framover. Det er spesielt utfordringer og målsettinger i handlingsperioden knyttet til 
økonomisk handlingsrom, økonomistyring av tjenestene, demografi og ressursbruk 
innenfor de ulike tjenesteområdene.  
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6.1 ØKONOMISK HANDLINGSROM 
 
Positivt netto driftsresultat, god avkastning på finansforvaltningen og oppbygging 
av fondsreserver har bidratt til å styrke kommunens økonomiske handlingsrom de 
siste årene. Kombinasjon av forventet effektivisering fra regjeringen, kommunens 
vekst, at kommunens inntektsside tilnærmet er utnyttet så langt det er politisk 
ønskelig, samt det faktum at kommunen allerede er svært kostnadseffektiv 
kommune, gjør at det blir krevende å oppnå akseptable netto driftsresultater de 
nærmeste årene. Nannestad har historisk hatt lave frie disponible inntekter, og 
målt i frie inntekter i kroner pr. innbygger ligger Nannestad lavt på landsbasis med 
54. 230 kroner i 2020. Til sammenligning hadde Viken 58.824 kroner og 
kommunegruppe 7 57.824 i frie inntekter per innbygger.   
 
Kommunen jobber mot en positiv utvikling i frie inntekter for å oppnå de finansielle 
målsettingene som skal til for å opprettholde en bærekraftig økonomi på lang sikt, 
ivareta handlingsfrihet og unngå at det over tid avsettes et for lavt beløp til 
formuesbevaring. Tabellen under viser utvalgte finansielle nøkkeltall for kommunen 
de siste fem årene. 
 
 

 
 
  

Finansielle måltall
Regnskap 
2015

Regnskap 
2016

Regnskap 
2017

Regnskap 
2018

Regnskap 
2019

Regnskap 
2020

Vedtatt 
2021

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 4,6 % 5,6 % 5,8 % 2,6 % 1,9 % 4,1 % 0,6 %
Netto finans og avdrag i % av driftsinntekter 5,9 % 5,2 % 4,7 % 6,2 % 4,7 % 5,8 % 6,4 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter 101,6 % 97,7 % 98,7 % 102,6 % 101,6 % 96,2 % 110,8 %
Egenfinansiering av investeringer 26,6 % 57,3 % 37,9 % 44,2 % 37,9 % 41,6 % 41,2 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 17,2 % 17,4 % 19,2 % 21,9 % 22,6 % 25,9 % 21,8 %
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NETTO DRIFTSRESULTAT 
Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og bidrag til 
å finansiere investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. 
Kommunen oppnådde i 2020 et netto driftsresultat på 4,2 %, noe som er høyere 
enn det anbefalte nivået til teknisk beregningsutvalg på 1,75 %. Dette er en 
oppgang på 2,3 % fra 2019. For å kunne øke investeringsnivået i årene framover, 
uten en for sterk økning av gjelden, er det nødvendig at netto driftsresultat holder 
seg høyere enn det anbefalte nivået på 1,75 %.  
 
FINANSUTGIFTER OG LÅNEGJELD 
Nannestad kommune har historisk sett vært blant kommunene i Viken med høyest 
netto lånegjeld, regnet både pr. innbygger og som andel av sum driftsinntekter. Det 
har imidlertid vært en nedgang fra 2018 og frem til 2020. Netto lånegjeld er definert 
som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og 
ubrukte lånemidler. Ved utgangen av 2. tertial 2021 utgjorde kommunens lånegjeld 
knyttet til investeringer i bygg og anlegg 1.221 mill. kroner.  
 
I prosent av sum driftsinntekter utgjorde netto lånegjeld 96,2 % i 2020. Snittet i 
Viken og KOSTRA-gruppe 7 var på henholdsvis 98,4 % og 102,9 % i 2020. Ved 
utgangen av 2020 utgjorde netto finans og avdrag i prosent av driftsinntekter 5,8 
%. Det vil si at 5,8 % av inntektene til kommunen gikk med til å betjene renter og 
avdrag det året. Minimumsavdrag og et lavt rentenivå på innlån har bidratt til å 
holde netto finans på et håndterbart nivå. 
 
Kommunens høye lånegjeld utgjør en sterkt begrensende faktor for kommunens 
økonomiske handlefrihet. Med høy lånegjeld er kommunen eksponert for 
variasjoner i rentene. Målet er i første rekke å få de årlige rente- og 
avdragskostnadene stabilisert, slik at finanskostnadene som følge av potensielle 
renteøkninger og nye investeringer i bygg og anlegg ikke øker ytterligere på 
bekostning av den løpende driften.  
 
EGENFINANSIERING AV INVESTERINGER 
Egenfinansieringen viser hvor stor andel av investeringene som er finansiert med 
avsetninger, salg av anleggsmidler, overføringer, refusjoner, og tilskudd. Av et 
samlet finansieringsbehov på 95,6 mill. kroner i 2020, ble 39,8 mill. kroner 
egenfinansiert, tilsvarende 41,6 % av sum finansiering.  
 
DISPOSISJONSFOND 
Samlet disposisjonsfond utgjorde 25,9 % av driftsinntektene i 2020. 
Disposisjonsfond er i hovedsak oppsparte midler som kan benyttes til finansiering 
både i drifts- og investeringsregnskapet, og indikatoren kan si noe om hvor stor 
økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Nannestad kommune har en 
handlingsregel som sier at disposisjonsfondet minst bør utgjøre 10 % av 
driftsinntektene. I tråd med kommunedirektørens anbefaling om bruk av 
fondsmidler til investeringer, vil disposisjonsfondet som andel av inntektene bli 
redusert i planperioden. 
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6.2 ØKONOMISTYRING AV TJENESTENE 

Nannestad kommune har løpende fokus på den økonomiske situasjonen, og et 
budsjettgrunnlag hvor kommunens totaløkonomi er i balanse står helt sentralt. 
Budsjettbalanse oppnås gjennom god økonomistyring, samt ved kontinuerlig 
oppfølging av virksomhetenes rammer. 
 
BRUK AV ENGANGSMIDLER 
En viktig premiss i budsjettarbeidet er at bruk av engangsinntekter, i den grad det 
budsjetteres med, må budsjetteres svært forsiktig da det ikke er en påregnelig 
inntekt. Løpende drift som dels er basert på engangsinntekter, det vil si ikke-
fornybare midler, vil ikke være økonomisk bærekraftig. Det kan derfor føre til at 
tjenestetilbudet må reduseres når midlene er ferdig benyttet. 
 
BUDSJETTAVVIK 
Regnskapet for 2020 viste et samlet mindreforbruk på 3,095 mill. kroner på 
virksomhetene (0,4 %). Tilsvarende resultat for 2019 viste et samlet mindreforbruk 
på 0,95 mill. kroner. Målet er at hver virksomhet skal ha et resultat mellom -0,3 % 
(merforbruk) og 2,0 % (mindreforbruk) ved årsavslutning. Administrasjonen ser 
likevel at det er enkelte virksomheter som har og kan få utfordringer med å 
overholde rammene sine i handlingsperioden. 
 
En av årsakene til dette er at kommunen over flere år har hatt en sterk vekst i 
antall brukere med behov for omfattende tjenester. Det er utfordrende å tilpasse 
tjenestenivået til økte behov, og forventninger fra brukere og rettighetsfestede krav 
oppleves på flere områder å overstige mulige budsjettmessige tildelinger.  
 
Kommunens økonomi er ikke bærekraftig på sikt dersom det ikke iverksettes tiltak. 
Det vil derfor være nødvendig å se på hvordan tjenesteproduksjonen er, og 
hvordan den kan fornyes, forenkles og forbedres, samtidig som kommunens 
aktivitet må tilpasses de økonomiske og lovpålagte rammene. Konsekvensen av 
dette er at samtidig som det er en vekst på noen områder, må det iverksettes 
kostnadsreduserende tiltak på andre områder for å komme i balanse. 
 
OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING AV TJENESTENE 
Dersom kommunen skal oppnå målet for sunn økonomi og god ressursutnyttelse, 
er det viktig med kontinuerlig fokus på effektiv tjenesteproduksjon og omstilling i 
forhold til den demografiske utviklingen.  
 
Prioriterings- og produktivitetsindikatorer i KOSTRA er et viktig styringsverktøy i 
arbeidet med å effektivisere og forbedre tjenestetilbudet, både for å se utviklingen i 
ressursbruk i kommunen og sammenlignet med andre.  
 
Effektiviteten i kommunens tjenesteproduksjon kan måles ved hjelp av utvalgte 
produktivitetsindikatorer i KOSTRA. Målet er at minst 70 % av indikatorene skal 
være bedre enn resultatene for KOSTRA-gruppe 7. Av de 15 indikatorene under er 
det kun 9 som angir tall for KOSTRA-gruppe 7.  
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STYRING OG FORVALTNING AV INVESTERINGER 
Nannestad kommune står foran store investeringer i årene som kommer grunnet 
opparbeidet etterslep både i forhold til kapasitet og vedlikehold, samt 
befolkningsvekst og endring i demografi og teknologisk utvikling. 
 
Kommunens utfordring med stadig trangere driftsøkonomi i kombinasjon med høyt 
investeringsbehov vil kreve tøffe prioriteringer mellom ønskede 
investeringsprosjekter. Samtidig kreves det at det frigjøres midler fra drift til å 
finansiere investeringene, i tillegg til de årlige utgifter til renter og avdrag. Bruk av 
disposisjonsfond reduserer lånebehovet. 
 
Styring av investeringsområdet er dermed en svært viktig del av kommunens 
helhetlige økonomi-, gjelds- og virksomhetsstyring, og riktig beslutningsgrunnlag, 
prioriteringer, styringsevne og gjennomføringsevne må sikres. Økt fokus på 
prosjektmål (økonomi, tid, kvalitet, dokumentasjon), risikostyring og gevinst-
realisering i alle investeringer bør derfor stå sentralt i arbeidet med å kontrollere 
kommunens investeringsmål i handlingsperioden.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Utvalgte produktivitetsindikatorer
Nannestad 

2019
Nannestad 

2020
Endring i % 
fra året før

Viken         
2020

Kostragr.7 
2020

Korrigerte brutto driftsutgi fter per oppholdstime i  kommunale barnehager 65,6 66,8 1,8 % 77,0 74,2

Netto dri ftsutgifter til  grunnskolesektor, per innbygger 6-15 pr 110 765 111 043 0,3 % 109 230 116 450

Barn med undersøkelse eller ti ltak per årsverk 17,8 16,6 -6,7 %                 17,9                 19,3 

Andel undersøkelser med behandl ingstid innen 3 måneder 94 96 2,1 % 92 92

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 18-24 år 3,4 2,9 -14,7 %                   4,6                   4,2 

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 25-66 år 5,0 4,5 -10,0 %                   5,6                   5,0 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste ki lde ti l l ivsopphold 83 73 -12,0 % 11 277 4 272 

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 77,9 85,8 10,1 % 59,3 78,3

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn 89,0 105,1 18,1 % 81,6 85,9

Årsverk helse og omsorg per 10 000 inbyggere (årsverk) 206,1 204,6 -0,7 % 273,7 291,4

Netto dri ftsutgifter til  omsorgstjenester i  prosent av kommunens samlede netto dritsutgifter 24,3 23,8 -2,1 % 31,7 31,2

Årsgebyr for vannforsyning 3 573 3 938 10,2 % 3 714 3 353

Årsgebyr for avløpstjenesten 5 057 5 526 9,3 % 5 088 4 298

Årsgebyr for avfallstjenesten 2 439 2 509 2,9 % 2 752 2 886

Utgifter til  vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvm 92 136 47,8 % 112 84

Gebyrsatser

Eiendomsforvaltning

Barnehage

Grunnskole

Barnevern

Sosialtjeneste

Kommunehelse

Pleie og omsorg
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6.3 DEMOGRAFIKOSTNADER OG UTGIFTSBEHOV 

I korte trekk, vil kommunen stå ovenfor følgende utfordringer knyttet til økte 
demografikostnader: 
 
 Tilrettelegge for et større antall innbyggere, som følge av fortsatt høy 

befolkningsvekst  
 Økt tjenestebehov til økende antall innbyggere i aldersgruppen 67 år og over 
 Gjeldsvekst som følge av økte investeringer 
 Nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, samt endringer i 

finansieringsordninger av statlige reformer 
 

Den framtidige befolkningsutviklingen og befolkningssammensetningen er igjen 
nært knyttet til kommunens beregnede utgiftsbehov, som gir en indikasjon på 
faktisk ressursbruk mot det man objektivt sett har «behov for». Utgiftsbehovet gir 
også en mulighet til å se hvilke sektorer kommunen kan vente seg de største 
utfordringene på i årene framover, jfr. kapittel 5.2 som omhandler demografisk 
utvikling. 
 
Ulik befolkningssammensetning, andre sosiodemografiske forhold og 
bosettingsmønster gjør at kommuner har ulikt utgiftsbehov med hensyn til å gi et 
likeverdig tjenestetilbud. Kommunene kompenseres/trekkes for slike 
kostnadsforskjeller gjennom inntektssystemets kostnadsnøkler, basert på hvor 
dyre eller billige kommunene er å drive. 
 
Forskjeller i beregnet utgiftsbehov synliggjøres gjennom kostnadsindekser, hvor en 
indeksverdi over 1,0 indikerer at kommunen er mer kostnadskrevende enn 
landsgjennomsnittet, noe som blir kompensert fullt ut. Tabellen under viser at 
Nannestad kommune har et samlet utgiftsnivå som ligger på 95,0 % av lands-
gjennomsnittet, og vil få redusert kompensasjon for dette gjennom 
utgiftsutjevningen (nærmere beskrevet under punktet skatt og rammetilskudd i 
kapittel 8.2). En gjennomsnittlig innbygger i landet har i 2022 et utgiftsbehov på 
59.073 kroner, 2.755 kroner mer enn i 2021. Grafen nedenfor viser at Nannestad 
kommune innenfor flere av tjenesteområdene har et lavere utgiftsbehov enn 
landsgjennomsnittet, og snittet av de øvrige ØRU- kommunene.  
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Trenden de siste årene er at kommunen i større grad prioriterer tjenesteområdene 
grunnskole og barnehage, mens det i Akershus og KOSTRA-gruppe 7 fokuseres 
mer på pleie og omsorg. Utgiftsbehovet tilsier mer på skole enn helse. En 
forklaring kan være at det er forventet en kraftig vekst i  
den eldre delen av befolkningen framover, noe som øker behovet for 
omsorgstjenester av ulik art. I Nannestad ser vi en økning i barn i barnehagealder.  
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6.4 TIDLIG INN 

Tidlig inn! – Strategi for forebyggende innsats i Nannestad kommune 
For å kunne tilby gode tjenester til innbyggere i alle aldersklasser, har Nannestad 
vedtatt forebyggende tiltak og tidlig inn som grunnleggende strategi som skal 
ivaretas og iverksettes av alle virksomheter i Nannestad kommune. 
Nannestad baserer sine tiltak på nasjonale og internasjonale forskingsresultater, 
som viser at tidlig innsats er det som gir best resultater, og at dette har en 
menneskelig og økonomisk gevinst i et både kortsiktig og langsiktig perspektiv. 
 
Nannestad kommune bruker omlag 200 årsverk for å yte de tjenester som er 
pålagt gjennom Helse- og omsorgstjenesteloven. Utfordringen består i å vri deler 
av ressursinnsatsen fra kurative tiltak til forebyggende tiltak, en tilsvarende 
utfordring også for øvrige tjenesteområder. 
 
Denne strategi innebærer: 
 Forebygging/tidlig inn handler om å forebygge risiko for uønsket utvikling for 

innbyggere i alle aldersklasser. 
 Det betyr at tiltak skal iverksettes på en mest 

mulig helhetlig og hensiktsmessig måte. 
 Forebygging er et «paraplybegrep» på alt 

helsefremmende arbeid i en kommune, og «tidlig 
inn» eller tidlig innsats er beskrivende for det 
arbeidet som gjøres for å identifisere og håndtere 
bekymring så tidlig som mulig – med minst mulig 
innsats.  

 Tidlig innsats handler både om tidlig alder, men 
også om å komme tidlig inn i en eventuell 
problemutvikling.  

 Hvis kommunen og andre i nettverket lykkes med 
å fange opp innbyggere som strever eller som er 
utsatt for risiko så tidlig som mulig, vil dette kunne 
forebygge utenforskap og bidra til positiv utvikling 
for den / de det gjelder, samt spare kommunen/samfunnet for store 
psykososiale og økonomiske kostnader. 

Hovedmål 

Innbyggerne i Nannestad skal få tidlig hjelp fra kommunens tjenesteapparat slik at 
færre opplever en livssituasjon med varige og økende utfordringer. Et hovedmål er 
derfor å oppdage barn så tidlig som mulig, slik at barn og deres familie som har 
behov for ekstra utviklingsstøtte skal få hjelp tidlig fra barnehagen/skolen og/eller i 
samarbeid med hjelpetjenestene; helsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste 
og barneverntjenesten. 
 
Delmål 
 Redusere tidsbruk fra problemer blir identifisert til tiltak settes inn. 
 Bedre utnyttelse av den samlede kompetanse på tvers av virksomheter og 

enheter 
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Krav til resultatoppfølging 
Det er allment akseptert at å forebygge er viktigere enn å reparere. Det kan være 
av avgjørende betydning å komme i forkant før noe får mulighet til å utvikle seg til 
et større problem. Imidlertid er det ofte vanskelig å måle den reelle effekten av 
forebyggende innsats. Det forutsettes derfor at det etableres et system for årlig 
rapportering knyttet til relevante mål og indikatorer.  
 
Kommunestyret vedtok tidlig inn-planen 19. mars 2020. Høsten 2021 ble det ansatt 
en koordinator til å jobbe videre med- og revidere handlingsplanen samt bidra til 
implementeringen av de tiltak som er vedtatt. 
 
 

6.5 TJENESTEPRODUKSJON (KOSTRA) 

Systematisk analyse av nøkkeltall og sammenligning med andre kommuner gir 
viktig styringsinformasjon i arbeidet med å effektivisere og forbedre kommunens 
tjenestetilbud, og benyttes som grunnlag for mål og beslutninger knyttet til 
behandling av handlingsprogrammet for 2022-2025. Hensikten er å synliggjøre 
ressursbruken, dekningsgrader og prioriteringer i den kommunale 
tjenesteproduksjonen, samt å sammenligne ressursbruken i Nannestad mot andre 
kommuner. 
 
For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunens ressursbruk, er det tatt 
utgangspunkt i KOSTRA-tall for kommunen som konsern. Det vil si kommunen 
inklusive kommunale foretak organisert etter kommunelovens kapittel 11 og 
interkommunale selskaper organisert etter lov om interkommunale selskaper. 
 
I tabellene som følger er det fokusert på nøkkeltall for Nannestad kommune de 
siste tre år. Gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 7 og Viken blir brukt som 
sammenligningsgrunnlag. KOSTRA-gruppe 7, som Nannestad kommune er 
plassert i, består av mellomstore kommuner med lave bundne kostnader pr. 
innbygger, og lave frie disponible inntekter. Av kommunene på Øvre Romerike er 
Eidsvoll og Nes plassert i KOSTRA-gruppe 7, sammen med Nannestad. 
Ullensaker er plassert i gruppe 13, mens Hurdal er i gruppe 2 og Gjerdrum i 
kommunegruppe 1. Av hensyn til kommunestørrelse, inntektsnivå og utgiftsbehov i 
forhold til befolknings sammensetning, er det valgt ikke å sammenligne seg 
særskilt med de øvrige kommunene på Øvre Romerike. Det er viktig å bemerke at 
selv om KOSTRA har omfattende informasjon knyttet til prioritering og 
produktivitet, finner man liten informasjon om kvaliteten på tjenestene som 
kommunene leverer, hvor effektivt kommunen drives eller hvor godt 
lokaldemokratiet ivaretas. 
 
Det er samtidig forsøkt å se på utviklingen i demografi og KOSTRA-tallene hittil 
innenfor utvalgte tjenesteområder. Dette er deretter sammenstilt opp mot 
tilsvarende budsjetterte KOSTRA-tall for handlingsperioden, som vil kunne gi en 
indikasjon på om kommunen foretar de riktige prioriteringene. Det gjøres 
oppmerksom på at budsjettallene for 2022-2025 ikke er direkte sammenlignbare 
med de faktiske regnskapstall, da blant annet lønnsreserven er holdt utenfor. 
Tallene viser likevel en trend på kommunens prioriteringer. Den demografiske 
utviklingen omtalt i kapittel 5.2 ligger til grunn i de framskrevne beregningene. 
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FINANSIELLE NØKKELTALL OG ADMINISTRASJON OG STYRING 
I forhold til nøkkeltallene for administrasjon og styring, er trenden at kommunen 
bruker mindre ressurser på administrasjonen målt i samlede netto driftsutgifter. I 
kroner pr. innbygger, så ligger Nannestad under snittet i Viken og KOSTRA-gruppe 
7. På politisk styring ligger Nannestad over snittet i Viken men under snittet for 
KOSTRA-gruppe7. 
 

 
 
I forhold til sammenligningsgruppen, framstår administrasjonen i kommunen som 
effektiv. I løpet av handlingsperioden er det lagt opp til et lavt og stabilt utgiftsnivå 
til administrasjon og styring. 
 
 

 
 
 
 
 

Finansielle nøkkeltall - administrasjon og styring 2019 2020
Endring i % 
fra året før

Viken           
2020

Kostragr. 7 
2020

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 5,0 % 4,1 % -18,0 % 3,0 % 2,0 %

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter 44,9 % 33,6 % -25,2 % 51,9 % 56,7 %

Egenfinansiering av investeringer i prosent av totale brutto investeringer 55,7 % 40,8 % -26,8 % 35,3 % 38,8 %

Brutto investeringsutgifter i  prosent av brutto driftsinntekter 14,0 % 9,4 % -32,9 % 17,6 % 17,3 %

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 22,6 % 25,9 % 14,6 % 14,0 % 10,5 %

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 101,6 % 96,2 % -5,3 % 98,4 % 102,9 %

Overføring fra driftsregnskapet, i  % av brutto investeringsutgifter 5,3 % 7,0 % 32,1 % 10,3 % 6,4 %

Bruk av lån (netto), i % av brutto investeringsutgifter 60,2 % 59,2 % -1,7 % 66,5 % 57,7 %

Brutto driftsutgifter i  kroner per innbygger            67 305            69 719 3,6 %            81 969            85 326 

Netto driftsutgifter i  kroner per innbygger 50 199 51 315 2,2 % 59 923 60 813 

Brutto driftsinntekter i  kroner per innbygger 70 750 73 450 3,8 % 83 635 86 498 

Netto driftsresultat i kroner per innbygger 3 573 3 008 -15,8 % 2 505 1 751 

Frie inntekter i  kroner per innbygger 52 585 54 230 3,1 % 58 551 57 824 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 71 867 70 643 -1,7 % 82 300 89 013 

Netto driftsutgifter, adm, i  kroner per innbygger 2 883 2 820 -2,2 % 4 331 4 072 

Brutto driftsutgifter til  pol itisk styring, i kroner per innbygger 528 461 -12,7 % 404 490

Nøkkeltall i kroner per innbygger

Finansielle nøkkeltall

Nøkkeltall for administrasjon og styring
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BARNEHAGE 
Av kommunens totale netto driftsutgifter bruker Nannestad 17,5 % til 
barnehagesektoren. I 2020 brukte Nannestad 146.961 kroner pr. innbygger i 
aldersgruppen 1-5 år til barnehageformål, noe som er lavere enn både snittet i 
Viken og KOSTRA-gruppe 7. En årsakene kan være at Nannestad har en mindre 
andel av befolkningen i alderen 1-5 år, samt et lavere utgiftsbehov på dette 
området.  
 
Nannestad den laveste dekningsgraden sammenlignet med Viken og KOSTRA-
gruppe 7. 

 
 
Den demografiske utviklingen viser at det er lite overkapasitet i dagens samlede 
barnehagetilbud (det vil si at det ikke er flere plasser enn det er barn). Det 
forventes en ny vekst i antall barn i barnehagealder i perioden framover, og dette 
vil medføre god kapasitetsutnyttelse i eksisterende barnehager. Det er lagt inn 
midler til utvidelse av barnehagekapasitet i Nannestad sentrum i 2022. Det er en 
forutsetning at Nannestad kommune klarer å ivareta full barnehagedekning i 
handlingsperioden til alle barn som har krav på plass. Grafen under viser at 
driftskostnadene til barnehage vil bli redusert som følge av økende barnegruppe. 

 
  

Barnehage
Nannestad 

2019
Nannestad  

2020
Endring i % 
fra året før

Viken            
2020

Kostragr. 7 
2020

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i  % av kommunens totale netto driftsutgifter 17,5 % 17,5 % 0,0 % 15,0 % 14,8 %

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år 139 257 146 961 5,5 % 164 469 162 287

Andel  barn 1-5 år med barnehageplass 86,7 86,1 -0,7 % 91,9 92,3

Antal l barn korrigert per årsverk til  grunnbemanning, al le barnehager (antall ) 5,9 5,9 0,0 % 5,7 5,8

Andel  barn 1-2 år i barnehage, i  forhold til  innbyggere 1-2 år 75,8 77,2 1,8 % 84,0 84,0

Andel  barn 1-5 år i barnehage, i  forhold til  innbyggere 1-5 år 86,7 86,1 -0,7 % 91,9 92,3

Andel  barn 3-5 år i barnehage, i  forhold til  innbyggere 3-5 år 94,1 92,4 -1,8 % 96,8 97,3

Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstime i kommunale barnehager (f201,211,221) 65,6 66,8 1,8 % 77,0 74,2

Korrigerte brutto driftsutgifter per oppholdstime i kommunale barnehager (f201) 55,1 54,4 -1,3 % 60,3 59,8

Andel  barnehagelærere i forhold ti l grunnbemanning (prosent) 25,9 32,2 24,3 % 39,1 43,0

Dekningsgrader

Produktivitet/enhetskostnader

Utdypende tjenesteindikatorer

Prioritering
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GRUNNSKOLE 
Av tabellen under ser vi at Nannestad bruker 28,2 % av kommunens samlede netto 
driftsutgifter til grunnskolesektoren. Dette er den høyeste andelen i 
sammenligningsgrunnlaget, og gir en indikasjon på at skolesektoren tar en stor del 
av Nannestad kommunes tilgjengelige ressurser. Korrigerte brutto driftsutgifter til 
grunnskolen per elev viser at Nannestad ligger lavere enn både Viken og 
KOSTRA- gruppe 7. Nannestad har høye utgifter til SFO sammenlignet med Viken 
og KOSTRA-gruppe 7.   
 
Nøkkeltall for gruppestørrelse/lærertetthet viser en negativ utvikling for 5-7. trinn og 
i andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning.  
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng ligger høyere enn sammenlignbare kommune i 
KOSTRA-gruppe 7 og Viken.  

 
Grafen under viser at netto driftsutgifter pr. innbygger 6-15 år var høyere enn 
Viken-snittet i 2020, kommunen har budsjettert med et netto driftsresultat i 
handlingsperioden på nivå med KOSTRA-gruppe 7.  
 

  

Grunnskole
Nannestad 

2019
Nannestad 

2020
Endring i % 
fra året før

Viken         
2020

Kostragr. 7 
2020

Netto driftsutgifter grunnskolesektor i % av kommunens totale netto driftsutgifter 28,7 28,2 -1,7 % 22,9 24,6 

Netto driftsutgifter ti l grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år 110 765 111 043 0,3 % 109 230 116 451 

Netto driftsutgifter ti l grunnskole, per innbygger 6-15 år 85 348 84 452 -1,1 % 86 519 93 450 

Netto driftsutgifter ti l skolefritidstilbud, per innbygger 6-9 år 5 648 6 807 20,5 % 5 642 5 219 

Netto driftsutgifter ti l skoleskyss, per innbygger 6-15 år 3 541 3 719 5,0 % 1 937 2 310 

Andel elever i  grunnskolen som får spesialundervisning 7,2 8,2 13,9 % 7,2 7,3

Andel elever i  grunnskolen som får ti lbud om skoleskyss 41,7 41,4 -0,7 % 16,8 24,9

Korrigerte brutto driftsutgifter ti l grunnskolesektor, per elev 120 132 121 557 1,2 % 122 989 129 151

Gjennomsnittl ig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn 13,0 13,1 0,8 % 12,7 12,2

Gjennomsnittl ig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn 16,2 14,5 -10,5 % 14,0 13,3

Gjennomsnittl ig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn 15,0 15,4 2,7 % 15,0 14,6

Gjennomsnittl ige grunnskolepoeng 40,7 43,7 7,4 % 43,3 42,2

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning 74,1 68,5 -7,6 % 75,2 79,1

Prioritering

Dekningsgrader

Produktivitet/enhetskostnader

Utdypende tjenesteindikatorer
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BARNEVERN 
I forhold til netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, hadde barneverntjenesten i 
Nannestad en økning 6,1 % fra 2019 til 2020. Kostnadsmessig ligger kommunen 
høyt i forhold til KOSTRA-gruppe 7, men lavere enn Viken. Antall barn med 
barnevernstiltak per årsverk ble redusert med 6,7 % fra 2019 til 2020. Det er en 
høy andel undersøkelser som blir behandlet innen 3 måneder. 

 
De senere årene har det vært mange barn i Nannestad som får tiltak. Det er høy 
omløpshastighet og det er et høyt antall saker pr. saksbehandler. Antall saker vil 
variere fra år til år, og KOSTRA-tallene gir en indikasjon på arbeidsmengden over 
tid. Ifølge virksomheten i Nannestad vil det mest hensiktsmessige tallet være et 
sted mellom 9-15 saker pr. ansatt i en 100 % stilling. Fellesorganisasjonen for 
sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger anbefaler også en slik 
bemanningsnorm. 
 
Som følge av overnevnte, har tjenesten de siste årene blitt tildelt økte midler. 
Budsjettet framover viser at kommunen velger å bruke mer penger til 
barnevernstjenesten. Dette skyldes også barnevernsreformen, som er nærmere 
omtalt under virksomhetens kapittel 
 

  

Barnevern
Nannestad 

2019
Nannestad 

2020
Endring i % 
fra året før Viken 2020

Kostragr. 7 
2020

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 11 075 11 756 6,1 % 10 183 10 123 

Netto driftsutgifter per barn i  barnevernet 113 713 129 311 13,7 %          131 733           125 625 

Netto driftsutgifter per barn med ti ltak 181 602 209 787 15,5 %          221 527           192 897 

Andel barn med barnevernsti ltak ift. innbyggere 0-22 år 4,9 4,5 -8,2 %                   3,6                     4,1 

Barn med undersøkelse eller til tak per årsverk 17,8 16,6 -6,7 %                 17,9                  19,3 

Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 94 96 2,1 % 92 92

Prioritering

Dekningsgrader

Produktivitet/enhetskostnader
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SOSIALTJENESTE 
Sosialtjenesten omfatter råd og veiledning og sosialt forebyggende arbeid, tilbud til 
personer med rusproblemer og økonomisk sosialhjelp. Nannestad lave netto 
driftsutgifter til sosialtjenesten sammenlignet med snittet i Viken og KOSTRA-
gruppe 7. 

 
Grafen under viser redusert aktivitet i budsjettet for 2022 sammenlignet med 
budsjettet for 2021 og regnskap 2020. Det er usikkert hvordan utviklingen vil bli, 
men det er et mål om at kommunen fortsetter å opprettholde lave kostnader 
innenfor sosiale ytelser. Sammenslåingen av NAV-kontoret med Gjerdrum vil 
kunne påvirke dette nøkkel-tallet. Foreløpig er det budsjettert med lavere 
kostnader til de funksjonene som går innunder dette nøkkeltallet. For NAV totalt er 
det en økning i rammen for 2022.  

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

Sosialtjeneste
Nannestad 

2019
Nannestad 

2020
Endring i % 
fra året før Viken 2020

Kostragr. 7 
2020

Netto driftsutgifter til  sosialtjenesten per innbygger i kroner 1 810 1 763 -2,6 % 2 287 1 888 

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 18-24 år 3,4 2,9 -14,7 %                 4,60                 4,20 

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 25-66 år 5,0 4,5 -10,0 %                 5,60                 5,00 

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt 5,9 5,8 -1,7 %                 6,70                 5,90 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i  6 måneder eller mer (antall) 76 72 -5,3 %            11 442              4 129 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde ti l  l ivsopphold 83 73 -12,0 %            11 277              4 272 

Prioritering

Utdypende tjenesteindikatorer
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HELSE OG OMSORG 
Sammenlignet mot utvalget har Nannestad lave netto driftsutgifter pr. innbygger og 
pr. mottaker innenfor omsorgstjenesten. Ifølge utgiftsbehovet til kommunen 
betraktes denne sektoren som lettdrevet. Reduksjonen i driftsutgifter pr. innbygger 
og pr. mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester reflekterer dette.  
 
I forhold til prioriterte tjenester ligger Nannestad høyt på institusjonsdrift. 
Nannestad har en reduksjon på andel innbyggere 80 år og over som er beboer på 
sykehjem, mens det er en økning på andel innbyggere over 80 år som bruker 
hjemmetjenester.  

 
Det er forventet en vedvarende befolkningsøkning i denne aldersgruppen, og 
dermed et økt kapasitetsbehov innenfor eldreomsorgen.  
 
 
  

Helse og omsorg
Nannestad 

2019
Nannestad 

2020
Endring i % 
fra året før Viken 2020

Kostragr. 7 
2020

Netto driftsutgifter ti l  omsorgstjenester i  prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter 24,3 23,8 -2,1 % 31,7 31,2

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbyggere 206,1 204,6 -0,7 % 273,7 291,4

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger 18 272 18 222 -0,3 % 26 357 27 331

Årsverk per bruker av omsorgstjenester 0,46 0,44 -4,3 % 0,56 0,55

Utgifter per oppholdsdøgn i  institusjon 3 778 4 218 11,6 % 4 204 4 134

Legetimer per uke per beboer i  sykehjem 0,67 0,91 35,8 % 0,61 0,54 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem 12,3 10,5 -14,6 % 10,4 9,9

Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenster 30,8 32,1 4,2 % 26,5 28,8

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 55,9 58,9 5,4 % 50,4 50,0

Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetsti lbud 0,80 0,77 -3,8 % 0,64 0,71

Pleie- og omsorgstjenestene samlet

Institusjoner

Hjemmetjenester

Aktivisering, støttetjenester

Kommunehelsetjeneste
Nannestad 

2019
Nannestad 

2020
Endring i % 
fra året før Viken 2020

Kostragr. 7 
2020

Netto driftsutgifter ti l  kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter                   6,2                   6,6 6,5 %                   5,4                   5,2 

Avtalte årsverk i  helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år                 48,1                 44,9 -6,7 %                 41,2                 47,6 

Andel  nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst                 77,9                 85,8 10,1 %                 59,3                 78,3 

Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,8 9,0 2,3 % 10,6 11,3

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 7,2 6,1 -15,3 % 9,3 9,1

Prioritering

Dekningsgrader
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GEBYRSATSER/BRUKERBETALINGER 
Tabellen under viser utvalgte gebyrsatser, samt utviklingen i Nannestad de siste 
tre årene.  

 

  

Gebyrsatser/brukerbetalinger
Nannestad 

2019
Nannestad 

2020
Nannestad 

2021
Endring i % 
fra året før

Viken         
2021

Kostragr. 7 
2021

Ukentlig oppholdstid 20 timer, i  kroner per måned 3 209 3 308 3 414 3,2 % - -

Ukentlig oppholdstid 10 timer, i  kroner per måned 2 050 2 114 2 181 3,2 % - -

Tilknytningsgebyr vann 12 700 17 000 17 900 5,3 % 9 543 6 308

Tilknytningsgebyr avløp 32 900 33 700 34 500 2,4 % 10 048 7 705

Årsgebyr for vannforsyning 3 573 3 938 4 122 4,7 % 3 891 3 511

Årsgebyr for avløpstjenesten 5 057 5 526 5 670 2,6 % 5 277 4 421

Årsgebyr for avfallstjenesten 2 439 2 509 2 698 7,5 % 2 840 3 088

Årsgebyr for septiktømming 2 095 2 116 1 904 -10,0 % 2 237 1 800

Årsgebyr for feiing og tilsyn 397 393 377 -4,1 % 631 464

* Alle VAR satser er ekskl. mva.

- utgått serie i Kostra

Gebyrsatser/brukerbetalinger
Nannestad 

2019
Nannestad 

2020
Endring i % 
fra året før

Viken         
2020

Kostragr. 7 
2020

Fysisk planlegging

Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, bol igformål. jf. PBL-08 § 33-1. 156 000 177 000 13,5 % 89 000 120 225

Saksbeh.gebyret for oppføring av enebol ig, jf. PBL-08 §20-1 a 12 180 12 560 3,1 % 19 800 21 413

Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en bol igtomt 750 m2. 14 400 14 846 3,1 % 15 600 21 942

Foreldrebetalingssatser for SFO

VAR



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2022-2025 

43 

 
 

6.6 TJENESTEPRODUKSJON (KOMMUNEBAROMETERET) 

Kommunebarometeret utarbeides årlig av Kommunal Rapport, og har til hensikt å 
gi et bilde av hvordan kommunene driver sine tjenester. Kommunebarometeret gir 
en indeksert rangering av kommunene på bakgrunn av utvalgte nøkkeltall innenfor 
ulike sektorer. Tallene er i hovedsak hentet fra KOSTRA. I tillegg, benyttes offentlig 
statistikk fra andre kilder som SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, 
Folkehelseinstituttet og Telemarksforsking. Det er viktig å påpeke at dette er en 
rangering og ikke en kvalitetsvurdering av tjenestene i kommunen. 
 
På grunn av endring i antall kommuner, endret vekting og at enkelte formler er 
endret siden forrige publisering kan ikke rangeringer holdes direkte opp mot 
tidligere publiserte år. I tidligere år var det for eksempel naturlig å måle sykehjems-
dekning. Nå som sektoren jobber for mer hjemmebasert pleie blir korttidsplasser, 
plasser for demente og andel som faktisk får pleie hjemme viktigere enn 
sykehjems-dekning.  
 
Tabellen under viser Nannestad sine plasseringer de siste årene: 
 

 
 
  

Kommunebarometeret
Prosentvis 

vekting
Nannestad 

2017
Nannestad 

2018
Nannestad  

2019
Nannestad 

2020
Nannestad 

2021

Kostnadsnivå 5,0 % 1 1 21 3 4

Økonomi 10,0 % 63 64 68 38 93

Barnehage 10,0 % 403 418 415 409 347

Grunnskole 20,0 % 342 328 329 242 246

Kultur 2,5 % 188 265 240 225 256

Barnevern 10,0 % 103 127 160 45 65

Sosialtjeneste 7,5 % 300 199 214 88 151

Helse 7,5 % 287 308 183 318 121

Pleie og omsorg 20,0 % 249 108 182 149 166

Mil jø og ressurser 2,5 % 117 194 115 58 67

Saksbehandling 2,5 % 171 162 99 148 24

Vann, avløp og renovasjon 2,5 % 112 39 82 42 37

Sammenlagt plassering 125 90 140 66 88
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7 ØKONOMISKE 

RAMMEBETINGELSER 

 

7.1 STATLIGE RAMMEBETINGELSER 
Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter i 2022 på om lag 3,8 mrd. 
kroner i sektoren samlet sett. Det tilsvarer en realvekst på 0,7 %. For kommunene 
utgjør veksten 1,6 mrd. kroner. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2021 
slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 
2021, korrigert for bevilgninger begrunnet i koronapandemien.  
 
For å sette kommunene i stand til å levere gode tjenester både under og etter 
koronakrisen, foreslår regjeringen at kommunesektoren får en vekst i fire inntekter 
på 2 mrd. Kroner i 2022. 
 
Av veksten i frie inntekter til kommunene skal følgende dekkes: 
 

 100 mill. kroner til satsing på barn og unges psykiske helse. Av dette 
knyttes 75 mill. kroner til kommunene og 25 mill. kroner til 
fylkeskommunene. 

 100 mill. kroner til å legge til rette for flere barnehagelærere i 
grunnbemanningen 

 
Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte 
merutgifter som følge av befolkningsutviklingen og merutgifter knyttet til pensjon.  
 
Demografiutgiftene for kommunesektoren i 2022 ble i kommuneproposisjonen for 
2022 beregnet til om lag 1,2 mrd. kroner av TBU. Av dette er 0,9 mrd. kroner 
knyttet til tjenester som finansieres av de frie inntektene, fordelt på knapt 0,6 mrd. 
kroner på kommunene.  
 
Med oppdaterte beregninger anslås det nå en vekst i de samlede 
pensjonskostnadene på om lag 0,4 mrd. kroner i 2022, hvorav kommunenes del 
utgjør 0,360 mrd. kroner. Anslaget er beregnet med utgangspunkt i gjeldende 
regler for regulering av løpende pensjoner fra 2022. Departementet anslår for 
sektoren samlet at om lag 23 mrd. kroner blir tilført premiefond i 2021 som følge av 
frigjøringen av premiereserver. Anslaget for veksten i de samlede 
pensjonskostnadene er fortsatt beheftet med betydelig usikkerhet. 
 
Etter dette anslås kommunesektorens handlingsrom å øke med 0,5 mrd. kroner i 
2022. For kommunene øker handlingsrommet med 0,465 mrd. kroner 
 
Regjeringens budsjettopplegg innebærer at kommunesektoren får økt 
handlingsrom, men det er fortsatt nødvendig å prioritere og sikre god ressursbruk. 
Det gjennomføres i dag et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid i 
kommunesektoren, og bedre organisering av tjenestene kan frigjøre midler som vil 
styrke handlingsrommet ut over veksten i frie inntekter.  
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DEFLATOR 
Pris og lønnsvekst for kommunesektoren for 2022 er anslått til 2,5 %, herav lønn 
3,2 % og vareinnsats 1,6 %. 
 
Deflator har to funksjoner: 
 

  Historisk beregning av faktisk realvekst (regnskapsdeflator) 
  Kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst i statsbudsjettet 

(budsjettdeflator) 

 
Deflatoren for kommunesektoren utarbeides i Finansdepartementet (FIN) i 
forbindelse med statsbudsjettet. Deflator består av en delindeks for lønnsvekst og 
en delindeks for kjøp av varer og tjenester. 
 
Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren: 

 Rentekostnader 
 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren den grad de øker i takt 

med lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer (eller mindre) 
enn lønnsveksten, fanges ikke dette opp av budsjettdeflatoren. 

 Demografikostnader 

 
Disse kostnadselementene må dekkes av veksten i frie inntekter. 
 
Våren 2022 vil den endelige skatteinngangen og lønns- og prisveksten i 2021 være 
kjent. 
 
 
SKATTEØREN 
Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for 
personlige skattytere som tilfaller kommunesektoren. 
 

Kommunesektorens handlingsrom Kommuneøkonomi
(tall i mill. kr) 2022

Vekst i frie inntekter 1 600

Innenfor veksten i frie inntekter skal følgende dekkes:
Merkostnader til demografi -600
Merkostnader til pensjon -360

Herav:
Satsing på barn og unges psykiske helse og flere 
barnehagelærere i grunnbemanningen -175

Sum utgifter innenfor veksten i frie inntekter -960

Sum handlingsrom uten effektiviseringskrav* 465

* Regjeringen ha r klare forventninger ti l  at det i  kommunesektoren arbeides  kontinuerl ig 
med effektivi sering, og har lagt opp ti l  at kommunes ektoren setter opp et effektiviserings kra v 
ti l  egen vi rks omhet.
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Det er en langvarig praksis for at skattørene fastsettes med sikte på at 
skatteinntektene skal utgjøre 40 pst. av kommunenes samlede inntekter. 
 
I 2022 ventes det relativt høy vekst i skattegrunnlagene på grunn av gode 
vekstutsikter for norsk økonomi. 
 
Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2022 bygger blant annet på 1,4 
prosent sysselsettingsvekst og 3,0 prosent lønnsvekst fra 2021 til 2022.  
 
I statsbudsjettet foreslås den kommunale skattøren redusert med 1,20 
prosentpoeng til 10,95 pst. Den fylkeskommunale skattøren foreslås redusert med 
0,30 prosentpoeng til 2,4 pst.  
 
Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 prosent av kommunesektorens 
samlede inntekter i 2022. 
 
Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås med dette 
opplegget å utgjøre 226,9 mrd. kroner i 2022, en nominell reduksjon på 0,1 pst. fra 
2021.  
 
VEKSTTILSKUDD 
Veksttilskuddet gis til kommuner med særlig høy befolkningsvekst. For 2022 
foreslås at veksttilskuddet gis til kommuner som gjennom den siste treårsperioden 
har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst som er høyere enn 1,4 % 
(samme grense som 2021). 
 
Dette betyr at Nannestad vil få tildelt 60 690 kroner pr. innbygger utover 
vekstgrensen, totalt 18,2 mill. kroner i 2022. 
 
SKJØNNSMIDLER 
Nannestad kommune vil få et samlet skjønnstilskudd på 2,8 mill. kroner i 2022, 0,3 
mill. kroner lavere enn i 2021. Skjønnsrammen for Oslo og Viken for 2022 er på 
121 mill. kroner, og er på samme nivå som i 2021. De fleste kommunene i 
regionen har fått redusert sin skjønnsramme, fordi statsforvalter har holdt tilbake 
en større andel på grunn av utfordringsbildet. Skjønnsrammen på 121 mill. kroner 
fordeler seg slik: 
 

 75 mill. kroner er fordelt gjennom statsbudsjettet for 2022 
 46 mill. kroner holdes tilbake til senere fordeling i 2022 

 
De tilbakeholdte midlene skal brukes til kommunale innovasjons- og fornyings 
prosjekter, til uforutsette hendelser som måtte oppstå i løpet av året, samt 
vesentlige økonomiske konsekvenser knyttet til barnevernsreformen.   
 
For at inntektssystemet skal fange opp utgiftsbehovet i kommunene, legges bl.a. 
oppdaterte kriteriedata og siste tilgjengelige regnskapstall til grunn i 
utgiftsutjevningen.  
Siste tilgjengelige regnskapsår i KOSTRA/SSB er 2020. Dette året er preget av 
koronapandemien med ekstraordinære overføringer og endret aktivitet mellom de 
ulike sektorene i kommunene. Når vi nå skal tilbake til en mer normal situasjon i 
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2022, vil regnskapstall fra 2020 gi et mindre korrekt bilde av utgiftsbehovet i 
kommunene. 
 
Det tas derfor utgangspunkt i regnskapstall for 2019 i utgiftsutjevningen for 2022. 
Nærmere bestemt gjelder det hvor mye hver sektor skal utgjøre i 
kostnadsnøkkelen, og det gjelder samlet utgiftsbehov, dvs. størrelsen på 
utgiftsutjevningen. 
 
Når det gjelder sektorandelene i kostnadsnøkkelen, tas det utgangspunkt i netto 
driftsutgifter fra 2019 til hver av sektorene i kostnadsnøkkelen. Det tas så hensyn til 
oppgaveendringer, korreksjoner o.l. 2020-2022, som ikke inngår i regnskapstallene 
for 2019. 
 
Når det gjelder samlet utgiftsbehov, tas det også utgangspunkt i netto driftsutgifter 
fra 2019 til de sektorene som inngår i utgiftsutjevningen. Samlede netto 
driftsutgifter for 2019 framskrives så med veksten i frie inntekter 2019-2022 (ikke 
oppgavekorrigert vekst). 
 
 
BARNEVERNSREFORMEN 
Stortinget har vedtatt en barnevernsreform fra 2022, som blant annet gir 
kommunene økt faglig og økonomisk ansvar. Som kompensasjon for det økte 
finansielle ansvaret økes rammetilskuddet til kommunene med 1 310 mill. kroner i 
2022. Av dette fordeles 655 mill. kroner etter delkostnadsnøkkelen for barnevern, 
mens 655 mill. kroner fordeles særskilt (tabell C) i en overgangsperiode på to år 
basert på kommunenes bruk av barnevernstiltak før reformen (regnskapsåret 
2020). Beløpet i 2022 er lavere enn anslått i kommuneproposisjonen for 2022, noe 
som skyldes oppretting av en feil i beregningsgrunnlaget. Den varige effekten på 
2,1 mrd. kroner som ble varslet i kommuneproposisjonen, endres ikke. 
 
Stortinget har vedtatt nye krav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet, jf. 
Prop. 133 L (2020–2021) Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om 
endringer i barnevernloven. Kravene trer i kraft i 2022, med en 
implementeringsperiode på ti år. Merkostnadene er anslått til 440–610 mill. kroner 
fra 2031. For 2022 foreslås det at rammetilskuddet til kommunene økes med 52,5 
mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. 
 
Som en følge av barnevernsreformen, foreslås det å innlemme det øremerkede 
tilskuddet til stillinger i de kommunale barnevernstjenestene på kap. 854, post 60 i 
rammetilskuddet til kommunene. Rammetilskuddet økes med 841 mill. kroner som 
fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. 
 
Endringer i fordelingen til den enkelte kommune ved en innlemming vil inngå i 
grunnlaget for inntektsgarantiordningen (INGAR). 
 
Reformen gir større utslag for enkelte kommuner, avhengig av deres bruk av 
barneverntiltak. Statsforvalter har tatt hensyn til denne saken når størrelsen på de 
tilbakeholdte skjønnsmidler for 2022 er fastsatt på 46 mill. kr. De ønsker en dialog 
med de kommunene som forventer å tape på omleggingen. For å få en best mulig 
oversikt for en evt. tildeling av skjønnsmidler er det behov for gode beregninger på 
effektene for den enkelte kommune.  
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7.2 SÆRSKILTE SATSINGER OG ENDRINGER 
 
Nedenfor følger en kort kommentar til de ulike satsingene som er begrunnet 
gjennom veksten i frie inntekter og andre særskilte satsinger. Det er videre 
spesifisert hvorvidt midlene er en del av rammetilskuddet til kommunene. Ved 
pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av 
oppgaver eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal 
kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av 
beregnet endring i økonomisk belastning. 
 
Ressurskrevende tjenester 
Kommunene har ansvaret for å gi helse- og omsorgstjenester til dem som har krav 
på dette i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenestene finansieres i 
hovedsak gjennom kommunenes frie inntekter (skatteinntekter og rammetilskudd). 
Behovet for ressurskrevende tjenester varierer betydelig mellom kommuner. Det 
har foreløpig vært vanskelig å finne objektive kriterier i inntektssystemet som kan 
fange opp denne kostnadsvariasjonen. 
 
Det har vært en svært sterkt underliggende vekst i ordningen for ressurskrevende 
tjenester siden den ble innført i 2004. Da var utbetalingene på 1,5 milliarder kroner, 
mens det i budsjettet for 2022 bevilges nærmere 12 milliarder kroner. 
Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent. 
 
Det foreslås en innstramming ved å øke innslagspunktet med 50 000 kroner utover 
lønnsveksten. Innslagspunktet foreslås økt til 1,520 mill. kroner. 
Dette er en innstramming tilsvarende 300 millioner kroner og vil påvirke 
kommunenes budsjetter allerede for 2021.  
 
Fra 2022 etableres det en ekstra kompensasjon, i tillegg til det ordinære 
toppfinansieringstilskuddet, til enkelte mindre kommuner som har spesielt høye 
utgifter til ressurskrevende tjenester. Tilskuddet er finansiert ved et trekk i 
innbyggertilskuddet til alle kommuner på i alt 55 mill. kroner. Se nærmere omtale 
under kap. 575 Ressurskrevende tjenester, post 61.  
 
 
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.-4. trinn – helårseffekt av endring 
i 2021 
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021 ble det besluttet å utvide den 
nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til 3.– 4. trinn fra 
skoleåret 2021/2022. Rammetilskuddet til kommunene ble økt med 25 mill. kroner 
som kompensasjon. Endringen får helårseffekt i 2022, og rammetilskuddet blir 
derfor økt med ytterligere 35,9 mill. kroner som fordeles etter 
delskostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) 
for Kunnskapsdepartementet.  
 
Kapitaltilskudd til private barnehager 
Ved behandlingen av Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet vedtok 
Stortinget å videreføre satsene for kapitaltilskuddet til private barnehager nominelt 
på samme nivå i 2021 som i 2020, i utgangspunktet for første halvår 2021. Ved 
behandlingen av Prop. 195 S (2020–2021) vedtok Stortinget at satsene også skulle 
videreføres på 2020-nivå i andre halvår 2021. Økningene i rammetilskuddet som 
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kompenserte for den midlertidige videreføringen av kapitaltilskuddet i 2021, 
korrigeres ut i 2022. Rammetilskuddet reduseres derfor med 265,7 mill. kroner. Se 
nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.  
 
Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermordning 
Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere pensjonspåslaget til private 
barnehager fra dagens nivå på 13 pst. til 11 pst. fra 1. januar 2022. For å gi 
barnehager med mindre økonomisk handlingsrom noe bedre tid til å tilpasse seg 
inntektsbortfallet opprettes en ny overgangsordning for enkeltstående barnehager. 
Samlet sett innebærer dette at kommunene får lavere utgifter til private 
barnehager. Rammetilskuddet reduseres derfor med 206,9 mill. kroner. Se 
nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.  
 
Økonomisk tilsyn med private barnehager 
Ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager skal etter planen 
overføres fra kommunene til det nyopprettede nasjonale tilsynet i 
Utdanningsdirektoratet fra 1.1.2022. Det foreslås derfor å overføre 5 mill. kroner fra 
rammetilskuddet til kommunene til kap. 231, post 21 på Kunnskapsdepartementets 
budsjett. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for 
Kunnskapsdepartementet.  
 
En ekstra skoletime naturfag i grunnskolen  
Det innføres en ekstra time naturfag i grunnskolen fra skoleåret 2022/2023. 
Kommunesektoren kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 99,8 
mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se 
nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.  
 
Tilskudd til fastleger – helårseffekt av endringer i 2021 
I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble 
rammetilskuddet til kommunene økt med 75 mill. kroner som kompensasjon for en 
økning av basistilskuddet til fastleger under knekkpunktet fra 1. juli 2021. Som 
kompensasjon for helårseffekten økes rammetilskuddet med ytterligere 77,1 mill. 
kroner i 2022. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se 
nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Basistilskudd til fastleger – økning i 2022 
Det foreslås at basistilskuddet til fastleger økes ytterligere i 2022. Som 
kompensasjon økes rammetilskuddet med 51 mill. kroner som fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–
2022) for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger 
Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juli 2021 på høring et forslag om 
endringer i pasientjournalloven mv. som legger det rettslige grunnlaget for målet 
Én innbygger – én journal. Forslaget innebærer blant annet en plikt for kommuner 
til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata 
og helseID, og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Kommunene 
kompenseres for eksisterende kostnader til forvaltning og drift av løsningene, men 
må bidra til å dekke kostnadsveksten fra 2021 til 2022. Kommunenes betaling for 
medlemsavgiften til helsenettet kompenseres fullt ut i 2022. Som følge av dette 
økes rammetilskuddet med 322,2 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 
701, post 70 og 72 på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Midlene 
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fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 
1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger - 
kompensasjon 
Det foreslås å innføre en felles dagsats for tiltakspenger tilsvarende minste sats for 
dagpenger fra 1. januar 2022. Det legges til grunn at tiltakspengemottakere som 
allerede mottar supplerende sosialhjelp, vil motta mer sosialhjelp når 
tiltakspengene reduseres. Som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet med 
69 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere 
omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Arbeids- og sosialdepartementet. 
 
Rusreformen 
Ved Stortingets behandling av Prop. 92 L (2020– 2021) Endringer i helse- og 
omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av 
straffansvar m.m.) ble det vedtatt å opprette rådgivende enheter i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten. Enhetene skal møte personer når oppmøte for 
enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, herunder 
gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d, dersom det er 
satt som vilkår. Kommunene kompenseres for etablering av enhetene gjennom en 
økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner. Midlene fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) 
for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Barnekoordinator 
Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til 
barnekoordinator. Helårsvirkningen for kommunene er anslått til 180 mill. kroner, 
tilsvarende om lag 280 koordinatorstillinger. Det legges opp til ikrafttredelse fra 1. 
august 2022. I 2022 kompenseres kommunene gjennom en økning i 
rammetilskuddet på 100 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen 
for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og 
omsorgsdepartementet.  
 
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten 
Som følge av at forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten foreslås 
avviklet fra 2022, tilbakeføres 2 116,1 mill. kroner fra kap. 761, post 65 på Helse- 
og omsorgsdepartementets budsjett til kap. 571, post 60. Se nærmere omtale i 
Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet 
 
Differensiert arbeidsgiveravgift 
Nytt virkeområde for differensiert arbeidsgiveravgift (DA) skal gjelde fra 1. januar 
2022. Dette medfører endringer i soner for arbeidsgiveravgift for 11 kommuner, 
inkl. gamle kommuner som er del av nye kommuner. Provenyvirkning samlet sett 
for de aktuelle kommunene som arbeidsgivere er redusert avgift på 2,6 mill. kroner 
i 2022. For at avgiftsendringen skal være nøytral for kommunene samlet sett, 
reduseres rammetilskuddet med tilsvarende beløp. Den enkelte kommune som får 
endret avgiftssats i 2022, får full kompensasjon eller trekk i rammetilskuddet i 
2022, basert på hvordan avgiftsendringen slår ut. Dette skjer gjennom en særskilt 
fordeling (tabell C) i innbyggertilskuddet. Nytt avgiftsnivå fases deretter inn ved at 
kompensasjon eller trekk trappes ned over seks år. Dette er i samsvar med ny 
periode for DA-ordningen. 
 



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2022-2025 

51 

 
 

7.3 KOMMUNENS PRIORITERINGER OG TILTAK I 
HANDLINGSPERIODEN 
 
HANDLINGSREGLER 
I handlingsprogram 2022-2025 er det utarbeidet fire handlingsregler som har som 
mål å sikre kommunens innbyggere et godt og stabilt tjenestetilbud over tid, og 
som vil kunne bidra til å sikre en bærekraftig utvikling for kommunens økonomi. 
Handlingsreglene som er konkretisert tar for seg, og beslutter nivå på: 
 
 Handlingsfrihet gjennom netto driftsresultat 
 Framtidige reserver i form av disposisjonsfond 
 Gjeldsnivå ved finansutgifter 
 Finansiering av investeringer ved egenfinansieringsgrad 
 
Handlingsregel for netto driftsresultat 
Økonomisk handlingsrom skapes først og fremst gjennom årlige driftsoverskudd. 
Disse kan avsettes som reserve, inngå som egenfinansiering av investeringer eller 
brukes til nye tiltak. For å sikre framtidig handlingsrom og formuesbygging, er 
målet et netto driftsresultat på minimum 1,75 % av kommunens driftsinntekter. 
Dette er lik det anbefalte nivået til teknisk beregningsutvalg (TBU). 
 
Dette målet er satt for å skape rom for finansiering av det økte investerings-
behovet, kompensere for virksomhetenes pris- og lønnsvekst, ivareta 
finansutgiftene, samt innvilge/innføre nye driftstiltak. I budsjettet for 2022 er det lagt 
opp til et netto driftsresultat på 0,57 %. I handlingsprogrammet er det lagt opp til et 
netto driftsresultat på -1,4 %. Det betyr at målsettingen om netto driftsresultat ikke 
er nådd i handlingsperioden.  

 
 
 
Administrasjonen må ut i fra dette perspektivet har fokus på hvordan man skal få 
en målsetting om et netto driftsresultat om er i henhold til handlingsregelen 
gjennom 2022.   
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TBUs anbefaling om et netto driftsresultat på 1,75 % er basert på en 
gjennomsnittsberegning for norske kommuner. Formuesnivået i kommunene er 
ulikt, og det kreves derfor ulikt overskudd for å ivareta formuen. I forhold til 
Nannestad, så har kommunen på den ene siden høy formue i form av større 
økonomiske reserver (disposisjonsfond, finansplasseringer), og på den andre 
siden har kommunen høy gjeld, et økende investeringsbehov og store 
kapitalutgifter. Nannestad kommune skal fortsatt jobbe mot et mål på 1,75 %.  
 
Handlingsregel for finansutgifter 
Formålet med denne handlingsregelen er å redusere gjeldsveksten, og bidra til å 
sikre kommunens langsiktige evne til å betjene renter og avdrag. Målsettingen i 
perioden er at netto renter og avdrag skal utgjøre maksimalt 8 % av kommunens 
driftsinntekter.  

 
 
Handlingsregelen ble endret fra 6 % til 8 % i forkant av handlingsperioden 2021-
2024. Årsaken til at vi har endret handlingsregelen er oppstarten av store 
investeringsprosjekter som kommunehus/kultursal, utbygging av svømmehall, samt 
omsorgsboliger. Det er i planperioden forutsatt moderat økning i rentene. For mer 
utdypende informasjon angående finansforvaltning, se kap. 8.5. Nivået i 
handlingsperioden vil ligge mellom 6,6 % og 7,8 %. Det er lagt opp til et høyt 
investeringsnivå i handlingsperioden. Dette vil føre til økte finansutgifter i form av 
renter og avdrag. Avkastning på plasserte midler utover budsjett, vil trekke nivået 
nærmere handlingsregelen.  
 
Handlingsregel for egenfinansiering av investeringer 
Egenfinansieringen viser hvor stor andel av investeringene som ikke er finansiert 
ved bruk av lånemidler. Målet er en gjennomsnittlig egenfinansiering på minimum 
30 % av investeringskostnadene, dette for å balansere mellom år med høy/lav 
byggeaktivitet. I handlingsperioden er den gjennomsnittlige egen-
finansieringsgraden på 32 %. Ved å bruke en på ca. 30 %, vil gjelden vokse 
saktere slik at en lavere andel av kommunens inntekter vil bli brukt til renter og 
avdrag i årene fremover.   
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Handlingsregel for disposisjonsfond 
Hensikten med denne handlingsregelen er å ha et disposisjonsfond som vil kunne 
håndtere svingninger i kommunens økonomi uten at tjenesteproduksjonen 
rammes. Målsettingen er et disposisjonsfond som utgjør minimum 10 % av 
kommunens driftsinntekter. Fondet skal være en buffer ved uforutsette økninger i 
utgiftene eller ved inntektssvikt som kan oppstå enten på tjenesteområdene eller 
på finansplasseringene. 
 
I handlingsperioden vil disposisjonsfondet utgjøre mellom 11,1 % og 19,2 % av 
kommunens driftsinntekter.  
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ØKONOMISKE TILPASNINGER I DRIFTSBUDSJETTET 
 
Omstillings- og effektiviseringskrav 
Som et ledd i å øke kommunens handlingsrom, er det lagt inn effektiviseringskrav i 
hele handlingsperioden. Regjeringen har klare forventninger til at det i 
kommunesektoren arbeides kontinuerlig med effektivisering, og har lagt opp til at 
kommunesektoren setter opp et effektiviseringskrav til egen virksomhet. 
 
Det er en rekke forhold som bidrar til å effektivisere enhetenes drift. For eksempel 
investeres det i ENØK-tiltak som skal redusere energiutgiftene, og investeringer i 
nye IT-verktøyer forutsettes å gi en mer effektiv produksjon av kommunale 
tjenester.  
 
Sentralt plasserte bevilgninger  
I handlingsplan 2022-2025 er det avsatt 5,0 mill. kroner til sentralt plasserte 
bevilgninger. Midlene er ikke øremerket en spesifikk virksomhet. Dette er en 
økning på 1,0 mill. kroner fra budsjett 2021. Kommunedirektøren har valgt å 
opprettholde en slik ramme da det erfaringsmessig skjer uforutsette hendelser i 
løpet av et budsjettår. Dette gjelder spesielt innenfor virksomhetene 
Støttetjenesten og Barnevern, men også innenfor Barnehage og Skole. 
 
Årsaken til at midlene ikke avsettes i virksomhetenes budsjettramme er at 
oppgavene nødvendigvis ikke er av varig karakter, og dermed ikke skal videreføres 
i rammen. I tillegg kan hendelser oppstå på andre områder i kommunen. Dette 
videreføres for å sikre at kommunen har ressurser til å utføre de velferdstjenestene 
kommunen er pålagt å utføre. Ubenyttede midler vil bli avsatt til disposisjonsfond. 
 
Økonomiske tilpasninger i virksomhetene 
Budsjettprosessen tar utgangspunkt i vedtatt budsjett 2021. Alle virksomhetene har 
fått fremskrevet sine rammer med effekten av lønnsoppgjøret og økte 
driftskostnader. I tillegg har virksomhetene fått økt sine inntektskrav med deflator 
(2,6 %) og det er lagt inn et effektivitetskrav. I tabellen under viser vi sum 
fremskrevet ramme for hver virksomhet og differansen mellom fremskrevet ramme 
og vedtatt budsjett i 2021.  

 
I budsjettprosessen fikk virksomhetene anledning til å melde inn både 
effektiviseringsforslag, nye behov, kuttlister og endringstiltak i handlingsperioden. 
Dette har ført til flere justeringer i rammene, som vist i tabellen over. 
 
  

Virksomhet B2021V
Fremskrevet 

ramme

Differanse 
Fremskrevet 

ramme -B2021V

Andre 
korrigeringer

Kuttforslag Nye tillegg
Reduksjon 

pensjon
B2022F

Politisk 7 153 000 7 455 000 302 000 -650 000 0 400 000 -40 000 7 165 000
Sentraladministrasjon 48 052 000 50 308 000 2 256 000 -16 913 000 -150 000 132 000 -1 460 000 31 421 000
Kommuneoverlegen 25 599 000 25 428 000 -171 000 0 1 000 000 -17 000 26 411 000
Barnevern 37 854 000 42 285 000 4 431 000 0 11 875 000 -2 797 000 51 070 000
NAV 24 959 000 35 306 000 10 347 000 -8 750 000 -900 000 0 -909 000 24 468 000
Skole 186 490 000 187 985 000 1 495 000 -1 000 000 1 176 000 -311 000 187 297 000
Barnehage 126 817 000 126 468 000 -349 000 -2 118 000 0 0 544 000 124 495 000
Kultur 14 491 000 15 611 000 1 120 000 -440 000 0 0 -309 000 14 683 000
Forebyggende helsevern 29 818 000 34 332 000 4 514 000 0 4 727 000 -595 000 37 972 000
Tilrettelagte tjenester 65 731 000 74 419 000 8 688 000 0 7 962 000 -8 041 000 74 091 000
Helse 111 718 000 124 955 000 13 237 000 -4 000 000 0 -4 153 000 116 583 000
Kommunal drift 62 721 000 66 097 000 3 376 000 -500 000 900 000 -3 264 000 62 916 000
Kommunal forvaltning 8 788 000 9 415 000 627 000 0 150 000 -131 000 9 410 000
Nannestad kommune -750 191 000 0 -767 982 000

0 800 064 000 49 873 000 -28 871 000 -6 550 000 28 322 000 -21 483 000 0
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Under andre korrigeringer ligger; 

 Politisk, -0,65 mill. kroner skyldes valgbudsjett som trekkes ut fra 2021 til 
2022. 

 Administrasjon, -16,913 mill. kroner skyldes flytting av DGI-budsjett til 
sentralt ansvarsområde 

 NAV, -8,75 mill. kroner skyldes sammenslåing med Gjerdrum og forventet 
refusjon  

 Barnehage, - 2,118 mill. kroner gjelder tilskuddet til private barnehager 
 Kultur, -0,44 mill. kroner er tilskudd til frivillighetssentral som gis som 

øremerket tilskudd. 
 
Kuttforslagene som er lagt inn gjelder; 

 Sentraladministrasjonen, -0,15 mill. kroner på grunn av reduserte porto-
utgifter 

 NAV, -0,9 mill. kroner hvor 0,5 mill. kroner er reduksjon i bosetting av 
flyktninger og 0,4 mill. kroner som skal spares inn ved vakanser 

 Skole, -1,0 mill. kroner skal hentes inn ved å redusere ca. 1,6 årsverk 
innenfor skole totalt. 

 Helse, -4,0 mill. kroner er lagt inn som et generelt rammekutt 
 Kommunal drift, -0,5 mill. kroner på grunn av vakanse i lederstillingen. 

 
Videre er det lagt inn følgende økninger til nye tiltak; 

 Politisk, +0,4 mill. kroner, økt budsjett på møtegodtgjørelse 
 Sentraladministrasjonen, +0,132 mill. kroner, økt stilling som 

innkjøpsrådgiver med halvt års virkning i 2022.  
 Kommuneoverlegen, +1,0 mill. kroner, hvor 0,7 mill. kroner gjelder 

fastlegehjemmel, 0,2 mill. kroner til daglegevakt og 0,1 mill. kroner til 
økning på miljørettet helsevern 

 Barnevern, +11,875 mill. kroner, alt knyttet til barnevernsreformen hvor 
4,475 mill. kroner tidligere har blitt gitt som øremerket tilskudd fra 
Statsforvalter til stillinger, 2,0 mill. kroner for å dekke inntekter vi tidligere 
har fått refundert fra Bufetat og 5,4 mill. kroner til økte egenandeler i 
institusjon og beredskapshjem.  

 Skole, +1,176 mill. kroner, hvor 0,5 mill. kroner er til å styrke 
vikarbudsjettet, 0,5 mill. kroner til økt rektor-ressurs og 0,176 mill. kroner til 
økt budsjett til leirskole (totalt 0,561 mill. kroner). 

 Forebyggende helsevern, +4,727 mill. kroner, gjelder to ulike tiltak innenfor 
ressurskrevende tjenester hvor kommunen kjøper tjenestene eksternt. 
Beløpet dekker netto kostnad. 

 Tilrettelagte tjenester, +7,962 mill. kroner, 2,812 mill. kroner til endret drift 
på Myrstad på grunn av endring hos brukere, 3,2 mill. kroner i økning på 
BPA og 1,95 mill. kroner til å korrigere inntektskravet for ressurskrevende 
tjenester som i flere år har vært for høyt.  

 Kommunal drift, +0,9 mill. kroner, hvor 0,5 mill. kroner er til økning i 
vedlikehold og 0,4 mill. kroner er til en nyopprettet stilling som 
«bademester» i løpet av 2022.  

 Kommunal forvaltning, +0,15 mill. kroner, hvor 0,1 mill. kroner er til 
gjennomføring av tiltak i henhold til Klima- og miljø-planen og 0,05 mill. 
kroner til forebygging av boligfeltelg. 
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Reduksjon pensjon; 
Tabellen viser reduserte pensjonsutgifter på stort sett alle virksomhetene. I 
budsjettprosessen har vi funnet grunn til å redusere satsen som belastes 
virksomhetene i pensjonspåslag på lønnsutgiftene. Dette på grunn av at 
kommunen har opparbeidet et større pensjonsfond og vil bruke mer av dette til å 
dekke pensjonskostnaden i 2022. Reduksjonen får ingen praktisk betydning for 
virksomhetene, dette kan ikke betraktes som kutt på virksomhetene.  
 
 
Eventuelle nye driftstiltak utover det som er innarbeidet forutsetter enten økte 
inntekter, omdisponeringer eller reduserte utgifter gjennom de virkemidler som 
eksempelvis er beskrevet nedenfor. 
 
Økte inntekter gjennom: 
 Bedre rammebetingelser for kommunen 
 Innføring av eiendomsskatt 
 Maksimal utnyttelse av tilskuddsordninger 
 Økte priser på gebyrer/brukerbetalinger 
 Økte skatteinntekter ved tilretteleggelse for flere skatteytere med høy inntekt 
 
Reduserte utgifter gjennom: 
 Bortfall/reduksjon av eksisterende tjenester 
 Redusert sykefravær 
 Lavere investeringsnivå 
 Salg av eiendeler 
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8 DRIFTSBUDSJETTET 

 

8.1 BUDSJETTFORUTSETNINGER 
Ved utarbeidelse av kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2022-2025 
har administrasjonen lagt til grunn kommuneproposisjonen (Prop. 195 S (2020-
2021) og statsbudsjettet for 2022 (Prop. 1 S (2021-2022)). I tillegg, har 
administrasjonen lagt til grunn tidligere politiske vedtak og vedtatte planer, i 
hovedsak rammene fra kommunestyrets vedtatte Budsjett 2021/Handlingsprogram 
2021-2024 (k-sak 102/20).  

 
Det er tatt høyde for en kommunal deflator på 2,6 % i 2022, hvorav lønnsveksten 
er anslått til 3,1 % og prisveksten til 1,8 %. Dette er i tråd med konsekvensjustert 
budsjett. I den kommunale deflatoren teller lønnsveksten 2/3, mens prisveksten 
teller 1/3. Det er benyttet prognoser fra SSB pr. juni 2021 som et anslag på lønns- 
og prisvekst for årene 2022 og 2023. Nivået for 2025 er en videreføring av veksten 
fra året før. I regjeringens forslag for kommunal deflator som ble presentert i 
statsbudsjettet, er denne noe lavere enn vi har lagt til grunn.  
 
 

8.2 DRIFTSBUDSJETTET 
 
I handlingsprogram 2022-2025 budsjetteres det i 2022 med et positivt netto 
driftsresultat på rundt 9,1 mill. kroner. Dette vil gi et netto driftsresultat på 0,85 %, 
noe som er lavere enn målet på 1,75 %.  
 
Kommunen har valgt å innarbeide flere tiltak og satsingsområder i 
handlingsperioden innenfor det handlingsrommet som kommunen har til rådighet. 
Ved å innarbeide disse tiltakene vil vi ligge litt under målet på netto driftsresultat. 
Nannestad er en kommune i vekst, og administrasjonen mener det er nødvendig å 
innarbeide disse tiltakene for å levere gode og forsvarlige tjenester. Følgende er 
innarbeidet i budsjettet: 
 
 Et økonomisk opplegg i henhold til føringene i kommuneproposisjonen og 

statsbudsjettet 
 Innfrielse av flere innmeldte driftsbehov fra virksomhetene 
 Avsetning av midler til økning i oppgaver  
 Fortsatt effektivisering av tjenestene 
 
Gjennom de siste årene har kommunen klart å oppnå tilfredsstillende økonomiske 
resultater, samtidig som kommunen har gjennomført kapasitetsutvidelser innenfor 
flere tjenesteområder. Dette har vært mulig blant annet grunnet effektiviseringskrav 
de siste årene. I 2022 er det innarbeidet effektiviseringstiltak for alle virksomheter. 

Vedtatt Budsjett
Budsjettforutsetninger 2021 2022 2023 2024 2025
Lønnsvekst 2,0 % 3,1 % 3,2 % 3,6 % 3,6 %
Pensjon - KLP 18,5 % 15,5 % 15,5 % 15,5 % 15,5 %
Pensjon - SPK 12,4 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 %
Prisvekst 3,2 % 1,8 % 1,8 % 1,9 % 1,9 %
Deflator 2,4 % 2,6 % 2,7 % 3,0 % 3,0 %
Årlig befolkningsvekst 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %

 Handlingsprogram
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Tabellen over viser at utgiftene øker mer enn inntektene hvert år i planperioden. 
Dette er ikke bærekraftig. Erfaringsmessig vil inntektene bli noe høyere enn det 
KS-modellen viser og som er tatt inn her. Dette gjør det vanskelig å synliggjøre det 
korrekte handlingsrommet utover i planperioden, da engangsinntekter de siste 
årene har påvirket regnskapsresultatet i positiv forstand. Betydelige investeringer 
med påfølgende finans- og driftskostnader vil utfordre dette bildet fremover. Det er 
derfor grunn til å minne om regjeringens signaler om trangere økonomiske tider, 
også for kommunesektoren. Administrasjonen vil følge utviklingen i inntekts- og 
utgiftsnivået nøye. 
 
 
DRIFTSINNTEKTER 
 
SKATT OG RAMMETILSKUDD 
Rammetilskudd fra staten, samt inntekts- og formuesskatt er de største 
inntektskildene til kommunen, og utgjør om lag ¾ av kommunens samlede 
driftsinntekter. Skatteinntekter og rammetilskudd utgjør i sum kommunens frie 
inntekter. Det vil si at inntektene kan disponeres fritt uten andre føringer fra staten 
enn gjeldende lover og regelverk. Kommunens frie inntekter er avgjørende for 
økonomisk handlefrihet og utvikling av tjenestetilbudet.  
 
Gjennom inntektsutjevningen blir skatteinntekter omfordelt fra kommuner med 
høye skatteinntekter til kommuner med lave skatteinntekter, noe som gjøres 
gjennom rammetilskuddet. Skatteinntekter og rammetilskudd må derfor ses under 
ett. Selv om Nannestad har hatt en sterk vekst i skatteinngangen de siste årene, er 
kommunen fortsatt en skattesvak kommune. Nannestad kommunes skatteinntekter 
er i 2022 beregnet til 82,9 % av landsgjennomsnittet. Gjennom inntektsutjevningen 
kompenseres Nannestad kommune med 60,69 mill. kroner i 2022. Skatteanslaget 

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift
Økonomiplan

Tall i  kroner Regnskap 2020
Opprinnelig budsjett 

2021
Regulert budsjett 

2021
Økonomiplan 

2022
Økonomiplan 

2023
Økonomiplan 

2024
Økonomiplan 

2025

Driftsinntekter
Rammetilskudd -426 691 811 -413 467 000 -418 995 000 -425 061 000 -421 522 000 -417 382 000 -417 705 000

Inntekts- og formuesskatt -367 069 276 -394 533 000 -394 533 000 -433 378 000 -447 350 000 -463 571 000 -480 376 000

Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0 0

Andre skatteinntekter -10 062 0 0 0 0 0 0

Andre overføringer og tilskudd fra staten -27 017 998 -16 555 000 -23 852 000 -14 481 000 -14 491 000 -14 501 000 -14 511 000

Overføringer og tilskudd fra andre -96 085 952 -61 357 000 -86 824 000 -69 100 000 -70 301 000 -71 580 000 -72 881 000

Brukerbetalinger -33 048 999 -34 111 000 -33 902 000 -36 157 000 -37 134 000 -38 247 000 -39 395 000

Salgs- og leieinntekter -98 013 676 -95 740 000 -95 740 000 -96 421 000 -96 870 000 -97 363 000 -97 866 000

Sum driftsinntekter -1 047 937 774 -1 015 763 000 -1 053 846 000 -1 074 598 000 -1 087 668 000 -1 102 644 000 -1 122 734 000

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 477 331 667 488 533 000 504 514 000 518 923 000 534 434 000 552 438 000 571 088 000

Sosiale utgifter 115 507 751 141 000 000 144 328 000 131 843 000 136 486 000 141 874 000 147 456 000

Kjøp av varer og tjenester 297 353 625 275 345 000 288 120 000 299 437 000 303 667 000 308 226 000 312 881 000

Overføringer og tilskudd til andre 52 774 706 41 264 000 49 751 000 44 490 000 50 117 000 55 791 000 56 471 000

Avskrivninger 48 688 975 36 446 000 36 446 000 36 446 000 36 446 000 36 446 000 36 446 000

Sum driftsutgifter 991 656 724 982 588 000 1 023 159 000 1 031 139 000 1 061 150 000 1 094 775 000 1 124 342 000

Brutto driftsresultat -56 281 050 -33 175 000 -30 687 000 -43 459 000 -26 518 000 -7 869 000 1 608 000

Finansinntekter/Finansutgiter
Renteinntekter -3 866 585 -1 779 000 -1 779 000 -2 156 000 -2 156 000 -2 156 000 -2 156 000

Utbytter -102 445 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -8 807 362 -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000

Renteutgifter 30 241 961 31 615 000 31 615 000 33 800 000 33 800 000 33 800 000 33 800 000

Avdrag på lån 43 426 090 43 074 000 43 074 000 47 143 000 47 143 000 47 143 000 47 143 000

Netto finansutgifter 60 891 659 64 906 000 64 906 000 70 783 000 70 783 000 70 783 000 70 783 000

Motpost avskrivninger -48 688 975 -36 446 000 -36 446 000 -36 446 000 -36 446 000 -36 446 000 -36 446 000

Netto driftsresultat -44 078 366 -4 715 000 -2 227 000 -9 122 000 7 819 000 26 468 000 35 945 000

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering 7 000 000 0 65 800 000 58 600 000 1 600 000 28 100 000 17 410 000

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 14 875 864 -5 540 000 -5 030 000 -5 992 000 -5 992 000 -5 992 000 -5 992 000

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 52 138 289 10 255 000 -58 543 000 -43 486 000 -3 427 000 -48 576 000 -47 363 000

Dekning av tidligere års merforbruk -29 935 787 0 0 0 0 0 0

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 44 078 366 4 715 000 2 227 000 9 122 000 -7 819 000 -26 468 000 -35 945 000

Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 0 0 0 0 0 0 0
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er nedjustert som følge av høy arbeidsledighet i vår region og usikkerhet rundt 
effekten av pandemien inn i 2022.  
 
Gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet kompenseres landets kommuner for 
ulik behovsstruktur, som for eksempel demografiske, geografiske og sosiale 
forskjeller. Fordi Nannestad kommune er en relativt lettdrevet kommune, gir utgifts-
utjevningen en reduksjon i rammetilskuddet. En indeksverdi lavere enn 100 % 
indikerer at utgiftsbehovet er lavere enn landsgjennomsnittet, og for Nannestad 
kommune er denne på 94,5 % i 2022. Gjennom utgiftsutjevningen trekkes derfor 
Nannestad kommune 37,6 mill. kroner i 2022, som følge av endringer i inntekts-
systemet og kostnadsnøklene. Dette er en økning på 1,1 mill. kroner fra 2021.  
 
Tabellen under viser endringer i kostnadsindeksen fra 2021 til 2022: 

 
 
 
Prognosemodellen fra KS er benyttet for beregning av skatt- og rammetilskudd i 
planperioden. Modellen inkluderer endringer som følger av statsbudsjettet og 
endret befolkningssammensetning. I 2022 er det lagt til grunn en økning i frie 
inntekter på 7,6 %, i forhold til vedtatt budsjett 2021, som blant annet skyldes 
barnevernsreformen og økte demografi- og pensjons-kostnader. 

 
 
 
 
 
  

Utgiftsbehov 
Kostnadsindeks 

2020
Kostnadsindeks 

2021
Kostnadsindeks 

2022
Endring

i %

Administrasjon 98,9 % 98,9 % 98,9 % 0,0 %

Barnehage 103,9 % 106,0 % 108,6 % 2,6 %

Grunnskole 108,8 % 109,0 % 107,4 % -1,7 %

Barnevern 98,3 % 93,9 % 96,4 % 2,6 %

Sosialtjeneste 86,1 % 85,2 % 86,5 % 1,3 %

Kommunehelsetjeneste 93,6 % 93,2 % 93,3 % 0,0 %

Pleie og omsorg 81,2 % 80,6 % 80,7 % 0,0 %

Samlet utgiftsbehov 95,0 % 95,0 % 95,1 % 0,1 %

Frie inntekter Vedtatt Budsjett 
(tall i 100 kr) 2021 2022 2023 2024 2025

Rammetilskudd
Innbyggertilskudd 356 754 386 724 387 425 389 319 389 409
Utgiftsutjevning -36 597 -37 650 -37 617 -37 694 -37 676
Overgangsordning - INGAR -542 -714 0 0 0
Saker særskilt fordelt (inkl. helsestasjon/skolehelse, frivillig sentraler 3 757 6 165 6 165 2 885 2 885
Skjønnstilskudd 3 100 2 800 2 500 2 300 2 100
Veksttilskudd 20 771 18 225 16 807 6 285 0
Inntektsutjevning 66 224 60 690 60 690 60 690 60 690
Sum rammetilskudd 413 467 436 240 435 970 423 784 417 408

Inntekts- og formuesskatt 394 533 433 378 433 378 433 378 433 378

Sum frie inntekter 808 000 869 618 869 348 857 162 850 786
Endring i % 7,6 % 0,0 % -1,4 % -0,7 %
* Den statlige finansieringsbistanden på 7,43 mill. kroner er utelatt fra tallen over.

Handlingsprogram
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ANDRE DRIFTSINNTEKTER 
Andre driftsinntekter består av gebyrer og brukerbetalinger, andre salgs- og 
leieinntekter, samt overføringer. I handlingsperioden legges det opp til at endringer 
i gebyrer og brukerbetalinger som ikke er fastsatt gjennom lov og forskrift skal 
endres med deflator, så fremt det ikke er grunnlag for å bruke en avvikende 
prosentsats. Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i retningslinjer for 
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Dette er nærmere 
beskrevet i vedlegg 8.  
 
 
DRIFTSUTGIFTER 
 
LØNNSUTGIFTER 
Lønnsutgifter er budsjettert med 650,76 mill. kroner i 2022, og er med det den 
største utgiftsposten i Nannestad kommune. Lønnskostnadene utgjør drøyt 
halvparten av kommunens samlede driftsutgifter. 
 
En lønnsreserve er beregnet og budsjettmessig plassert sentralt i kommunen. 
Avsetningen er basert på at lønnsoppgjøret for 2022 samsvarer med de 2,0 % som 
er anslått i statsbudsjettet for 2022. 
 
SOSIALE UTGIFTER 
Kommunen har sine pensjonsforsikringer i Statens pensjonskasse (lærerne) og 
Kommunal Landspensjonskasse (øvrige ansatte), og bruker aktuarenes 
beregninger og prognoser som grunnlag for budsjettering av pensjonskostnadene. 
 
Det er budsjettert med 131,8 mill. kroner i sosiale utgifter for 2022, noe som er 10 
mill. kroner lavere enn vedtatt budsjett 2021. Dette skyldes i hovedsak at 
pensjonstrekket for virksomhetene er redusert og at det er budsjettert med bruk av 
pensjonsfond. Det er i liten grad lagt inn nye stillinger i ulike virksomheter for 2022.  
 
Netto pensjonskostnader har de siste årene vært lavere enn de faktiske 
pensjonspremiene som kommunen har betalt inn. Differansen mellom innbetalt 
premie og netto pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts- 
eller utgiftsføres i regnskapet. Siden oppstart av denne ordningen i 2001 og fram til 
i dag, har effekten medført en inntektsføring nesten hvert år i regnskapet. Det 
akkumulerte premieavviket skal fram i tid kostnadsføres (amortiseres) i regnskapet. 
 
I henhold til vedtak fattet i k-sak 26/16, Disponering av det regnskapsmessige 
resultatet for Nannestad kommune for 2015, har kommunen i dag et 
premieavviksfond på nivå med det akkumulerte premieavviket. Dette betyr at det 
amortiserte premieavviket ikke vil påvirke de framtidige driftsbudsjetter. 
 
VARER OG TJENESTER 
Kjøp av varer og tjenester som inngår eller erstatter kommunal tjenesteproduksjon 
er hovedsakelig justert med 1,8 %.  
 
ANDRE DRIFTSUTGIFTER 
Andre driftsutgifter består av overføringer, avskrivninger og fordelte utgifter. Det er i 
2022 lagt opp til at en noe høyere andel av utgiftene fra investeringsprosjekter 
overføres til drift. Dette gjelder i hovedsak prosjektstillinger som lønnes over 
driftsbudsjettet, men som kostnadsføres på forskjellige investeringsprosjekter. 
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8.3 FINANSFORVALTNING 
Finansreglementet ligger til grunn for administrasjonens håndtering av kommunens 
gjeld og likvide midler (sist vedtatt i k-sak 29/21). Hovedmålsettingen i vedtatt 
finansreglement er å sikre forutsigbarhet, lav risiko, stabilitet og langsiktighet i 
kommunens finansielle stilling, herunder tilfredsstillende avkastning på 
kommunens plasseringer og stabile, lave netto finanskostnader over tid.  
 
RENTEFORUTSETNINGER 
Ved utløpet av 2. tertial 2021 utgjorde kommunens langsiktige gjeld (eksklusive 
pensjonsforpliktelser) nærmere 1,2 mrd. kroner. Gjeldsporteføljen består av 25,1 % 
fast rente og 74,9 % flytende og har en gjennomsnittlig rentebindingstid på 4,4 år 
og en gjennomsnittlig rente på 2,01 %. Ønsket rentebinding sikres bl.a. gjennom 
rentebytteavtaler (renteswap) knyttet til underliggende lån med flytende rente. 
Sammensetningen av porteføljen innebærer en kortsiktig rentefølsomhet på 2,9 
mill. kroner innenfor en rentevariasjon på 1 %. 
 

 
 
Gjennom handlingsperioden ventes rentenivået å stige noe eller omtrent på 
samme nivå. Norges Banks hovedstyre besluttet i septembermøtet å øke 
styringsrenten fra 0 % til 0,25 %.  Slik Norges Bank nå vurderer utsiktene og 
risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig økes ytterligere som igjen 
innebærer at renten øker gradvis de neste årene.  
 
Rentene er lave. Et lavrenteregime er positivt for kommunen i form av lavere 
finansutgifter, men administrasjonen ser også følgende utfordringer knyttet til et 
lavt rentenivå gjennom handlingsperioden: 
 
 Et lavt rentenivå framover vil gi lavere renteutgifter på kort sikt. Tilvenning til 

lave renter kan på sikt gjøre økonomien mer sårbar ved renteøkninger.  
 Et lavt rentenivå framover vil gi lavere avkastning på bankinnskudd og 

langsiktige finansielle aktiva. Dersom kommunen ønsker å opprettholde 
avkastningen må det vurderes å øke risikoen på finansplasseringene. 

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

 
Administrasjonen vurderer fortløpende fordelingen mellom fast og flytende rente på 
gjeldsporteføljen. Rentebinding vil kunne gi forutsigbare utgifter, og kommunen blir 
mindre sårbar for renteøkninger. I motsatt tilfelle, kan en høy andel flytende rente 
gi fordelaktige besparelser og fleksibilitet ved et lavrenteregime. I 
handlingsperioden er det budsjettert med økte finansutgifter grunnet betydelige 
låneopptak til blant annet utbygging av kommunehus/bibliotek, svømmehall m.v.  
Tabellen nedenfor viser utviklingen i planperioden (tall i 1000 kroner): 
 
 
 
 

Rentefølsomhet
(tall i 1000 kroner)
Rentefølsomhet 1 % 2 % 3 %
Kroner 2 900 5 800 8 700
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GJELDSUTVIKLING 
 
Gjelden vil øke med om lag 633 mill. kroner i handlingsperioden.  
Grafen under viser utvikling i total lånegjeld, inkl startlån og selvkostområdene (tall 
i 1000 kroner). 

 
 
 
FINANSPLASSERINGER 
Samlet markedsverdi på Nannestad kommunes finansplasseringer var ved 
utgangen av 2. tertial 2021 på 541,8 mill. kroner. Samlet avkastning var på 2,42 % 
eller 12,8 mill. kroner. 
 
Plasseringsporteføljen har en god balanse mellom de ulike aktiva klassene. 
Porteføljen består av 37,1 % i bankinnskudd, 50,9 % i rentefond og 11,9 % i 
kombinasjonsfond/aksjefond. Hovedvekten av plasseringene er gjort i Nordea. 
Andre investeringer er også gjort via Danske Bank, Storebrand, Pareto, KLP og 
Odin. Alle bankinnskudd blir gjort via kommunens hovedbankavtale med Danske 
Bank. 
 
Grunnet et utfordrende investeringsklima de siste årene, vil administrasjonen 
anbefale å se på finansreglementet på nytt og optimalisere dette ut i fra avkastning 
til forholdsvis lav risiko. en fortsatt forsiktig tilnærming til finansmarkedet. Det 
budsjetteres med en samlet avkastning på 8 mill. kroner i hele handlingsperioden. 
Bruk av disposisjonsfondsmidler til egenfinansiering av investeringer vil utfordre 
avkastningsmålet.  
 
 

Finanskostnader 2022 2023 2024 2025
Renter 33 000 37 056 39 009 39 592
Avdrag 47 143 53 307 56 241 57 267
Avkastning -8 000 -8 000 -8 000 -8 000
Nto. Finanskostnader 72 143 82 363 87 250 88 859
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GARANTIANSVAR OG FORPLIKTELSER 
Nannestad kommunes samlede garantiansvar utgjorde 4 mill. kroner ved utgangen 
av 2020. Dette tilsvarer en reduksjon på 3,8 mill. kroner fra året før. 
Spesifisert oversikt over aktuelle garantivedtak og beløp framgår av note 12 til 
kommunens regnskap for 2020.  
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9 INVESTERINGSBUDSJETTET 

 

9.1 PRIORITERTE INVESTERINGER I HANDLINGSPERIODEN 
Det samlede forslaget til investeringer i handlingsperioden utgjør 928 mill. kroner 
(inkl. selvkost og ekskl. startlån). Investeringsbudsjettet inneholder både en 
videreføring og ferdigstillelse av prosjekter som er vedtatt igangsatt tidligere, samt 
nye investeringer. Hovedprioriteringene i perioden 2022-2025 er utbygging av 
kommunehus/kultursal, svømmehall, bokollektiv for personer med demens, 
kapasitetsutvidelse barnehage og skolekapasitet Maura skole. Utskiftning av 
boligmassen vil også bli prioritert i perioden. Av en totalramme i 
investeringsbudsjett i handlingsperioden på 928 mill. kroner, har 
kommunedirektøren valgt å finansiere 295,1 mill. kroner med egne midler. 
Egenfinansieringsgraden vil med dette utgjøre over 31% i handlingsperioden. De 
oppgitte kostnadene er kun anslag, og endelige kostnader vil først være kjent 
gjennom et forprosjekt.  
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Tidligere vedtatte planer, kommunestyrevedtak og demografisk utvikling legger 
føringer for framtidige investeringer i kommunen. Ønskene og behovene er mange, 
men med dette investeringsbudsjettet gjøres det grep som kommunens innbyggere 
vil få glede av i mange tiår framover. I handlingsperioden er det som nevnt lagt opp 
til en egenfinansieringsgrad på over 31 %. Dette er helt nødvendig for at årlige lån 
til investeringer ikke skal påvirke driften til kommunen i alt for høy grad. Kontroll på 
investeringsnivået har vært og er fortsatt en viktig faktor for å bringe kommunens 
økonomi i balanse. 
 
Kommunedirektøren vil fraråde at investeringsnivået økes ytterligere i 
handlingsperioden. Økning av gjeld og kapitalutgifter, og ikke minst økning i 
driftsutgiftene på grunn av utvidet tjenestetilbud, vil redusere det økonomiske 
handlingsrommet i årene framover. En økning i investeringsnivået vil også måtte 
vurderes ut fra kapasitetsmessige hensyn. Et høyere samlet investeringsnivå enn 
foreliggende forslag vil bety redusert økonomisk bærekraft. 
 
 

9.2 INVESTERINGSBUDSJETTET 
Oversikten under viser bevilgningene i perioden 2022-2025, og hvordan disse er 
finansiert. Det er kun budsjettet for første år i handlingsperioden som formelt 
vedtas av kommunestyret. De øvrige årene angir budsjettavsetninger. 
 

 
 
Bevilgningsoversikt investering til fordeling (vedlegg 5) viser hvordan investeringer 
i anleggsmidler innenfor de ulike tjenesteområdene fordeler seg. 
 

 
9.3 FINANSIERING 
Det er i handlingsperioden foreslått en høyere egenfinansieringsgrad enn 
handlingsregelen. Hovedkilden for å finansiere de foreslåtte investerings-
prosjektene er fortsatt gjennom bruk av lånemidler, men kommunedirektøren 

§ 5-5. Bevilgningsoversikt – investering
Økonomiplan

Tall i 1000 kroner

Regnskap 
2020

Opprinnelig 
budsjett 2021

Regulert budsjett 
2021

Økonomiplan 
2022

Økonomiplan 
2023

Økonomiplan 
2024

Økonomiplan 
2025

Investeringsutgifter
Investeringer i varige driftsmidler 90 993 326 500 403 926 431 031 305 687 113 009 54 900

Tilskudd til andres investeringer 2 895 3 500 5 000 2 400 11 000 1 000 1 000

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 751 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 95 640 332 000 410 926 435 431 318 687 116 009 57 900

Investeringsinntekter
Kompensasjon for merverdiavgift -8 462 -55 000 -55 000 -74 402 -47 537 -8 922 -5 580

Tilskudd fra andre -21 346 -1 000 -1 000 0 -53 340 0 0

Salg av varige driftsmidler -2 880 -3 000 -3 000 0 -3 000 0 -3 000

Salg av finansielle anleggsmidler -343 0 0 0 0 0 0

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 0

Bruk av lån -55 870 -208 000 -286 126 -304 029 -214 810 -80 587 -33 510

Sum investeringsinntekter -88 900 -267 000 -345 126 -378 431 -318 687 -89 509 -42 090

Videreutlån
Videreutlån 24 155 30 000 30 000 45 000 45 000 45 000 45 000

Bruk av lån til videreutlån -24 027 -30 000 -30 000 -45 000 -45 000 -45 000 -45 000

Avdrag på lån til videreutlån 10 813 0 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på videreutlån -14 546 0 0 0 0 0 0

Netto utgifter videreutlån -3 605 0 0 0 0 0 0

Overføring fra drift og netto avsetninger
Overføring fra drift -7 000 -65 000 -65 800 -57 000 0 -26 500 -15 810

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 3 865 0 0 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 0 0 0 0 0 0 0

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 0 0

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -3 135 -65 000 -65 800 -57 000 0 -26 500 -15 810
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velger å benytte en betydelig del av oppsparte disposisjonsfondsmidler. Det 
samlede låneopptaket utgjør 304,029 mill. kroner i 2022 inklusive investeringer på 
selvkost, men eksklusiv startlån i Husbanken. Samlet låneopptak fram mot 2025 er 
anslått til 632,9 mill. kroner.  
 
 

 
 
 
Diagrammet ovenfor er fremstilt med finansiering inklusive startlån og selvkost. Det 
er innført en handlingsregel om at minimum 30 % av investeringen skal finansieres 
med egne midler. Administrasjonen har gjort en vurdering av at formuesnivået i 
kommunen er rimelig høyt, og velger derfor å bruke 99,3 mill. kroner på 
investeringer i 4 års perioden. Da unngår man for høy lånegrad, noe som påvirker 
driften negativt.  
 
Som bevilgningsskjema viser, er salg av anleggsmidler lagt inn som en 
finansierskilde i handlingsperioden. Tidligere investeringsplaner forutsatte salg av 
kommunale eiendommer. Dette er videreført i kommende planperiode. Tilskuddene 
utgjør 53,3 mill. kroner for perioden, og er i hovedsak knyttet opp mot spillemidler 
for svømmehallen og tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger.   
 
Kompensasjon for merverdiavgift er også en viktig finansieringskilde. Samlet mva. 
utgjør 136,4 mill. kroner i planperioden. 
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9.4 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE 
 
Nedenfor følger en kort kommentar til hvert enkelt prosjekt. En oversikt som viser 
hvordan de samlede investeringene fordeler seg i perioden frem mot 2031 følger 
som vedlegg 7. 
 
Nannestad kommunehus og bibliotek 
 
 

 
 
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. 
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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). 
 
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 seks byggherremøter ved utgangen av august 2021.  
 
Totalentreprenøren er i gang med detaljprosjekteringen og det er avholdt fem 
prosjekteringsmøter. Totalentreprenøren er i gang med riving av eksisterende 
bygningsmasse, og starter nå gravingen for nybygget. 
 
Økonomien i prosjektet er i henhold til kontrakt og innenfor vedtatt ramme. Påløpte 
kostnader per august 2021 er på 2,96 mill. kroner og prognose for påløpte 
kostnader for 2021 er på 65,48 mill. kroner. Avsatt reserve er vurdert som 
tilstrekkelig. Følgende kostnader er iht. avtale ikke medtatt i prosjektbudsjettet:  
 
 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 Erfaringsmessig 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  

 
Kostnader skissert ovenfor er kun et anslag. Det vil bli fremmet en politisk sak når 
alle størrelser er kjent.  
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Nannestad svømmehall 
 

 
 
 
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 to byggherremøter ved utgangen av 
august 2021. Totalentreprenør er i gang med detaljprosjekteringen.  
 
Det ble i PS sak 21/55 vedtatt å innarbeide badstue innenfor vedtatt 
kostnadsramme. Det er under avklaring om dusj i tilknytning til badstue skal 
etableres. Forslag til planløsning er som følger.  
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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 per 
august 2021 er på 0,91 mill. kroner og prognose for totale påløpte kostnader i 2021 
er på 65,48 mill. kroner. 
 
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. Planen 
er at tilsagn må gjøres senest 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-
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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 1,54 mill. kroner pr boenhet – totalt 
maksimalt tilskudd er 24,64 mill. kroner. 
 
Vedtatt ramme er 81 mill. kroner. Rammen inkluderer ombyggingsarbeider i 
eksisterende sykehjem. Omfang av ombyggingsarbeider er ikke definert. Kalkyle 
utarbeidet av SBC høsten 2020 viser antatt kostnadsramme på 80,3 mill. kroner. 
Kjeller og prisstigning er ikke inkludert. Kostnadskonsekvens av kjeller er vurdert til 
5,6 mill. kroner. Kalkyle ved forprosjekt utarbeides i september/oktober 2021.  
Påløpte kostnader per august 2021 er på 1,55 mill. kroner og prognose for totale 
påløpte kostnader i 2021 er på 2,61 mill. kroner.  
 
Skolekapasitet 
Strategi for skolekapasitet og skolestruktur mot 2030 
 
Kommunestyret fattet følgende vedtak 18. juni 2019 ved behandling av 
skolekapasitet og skolestruktur mot 2030:  

1. Plandokumentet «Strategi for skolekapasitet og skolestruktur mot 
2030» legges til grunn for videreutvikling av skolekapasitet og 
skolestruktur i Nannestad. 

2. Den etablerte skolestrukturen med fire barneskoler og én 
ungdomsskole videreføres. 

3. Det legges til rette for at undervisningen skal foregå i permanente 
lokaler. Paviljonger skal kun brukes ved midlertidige 
kapasitetsutfordringer. 

4. Maura skole bygges ut til fullverdig 4-parallell skole. De eksisterende 
stålbrakkene tas da ut som undervisningslokaler. 

5. Preståsen skole bygges ut til 3-parallell skole, og forberedes for 
ytterligere kapasitetsøkning. 

6. Utbyggingsprosjektene fremmes i forbindelse med handlingsplanen 
2020-2023. 

7. Administrasjonen oppdaterer elevtall og elevfordeling årlig samt 
befolkningsprognoser 

8. Planen rulleres i 2022. 
 
Maura skole:  
Maura skole skal utvikles til en 4-parallell skole. Midlertidige arealer i eksisterende 
rigg skal tas ut som klasserom og det er en ambisjon om at SFO relokaliseres og 
integreres i skolebygget. 
Det er gjennomført en kvalitetssikring av dagens arealbruk og sett på potensial for 
optimalisering av arealer. 
 
Innenfor den økonomiske rammen som er vist i handlingsplanen forutsetter dette at 
undervisningsrom, som i dag brukes som arbeidsrom, brukes som 
undervisningsrom i en framtidig løsning og at arbeidsrom for de ansatte må 
konsentreres til det gamle gymsalbygget og en optimalisering av arealene her.  
 
Det er påbegynt arbeider med et skisseprosjekt i 2021, og dette arbeidet vil 
fortsette i 2022. Administrasjonen vil legge frem en sak til politisk behandling i 
2022. Skisseprosjektet skal involvere brukere og ansatte i det videre arbeidet og 
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skisseprosjektet skal være klart til neste års behandling av handlingsplanen, slik at 
tiltakene kan iverksettes i god tid før 2025. 
 
Det er samlet satt av 32,409 mill. kroner til kapasitetsøkning på skole (Maura 
skole), hvor 4,5 mill. kroner ble tildelt i 2021. Disse midlene er videreført til 2022.  
Av samlet investeringsbeløp på 32,409 mill. kroner er det satt av 2,409 mill. kroner 
til utomhusarbeid. De årlige investeringsbeløpene i handlingsplanperioden 
framkommer i tabellen nedenfor. 
 

 
 
Preståsen skole: 
Preståsen skal utvikles til en 3-parallell skole og planlegges slik at den på sikt kan 
utvikles til en 4-parallell skole. Det er vurdert en optimalisering av arealene på 
Preståsen skole. Utfordringene her er at skoletilbudet for elever med særskilt 
behov er tett integrert inn i eksisterende skole. Vi har vurdert at dette har vært et 
ønske fra skolen og at dette må tas hensyn til i skisseprosjektet med tanke på 
framtidig kapasitet og organisering av skolehverdagen. 
 
En annen utfordring er at den tekniske tilstanden på deler av bygningsmassen ikke 
er tilfredsstillende og gir føringer for valg av videre strategi i forhold til 
rehabilitering/nybygg. Preståsen skole har i dag høyere utnyttelse av arealene enn 
Maura skole og potensial for optimalisering av arealene er lavere. Utvikling av en 
2–parallell skole til en 3-parallell utfordrer kapasitet på spesialrom og kroppsøving. 
Og det er forventninger om at disse arealene på Preståsen må økes i tillegg til 
antall klasserom. På samme måte som for Maura skole anbefales det at 
skisseprosjekt som sikrer medvirkning fra alle berørte iverksettes i slutten av 
handlingsperioden. 
 
I skisseprosjektet for Preståsen skole anbefales det i tillegg at det gjennomføres en 
tilstandsregistrering som del av beslutningsgrunnlaget for videre 
utbyggingsstrategi.  
 
I henhold til strategiplan er det lagt inn midler til kapasitetsutvidelsen i 
handlingsplanen 2026 – 2028. 
 
Teiealleen 
Ved behandling av Budsjett 2019/Handlingsprogram 2019-2022, ble det i 
kommunestyret den 11. desember 2018, sak 120/2018, vedtakspunkt 15, besluttet 
å framskynde oppgradering av Teiealleen. I henhold til handlingsprogram 2019- 
2022 står det at Teiealleen skal utformes som en såkalt «miljøgate», det vil si at 
den skal holde visse krav til estetikk. 
 
Sak om opprusting av Teiealleen vedtatt februar 2019, KS-sak 11/2019, gir 
føringer for prosjektets omfang. Arkitektfirma In-Situ har utarbeidet tegninger til ny 
miljøgate i tråd med de overordnede føringer, men noe skissearbeid gjenstår da 
det er kommet innspill om driftsmessige utfordringer. 
 

2022 2023 2024 2025
4,5 mill kroner 15 mill. kroner 12,909 mill. kroner
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Videre er det kommet innspill fra politisk hold om å inkludere opprusting av torget. 
Arealer avsatt til framtidig torg brukes i dag til parkeringsplasser for eksisterende 
bebyggelse og torget kan ikke utvikles før grunneierne starter utvikling av sine 
eiendommer.  
 
Det er en forutsetning for å gjennomføre prosjektet at kommunen får privat 
medfinansiering på 15 mill. kroner fra utbyggerne tilknyttet vegen, og det er i den 
forbindelse startet et arbeid med områdeplan som vil danne grunnlag for kriterier 
for privat medfinansiering. En kan ikke starte med prosjektet før kriterier for 
medfinansiering er avklart. 
 
Med bakgrunn i de usikkerheter som ligger til grunn for dette prosjekt, ble 
prosjektet utsatt til 2024. I denne handlingsplan er det foreslått å bevilge 20 mill. 
kroner i 2024 og ytterligere 15 mill. kroner i 2025 til oppgradering av Teiealleen. 
Allerede innvilgede midler til prosjektering (5.000 mill. kroner i 2019), 
rebudsjetteres. 
 
Kapasitetsutvidelse barnehage 
Kommunestyret vedtok den 16.02.17 strategisk plan for barnehagekapasitet mot 
2030 (k-sak nr. 13/2017). I strategien ble det vedtatt at Midtbygda barnehage, 
avdeling Mikkel Revs veg, utfases når det er etablert tilstrekkelig 
barnehagekapasitet i Nannestad sentrumsområde. Flytting av barn fra Mikkel Revs 
veg til Midtbygda barnehage gir ingen økning i antall barnehageplasser og 
Midtbygda barnehage har behov for oppgradering.  
 
I investeringsbudsjettet for 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. Budsjettet for barnehagekapasitet er satt ned fra 70 mill. kroner 
(HP 2020-2023) til 45 mill. kroner (HP 2021-2024). Tiltaket inkluderer 
kjøp/opparbeidelse av ny tomt til ny barnehage og utbygging av 2-4 avdelings 
barnehage i tilknytning til eksisterende Midtbygda barnehage. Gjennom 
forhandlinger med OVF, jf. kommunestyrets sak 22/20, ble det våren 2020 vedtatt 
å inngå en omforent avtale mellom OVF og Nannestad kommune. Avtalen har 
medført til at Nannestad kommune har kjøpt ut både barnehagetomten (gnr 27 bnr 
1 og fnr 4) og tomt med grønnstruktur (gnr 27-616 – sentrumsdel). De resterende 
budsjettmidlene er overført til handlingsplan 2022-2025 som vist i tabellen 
nedenfor. 
 

  
 
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. Det ble tildelt 5 mill. 
kroner i 2019. Det er lagt inn 9.25 mill. kroner i 2022. 
 
 

2022 2023 2024 2025
5 mill kroner 45 mill. kroner
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Utskiftning av boligmassen 
I sak 20/102 behandling av budsjett 2021 ble det vedtatt at administrasjonen skulle 
vurdere boligforvaltningen i kommunen. Kommunal drift ser behovet for utskiftning 
av boligmassen. Virksomheten vil derfor gå gjennom hvilke boliger som er mest 
hensiktsmessig å beholde og hvilke boliger som bør selges. Virksomheten ser 
også et økt behov for boliger og vil derfor jobbe for en økning av boligmassen i 
løpet av handlingsperioden.  
 
Kommunale utleieboliger er et viktig boligsosialt virkemiddel for personer som av 
ulike årsaker har utfordringer med å skaffe seg bolig i det ordinære boligmarkedet. 
I henhold til boligsosial handlingsplan har Nannestad kommune som ambisjon å 
kunne disponere 12 boliger pr. 1.000 innbyggere. KOSTRA- tall for 2019 viser 11 
boliger, og 2020-tall viser 10 boliger pr. 1000 innbyggere. Videre er det en strategi 
at uhensiktsmessige boliger avhendes. Uhensiktsmessige boliger er blant annet 
boliger som ikke ligger i nær tilknytning til offentlig kollektivtilbud, boliger som er 
lokalisert fjernt fra butikker og servicetilbud, boliger som er bygget eller ervervet ut 
fra historiske forutsetninger og som ikke er universelt utformet eller som kanskje 
også har store driftskostnader.  
 
Kommunen har i dag flere boliger med høye felleskostnader og stort 
vedlikeholdsbehov. Blant de er Teietunet, Vestlykkja og Rødvingetunet. Det vil i 
2022 bli utarbeidet en strategi for å selge denne boligmassen. Boligene er i dag i 
bruk og det er derfor helt avgjørende det blir en utskiftning for å opprettholde 
tilbudet til eksisterende brukere og brukere på venteliste.  
Det planlegges for kjøp av boliger i 2022 for inntil 6 mill. kroner, og dersom noen 
boliger blir solgt i 2022 så kan salgsinntekten gå til å finansiere ytterligere kjøp av 
boliger.  
 

 
 
Robuste boliger 
Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i kommunestyrets møte 12. februar 2019, sak 
8/19. I denne sak ble det bl.a. vedtatt følgende: 

- Pkt. 6. Det iverksettes en utredning, i regi av Plan- og strategi i samarbeid 
med virksomhetene Kommunal drift og Støttetjenesten, en utredning knyttet 
til behov, etablering/lokalisering og drift av robuste boliger for beboere med 
lav bo-evne.  

 
Kommunen har i dag flere brukere med lav boevne lokalisert flere steder i 
Nannestad. Dette er svært kostnadskrevende, da boligene ikke er tilpasset 
brukerne. For å kunne redusere vedlikeholdskostnadene på de kommunale 
boligene er det helt nødvendig å bygge boliger som er tilpasset innbyggere med 
bovansker. Dette er et arbeid som bør startes så raskt som mulig. Det er lagt inn 1 
mill. kroner til forprosjektering i 2022.  
 

 
  

2022 2023 2024 2025
6 mill kroner 6 mill kroner 6 mill kroner 6 mill kroner

2022 2023 2024 2025
1 mill kroner 10 mill kroner
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ENØK 
Tabellen nedenfor viser hvilke tiltak som er planlagt gjennomført i 
handlingsplanperioden. Det kan skje endringer ift. tidspunkt for gjennomføring, og 
likeledes kan det være noe usikkerhet knyttet til kostnadene. Det vil i 2022 bli gjort 
en kartlegging av behov og mulige tiltak på ENØK.  
 
 

 
 
 
Bygningsutvikling/HMS 
Det er i handlingsperioden satt av 16 mill. kroner til bygningsutvikling/HMS. 
Prioriterte oppgaver i perioden vil være som følger: 
 

 
 
Utskifting av maskiner og biler 
I K-sak (1Teritial 2021) ble det vedtatt å forsere 750.000 kroner til en bil på 
dagsenteret. Det er likevel lagt inn 1,5 mill. kroner i handlingsperioden.  
 

 
 

2022 2023 2024 2025

1 Eltonåsen skole, oppkobl ing av tekniske anlegg (SD)

2 SD-system på Maura Skole

3 Preståsen skole: Nytt ventilasjonsaggregat (36.004 iht EH-rapp.)

4 Bjerke bhg - etablere SD-anlegg 200 000

5 Midtbygda bhg - etablere SD-anlegg 200 000

Maura skole - Oppgradering av vinduer med lavere U-verdi 400 000

6 Maura skole: Etablere gjenvinner E-fløy og oppgradere aggregat 500 000

7
Nannestad sykehjem - utskifting ventilasjonanlegg (36.004 og 
36.005 iht EH-rapp) - Bo- og servicesenter 1 200 000

8 ENØK (år) 200 000 500 000 0 800 000

Sum ENØK 1 000 000 1 000 000 1 200 000 800 000

ENØK

2022 2023 2024 2025

1
Maura skole - Innbruddsalarm og dører og evt. konsulentarbeider. 
Kanskje noen kameraer i  til legg. 375 000

2 Moloker - Mikkel Revs veg 1 175 000

3 Moloker - Prestmosvegen 26+28 175 000

4 Moloker - Myrstadvegen 175 000

5 Maura skole - Etterisolering av byggets nordøstre del  1 700 000

6 Minirenseanlegg Vestre Hurdalsveg 250 000

7 Nannestad sykehjem - Grunnvannspumper og ti lhørende arbeider 150 000

8 Kringler Slattum skole - Arbeid med konvertering av oljefyr 130 000

9 Sykehjemmet - Overbygd rømningsvei 250 000
10 Sykehjemmet - Asbestsanering (estimert, ukjent omfang og kostnad) 150 000 400 000 2 000 000

11 Airthings - Al le formålsbygg 200 000 350 000 200 000

12 Eltonåsen skole - Etablere bedre dreneringsløsning 750 000

13 Maura skole - Etterisolering av byggets yttervegg m/vinduer 1 600 000

14 Taksikring - Flere bygg 200 000 200 000 400 000

15 NUS - Fasade, diverse oppgraderinger (mål om lavere U-verdi) 250 000 400 000

16
Sykehjemmet - Universelt utformet toalett for besøkende (ved 
resepsjon) 450 000

17 Eltonåsen skole - Oppgradere kjøkken SFO 540 000

18 Nannestadhallen - Oppgraqdere gulvet i idrettshallen inkl. underlag 2 400 000

USIKKERHET Skjønnsmessig satt ti l ca 15% av totalbeløpet 570 000 550 000 450 000 560 000

Sum HMS 4 300 000 4 100 000 3 500 000 4 100 000

HMS

2022 2023 2024 2025
0,5 mill kroner 1 mill. kroner
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Utvidelse av gravplasser ved Holter kirke 
Prosjektering av utvidelse av Holter kirkegård ble startet høsten 2019 med varsel 
om detaljregulering og geoundersøkelser. Nannestad Kirkelige Fellesråd er formell 
prosjekteier og Kommunal drift bistår med ressurser til prosjektbistand. Oppstart av 
selve utbyggingen av gravplassen er planlagt til 2023.   
 
 
Kommunal veg 
Innenfor vegområdet foreslås det å avsette 9 mill. kroner til utbedring av det 
kommunale vegnettet. Det ble foretatt en tilstandsvurdering i 2011. Denne er 
utdatert, og det vil derfor bli prioritert å utarbeide en ny i perioden. En oppdatert 
tilstandsvurdering vil også kunne gi nye føringer. Det er utfordringer knyttet til 
vurderingen av om prosjekter tilhører drift eller investering. Handlingsplanen for 
2022 vurderes og evalueres forløpende gjennom året.  
 

 
 
Trafikksikringstiltak 
Det foreslås å avsette 8 mill. kroner til trafikksikringstiltak. Beløpene som 
framkommer i tabellen nedenfor er beheftet med usikkerhet.  
 

 
 
 
SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKTER 
Selvkostområdene vann og avløp  
Investeringer innenfor selvkostområdene vann og avløp utgjør til sammen 205,42 
mill. kroner i perioden. Kapitalkostnadene for disse investeringene dekkes via 
gebyrer. Tabellen under viser de foreslåtte investeringstiltakene på henholdsvis 
vann- og avløpsområdet. 

Type Beskrivelse (søknad må leveres i god tid innen 15.11.20) 2022 2023 2024 2025

Gatelys Etablere gatebelysning: Åsvegen, sør for kryss Øyungsvegen (busslomme). 

Gatelys Supplere gatebelysning: Et strekk i Holkebyvegen

Gatelys Forbedre belysning xFV120 - Vålaugsvegen (Kiwi  Maura)

Gatelys
Etablere nye strekning med gatebelysning - Gml Åsvegen fra F.E. Stabelsveg 
ti l Grani

Gatelys
Etablere nye strekning med gatebelysning - fra x F120 - ved Herstukrysset til  
Steinsgård kirke - Steinsgårdvegen

Gatelys
Etablere ny strekning med gatebelysning - Grasmovegen 62 ti l Grasmovegen 
74 200 000

Gatelys
Etablere ny strekning med gatebelysning - Låkedalsvegen (ikke hele 
strekningen) 1 500 000

Gatelys
Etablere nye strekning med gatebelysning: Holtervegen Tverrveg fra FV120 - 
Korslund 1 750 000

Gatelys
Etablere nye strekning med gatebelysning: Holtervegen fra Eiksvegen 
v/Fagerli  til  Holter krk. (Holterdalen) 1 800 000

Gatelys
Etablere nye strekning med gatebelysning - Fra Kneppefeltet til Solstua (rødt 
tømmerhus) v/Ullensaker grense (Gardermovegen). 750 000

Gatelys
Etablere nye strekning med gatebelysning: Holtervegen fra Eiksvegen 
v/Fagerli  til  Holter krk. (Holterdalen) 1 300 000

Gatelys
Etablere nye strekning med gatebelysning - Fra Kneppefeltet til Solstua (rødt 
tømmerhus) v/Ullensaker grense (Gardermovegen). 0 700 000

1 700 000 1 750 000 2 550 000 2 000 000

2022 2023 2024 2025
1,5 mill kroner 2,5 mill kroner 2,5 mill kroner 2,5 mill kroner
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Handlingsplan 2022-2025 VANN 2022 2023 2024 2025 SUM
Utskifting av ledningsnett. Ledningsnett tas hovedsakelig over 
investering, men må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Utskiftstakt: 3 500 000 5 000 000 5 000 000 13 500 000
Rehabilitering Holkebylia HB 0 2 000 000 0 2 000 000
Sonevannmålere 2 000 000 2 000 000 2 500 000 1 500 000 8 000 000
Div. korte ledninger 500 000 3 000 000 3 000 000 2 000 000 8 500 000
Ny ledning Møllestad- Snatthøgen 400mm 450 000 3 500 000 3 500 000 7 450 000
Sjonken vannbehandlingsanlegg 5 000 000 5 000 000 3 000 000 1 500 000 14 500 000
Reservevann Nordmoen 3 000 000 2 500 000 1 000 000 6 500 000
Styringsventil Åsen Stadion 4 000 000 0 0 4 000 000
Åsvegen - noen strekninger som er tenkt utskiftet 2 000 000 4 000 000 2 000 000 8 000 000
Røtterudmoen 200 000 3 000 000 3 000 000 6 200 000
Separering av felles ledninger Kneppe 800 000 3 000 000 4 500 000 8 300 000
Rørtrekking 500mm Rostadmoen-Engervegen ca 8km 3 500 000 3 000 000 4 500 000 4 500 000 15 500 000
Utrednign prosjektering av nytt høydebasseng 800 000 800 000
SUM 25 750 000 33 000 000 32 000 000 12 500 000 103 250 000

Handlingsplan 2022-2025 AVLØP 2022 2023 2024 2025 SUM
Utbedre innlekking og feilkoblinger - Kjøpe ekstern tjeneste 
(avdekke feil/foreslå tiltak) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000
Separere vann- og spillvannsledninger i felleskummer til separate 
kummer. Utføred årlig avhengig av kapasitet 500 000 3 500 000 3 500 000 7 500 000
Øyungsvegen Pumpestasjon 4 500 000 4 500 000
Ny ledning Møllestad- Snatthøgen 400mm 450 000 3 500 000 3 500 000 7 450 000
Øyungsvegen ledningsnett 12 000 000 12 000 000
Møllestad PA 600 000 3 000 000 2 400 000 6 000 000
Utbedring av kummer 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 12 000 000
Avklokkering Røtterudmoen 600 000 6 000 000 6 000 000 12 600 000
Ny sump til Grevlingvegen PS 0 0 2 000 000 2 000 000
Løken 2 - utbedring av avløpsnett og kummer 500 000 4 500 000 4 000 000 9 000 000
Ny PS Rådyrvegen 3 500 000 0 3 500 000
Ny PS Otervegen 0 4 500 000 4 500 000
Oppgradering avløpspumper 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000
Nytt elektronisk låsesystem 320 000 320 000
Separering av fellesledninger Kneppe 800 000 5 500 000 4 500 000 10 800 000
SUM 29 770 000 30 500 000 31 900 000 10 000 000 102 170 000
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RAMMEOMRÅDENE 
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10 ADMINISTRATIV STRUKTUR 

 
Nannestad kommune har 10 rammeområder i tillegg til sentrale staber.  
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.  
 
Kommunedirektøren har oppfølgingsansvar ovenfor alle virksomhetsledere og 
stabsledere i Nannestad kommune. Ledergruppen består av stabslederne og 
virksomhetslederne.  
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11 SENTRALADMINISTRASJONEN 

OG POLITISKE UTVALG 

 
 
Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet sentraladministrasjon og politiske utvalg består av 
organisasjonsenhetene sentrale politiske organer, kommunedirektøren, 
kommunedirektørens stab, økonomi og styring, kommuneoverlege og HR. 
 
Økonomiske rammer 
Tabellen over viser at driftsutgiftene til sentraladministrasjonen og politiske utvalg 
er redusert fra vedtatt budsjett 2021 til budsjett 2022. Dette skyldes at budsjettet til 
DGI er flyttet fra kommunedirektør til Nannestad kommune felles. I tillegg er det 
trukket ut budsjettet til valg, da det ikke skal gjennomføres valg i 2022. Det er gjort 
noen mindre justeringer i forhold til deflator. Dette er kommentert under kapittel 
7.3. 
 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Det vises til rapportering for den enkelte organisasjonsenhet. 
 
Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Det vises til rapportering for den enkelte organisasjonsenhet. 
 

  

Sentraladministrasjonen og politiske utvalg Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 34 377 34 291 34 526 35 766 1 240 36 906 38 230 39 606
Andre driftsutgifter 12 752 18 393 26 777 9 401 -17 376 8 985 8 878 8 958
Driftsinntekter -11 846 -14 490 -6 098 -6 581 -483 -6 733 -6 903 -7 077
Sum 35 283 38 194 55 205 38 586 -16 619 39 158 40 205 41 487

Handlingsprogram
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SENTRALE POLITISKE ORGANER 

 
 
Tjenester og oppgaver 
Under dette ansvarsområdet inngår ordførerens kontor, kommunestyrets, 
innstillingsutvalgenes og kontrollutvalgets virksomhet, samt økonomisk støtte til de 
politiske partiene. 
 
Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte og øverste politiske representant. 
Ordføreren er formell politisk leder i forhold til administrasjonen og bindeledd 
mellom folkevalgtes organer og administrasjonen.   
 
Politisk sekretariat bistår ordfører med å betjene øvrig politisk nivå, herunder 
utvalgsledere, gruppeledere og de politiske organer. Sekretariatet har ansvar 
knyttet til møteorganisering, samt sekretær- og protokoll-førerfunksjon i de politiske 
organene. Ansvar for gjennomføring av kommunevalg og stortingsvalg er tillagt 
politisk sekretariat.  
 
Økonomiske rammer 
Rammen for området er i det vesentlige videreført på samme nivå som i 2021, 
justert i henhold til deflator. Det er lagt inn en økning i rammen på 0,4 mill. kroner til 
økt møtegodtgjøring til politikere.  
 
Det er ikke valgår i 2022, så budsjettrammen er redusert i forhold til 2021 med 0,65 
mill. kroner knyttet til valggjennomføringen.  
 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Det er kommunevalg og stortingsvalg i økonomiplanperioden.  
 
Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Kommunen er hovedsakelig rigget som tjenesteleverandør. Den politiske styringen 
fra kommunestyret og øvrige organer skal i størst mulig grad være på overordnet 
nivå.  
 
 
 
 

  

Sentrale politiske organer Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 4 095 4 032 4 061 4 232 171 4 365 4 518 4 680
Andre driftsutgifter 2 773 3 325 3 208 3 051 -157 2 992 2 995 3 036
Driftsinntekter -202 -233 -116 -118 -2 -120 -122 -124
Sum 6 666 7 124 7 153 7 165 12 7 237 7 391 7 592

Handlingsprogram
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KOMMUNEDIREKTØREN 

 
 
Tjenester og oppgaver 
Kommunedirektøren er gjennom kommuneloven fastlagt å være den øverste leder 
for den samlede kommunale administrasjon og er ansvarlig for saksbehandlingen 
og drift av kommunen.  
 
 
Økonomiske rammer 
Budsjettet for 2022 har fått en stor nedgang fra 2021. Det er en nedgang i 
lønnsutgifter, og dette skyldes at det ikke lenger betales etterlønn for forrige 
kommunedirektør.  
 
Utgifter til DGI er flyttet fra kommunedirektøren og til Nannestad felles, og denne 
posten budsjetteres herfra i sin helhet fra og med 2022.   
 
 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Utfordringsbildet er fortrinnsvis statlig preget ved at offentlig sektor skal 
moderniseres, effektiviseres, forenkles og digitaliseres for å sikre bedre utnyttelse 
av fellesskapets ressurser.  
 
De største utfordringene framover vil derfor være å bruke de begrensede 
ressursene som er til rådighet til å fokusere på de riktige tiltakene. Både politikere 
og administrasjon har store ambisjoner for utvikling av kommunen, og utfordringen 
vil ligge i å opprettholde daglig drift samtidig som behovet for utvikling og 
effektiviseringen av tjenestene blir ivaretatt.  
 
Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Den høye innbyggerveksten krever at kommunen må være i forkant og legge til 
rette for utvikling både i kommunen og nærområdet. Fokuset i handlingsperioden 
vil derfor være å ha gode strategiske planer for utvikling av arealbruk og 
tjenestetilbudene i kommunen. Det vil samtidig være nødvendig å holde fokus på å 
utvikle og effektivisere tjenestene gjennom omstilling og digitalisering.  
 
 
 

  

Kommunedirektøren Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 2 665 2 687 2 687 1 775 -912 1 833 1 900 1 968
Andre driftsutgifter 2 109 1 849 18 283 1 394 -16 889 1 373 1 376 1 394
Driftsinntekter -520 -574 -95 -96 -1 -98 -100 -102
Sum 4 254 3 962 20 875 3 073 -17 802 3 108 3 176 3 260

Handlingsprogram
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KOMMUNEDIREKTØRENS STAB 
 

 
Tjenester og oppgaver 
Endring i organisasjonen som trådte i kraft 4. kvartal 2021 har medført at plan og 
strategi legges ned og kommunedirektørens stab opprettes. Samfunnsplanlegger 
er flyttet til samfunnsutvikling. Stillingen som controller er foreslått å holde vakant 
2022.  
 
Kst. stabsleder for plan og strategi er kst. stabsleder for kommunedirektørens stab 
med ansvar for politisk sekretariat, kommunikasjon og informasjon, digitalisering, 
dokumentsenter, servicekontor, personvern, og juridisk rådgiver. 
 
Politisk sekretariat har ansvar for å følge opp styrer, råd og utvalg samt 
kommunale vielser og gjennomføringen av valg. Konsulent ved politisk sekretariat 
ivaretar bevillinger etter alkohol- og serveringsloven. 
 
Kommunedirektørens stab har hovedansvar for kommunikasjon og informasjon, 
den overordnede digitaliseringen og kvalitet- og internkontrollsystemet TQM.   
 
Staben har hovedansvaret for digitaliseringsstrategien og den overordnede 
digitaliseringen i Nannestad kommune. Den digitale samhandlingsstrategien for 
kommunene på Øvre Romerike skal sikre at Nannestad kommune gjennomfører 
de rette tiltakene på tvers av enheter og virksomheter for å skape en enklere 
hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer 
effektiv ressursbruk samt legge til rette for produktivitetsøkning i virksomhetene. 
 
Ambisjonen er å understøtte de overordnede, strategiske målene som er satt for 
regionen gjennom regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-
2025, Regionalt Digitaliseringssamarbeid DigiViken og den digitale 
samhandlingsstrategien for kommunene på Øvre Romerike 2019-23. 
 
Kjerneoppgaven i dokumentsenteret er drift av kommunens sentraliserte post- og 
arkivtjeneste med arkivforvaltning fra arkivdanning til bevaring, behandling av 
dokumentinnsyn, service til saksbehandlere, publikum osv. 
 
Servicekontoret er kommunens kanal ut mot innbyggere og besvarer henvendelser 
fra innbyggere, næringsliv og frivillige på telefon, i skranke og på e-post. Enheten 
har i tillegg ansvar for ulike oppgaver på vegne av kommunens virksomheter som 
f.eks. utstedelse av ledsager- og handicapbevis, parkeringskort for 
forflytningshemmede, nøkkelkortutdeling og ulike fellestjenester.     
 
Juridisk rådgiver er involvert i eierstyringssekretariatet, bidrar med kvalitetsheving 
og juridiske vurderinger og spørsmål fra ulike virksomheter, enheter og innbyggere. 

Kommunedirektørens stab Budsjett
(tall i 1000 kr) 2022 2023 2024 2025
Lønn 10 027 10 348 10 721 11 107
Andre driftsutgifter 1 925 1 812 1 778 1 789
Driftsinntekter -2 168 -2 224 -2 287 -2 352
Sum 9 784 9 936 10 212 10 544

Handlingsprogram



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2022-2025 

84 

 
 
 
 
 
Økonomiske rammer 
I budsjettet for 2022 er det foreløpig kun på et overordnet nivå tatt hensyn til 
organisasjonsendringen og fordeling av rammer. Det er for 2022 samme 
totalramme for kommunedirektørens stab og HR som tidligere var videreføring av 
rammene til plan og strategi og organisasjon og utvikling. Det er avsatt midler til 
ekstern bistand, 0,4 mill. kroner. Midlene benyttes i forbindelse med etablering av 
kommunens planverk, i tråd med vedtatt planstrategi, og finansieringsgrunnlag for 
politiske bestillinger gjennom året. I Nannestad kommune har vi en kultur for å 
produsere mye av grunnlaget i egne planer, men skulle det bli behov for ytterligere 
midler må det i stedet fremmes egne saker om finansiering ved behov. 
 
Stillingen som controller i tidligere plan og strategi, er foreslått å holde vakant 
2022. Arbeidsoppgavene er i noen grad flyttet og juridisk rådgiver bidrar blant 
annet i deltakelse i eierstyringssekretariatet. Konsulent ved plan og strategi går av 
med AFP 01.11.2021. Denne lyses ut 100% og vil være på plass i løpet av 1. 
kvartal 2022.   
 
Det kan bli behov for å gjøre justeringer mellom stabene, men totalramme er den 
samme. Dette vil bli fulgt opp i løpet av starten av 2022.  
 
 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
I 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og i 2025 stortings- og 
samtingsvalg. Kostnadene budsjetteres utenfor plan og strategi, men vi avgir 
ressurser til arbeidet. Kst. stabsleder/sekretariatsleder som er valgansvarlig har en 
sentral rolle og forventet ressursbruk er opp mot 0,4 årsverk. I tillegg bidrar 
konsulent ved politisk sekretariat i stor grad, samt ansatte ved servicekontor og 
økonomi. Kostnadene til gjennomføringen av valg øker for hvert valg. Både fordi 
det stilles strenge krav til teknisk utstyr og med økning i antall stemmeberettigede i 
en kommune som vokser kreves det flere ressurser.  
 
Ifm. at nytt kommunehus står ferdig i 2023 vil arbeidet med bla. hvordan 
servicefunksjonen skal utformes berøre denne staben og ha et viktig fokus i 
handlingsperioden. Hvilke kanaler som skal brukes i kontakten med innbyggerne, 
hvordan skal man bistå innbyggere som ikke er digitale, bemanning og servicegrad 
blir sentrale spørsmål i dette arbeidet. 
 
Med knappe ressurser et det viktig å se på ulike måter å jobbe på innenfor vedtatt 
økonomisk ramme. Dette stiller strenge krav til kompetanse og nytenkning. I det 
arbeidet er viktig å ha et godt samspill mellom ledere, ansatte og politisk nivå.  
 
Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Det blir viktig å på plass nyopprettet stilling som kommunikasjonsrådgiver 1. kvartal 
2022. Kommunikasjonsrådgiver sin oppgave vil være å heve fokuset og kvalitet 
innen kommunikasjon og informasjon både internt og eksternt.  
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Følge opp og ha fokus på kartlagte gevinster i forbindelse med implementeringen 
av nytt sak-/arkivsystem i november 2020, som å ta i bruk tilgjengelig funksjonalitet 
og moduler i systemet.  
 
Implementering av «Microsoft365» vil medføre endringer i måten vi jobber på, 
samhandler og kommuniserer både internt og eksternt. I prosjektet er det definert 
tre hovedgevinster: 

1. Vi skal forbedre kommunikasjonen ved å bruke Teams som primær 
kommunikasjonskanal 

2. Vi skal sikre gjenfinnbarhet og samhandling i dokumenter ved å lage gode 
strukturer og lagre i sky 

3. Vi skal øke kommunens digitale kompetanse ved å bruke Microsoft 365 
verktøyene 

 
Digitaliseringsrådgiver skal bidra til og legge til rette for god bruk av 
kvalitetssystemet som verktøy for kommunens ledere til å gjennomføre sitt kvalitet- 
og internkontrollarbeid.  
 
Å få finne en god løsning med IT sikkerhet, hvor det er behov for kompetanse og 
avsatt tid. En slik ressurs vil også styrke personvernområdet da det i mange tilfeller 
jobbes med kryssende problemstillinger. Kommunen også kjøper noen egne 
løsninger utenfor DGI som må forvaltes i et sikkerhetsperspektiv av kommunen 
selv. 
 
Dokumentsenteret skal få på plass arkivdeponering for elektronisk arkiv.  
 
Juridisk rådgiver vil bla. ha som prioritert oppgave å bidra inn arbeidet ved ny 
enhet, eiendom og prosjekt på kommunal drift. 
 
Innen personvernområdet vil innføringen av et digitalt system for 
behandlingsprotokoller blir prioritert i 2022. Det vil også være fokus på opplæring 
av ledere og ansatte, samt god informasjon til de registrerte, eksempelvis gjennom 
personvernerklæringer per virksomhet/ansvarsområde handlingsperioden.  
 
Sentralbordløsningen vår må videreutvikles i takt med økt bruk av mobiltelefoner i 
organisasjonen. 
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ØKONOMI 
 

 
Tjenester og oppgaver 
Økonomi og styring har ansvar for regnskap, lønn, budsjett, rapportering, 
finansforvaltning, innkjøp og internkontroll på økonomiområdet.  
 
Avdelingen yter stab-/støttetjenester til kommunens virksomheter og overordnet 
ledergruppe.  
 
Økonomiske rammer 
De økonomiske rammene er i all hovedsak videreført fra 2021. Videre har det 
forslaget fra kommunedirektøren lagt inn at innkjøpsrådgiver som vi nå deler med 
Gjerdrum i en 70/30 fordeling sies opp, slik at Nannestad får dedikert en 
fulltidsstilling til dette formålet. Dette er viktig steg for å kunne lykkes bedre 
innenfor innkjøp.  
 
Videre ble det på slutten av 2020 vedtatt og ansatt en investeringsrådgiver. Denne 
stillingen blir finansiert gjennom investeringsbudsjettene våre.  
 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Med en stadig strammere og strammere kommuneøkonomi, innskjerping av 
statlige krav gjennom kommuneloven, samt nye oppgaveoverføring fra stat til 
kommune, forventer Økonomi stadig nye utfordringer på kontroll og 
oversikt/rapporter.  
 
Det vil være fokus på stram budsjettstyring og korrekt regnskapsføring for alle 
virksomheter fremover. Med flere nye virksomhetsledere vil det være behov for 
lederopplæring og tett oppfølging.  
 
Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Økonomi har som mål å tilby ledere og ansatte i kommunen et brukervennlig og 
funksjonelt økonomisystem. Kommunen vil sammen med avdeling for 
tjenesteutvikling i DGI fortsette arbeidet med å forbedre arbeidsprosesser innenfor 
fagfeltet økonomi/lønn/HR.  
 
Videre fortsetter arbeidet med omstilling og effektivisering også i stabsfunksjonene. 
Identifikasjon og fjerning av tidstyver gjennom forenkling og forbedring av 
arbeidsprosesser, vil være helt sentralt for å lykkes.  
 
Avdelingen bestreber seg på å kunne imøtekomme organisasjonens behov for 
driftsstøtte og opplæring i administrative systemer, samt foreta økonomiske 
analyser som kommunen har behov for i sin strategiske planlegging. Vi vil også 
fortsette arbeidet med digitalisering og effektivisering av driften, ved at nye digitale 
løsninger og ny funksjonalitet tas i bruk fortløpende.  
 

Økonomi og styring Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 10 123 8 586 8 565 9 257 692 9 551 9 894 10 250
Andre driftsutgifter 2 404 9 103 1 481 1 366 -115 1 267 1 232 1 235
Driftsinntekter -4 223 -10 059 -2 416 -2 383 33 -2 440 -2 505 -2 572
Sum 8 304 7 630 7 630 8 240 610 8 378 8 621 8 913

Handlingsprogram
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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. 
Vedtatt økning til 3 rådgivere i full stilling i løpet av 2022. 

 Vannforvaltningsområdet Hurdalvassdraget/Vorma (HUVO) er et 
administrativt vertskommunesamarbeid med daglig 
leder/sekretariatsfunksjon lagt til Nannestad kommune. 

 
Økonomiske rammer 
De økonomiske rammene for ansvarsområdet til Kommuneoverlegen er 26,4 
millioner kroner i 2022. Hoveddelen av budsjettet går til å opprettholde 
legetjenestene i kommunen innenfor de lovpålagte rammene. Budsjettet dekker 
lovpålagte tjenester og lønnsutgifter. 
 
 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Det er i dag 10 fastlegehjemler i kommunen som er besatt, og en hjemmel som er 
under oppbygging og som skal lyses ut i løpet av 2022. Denne vil antakelig lyses ut 
med en form for subsidier fra kommunen og det er tatt høyde for dette i budsjettet 
for 2022. Det er behov for å øke antall fastlegehjemler ytterligere i løpet av de 
neste årene, da kommunen per i dag har listeplasser som dekker 83,4% av 
befolkningen i kommunen. Det er ventelister på samtlige fastleger i kommunen. 
Det pågår utredning av hvordan fastlegedekningen skal økes og hvordan 
legetjenestene i kommunen skal bli stabile og best mulig organisert. Dette 
inkluderer også hvordan legevakt og KØH.  
 
Kommuneoverlegestillingen er til sammen 100%, hvorav 30% er i funksjon av å 
lede Miljørettet helsevern for Øvre Romerike, som Nannestad kommune er 
vertskommune for. 70% er til ordinære kommuneoverlegeoppgaver. I tillegg til 
arbeidet med legetjenestene i kommunen og utvidelser av antall fastlegehjemler 
må det foretas en revisjon av pandemiplan og smittevernplan i kommunen slik at 
disse er oppdaterte i forhold til kunnskap kommunen har tilegnet seg gjennom 
arbeidet med covid-19 pandemien.  
 

Kommuneoverlege Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 0 7 697 5 396 5 258 -138 5 427 5 621 5 824
Andre driftsutgifter 0 23 928 25 756 26 329 573 26 415 26 738 27 193
Driftsinntekter 0 -4 392 -5 553 -5 176 377 -5 258 -5 346 -5 435
Sum 27 233 25 599 26 411 812 26 584 27 013 27 582

Handlingsprogram
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Det ble på vertskommunedagen 15.09.2021 vedtatt å styrke Miljørettet helsevern 
med et årsverk til fra 01.08.2022. Det legges opp til å tilsette en rådgiver til med 
relevant utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende, med halvårsvirkning i 
2022. Utlysningsprosessen startes i januar 2022 for å sikre en god prosess. 
Miljørettet helsevern har lagt om rutinene for badevannsprøver i sommerhalvåret 
slik at utgiftene til dette går noe ned fra og med sommeren 2021. Dette er det 
justert for i budsjettet for 2022.  
 
Budsjettet for legevakt/KØH er videreført fra 2021 til 2022 med et deflatorpåslag. 
Det er også i gang en prosess rundt organiseringen av daglegevakt som antakelig 
vil føre til økte kostnader fra og med 2022. Dette skyldes at kapasiteten i 
fastlegeordningen er under stort press i kommunen og daglegevakt ønskes 
overført til interkommunalt samarbeid ved Jessheim legevakt. Forhandlinger rundt 
dette pågår høsten 2021.  
 
Koronarelaterte utgifter har vært store i 2021. Samfunnet gjenåpnet i slutten av 
september 2021 og det ligger an til en gradvis nedskalering av testing, 
smittesporing og vaksinering. Det er usikkert hvor store koronarelaterte utgifter 
området vil ha i 2022, men de antas å være betydelig lavere enn i 2021.  
 
Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Arbeidet med plan for legetjenester i kommunen og oppdatering av pandemi- og 
smittevernplan blir prioriterte oppgaver i 2022. I tillegg vil det være prioritert å få til 
gode ansettelsesprosesser både til fastlegehjemler i kommunen og til den nye 
stillingen ved Miljørettet helsevern.  
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HR 

 
 
Tjenester og oppgaver 
HR er en ny enhet som ble etablert oktober 2021. HR består av HR-sjef og 2 HR-
rådgivere og 0,5 stilling som konsulent.  
 
HR er nå i etableringsfasen, og prosessen med tilsetting av en ny HR-sjef er i 
gang. Derfor vil dette handlingsprogrammet akkurat nå bære preg av at stillingen 
som HR-sjef enda ikke er besatt, og lederen har da ikke fått satt ned sine egne 
tanker om hva avdelingen skal ha som hovedfokus. Handlingsprogrammet vil 
derfor være en kontinuering av hva tidligere personalavdeling hadde som 
arbeidsoppgaver, pluss noe nytt som tidligere ass.rådmann har skissert som 
ønskede oppgaver fremover. 
 
HR skal være rådgivere for ledere på alle nivåer med tanke på personaloppfølging 
fra rekruttering til avslutning av et ansettelsesforhold.  
HR har et ansvar for at det finnes gode prosedyrer innenfor alt med 
personaloppfølging, så som medarbeidersamtaler, oppfølgingssamtaler, 
konflikthåndtering, sykefraværsoppfølging m.m. Enheten har et ønske om å 
fortsette det arbeidet vi har begynt på med å gjøre TQM til et sted hvor man kan 
finne alle prosedyrer innenfor området, og at de skal være oppdaterte.  
 
HR ønsker å være en aktiv bidragsyter innenfor lederutvikling og lederopplæring. 
 
HR er en medvirkende part når personalsaker tilspisser seg og havner i 
arbeidsretten. HR er da et kontaktpunkt mellom leder og advokat, og representerer 
Kommunedirektøren inn i slike saker der hvor det er ønskelig.  
 
HR ivaretar medbestemmelsesapparatet med innkalling og møteledelse inn i 
samarbeidsmøter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Enheten deltar 
også i AMU og Adm.utvalget, og utarbeider saker i tråd med utvalgets ønsker og 
det årshjulet som er besluttet. 
 
HR har ansvar for utlysning og tilsetting av lærlinger og sommerjobber for ungdom.  
 
HR fører alle lønnsforhandlinger, og dette er et arbeid som pågår gjennom hele 
året når det gjelder økt lønn ved kompetanseheving, og lønnskrav for å rekruttere 
og beholde. 
 
HR har ansvar for rådgivning innen HMS, beredskap, internkontroll, noe på 
digitalisering og utvikling.  Når det gjelder HMS har virksomheten et særskilt ansvar 
som rådgiver i ulike prosesser. Det er imidlertid viktig å presisere at vi jobber 

HR Budsjett
(tall i 1000 kr) 2022 2023 2024 2025
Lønn 10 475 10 809 11 197 11 601
Andre driftsutgifter 1 665 1 541 1 497 1 504
Driftsinntekter -1 816 -1 851 -1 889 -1 927
Sum 10 324 10 499 10 805 11 178

Handlingsprogram
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rådgivende; den enkelte virksomhetsleder har fortsatt HSM-ansvar i sin 
virksomhet. 
 
HR forvalter rekrutteringsprogrammet (Webcruiter), det digitale 
personalforvaltningssystemet (EveryOne) og arbeidstidsstyringsprogrammet (Gat). 
Fra 2022 har HR gått til innkjøp av KF Digitale håndbøker og Lokal 
Personalhåndbok. Her vil alle våre lover og regler vedr. arbeidstid og tariff og vår 
personalhåndbok etter hvert bli samlet. Forvaltningsoppgavene til disse systemene 
medfører at vi har et opplæringsansvar overfor nye brukere/ledere og et ansvar 
ved versjonsoppgraderinger slik at vi sørger for at ny funksjonalitet varsles og 
læres videre. I tillegg deltar HR aktivt i de ulike systemforumene knyttet til de ulike 
digitale systemene. Det er tidligere bestemt at Gat skal rulles ut for alle enheter i 
kommunen, utenom skole, og der gjenstår nå Kommunal drift, NAV og to av 
barnehagene. 
 
 
Økonomiske rammer 
Budsjettet for 2022 er en videreføring av deler av rammen fra tidligere organisasjons 
og utvikling. Enkelte ansvarsområder er overført til nye kommunedirektørens stab. 
Det kan bli behov for å gjøre justeringer mellom stabene, men totalramme er den 
samme. Dette vil bli fulgt opp i løpet av starten av 2022.  
 
 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden 

 Implementering av «Microsoft365» vil medføre endringer i måten vi jobber 
på, samarbeider og kommuniserer oss imellom.  Dette handler altså ikke 
bare om å innføre et nytt system, men om effektivisering av interne 
arbeidsprosesser. I dag forventer ansatte fleksible, digitale verktøy som 
fremmer produktivitet og samhandling, og det håper vi på at vi skal kunne 
utnytte i det arbeidet HR skal gjøre i fremtiden 

 
 Kontinuerlig lederutvikling skal sikre at vi har framoverlente, nytenkende og 

engasjerte ledere som evner å bidra til vekst og utvikling.    
 

 Utvikling av det tradisjonelle personalkontoret til en mer strategisk HR-
avdeling har allerede pågått en stund. Dette henger sammen med endret 
organisasjonskultur, endrede forventinger til ledere og ikke minst økonomi. 
Ledere skal ha ansvar for ledelse, styring og drift av sine 
virksomheter/enheter. HR skal på sin side bidra som rådgivere - ikke 
utførere.  
Dette vil kreve god forankring og oppfølging, og er noe som enheten møter 
som en utfordring daglig.  
 

 Rekruttering til virksomhetene utfordrer allerede i dag.  Enkelte 
virksomheter sliter med å rekruttere nødvendig kompetanse for å sikre 
utvikling og vekst i kommunens tjenesteportefølje. Denne trenden vil 
vedvare, og kommunen må dermed tenke nytt i rekrutteringsprosessen.   
 

 Strategisk kompetanseplanlegging som verktøy skal bidra til at vi lykkes i 
den digitale omstillingen.    
Rett kompetanse i dag er ikke nødvendigvis det samme om to år, og 
kommunen må tørre å satse på kompetanseutvikling hos ansatte.   
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 Ansattreisen fra A-Å må forenkles og tydeliggjøres. Dette henger nøye 
sammen med kompetanseplanlegging, rekruttering og ledelse.  

 
 Politiske vedtak og Hovedtariffavtalen har fokus på utvikling av en 

heltidskultur. Erfaringsmessig vet vi at dette er ressurskrevende og må 
forankres både blant ledere, ansatte og tillitsvalgte. HR ønsker å være 
rådgivere for prosesser som gjelder arbeidstidsplanlegging og det å få 
landet gode, lovlige avtaler som ivaretar den enkelte medarbeider og det 
arbeidsgiveransvaret vi har.  
 

 Vi må fortsette vårt arbeid med tett, nær og kontinuerlig 
sykefraværsoppfølging. Arbeidet med innsatsteamet fra NAV 
arbeidslivssenter er en avtale som varer ut 2021. Hvorvidt denne forlenges, 
avhenger av det resultatet vi får når vi nå går aktivt inn i en enhet.  Men, 
uansett om avtalen forlenges eller ikke, så har det arbeidet som er nedlagt 
frem til nå vært et verdifullt bidrag inn i leders bevisstgjøring på 
tilretteleggingsplikt, og medarbeideres forhold til medvirkningsplikt, og vi har 
fått landet gode rutiner som gjelder sykefraværsoppfølging. 

 
 
Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 

 Implementering av nye systemer som forenkler og effektiviserer arbeidet  
 Utvikling av organisasjon, ledere og medarbeidere  
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12 BARNEVERN 

 
 
Tjenester og oppgaver 
Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste som gir rettighetsfestet hjelp og tiltak til 
barn og deres familier. Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever 
under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg 
og beskyttelse til rett tid. Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge møtes 
med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge 
oppvekstsvilkår (jf. Bvl. § 1-1).  Barneverntjenesten skal fremme samarbeid og 
bidra til forebyggende innsats med andre kommunale og frivillige instanser. 
Barneverntjenesten behandler bekymringsmeldinger og kartlegger barnets 
omsorgssituasjon ut fra risiko og beskyttelsesfaktorer, samt iverksetter tiltak i form 
av evidensbaserte metoder.  
 
Økonomiske rammer 
Barneverntjenestens budsjett er de siste årene betydelig styrket blant annet med 
kommunale og statlige midler i form av tilskudd til stillinger.  
Nannestad barneverntjeneste har iht. Rundskriv Q-31/2014 Retningslinjer for 
satsing på kommunalt barnevern 2014, mottatt tilskuddsmidler tilsvarende 5,6 
stillinger fra 2014 t.o.m. 2021. For 2021 tilsvarte tilskuddet 4,447 mill. kroner. Fra 
2022 iht. Barnevernreformen, vil dette tilskuddet overføres kommunens totale 
ramme. 
 
Den økonomiske rammen til barnevern for 2022 er i utgangspunktet videreført på 
samme nivå som i 2021. Det er gitt kompensasjon for lønnsvekst, prisvekst og lagt 
inn forventet økning i inntekter. Virksomheten har fått et effektiviseringskrav på 
0,293 mill. kroner. Videre er det lagt inn en budsjettøkning på 11,875 mill. kroner 
knyttet til barnevernsreformen. Økningen skyldes følgende punkter: 

 Økte egenandeler institusjon/beredskapshjem  5,400 mill. kroner 
 Reduserte inntektskrav, tidligere øremerkede midler 4,475 mill. kroner 
 Reduserte refusjonsinntekter fra Bufetat   2,000 mill. kroner 

 
Effektiviseringskravet skal hentes inn ved å redusere kjøp av konsulenttjenester 
ytterligere. Avvikling av kjøp fra private aktører har vært og vil fortsatt være et 
fokusområde i 2022. 
Utfordringer med økonomirammen skyldes i hovedsak flere krevende omsorgstiltak 
og innleie av private aktører til saksbehandling. Innleie av private aktører skyldes i 
hovedsak tre fødselspermisjoner og et langtidsfravær. Tjenesten vil jobbe videre 
med at nye og/eller endrede oppgaver søkes løst innenfor tildelte økonomiske 
rammer. 
 
I forbindelse med iverksettelse av barnevernreformen (Prop. 73 L) vil kommunen 
motta noe midler fra staten som et rammetilskudd. De økonomiske effektene av 
reformen vil virksomheten følge tett og rapporter på i 2022. Reformen blir nærmere 

Barnevern Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 25 154 26 932 28 186 31 701 3 515 32 717 33 895 35 117
Andre driftsutgifter 22 429 19 418 16 551 22 268 5 717 21 916 21 984 22 301
Driftsinntekter -8 166 -8 121 -6 883 -2 899 3 984 -2 909 -2 920 -2 931
Sum 39 418 38 229 37 854 51 070 13 216 51 724 52 959 54 487

Handlingsprogram
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redegjort for under sentrale utfordringer og prioriterte oppgaver i 
handlingsperioden. 
 
 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Barneverntjenesten klarer pr nå å overholde lovpålagte frister ut fra antall saker, 
sakskompleksitet og kapasitet i tjenesten, men ser at dette kan bli utfordrende i 
årene fremover med tanke på nye/endrede oppgaver som konsekvens av 
barnevernreformen. 
 
Sentrale utfordringer i neste periode vil være følgende:  

1. Saksbehandlerkapasiteten, samt beholde en stabil tjeneste uten for mye 
turnover 

2. Nødvendige kompetansehevingstiltak og nyttiggjørelse av disse 
3. Barnevernreformen 2022 og økonomi 
4. Barnevernreformen 2022 og forebyggende innsats/arbeid 

 
1) Saksbehandlerkapasiteten og beholde en stabil tjeneste uten for mye 
turnover:  
I 2020 mottok barneverntjenesten totalt 327 (nye meldinger, melding i aktiv 
tiltakssak, melding i pågående undersøkelse). Pr 30.9.2021 har 
barneverntjenesten mottatt 252 meldinger. Meldinger som går til undersøkelse og 
som ikke henlegges, utløser enten hjelpetiltak eller omsorgstiltak. 
Alvorlighetsgraden i barnevernssakene vurderes å være økende. Bekymringene 
barneverntjenesten mottar omhandler i stor grad vold i nære relasjoner, foreldres 
utfordringer med rus og/eller psykisk helse og høykonflikt mellom foreldre. 
 
Det vurderes at tjenesten kan få utfordringer med saksbehandlerkapasiteten i 
tillegg til å beholde medarbeidere i den neste perioden. Dette begrunnes blant 
annet med at tjenesten i 2021 har sett seg nødt til å engasjere privat aktør for å 
jobbe saksbehandling. Dette er bl.a. en konsekvens av sykmeldinger på grunn av 
alvorlige trusler mot ansatte i 2020, foreldrepermisjoner og utfordringer med å få 
tak i egnede vikarer ved behov. I tillegg har tre ansatte sagt opp sine stillinger ved 
tjenesten høsten 2021. Det vil bli utfordrende ressurs- og kapasitetsmessig å møte 
barnevernreformen (oppvekstreformen) ift. endringer i lovverket, samt overførte 
oppgaver fra stat til kommune. 
 
For tjenesten kan det bli utfordrende å utvikle arbeidet på bl.a. ettervernsområdet, 
samtidig som det generelle forebyggende arbeidet skal utvikles, sett i lys av at 
saksbehandlerkapasiteten i tjenesten allerede er under et stort press. 
Ettervernsoppfølging nevnes spesifikt da aldersgrensen for å kunne motta 
ettervern fra barneverntjenesten har økt fra 23 til 25 år. Pr. 30.09.2021 følger 
tjenesten opp 19 ungdommer på ettervern. 
 
2) Nødvendige kompetansehevingstiltak og nyttiggjørelse av disse: 
«Mer kunnskap – bedre barnevern» er Bufdirs kompetansestrategi (2018-2024) for 
det kommunale barnevernet.  Barneverntjenesten vurderer at det er et behov for 
videre arbeid med å utvikle kompetanse internt i tjenesten. Utfordringen er at 
tjenesten allerede er presset og har omfattende oppgaver som skal løses samtidig 
som det skal gis ressurser til nødvendig etter- og videreutdanning. I tillegg er det 
bekymring for om tjenesten får nyttiggjort seg de ulike kompetansehevingstiltakene 
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fordi «hverdagen tar oss». Det er også krevende å skulle ha flere ansatte i 
utdanningsprogrammene fremover pga. kapasitet. Barneverntjenesten legger 
allikevel til rette for at ansatte kan få ulike sertifiseringer innenfor ulike metoder 
både for å kunne håndtere ulike tiltakskrav fremover, men i hovedsak for å kunne 
gi et bedre tilbud til barn, unge og deres familier. 
 
3) Barnevernreformen 2022 og økonomi: 
Fra 2022 vil kommunen få et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av 
ordinære fosterhjem. 
Som følge av barnevernreformen får omsorgskommunens ansvar for oppfølging av 
fosterhjemmet presisert i loven. Innholdet i oppfølgingsansvaret følger av 
fosterhjemsforskriften. Videre vil kommunen ha ansvar for all veiledning og 
oppfølging etter at barnet har flyttet inn i fosterhjemmet. Bufetat (staten) skal ikke 
lenger tilby generell veiledning av fosterhjem. Dette ansvaret ivaretas i dag ved at 
Bufetat tilbyr gruppeveiledning til alle fosterhjem det første året etter at barnet har 
flyttet inn i fosterhjemmet. Erfaringsmessig er det vurdert at gruppeveiledning i seg 
selv ikke er et godt nok tilbud i fosterhjem hvor hensikten er å forebygge utilsiktede 
flyttinger fra fosterhjem. 
Med barnevernsreformen vil kommunen i tillegg få økt finansieringsansvar for tiltak 
i barnevernet. Det vil blant annet medføre at den enkelte kommune får fullt 
økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem. Fullt økonomisk ansvar for ordinære 
fosterhjem fra 2022 betyr at barneverntjenesten ikke vil motta refusjon fra staten 
som tidligere.  
I tillegg til at refusjonene forsvinner, vil det bli økte kommunale egenandeler for 
bruk av spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak. Økning i egenandeler for 
kommunen blir fra 2022 følgende: 
Institusjonsopphold    fra kr. 76 900,- til kr. 170 000,- pr mnd. 
Spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem 
fra kr. 36 200,- til kr.   85 000,- pr mnd. 
Spesialiserte hjelpetiltak MST fra kr. 18 100,- til kr.   15 000,- pr mnd. 
Kommunene vil bli kompensert for økt økonomisk ansvar for barnevernet gjennom 
en økning i kommunens rammetilskudd. Kompensasjonen blir fordelt med 
utgangspunkt i kostnadsnøklene i inntektssystemet. I henhold til KS sine 
beregninger vil Nannestad kommune i 2022 motta 8,7 mill. kroner som er endring 
av egenandeler, innlemming av øremerkede stillinger og avvikling av 
refusjonsordningen. I Nannestad er budsjettet for 2022 styrket med 11,875 mill. 
kroner på grunn av reformen, nærmere omtalt under økonomiske rammer. 
 
4) Barnevernreformen 2022 og forebyggende innsats/arbeid: 

Intensjon med reformen og det økte ansvaret er at det skal gi kommunen bedre 
muligheter og sterkere insentiver til å prioritere forebyggende tilbud til barn og 
familier. 

En av kommunens og barneverntjenestens generelle oppgave er forebyggende 
virksomhet. Barneverntjenesten vurderer at kommunen må prioritere det 
forebyggende arbeide enda høyere i årene fremover.  
Vedtatt handlingsplan for tidlig innsats i Nannestad kommune er et godt verktøy for 
dette. Et av hovedmålene med «Tidlig inn» er blant annet å redusere den høye 
ressursbruken i barneverntjenestene som brukes til både hjelpe- og omsorgstiltak. 
For å klare dette må kommunen som helhet, så tidlig som mulig, klare å fange opp 
innbyggere som strever eller som er utsatt for risiko. Tidlig innsats er det som gir 
de beste resultatene innen forebyggende arbeid. Tidlig innsats, med tiltak som er 
godt tilpasset barnas og familienes behov, er først og fremst en investering i 
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innbyggernes velferd, men må også ses på som en investering som vil spare 
kommunen og samfunnet for belastninger senere. 
 

Vedrørende reformen er det usikkerhet rundt hva som er forventet av 
barneverntjenesten i forbindelse med målet om tidligere innsats, og om 
barneverntjenesten vil få tillagt nye/endrede oppgaver i forbindelse med dette. I 
dialog med Statsforvalteren er det etterlyst en tydeliggjøring av hva som blir 
barnevernets oppgaver og hva som skal ivaretas av andre tjenester som f.eks. 
barnehage, skole, helse og andre lavterskeltilbud i kommunen ift. reformen.  

Hensynet til barnets beste er grunnleggende for barnevernets arbeid. Barnevernet 
skal ivareta barnas beste når foreldre og andre omsorgspersoner av ulike grunner 
ikke klarer å gi tilstrekkelig omsorg. Det betyr ikke at det alltid er barnevernet som 
skal stå for tiltakene som iverksettes. Sett fra barnas og familienes side er riktig 
tiltak viktigere enn hvem i kommunen som gir tiltaket. 

 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Barneverntjenesten vil fortsette å ha fokus på økonomi og internkontroll også i 
neste handlingsperiode. Internkontroll vurderes å være nyttig både ift. gode rutiner 
for arbeid med meldinger og undersøkelser, bedre evalueringspraksisen og 
iverksettelse av mer spissede tiltak slik at hjelpen blir kortvarig og intensiv. Det er 
dokumentert at tjenesten har høy omløpshastighet i saker, men at vi hele tiden må 
tilstrebe oss på å bli enda bedre i forhold til dette. Det tilstrebes at alle saker 
vurderes nøye ut fra faglige, etiske, økonomiske og forsvarlige kriterier. I tillegg vil 
tjenesten prioritere eventuelle endringer på egen praksis og interne rutiner som 
følge av flere saker mot Norge i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen.  
 
Barneverntjenesten vil fortsette å prioritere forebyggende akuttarbeid for på best 
mulig måte unngå at barn/ungdom haste flyttes eller plasseres for oppvekst. I 
tillegg vil det i større grad etterstrebes å finne andre omsorgsbaser for barn og 
ungdom i familie og nettverk der plassering utenfor hjemmet er nødvendig. Dette 
presiseres også iht. endringer i Lov om barneverntjenester. 
 
Nannestad barneverntjeneste fortsetter sitt samarbeid med Stillasbyggerne. 
Stillasbyggerne startet som et prosjekt i 2015, men er nå inn under ordinær drift 
ved A-hus. Alle barn som er under omsorg av Nannestad kommune får 
gjennomført en kartlegging av et spesialistteam bestående av psykolog- og 
barnevernfaglig ansatt. Fokuset er å minske og forhindre utviklingen av psykiske 
vansker, samt øke barnas livskvalitet. Dette er tiltak som viser seg å styrke 
nettverket rundt det enkelte barn, øke livskvaliteten samt redusere utilsiktede 
flyttinger fra fosterhjem. Stillasbyggerne vil fortsatt være med å kvalitetssikre 
tjenestens fosterhjemsarbeid, øke tjenestens kompetanse (psykologperspektivet), 
samt bistå i veiledning av ansatte slik at sykmeldinger kan minimeres eller unngås. 
Med bakgrunn i at barneverntjenesten vil få et økt ansvar i forhold til ordinære 
fosterhjem, vil et videre samarbeid med Stillasbyggerne bli svært viktig framover. 
 
Barneverntjenesten vil bidra til offensiv satsing på tidlig intervensjon, 
relasjonsbygging og samarbeid med øvrige tjenester i kommunen. Samtidig har 
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barneverntjenesten et mål om å kunne tilby mer informasjon og veiledning til våre 
naturlige samarbeidspartnere i kommunen. 
 
Barneverntjenesten vil ha fokus på kompetanseheving innenfor eget fagfelt i 
handlingsperioden. Fokuset vil blant annet være på endringsbaserte tiltak og fokus 
på foreldreveiledningsprogram, som tar sikte på å stoppe og/eller reversere skader 
barn kan utsettes for i et krevende oppvekstmiljø. Fokuset vil fortsatt være at barn i 
all hovedsak skal vokse opp sammen med sin biologiske familie. Det vil videre 
settes søkelys på kompetanseheving i barnevernfaglig veiledning, jus, ledelse, 
vurdering av barnets beste, ulike former for vold som barn utsettes for 
(seksualisert, psykisk og fysisk), samt hvordan avdekke alvorlig omsorgssvikt ut fra 
«Barn i risiko-modellen». 
 
Barneverntjenesten vil tilstrebe og ha ulik kompetanse innenfor egen tjeneste. I 
tillegg vil felles kompetanseheving (Cos-P, Barnesamtalen, Traumesensitivt 
barnevern, PYC) på tvers av kommunegrensene og fagfelt prioriteres i 
handlingsperioden. Dette for å skape en felles plattform i henhold til enkelte 
modeller/metoder, som igjen vil gjøre barneverntjenesten og kommunen mer 
«helhetlig» i samarbeid for innbyggernes beste. 
 
Prioritert satsing på videre interkommunalt samarbeid mellom 
barneverntjenestene på Øvre Romerike og Lunner kommune i 
anledning barnevernreformen: 
I forbindelse med barnevernreformen ble det fra Statsforvalteren og Bufdir initiert at 
det skulle dannes læringsnettverk på tvers av flere kommuner. Kommunene i 
læringsnettverket fikk i oppgave; 

o å utvikle en overordnet plan for kompetanse- og kvalitetsutvikling som kan 
gjelde for kommunene i nettverket  

o å sette i gang utviklingsprosjekter med utgangspunkt i lokale risiko- og 
tilstandsvurderinger  

o å legge til rette for fagmiljøer på tvers av kommunegrensene som kan bistå 
med kollegaveiledning, og gi støtte i arbeidet med enkelt saker. 

 
Barnevernlederne på Øvre Romerike har i flere år hatt faste møter en gang pr 
måned, og det var naturlig at ledernettverket ble etablert som læringsnettverket på 
Øvre Romerike. Fra tidligere har ledernettverket hatt dialog om å etablere en felles 
tiltakspool ift ulike hjelpetiltak, uten at ledernettverket har kommet videre med 
dette. Barneverntjenestene på Øvre Romerike har tidligere deltatt på felles 
kompetanseheving med Øyvind Kvello (Barn i risiko, implementering av «Kvello-
metoden») og Traumebevisst omsorg i regi av RVTS Øst (ressurssenter om vold, 
traumatisk stress og selvmordsforebygging).  For å få til en god kvalitetsutvikling 
samt skape felles fagfelleskap ut fra lokale forhold og behov, besluttet 
læringsnettverket å ha fokus på fosterhjemsområdet. Begrunnelsen for dette er 
blant annet at oppfølgingene av barn under offentlig omsorg, samt oppfølging av 
fosterhjem ofte er i tilsynsmyndighetenes og medias søkelys. Fosterhjemsområdet 
er et område innenfor barnevernfeltet som ofte får kritikk, og fokuset rundt 
kompetanse og kvalitet på oppfølging er stor. I tillegg er dette de mest sårbare 
barna barnevernet jobber med og som den enkelte kommune har omsorgen for. 
Det at det er kommunen som har omsorgen for disse barna fordrer at den enkelte 
kommune har et stort ansvar for at barna får god og utviklingsfremmende omsorg i 
de fosterhjemmene de skal vokse opp i. 
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Bakgrunnen for prosjektet er at det på Øvre Romerike er store forskjeller på 
organisering og størrelse på barneverntjenestene. Disse individuelle forskjellene 
vurderer læringsnettverket som en tilstandsvurdering på risiko ift. hva den enkelte 
barneverntjenesten kan tilby sine fosterhjem, hvordan det følges opp og ikke minst 
kvaliteten på fosterhjemsarbeidet som utføres i de ulike kommunene. 
Tilstandsvurderingen blir at et samarbeid på fosterhjemsområdet på tvers av 6 (71 
kommuner fra 2020) vil styrke kompetansen til de som jobber med 
fosterhjemmene. Samtidig vil kommunene på sikt kunne tilby samme oppfølging og 
tiltak, og bli mer tilgjengelige for fosterhjemmene gjennom systematisk og tett 
oppfølging og veiledning med høy faglig kvalitet. 
 
Intensjonen med et slikt samarbeid er blant annet å få til et større 
fagfelleskap/miljø, i tillegg til å utnytte fordelene det vil være å stå samme for å 
møte barnevernreformen 2022 - både med tanke på økte oppgaver og utgifter. Det 
vil prioriteres mer samarbeid på tvers av kommunene innenfor ulike områder på 
barnevernområdet i handlingsperioden. 
 
Læringsnettverket på Øvre Romerike og Lunner kommune, har i prosjektperioden, 
satset på å få etablert et veiledningsteam på tvers av kommunen som et 
interkommunalt fosterhjemssamarbeid. Hovedmålet er at prosjektet skal inn i 
ordinær drift som et vertskommunesamarbeid fra 2022 i tilknytning til reformen. 
Hovedmålet med prosjektet er å forebygge utilsiktede brudd i fosterhjem, i tillegg til 
å redusere/unngå kjøp av veiledningsoppdrag i fosterhjem fra private aktører.  
Utilsiktede brudd i fosterhjem er svært økonomisk krevende for den enkelte 
kommune, men først og fremst svært uheldig for barn som allerede er blitt flyttet fra 
sine biologiske foreldre. 

 
Læringsnettverket på Øvre Romerike og Lunner kommune har fått mye 
tilskuddsmidler til dette prosjektarbeidet i 2019/2021. Statsforvalteren har samtidig 
uttalt at hvis vi lykkes med en overgang fra prosjekt til ordinær drift, vil vår modell 
kunne benyttes i flere barneverntjenester og nettverk i Norge.  
 
Støttepilar er i dag et etablert veilendingsteam med tre ansatte i prosjektstillinger. 
Støttepilar har allerede startet opp med gruppeveiledning for fosterhjemmene på 
Øvre Romerike og Lunner kommune. Tilbud om gruppeveiledning til fosterforeldre 
er en av oppgavene kommunen overtar fra staten 01.01.2022. I tillegg mottar 
teamet henvisning om individuell veiledning til fosterhjem som står i ekstra 
utfordringer, hvor hensikten er å forebygge utilsiktede brudd i fosterhjemmet. Et av 
delmålene med å tilby veiledning gjennom Støttepilar er blant annet å kunne fase 
ut private aktører, som benyttes til dette i dag. 
 
Læringsnettverket på Øvre Romerike og Lunner kommune vil i 2021 legge frem 
saken for politisk behandling for å få Støttepilar over i ordinær drift som et 
vertskommunesamarbeid fra 01.01.2022, hvor Nannestad kommune er foreslått 
som vertskommune.  
 

                                                
1 Lunner kommune ble en del av Viken fra 1.1.2020, og ble en del av barnevernledernettverket på 
Øvre Romerike januar 2020. 
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Virksomhetens mål i handlingsperioden 
 
 

  
  

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter

Resultat 
2019

Resultat 
2020

Mål
2022

Periodemål
2023-2025

Utført Uført Pågående Pågående

Utført Utført Pågående Pågående

Tidlig innsats 5,9 % 6,3 % 6,0 % 6,0 %

Tverrfaglig samarbeid
Bidra ti l utarbeidelse av en helhetlig 
strategisk handlingsplan for samarbeid for 
barn, unge og familier i Nannestad 

Utført Utført
Delta i ulike styringsgrupper med fokus på 

tverrfagl ig samarbeid til  innbyggernes beste. 
Bruke kompetanseressurser på tvers av 

Evaluering av endring i 
det tverrfaglig 

samarbeid 

17,8 % 16,6 % 16,0 %
Ha en stabil og god 

grunnbemanning

            9 583           9 449 10 000,-
Redusere nivået i  takt 
med kommunens egne 

ti ltak

Pågående Uført  

STØTTEPILAR (interk.vei ledningsteam 
fosterhjemsområdet) er etabler med 3 

vei ledere (prosjektstil linger). Prosjekt over i 
ordinær drift som vertskommunesamarbeid.

Gi et godt 
gruppevei ledningsti lbud 
til  al le fosterhjem + noe 
individuell  veiledning. 

Redusere bruk av private 
aktører på 

fosterhjemsområdet
Det vises til 
Årsrapport 

2020 fra 
barnevernva
kta. Websak 
20/43995-3

Utført
Opprettholde et godt samarbeid med 

barnevernvakten

Opprettholde et godt 
samarbeid med 

barnevernvakten

Effektivisering ved 
bruk av ny 
teknologi  

Pågående

Vi er i dag 
full  digitale 

med svar 
ut/svar inn

Følge utvikl ing iht digitalisering, event. 
overgang til nytt fagsystem. 

Følge utvikl ing iht 
digital isering, event. 

overgang til  nytt 
fagsystem 

Ikke 
gjennom-

ført

ikke 
gjennomf.

Sette av midler og gjennomføre 
brukerundersøkelse i regi av KS

Bør gjennomføres annen 
hvert år. 

Utført
Ikke 

oppnådd, 
se 

Redusere bruk av private konsulenter til  
saksbehandling

Ingen bruk av private 
konsulenter ti l 

saksbehandling

Utført status quo

Fortsette med 2 familieveiledere på 
hjelpeti ltakssiden og ivaret hjelpeti ltak i 
størst mulig grad innenfor egen tjeneste. 
Samarbeide med andre tjenster iht. å øke 

fagfellesksapet og kompetansen

Famil ievei lederne vil  få 
økt sin kompetanse 

gjennom  sertifiseringer i 
ulike metoder. Eventuelt 

vurdere en 
famil ievei lederstill ing ti l 

på sikt.

Utført intern 
omroganiser

ing
status quo

 STØTTEPILAR - interkommunalt 
vei ledningsteam på fosterhjemsområdet som 

et vertskommunesamarbeid 

Prosjektet "STØTTEPILAR" 
er etablert som et 

vertskommunesamarbei
d mellom kommunene på 
Øvre Romerike og Lunner 

kommune

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom
-0,3 % (merforbruk) til  2,0 % 
(mindreforbruk)

-16,8 % -1,4 % Mellom 2,0 og - 0,3 %
Mellom 2,0

og -0,3 %

86,0 % 93,3 % 95,0 % 95,0 %

Vri  ressursbruk fra 
behandl ing til  
forebygging og 
tidl ig innsats

Redusere/avvikle kjøp av konsulenttjeneste, saksbehandl ing

Redusere/avvikle kjøp av konsulenttjeneste, til takssiden.

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 2022 iverksettes og fungerer 
(ressursteam)

Optimal isere 
ressursbruk

Øke nærværsprosent

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Barneverntjenesten følger utviklingen iht. fagsystemet Familia

Brukerfokus Brukerundersøkelse

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Samhandling

Barnevernledernettverk, læringsnettverk i regi av Statsforvalteren i ft 
"møte det nye barnevernet" 2022

Samarbeid og bruk av døgnåpen Barnevernvakt (døgnåpen fra 
31.12.17)

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Motvirke 
utenforskap og 
sosiale ul ikheter

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 til tak per årsverk

Netto driftsutgifter ti l barnevernstjenesten per innbygger 0-22 år (kr)
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13 NAV 

 
 
Tjenester og oppgaver 
NAV Nannestad Gjerdrum skal gi innbyggerne gode arbeids-, velferds- og 
sosialtjenester gjennom å få flere i arbeid og få til økt inkludering av utsatte 
grupper på arbeidsmarkedet. NAV skal sikre konsentrert, koordinert og samordnet 
innsats i inkluderingsarbeidet, og ha faglige og strategiske satsinger og 
utviklingsarbeid sammen med kommunens virksomheter, arbeidsmarkedet, helse-
/utdanningssektoren og fylkeskommunen. NAV har videre et særskilt ansvar for 
sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, introduksjonsordningen, Husbankens 
virkemidler, frivillig-/tvungen forvaltning og rådgivning knyttet til gjeld.  

Økonomiske rammer 
NAV Nannestad Gjerdrum skal sikre gode tjenester innenfor det økonomiske 
handlingsrommet. I perioden vil NAV bidra til å løfte frem utfordringer til strategiske 
diskusjoner med partnerskapet og eierkommunene. NAV skal strekke seg langt for 
å levere fremtidsrettet tjenester i tråd med den digitale utviklingen i samfunnet, og 
tilpasset den enkelte brukers behov. Dette vil gi gevinster i form av kvalitet i 
tjenestetilbudet og øke mulighetene for mer samarbeid med andre tjenester.  

I perioden skal NAV bosette 10 flyktninger etter anmodning fra IMDI.  

 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
NAV Nannestad Gjerdrum har etter pandemien og den økte ledigheten forsterket 
innsats mot brukergruppene. Det er fortsatt stor usikkerhet i forhold til den store 
ledighetens varighet, noe som kan gi tjenesten utfordringer. Koronasituasjonen har 
bidratt til store endringer i arbeidsmarkedet lokalt og nasjonalt, og effekter fra 
langtidsledigheten kan gi økonomiske konsekvenser for NAV.  

Gjeldsrådgiving/økonomisk rådgiving: Frem til september 2021 har det kommet inn 
60 nye saker om økonomisk rådgiving til NAV NANNESTAD. Sakene kommer fra 
alle innbyggere i Nannestad kommune, både de som er i ordinært lønnet arbeid og 
som har en ytelse fra NAV. Dette er en nedgang på 8 % sammenlignet med 
samme periode i 2020.   NAV har en målsetting om å avholde alle førstegangs 
samtaler snarest mulig og senest innen 3 uker. Sakene er kompliserte, og det tar 
lang tid å finne løsninger. Dette gjør at NAV til enhver tid har en relativt stor 
portefølje med saker under arbeid.  NAV ser viktigheten av å prioritere dette 
arbeidet også i tiden fremover for å forhindre at innbyggere pådrar seg store 
økonomiske vansker grunnet disponeringsproblematikk. Det er en tendens til at 
sakene blir stadig mer omfattende og kompliserte. Det er forventet en økning i nye 
saker fremover da effekten av at pandemien avtar, gjør at det er en stor økning i 
antall nye inkassosaker denne perioden.   

Startlån/tilskudd: Startlånsrammen for 2021 er 30 mill. kroner. Pr september er det 
utbetalt lån for 30 millioner.  Utlånsrammen for 2021 er oppbrukt pr 1.9.2021. Det 

NAV Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 13 819 13 900 14 381 20 788 6 407 21 450 22 224 23 023
Andre driftsutgifter 11 093 11 148 11 157 14 082 2 925 13 966 14 055 14 262
Driftsinntekter -2 819 -589 -579 -10 402 -9 823 -10 586 -10 783 -10 983
Sum 22 093 24 459 24 959 24 468 -491 24 830 25 496 26 302

Handlingsprogram
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er i den forbindelse søkt om 10 millioner kroner i tilleggsbevilling for 2021 Det er 
mottatt 117 søknader om startlån pr. september 2021.  Vi har lykkes i å få alle 
søknader inn registeret inn elektronisk. I de situasjoner hvor søker ikke har klart å 
søke elektronisk gjennomføres samtaler med søkerne og vi har bistått med 
søknadsprosessen. Det er ønskelig å ha gode lånerammer på startlån for å 
understøtte boligsosial handlingsplan. 
 
 
Økonomisk sosialhjelp: Det er viktig å forebygge økte kostnader og merforbruk av 
økonomisk sosialhjelp. Som tiltak for dette gjennomføres økonomisk 
kvalitetskontroll hver mnd. NAV har et ønske om å tilby gode arbeidsrettede tiltak 
og anvende aktivitetsplikten for alle brukere. Nannestad kommune har iverksatt 
DIGISOS (digital sosialhjelpsøknad), og 95 % av søknadene mottas digitalt. Dette 
har ikke medført økning i antall søknader eller behov. 
 
Etter at Covid 19 rammet oss antar vi at det kan bli noe økte utgifter på 
sosialhjelpsområdet i de nærmeste årene. Det er foreløpig usikkert når og i hvilket 
omfang ettersom vi ikke kjenner detaljer i nylig framlagt statsbudsjett og hvordan 
staten vil bidra med økonomiske virkemidler. Dersom den store arbeidsledigheten 
fortsetter, kan det ventes økning i sosialhjelpsutbetalinger i 2022-2023. Det er i 
tillegg meldt om høye strømpriser fremover, noe som også kan medføre økte 
utbetalinger. 
 
Flyktninger/introduksjonsprogrammet: Det ble bosatt 8 flyktninger i desember 
2020, slik at det totalt ble bosatt 10 flyktninger i 2020. Det har i 2021 blitt bosatt 8 
personer per oktober. De bosatte er fra Syria, Sudan, Iran og Irak. Noen av 
flyktningene er kommet til Norge som asylsøkere, de fleste er 
overføringsflyktninger og kom direkte fra et transittland til Nannestad. 
Utdanningsnivået på de bosatte flyktningene er varierende og det kreves 
differensiert oppfølging ved bosetting.  De sist bosatte flyktningene har rettigheter 
og plikter etter den nye Integreringsloven. Her inngår norskundervisning på ulike 
nivå, foreldreveiledning, livsmestring, karriereveiledning, opplæring i norsk 
arbeidsliv og deltakelse i lokalsamfunnet. Samhandlingen mellom kommunens 
ulike virksomheter og enheter er viktig for å bidra til en god integrering for de 
nybosatte. Arbeidsrettet oppfølging eller utdanning har hovedfokus i 
introduksjonsprogrammet og målet er økonomisk selvhjulpne innbyggere.  
Det jobbes videre med å få til bedre samhandling og ansvarliggjøring med de 
frivillige, lag og foreninger i kommunen.  
 
Arbeidsledighet/Arbeidsavklaringspenger/Uføre 
Som kjent er Nannestad sterkt rammet av økt ledighet som følge av pandemien. 
Andelen hel – og deltidsledige var pr september 2020 på 13 % for Nannestad og er 
pr. september 2021 3,2 %, så en jevn nedgang i ledigheten. Det er meget 
ressurskrevende arbeid å få så mange ledige over i arbeid, men vi ser en positv 
trend nå i arbeidsmarkedet. 
 
I 2020 mottok 3,4% arbeidsavklaringspenger, og pr. september 2021 er tallet 3,9%. 
I samarbeid med egen rus – og psykisk helsetjeneste (støttetjenester), 
distriktspsykiatrisk helsetjeneste (DPS/ARA) har NAV opprettet et eget team med 
jobbspesialister som jobber etter en evidensbasert metode (IPS) for å sikre 
jobbfastholdelse. 
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Uføreandelen i Nannestad kommune er stabil på ca. 8 %. Det vil være viktig å 
vurdere gode tiltak for denne gruppen for å unngå videre økning, samt se på 
muligheten for en helt eller delvis tilbakeføring til arbeidslivet.  
 
Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
 

 Sikre kostnadseffektive tjenester med god kvalitet for alle våre 
brukergrupper 

 Bidra til et stabilt sosialbudsjett samtidig som man sikrer innbyggere med 
økonomiske vansker 

 Sikre differensierte oppfølgingsløp med høy grad av brukerinvolvering 
 Sikre godt integreringsarbeid i samarbeid med kommunes øvrige 

virksomheter 
 Økt fokus på samhandling i egen kommune  
 Pålitelig forvaltning 

 
 
Virksomhetens mål i handlingsperioden 
 
 

 

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode

Resultat 
2019

Resultat 
2020

Mål
2022

Periodemål
2023-2025

KOSTRA 0,3 % 0,2 % 2,6 % 2,6 %

KOSTRA 65 83 Positiv trend Positiv trend

KOSTRA 6 8 Positiv trend Positiv trend

Imdi 85,0 % 60,0 % Positiv trend Positiv trend

22,0 % 22,0 % Positiv trend

KOSTRA 3,4 % 2,9 % 4 mnd Positiv trend

Sette 
Gardemoregionen 
på kartet som 
integrert bo- og 
arbeidsmarked.

35 stk pr mnd 100,0 % 400 per år Positiv trend

85,0 % Positiv trend 95,0 %

96,0 % Positiv trend Positiv trend

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom
-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)

Agresso 0,2 % 13,7 %
Mellom 2,0 og -

0,3 %
Mellom 2,0

og -0,3 %

50,0 % 55 % Positiv trend

90,3 % 95,9 % Positiv trend Positiv trend

Øke andelen bedriftskontakter  i  kommunen og nær-regionen, for både 
Nannestad og Gjerdrum

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi
Effektivisering ved 
bruk av ny 
teknologi 

Øke andelen digitale sosial-hjelps-søknader ti l 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

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Motvirke 
utenforskap og 

sosiale ulikheter

Andel sosialhjelpsmottakere i  forhold ti l innbyggere i  alderen 20-66 år

Antall  sosialhjelpsplikt med forsørgerplikt for barn under 18 år

Antall  mottakere av kvali fiseringsstønad

Antall  deltakere i  introduksjonsprogrammet med overgang til  arbeid
Strategisk mål 2: Oppvekst

Tidlig innsats

Øke andelen elever som gjenomfører videregående skole i  kommunen - 
redusere frafal l

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 18-24
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14 SKOLE 

 
 
Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet skole består av enhetene Maura, Eltonåsen, Preståsen og 
Kringler-Slattum barneskoler med hver sin SFO, Nannestad ungdomsskole, samt 
PPT.  
 
Området omfatter i tillegg saksbehandling og administrasjon felles for 
skoleområdet, kompetanseutvikling for lærere og ledere, voksenopplæring inkl. 
norskopplæring, grunnskole for flyktninger, samt saks-behandling tilknyttet elever 
fra Nannestad som går på skole i andre kommuner. 
 
Økonomiske rammer 
Virksomhet skole er kompensert for lønns- og prisvekst for 2022. Som for de andre 
virksomhetene er det innarbeidet et effektiviseringskrav for 2022. Det utgjør kr 
553 000,- for virksomheten.  
Virksomheten er foreslått styrket med noe midler knyttet til økte kostnader for 
leasing av PCer på grunn av økt elevtall, samt et økt tilskudd til 
voksenopplæringen på 123 000,-. I tillegg ligger det an til at virksomheten styrkes 
med midler til leirskole for barnetrinnet. 
Det er foreslått en innsparing på drøye 1 million kroner for virksomhet skole for 
2022. Det vil måtte tas fra ikke lovpålagte stillinger. Samtidig er det tenkt en 
styrking av lederressurs til Kringler-Slattum og midler til vikarbudsjett på skolene. 
Styrkingen utgjør omtrent 1 million kroner. Basert på dette blir det ikke noe reelt 
kutt for virksomhet skole, men en vridning av midlene.  
 
Midler knyttet til lærernormen kommer ikke lenger som et øremerket tilskudd, men 
kommunen er tilført midler i ramma som skal dekke disse utgiftene. Etter GSI-
rapporteringen hver høst ser vi hvor vi må styrke eller hvor vi eventuelt kan ha noe 
å gå på lærertettheten sammenliknet med normen.  
 
Moderasjonsordningen i SFO for lavinntektsfamilier ble utvidet til å gjelde også for 
elever på 3. og 4. trinn fra august 2021.  
 
  

Skole Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 184 784 188 679 179 961 183 359 3 398 189 226 196 035 203 096
Andre driftsutgifter 34 918 31 732 31 047 31 336 289 29 131 28 398 28 556
Driftsinntekter -38 683 -31 576 -24 518 -27 398 -2 880 -27 937 -28 529 -29 138
Sum 181 020 188 835 186 490 187 297 807 190 420 195 904 202 514

Handlingsprogram
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Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Strategiplan for mer og bedre læring 2018-2021 er førende for skolene også i 
skoleåret 2021/2022.  
Skoleåret 20/21 har hovedfokus vært innføringen av nytt læreplanverk i tett 
samarbeid med Høgskolen Innlandet (HINN). Dette er en del av desentralisert 
ordning for kompetanseutvikling og vil fortsette også i inneværende skoleår. 
I tillegg har kommunen fått innvilget noen midler i ordningen Spesialpedagogikk og 
inkluderende praksis, i et samarbeid mellom barnehage, skole og PPT. 
Kompetansemiljøet er også her HINN. 
 
Kvalitetsmeldingen for skoleåret 2020/2021 viser framgang på flere områder for 
Nannestadskolen sammenliknet med foregående år. 
 
Det er innført av 1:1 pc på mellomtrinnet etter vedtak i kommunestyret. 
Virksomheten har mottatt midler til elevmaskiner fra Statsforvalteren slik at også 3. 
og 4. trinn får 1:1 pc høsten 2021. Det er en prioritert oppgave å sørge for at den 
digitale satsingen i Nannestad skolen gir maksimal effekt for elevenes 
læringsutbytte og for deres mulighet til å utvikle digitale ferdigheter og den digitale 
dømmekraft de trenger for å mestre livene sine her og nå og i framtida.  
En sentral utfordring i handlingsperioden når det gjelder IKT vil være en gradvis 
utskifting av lærermaskiner.  
Nasjonal rammeplan for SFO ble iverksatt fra august 2021. 
 
Arbeid med ny strategiplan er i prosess og kommer på høring høsten 2021.  
 
 
Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Kompetanseutvikling knyttet til strategiplanen, rammeplan for SFO sammen med 
den kommunale kvalitetsplanen for SFO, gir retning og føringer for arbeidet i 
handlingsperioden. I tillegg følges plan for digital kompetanseutvikling opp i 
handlingsperioden. 
Samarbeidet med Høgskolen Innlandet vil fortsette i regi av desentralisert 
kompetanseutviklingsordning og Spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 
 
Strategiplan for skolestruktur og skolekapasitet gir føringer for utbygging av Maura 
skole og Preståsen skole, henholdsvis til en fire-parallell og tre-parallell. På 
Preståsen skal det i utbyggingen også legges til rette for en mulig utvidelse til fire-
parallell. Arbeidet skal iverksettes inneværende periode.  
Økningen i elevtallet på Kringler-Slattum vil også fort utfordre kapasiteten på 
skolen. 
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Virksomhetens mål i handlingsperioden 
 

 
  

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2019 Resultat 2020  Mål 2022

Periodemål
2023-2025

GSI 3,0 % 3,7 % 3,5 % 2,5 %

GSI 7,1 % 8,2 % 7,0 % 7,0 %

Folkehelseprofilen 20 % 20 % 20 % 19 %

Skoleporten 31,6 % 26,9 % 25,0 % 23,0 %

Skoleporten 36,0 % 26,7 % 25,0 % 25,0 %

Skoleporten 33,7 % 19,8 % 20,0 % 18,0 %

Skoleporten 39,8 % 32,7 % 35,0 % 30,0 %

Skoleporten 9,5 % 8,1 % 5,0 % > 4,0 %

Skoleporten 15,5 % 8,9 % 5,0 % > 4,0 %

Uteområdene på 
skolene skal 
fremme fysisk 
aktivitet

Preståsens 
uteområde 
ferdigstil t.

Pågående Pågående
Oppgradere 

uteområdene på 
skolene

Gode mil jøvalg og 
lavere transport-
behov

GSI 41,7 % 41,4 % 40,0 % > 35,0 %

Agresso 108.992 kr 295.654 kr >250 000 > 100.000

PC-tetthet ikke 
økt i  2019

1:1 innført for 5.-
7. trinn. Ingen 

endri ng i  
skolebøker ennå .

>500000 > 650.000

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom
-0,3 % (merforbruk) til  2,0 % (mindreforbruk)

Agresso -2,5 % -5,5 %
Mellom 2,0

og -0,3 %
Mellom 2,0

og -0,3 %

Agresso 92,8 % 92,3 % 95,0 % 95,0 %

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Effektivisering ved 
bruk av ny 
teknologi 

Lavere kostnader ti l kjøp av skolebøker på NUS - 1:1 pcèr

Lavere kostnader ti l kjøp av skolebøker på barnetrinnet - økt pc-tetthet

Optimalisere den 
samlede 
ressursinnsats Øke nærværsprosent

Elever som får skoleskyss (prosent)

Strategisk mål 2: Oppvekst

Tidlig innsats

Andel elever laveste mestringsnivå, lesing 5. trinn

Andel elever de to laveste mestringsnivåene, lesing 8. trinn

Andel elever laveste mestringsnivå, regning 5. trinn

Andel elever de to laveste mestringsnivåene, regning 8. trinn

Fremme trivsel  og 
motarbeide 
mobbing

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i månenden eller oftere, 7. 
trinn

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i månenden eller oftere, 10. 
trinn

Økt fysisk aktivitet på skolene

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Motvirke 
utenforskap og 
sosiale ul ikheter

Elever i  grunnskoler som får særski lt norskopplæring (prosent)

Elever i  grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)

Frafal l i  videregående opplæring
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15 BARNEHAGE 

 
Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet barnehage består av enhetene Midtbygda, Holter, Bjerke og 
Åsgreina barnehager, samt sju private 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, saksbehandling og 
enkeltvedtak på barnehageområdet, samt å forvalte tilskudd til de sju private 
barnehagene etter gjeldende retningslinjer.  
Økonomiske rammer 
Budsjettet for 2022 legger opp til en videreføring av driftsnivået som for 2021, men 
med et pålagt effektivitetskrav som utgjør 399 000 kr.  
 
Utgiftene på området er i all vesentlig grad direkte knyttet opp mot lovbestemte 
normer for tilskudd til private barnehager og til bemanningsnormer.  
 
Kommunale barnehager:  
Oppholdsbetaling er budsjettert ut fra barnegruppene i september med kjent 
merinntak ut året. Det er budsjettert med en redusert inntekt som følge av statlige 
vedtatte moderasjonsordninger på samme nivå som i 2021. Oppholdsbetalingen 
følger nasjonal makspris  og kostpenger er økt med deflator på 2,6 %.  
 
Private barnehager:   
Satsen for kommunalt tilskudd til drift er beregnet ut fra regnskap for kommunale 
barnehager 2020, justert med to ganger deflator. I forslag til statsbudsjett er det 
foreslått at tilskuddet til pensjon i private barnehager blir redusert fra 13% til 11%, 
med unntak av enkeltstående barnehager vil få en overgangsordning. Det er 
budsjettert med følgende satser for 100 % plass i ett år: 214.052 kroner for barn 
under tre år og 101.351 kroner for barn over tre år. Satsen har blitt redusert fra 
2021, noe som skyldes flere barn i de kommunale barnehagene. Sats for 
kapitaltilskudd blir fastsatt sentralt og er budsjettert på samme nivå som i 2021, da 
denne ikke er fastsatt av staten på nåværende tidspunkt.  
 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Effektiv drift i de kommunale barnehagene kombinert med god kvalitet og 
brukervennlighet vil fortsatt være førende. Fleksibel og god utnytting av 
barnehagekapasiteten er en nødvendig del av dette.  
Det nye kapittelet i barnehageloven om barnehagens psykososiale miljø har hatt 
mye fokus og er fulgt opp med kompetanseutvikling på området. De fire 
kommunale barnehagene og to av de private deltar i nettbasert 
kompetanseutvikling om et trygt og godt barnehagemiljø. Dette er en del av 
regional ordning for kompetanseutvikling. 

Barnehage Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 63 305 69 408 68 133 67 353 -780 69 508 72 013 74 605
Andre driftsutgifter 78 628 73 475 71 496 70 526 -970 69 968 70 451 71 547
Driftsinntekter -18 575 -15 718 -12 812 -13 384 -572 -13 734 -14 132 -14 539
Sum 123 358 127 165 126 817 124 495 -2 322 125 742 128 332 131 613

Handlingsprogram
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Utvidelsen av Bjerke barnehage er snart fullført, men det gjenstår fortsatt noe 
arbeid innvendig og med uteområdet. Det ferdigstilles i løpet av høsten 2021.  
Arbeidet med utvidelse av Midtbygda barnehage, herunder utfasingen av lille 
Midtbygda, er i prosess. Det er ikke tatt endelig stilling til hvordan utvidelsen skal 
være – da med tanke på et selvstendig modulbygg eller tilbygg til eksisterende 
bygningsmasse. 
 
De kommunale styrerne er tillagt store administrative og personalmessige 
oppgaver og opplever at tiden til pedagogisk ledelse ikke er tilfredsstillende. Dette 
området vil måtte ha fokus framover. 
. 
 
Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Vi ser at befolkningsveksten i kommunen fortsatt er stor og det vil også berøre 
antall barn i barnehage. Vi følger befolkningsprognoser og søknadsmengden til 
barnehageplass nøye, slik at tilbud og behov samsvarer best mulig, og kommunen 
oppfyller sin plikt til å tilby plass.  
 
Alle barn i barnehage har rett på et individuelt tilrettelagt tilbud uavhengig av 
funksjonsnivå. Barn som trenger ekstra støtte skal få den sosiale, pedagogiske og 
/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og 
likeverdig tilbud. Det vil bli lagt vekt på et nært samarbeid med barnevern, 
helsesykepleierne og PPT for å kunne ivareta tidlig innsats og barns beste på en 
god måte.  
 
Kompetanseutvikling: 
Fokusområdet for de kommunale barnehagene vil være trygt og godt 
barnehagemiljø som en følge av det nye kapittelet i barnehageloven som 
omhandler det psykososiale miljøet. Den nettbaserte kompetanseutviklingen er i 
regi av Utdanningsdirektoratet og det faglige innholdet er utarbeidet av Høgskolen 
Innlandet (HINN). Kompetanseutviklingen er en del av den regionale ordningen for 
barnehage. 
 
I tillegg har kommunen fått noe midler i ordningen Kompetanseløftet for 
spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Dette er et samarbeid mellom 
barnehage, skole og PPT. Kommunen har et samarbeid med HINN også i denne 
ordningen og skal i gang med et kartleggingsarbeid som en oppstart. 
 
Det må videre fokuseres på tiltak for å rekruttere og beholde barnehagelærere 
både i kommunale og private barnehager. Veiledning av nyutdannede 
barnehagelærere og nettverk for ansatte som er gitt midlertidig dispensasjon fra 
utdanningskravet, skal videreføres.  
 
Virksomheten har fokus på oppfølging av sykefravær og prosjektet «Innsatsbasert 
sykefraværsoppfølging» i et samarbeid med personal og NAV vil videreføres.  
 
 
 
Virksomhetens mål i handlingsperioden 
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 Arbeidsmål Måleparameter
Resultat 

2019 Resultat 2020
Mål

2022
Periodemål
2023-2025

72,3 % 71,9 % 76,0 % 78,0 %

25,7 % 22,16 % 25,0 % 25,0 %

17,5 % 17,5 % 18,0 % 18,0 %

27,2 % 32,2 % 40,0 % 42,0 %

Andel  styrere med godkjent barnehagelærerutdanning 100,0 % 100,0 % 100,0 %

70,6 % 73,5 % 90,0 % 98,0 %

75,8 % 77,2 % 80,0 % 85,0 %

94,1 % 92,4 % 96,0 % 98,0 %

Gode miljøvalg og 
lavere transport-
behov

Pågående Pågående Pågående Pågående

Interkommunale 
samarbeid

Pågående Pågående Pågående Pågående

Budsjettavvik Målt avvik på områdene mellom
-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)

-0,1 % -0,8 % Mellom 2,0
og -0,3 %

Mellom 2,0
og -0,3 %

87,5 % 84,7 % 90 % 93 %
Effektivisering ved 
bruk av ny 
teknologi 

Utført Utført Pågående PågåendeFortsette arbeidet med økt digitalisering

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  pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning

Andel  barn 1-2 år i  barnehage, i  forhold ti l innbyggere 1-2 år (Prosent)

Andel  barn 3-5 år i  barnehage, i  forhold ti l 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 ti l  innvandrerbarn 1-5 år 
(prosent)

Andel  barn som får ekstra ressurs ti l  styrket tilbud ti l  førskolebarn, i forhold ti l  
al le barn i barnehage. Alle barnehager (prosent)
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16 KULTUR 

 
 
Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet kultur består av enhetene Nannestad kulturskole og Nannestad 
bibliotek, i tillegg til kulturstaben.  
 
Kulturskolen driver primært opplæring av barn og unge innen kunst og kulturfag, 
men skal også være en ressurs i lokalmiljøet blant annet som leverandør av 
konserter og forestillinger. Nannestad bibliotek driver primært med formidling og 
utlån av bøker og andre medier, men har også utviklet seg til å være en møteplass 
for mennesker i alle generasjoner og en betydelig arrangør av ulike 
kulturarrangementer. 
 
Kulturstaben består i dag av virksomhetsleder, rådgiver idrett og friluftsliv, 
kulturkonsulent, fagleder barn og unge, to miljøarbeidere på ungdomsklubben og 
to utekontakter. Kulturstaben jobber med større arrangementer, tilskuddsordninger, 
oppfølging av lag og foreninger, friluftsliv, idrett og spillemidler, Den kulturelle 
skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, kulturminner, utleie av storsalen, 
Blackbox og kommunale idrettsanlegg.   
 
Videre har kulturvirksomheten forebyggende oppgaver gjennom ansvaret for 
oppfølging av SLT-arbeidet i kommunen. SLT står for «samlokalisering av rus- og 
kriminalitetsforebyggende tiltak» og utekontaktene er kommunens SLT-
koordinatorer. Kulturvirksomheten drifter videre fritidsklubben og 
sekretariatfunksjonen til ungdomsrådet samt at man innehar funksjonen barn og 
unges representant i plansaker.  
 
Økonomiske rammer 
Driftsnivået i 2022 vil i utgangspunktet følge dagens driftsnivå. Driftsbudsjettet til 
kulturvirksomheten dekker hovedsakelig lønnsmidler og tilskudd til frivilligheten. 
Dette innebærer også å inngå eller forlenge avtaler som stimulerer til fysisk 
aktivitet, som er viktig i et folkehelseperspektiv.  
 
2022 kan regnes som et mellomår for kulturvirksomheten når det gjelder aktiviteter 
i egen regi. Dette skyldes at de nåværende øvingslokalene til kulturskolen ikke er 
tilgjengelig i forbindelse med bygging av nytt kommunebygg, noe som innebærer at 
kulturskolen har tatt i bruk midlertidige øvingslokaler. Koronapandemien har ført til 
færre elever på kulturskolen og det jobbes iherdig med å rekruttere flere elever. 
Sammen med andre tiltak i kulturvirksomheten er dette nødvendig for å skape et 
lite handlingsrom og for å holde effektiviseringskravet på 0,5 % av netto 
driftsramme.  
 
 

Kultur Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 12 984 12 825 12 746 13 500 754 13 933 14 434 14 951
Andre driftsutgifter 10 685 3 607 3 531 2 972 -559 2 800 2 748 2 767
Driftsinntekter -4 549 -1 685 -1 786 -1 789 -3 -1 829 -1 877 -1 925
Sum 19 120 14 747 14 491 14 683 192 14 904 15 305 15 793

Handlingsprogram
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Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Samfunnet er i ferd med å åpne opp igjen etter koronapandemien og 
kulturvirksomheten tilpasser seg både dette og de store byggeprosjektene i 
kommunen i forbindelse med aktivitetene fremover. Kulturvirksomheten har merket 
en økt etterspørsel etter kulturelle tilbud og et stort engasjement fra frivilligheten. 
Spesielt for barn og unge har dette latt seg merke ved massiv oppslutning rundt 
sommerskole-aktivitetene sommeren 2021 og ny rekord på antall besøkende på 
fritidsklubben etter skolestart høsten 2021. I tillegg er frivilligheten veldig engasjert 
for å få i gang sine aktiviteter i ulike lag og foreninger.  
 
Det er veldig positivt med stor etterspørsel og stort engasjement tilknyttet våre 
tjenester, men det synliggjør også utfordringen med få ressurser tilknyttet 
kulturvirksomheten.  
Kommunen har god infrastruktur med nærhet til Oslo Lufthavn. I kommunen er det 
flere idrettsanlegg og kulturscener. Likevel er det relativt få store kultur- og 
idrettsarrangement og markeringer på regionalt og nasjonalt nivå. 
Nannestadfestivalen leverte et korona-vennlig arrangement i 2021 og satser videre 
med ny struktur fordelt på flere frivillige ressurspersoner. Hinderløpet «Romerikes 
Råeste» ble kansellert både i 2020 og 2021, men målet er å kjøre et nytt 
arrangement høsten 2022. Slike regionale tiltak er viktige for å sette Nannestad på 
kartet og være en driver for offensiv satsing i regionen. Som ellers med slike tiltak 
er det avgjørende med bistand fra frivillige fra lag og foreninger.  
 
Drift av kommunalt eide idrettsanlegg bygger på utstrakt bruk av spleiselag mellom 
kommune og lag- og foreninger. Enkelte lag eier og drifter også sine idrettsanlegg 
uten kommunal medvirkning (eks. anleggene på Maura og Holter), men med 
kommunale tilskudd i større eller mindre grad. En modell med sterk medvirkning fra 
lag- og foreninger i drift av kommunalt eide idrettsanlegg, kan være økonomisk 
gunstig for kommunen og effektivt i forhold til brukerne. Slike driftsmodeller har så 
langt vært en forutsetning for utvikling og kommunal medvirkning i finansiering av 
idrettsanlegg. Modellen er krevende og sårbar. Dette fordi dugnadsinnsatsen til 
enkelte medlemmer knyttet til drift av idrettsanleggene er av stor betydning, men 
kan også medføre at belastningen blir såpass stor at ildsjeler trekker seg ut.  
 
Siden storsalen, som er kommunens storstue for aktiviteter, holder stengt til våren 
2023 tar kulturvirksomheten utover alternative øvingslokaler i bruk andre lokaler for 
arrangementer. Bibliotekets scene vil bli brukt hyppig fremover og kulturskolen 
planlegger bruk av både velhus og Gjerdrum kulturhus den neste tiden.  
 
Biblioteket 
Nannestad bibliotek er en sentral møteplass for innbyggerne og for 
oppveksttilbudet i kommunen. Biblioteket er lovpålagt etter lov om folkebibliotek og 
har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, 
gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon 
for alle som bor i kommunen.   
 
Dette innebærer at biblioteket samarbeider tett med barnehager og skoler, med 
lesestunder og formidling av litteratur både i biblioteket og på deres egne arenaer. 
Bibliotekarene utdyper faglige temaer knyttet til læreplanene, og motiverer til økt 
lese- og skriveglede. Skoleåret 2021/22 har biblioteket i samarbeid med 
ungdomskolen mottatt prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket, til å gjennomføre et 
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prosjekt knyttet til den nye læreplanen om ungdom, helse og livsmestring, for hele 
9. trinn. 
 
Med implementering av biblioteket som portal i nytt bygg til kommunehuset vil 
biblioteket i enda større grad bli en uavhengig møteplass for alle og arena for 
offentlig samtale og debatt. Særlig ønsker biblioteket å satse videre på ungdom og 
eldre, og som tilbyder av bøker/medier til alle uansett alder og sosiokulturell 
bakgrunn. Dette bør gjøres ved etablering av meråpent bibliotek i de nye lokalene 
til biblioteket. Meråpent bibliotek eller selvbetjent bibliotek er en tjeneste som gir 
lånerne utvidet tilgang til bibliotekets lokaler og mediesamlinger, utenom ordinær 
betjent åpningstid. Tilgang til lokalene oppnås ved å oppgradere bibliotekkortet til 
adgangskort. 
 
I perioden med utbygging av nytt kommunehus er kommunens lokaler for 
kulturvirksomhet begrenset, og bibliotekets kulturarena blir dermed viktigere. 
Bibliotekets ordinære program er i gang og det ser ut til at Litteraturhuset i Oslo vil 
fortsette med strømming av forfattermøter og lignende etter pandemien. Dette er et 
kjærkomment tilskudd av kvalitetstilbud til våre innbyggere, som krever lite 
ressurser fra bibliotekets side. Biblioteket åpner opp for at kulturskolen og andre 
aktører, i denne perioden, legger noen av sine arrangementer til kulturarenaen 
utenom bibliotekets åpningstider. 
 
Kulturskolen 
Nannestad kulturskole er lovpålagt etter opplæringsloven og setter kommunen på 
det regionale kartet gjennom gode arrangementer og høy aktivitet. Som følge av 
rehabiliteringen av kommunehuset startet kulturskolen skoleåret 2021/2022 i 
alternative lokaler på Nannestad ungdomsskole og Preståsen skole. Oppstarten av 
nytt kulturskoleår har vært hektisk i nye lokaler, og ettervirkningene av lengre 
perioder med alternativ undervisning og avlysninger synes på elevantallet. Skolen 
har etter et og et halvt år preget av pandemi nå et elevtall på i overkant av 260 
stykker. Kulturskolen jobber nå aktivt for å øke elevantallet og bygge opp tilbudene 
våre. Spesielt er fokuset rettet mot gruppetilbudene (dans, teater, visuell kunst og 
beat produksjon) og instrumentalelever som er knyttet til korpset. 
 
I den kommende handlingsperioden er det viktig med tett dialog med virksomhet 
skole for god sambruk av lokalene, som både tilfredsstiller grunnskolens behov og 
kulturskolens behov. I og med at kulturskolens aktiviteter har vært på et minimum 
under korona-perioden, er det spesielt viktig å planlegge for å gjennomføre 
konserter, utstillinger og forestillinger slik at kulturskolenes elever får vist seg fram 
og motiveres for videre undervisning. Det er derfor et utstrakt behov for å finne 
alternative konsert- og forestillingsarenaer mens kommunehuset rehabiliteres. 
Kulturskolen er allerede, eller kommer til å gå i dialog med lokale grendehus, 
kirken, Evangeliehuset, Nannestad vgs. og Gjerdrum kommune for å løse dette.  
Det blir økonomiske ringvirkninger når vi må bruke budsjettmidler på leie av 
visningsarenaer og sceneteknikk i mye større grad. 
 
Det er for øvrig bekymringsverdig at kulturskolen i Nannestad i nasjonal målestokk 
scorer meget lavt på bemanning som nr. 320 av 356 kommuner jfr. Norsk 
kulturindeks, Telemarksforskning. I Nannestad er sysselsettingen innen kultur 5.73 
målt mot folketallet. Nannestad har 2.12 kulturarbeidere per 1.000 innbygger. Dette 
slår også ut på andel av elevene som går på kulturskolen, hvor det i Nannestad er 
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12.01 elever mot 21.79 prosent på nasjonalt nivå. Med flere lærere ville 
kulturskolen ha økt aktivitetsnivået og gitt flere barn et tilbud innen musikk og 
kultur. 
 
Den kulturelle skolesekken 
Den kulturelle skolesekken er en statlig nasjonal satsing som skal bidra til at alle 
skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Alle elever – 
fra 1. til 10. trinn på grunnskolen, og fra 1. til 3. trinn på videregående – er 
innlemmet i ordningen. Kulturadministrasjonen har ansvaret for innhold og 
organisering av DKS, mens skolene har ansvar for å sette innholdet i sammenheng 
med skolens læringsmål. 
 
Fylket leverer produksjoner direkte til skolene, men Nannestad kommune mottar 
også midler til å lage egne lokale produksjoner for elevene. Tilskuddsordninger er 
dermed en fin mulighet for å engasjere og synliggjøre lokale kunst- og 
kulturaktører. Det blir også gjennomført DKS-opplegg i samarbeid med blant andre 
Bygdemuseet og Historielaget, der elever får lære om Nannestads kulturarv 
gjennom besøk til Bygdemuseet og skolemuseet på Heimskringla. 
 
Den kulturelle spaserstokken 
Den kulturelle spaserstokken er en felles satsing fra Kulturdepartementet og Helse- 
og omsorgsdepartementet. Det er Kulturdepartementet som forvalter ordningen, og 
kommunene har anledning til å søke om midler. Ordningen har som mål å sørge 
for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. I Nannestad er 
det i hovedsak biblioteket og Frivilligsentralen som organiserer kulturtilbud 
finansiert av Den kulturelle spaserstokken, og med biblioteket som arena. Det blir 
viktig å opprettholde og videreutvikle arenaen biblioteket er for seniorene våre, 
mulighetene utvider seg selvsagt når nytt kommunehus er på plass. Framover er 
målet også å se på andre måter å nå eldre som ikke kan eller vil oppsøke 
spaserstokkentilbudet kommunen har i dag. Hvordan når vi disse med kunst- og 
kulturformidling av høy kvalitet? Samarbeid på tvers av kommunale virksomheter 
og over kommunegrensen kan åpne for nye og gode ideer og formidlingsprosjekt. 
 
Utvikling av arenaer for idrett og fysisk aktivitet 
Kulturvirksomheten ivaretar oppfølging av kommunale idrettsanlegg sammen med 
kommunal drift. Det er inngått samarbeidsavtale med idrettsrådet i kommunen med 
felles mål om at utvikling av idrett og fysisk aktivitet skal bidra til å skape et levende 
lokalsamfunn der innbyggerne finner trivsel, mening og trygghet. 
Som det fremgår av veiledning og prosedyre for søknad om spillemidler, kan 
kommunestyret gi tilskudd til idrettsanlegg og anlegg for kultur eller friluftsliv fra 
Nannestad kommunes idretts- og kulturanleggsfond. Eventuelle tilskudd avsettes 
av kommunestyret hvert år i forbindelse med behandlingen av 
handlingsprogrammet for kommende år. Vi opplever stadig flere søknader om 
spillemidler og kommunale tilskudd, og uten økning av fond vil dette medføre 
lenger venteliste for søkerne. 
 
Utover utvikling av ordinære idrettsanlegg som imøtekommer den organiserte 
idrettens behov, er det et sterkt økende behov for anlegg til egenorganisert fysisk 
aktivitet. I takt med utbyggingen av Nannestad må vi derfor ta hensyn til 
samlokalisering for å oppnå god areal- og kapasitetsutnyttelse. Dette gjelder 
spesielt utvikling av idrettsparken og skolegårdene. Samlokaliserte anlegg legger til 
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rette for at flere aktiviteter utøves i umiddelbar nærhet, i tillegg til sambruk som 
sikrer at anlegg «aldri» står tomme. Dette vil vi også redusere negative 
miljøkonsekvenser ved å tilrettelegge for kortere og/eller færre transportetapper 
med bil. 
 
I et folkehelseperspektiv er idrettsanleggene viktige tiltak i kampen for å motvirke et 
utviklingstrekk der stadig større grupper av befolkningen er og forblir inaktive. 
 
Kulturvirksomheten fikk våren 2020 og 2021 tilslag på tilskuddsmidler fra Bufdir til å 
opprette en egen BUA – utlånsordning i kommunen. BUA er ment som et 
lavterskeltilbud til kommunens innbyggere hvor man gratis skal kunne låne diverse 
utstyr til fritids- og friluftsaktiviteter.  
Arbeidet med BUA har stått litt på stedet hvil igjennom pandemien, men er nå 
gjenopptatt som en del av prosjektet tilknyttet ny svømmehall og rehabilitering av 
kunstgressbanen i idrettsparken. Målet er å få på plass utstyrsordningen i nær 
tilknytning til idrettsparken i løpet av 2022. BUA-ordningen er tenkt administrert 
med ressurser fra kulturvirksomheten, men med betydelig innsats fra frivilligheten.  
 
Nannestad Frivilligsentral 
Frivilligsentralen koordinerer kommunens frivillighetsarbeid og er kontaktpunkt for 
alle som ønsker å yte eller motta frivillig innsats i kommunen. Frivilligsentralen 
skaper sosiale møteplasser, rekrutterer- og bistår frivillige i drift av aktiviteter som 
også styrker kontakten mellom mennesker i nærmiljøet, på tvers av generasjoner 
og kulturer.  
 
Utvikling av møteplasser for ungdom i et forebyggende øyemed 
Gode kulturarenaer hvor ungdom får utfolde seg og oppleve inkludering og 
medbestemmelse, er viktig for utvikling og vekst. Ungdommens engasjement må 
tas på alvor i etableringen av nye møteplasser, og ungdom må oppleve at deres 
kompetanse på bl.a. bruk av sosiale medier, benyttes.  
 
Fritidsklubben har brukt tiden under pandemien hvor man lenge måtte holde stengt 
til å pusse opp lokalene og revitalisere tilbudet til barn og unge. I tett samarbeid 
med både Nannestad IL E-sport og School of Rock er lokalene nå totalrenovert, og 
flere nye aktivitetstilbud er på plass. Ungdommen kan nå game, kjøre live-stream, 
prøve musikkinstrumenter, ha åpen scene kvelder, se film og more seg med 
utallige spill og brettspill. Dette har resultert i at over 90 ungdommer finner veien 
innom fritidsklubben hver torsdag kveld. Dette er viktige tiltak i en kommune som 
ligger over landsgjennomsnittet i opplevd ensomhet, basert på tall fra Ungdata-
undersøkelsen. 
 
Utekontaktene driver forebyggende arbeid gjennom aktivt oppsøkende tjeneste. 
Utekontaktens rolle er et viktig tiltak innenfor kommunens rus- og 
kriminalitetsforebyggende arbeid.  De har nå også overtatt funksjonen som SLT-
koordinatorer. Dette sikrer god lokalkunnskap og et mandat på tvers av offentlige 
og private tjenester. Sammen med SLT-koordinator vil etableringen av en egen 
tidlig inn-koordinator være et viktig tilskudd til det forebyggende arbeidet.  
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Ungdom og demokratiarbeid 
Flere ungdommer er opptatt av å lære seg demokratiske prosesser, lære hvordan 
de kan drive politisk og frivillig organisasjonsarbeid. Kulturvirksomheten ivaretar 
sekretariatsfunksjonen til ungdomsrådet, og sammen med elevenes kommunestyre 
(EKOM) får mange ungdommer god skolering og erfaringer som de kan benytte i 
søknadsskriving, prosjektarbeid, arrangementsarbeid, politisk arbeid eller i arbeid 
som tillitsvalgte i frivillige organisasjoner. 
 
Ungdomsrådet har etter skolestart, høsten 2021, hatt muligheten til å avholde 
fysiske møter og det er nyttig å kunne ha gode samtaler i fellesskap igjen. Samtidig 
er ungdomsrådet engasjert i arrangementer for ungdom som kulturvirksomheten 
har ansvaret for. 
 
Integrering/inkludering 
En voksende andel flerkulturelle innbyggere gir noen utfordringer og mye ny 
kompetanse som er en styrke for å sikre mangfold og bredde i kulturtilbudene. 
Kommunen kan bidra til å hjelpe barn og foreldre inn i det frivillige organisasjonsliv 
og/eller inn i kommunale fritidstilbud. For kulturvirksomheten vil det være en 
prioritert oppgave å arbeide for å motvirke utenforskap gjennom både tilskudd og 
aktiviteter. 
 
Kulturvirksomheten har i planperioden mottatt flere tilskudd for å stimulere til 
aktiviteter for sårbare barn og ungdom. Igjennom midler fra både 
Utdanningsdirektorat (Udir) og Barn, ungdom og familiedirektoratet (Bufdir) har det 
blitt arrangert ferieaktiviteter samt at fritidsklubben har blitt oppgradert. Disse 
tiltakene vet vi at treffer målgruppene som ofte føler på utenforskap.  
 
 
Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Det vises til kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplaner for idrett, friluftsliv 
og kulturminner, og temaplan for kultur, for hvilke oppgaver som virksomheten skal 
prioritere i handlingsperioden. 
 
I Kommuneplanens samfunnsdel, er det tatt inn følgende strategiske mål som 
dekker/overlapper kulturvirksomhetens ansvarsområder:  
 
Folkehelse: 

- Styrke – i samarbeid med frivilligheten - møteplasser for fellesskap, kultur 
og fysisk aktivitet for alle aldersgrupper 

- Det skal sikres at det er turstier og friluftsområder i kort avstand fra der folk 
bor.  

- Motvirke utenforskap og sosiale ulikheter uavhengig av forskjeller i 
økonomi, helse, språk, kultur og utdanningsnivå̊ 

- Målrettet tverrfaglig innsats for å fremme psykisk helse og sosial inkludering 
- Vektlegge mestringsperspektivet for å motvirke ensomhet hos barn og unge 

og hos funksjonshemmede i alle aldre. Økt fokus på å fremme 
befolkningens helse ved å legge til rette for mestring og muligheter 
gjennom hele livet.  
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Oppvekst: 

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

- Uteområdene ved skolene skal ha en utforming som fremmer fysisk 
aktivitet 

- Sikre like muligheter for deltakelse i fritidsaktiviteter som idrett og kultur 
 
Miljø: 

- 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.  

 
Kommuneøkonomi: 

- Vri ressursbruk fra behandling til forebygging og tidlig innsats 
 
Videre henviser Kommuneplanen til temaplan for kultur, som ble vedtatt 12.2.19 i 
kommunestyret. Her er følgende overordnede mål etablert: 
 

A. Nannestad skal være kjent for god og tilgjengelig lokalkultur med bredde, 
høy kvalitet og stor aktivitet.  

B. Nannestad kommune skal sørge for at kulturlivet har forutsigbare 
økonomiske og organisatoriske rammer som legger til rette for et bredt 
spekter av aktiviteter og kulturtilbud.  

 
Det er videre tre målområder i kulturplanen: 

1. Kultur til alle 
a. Hindre kulturelt utenforskap og sikre bredest mulig deltakelse i 

kulturlivet 
b. Synliggjøre betydningen kultur har for folkehelse, integrering og 

deltakelse 
c. Involvere barn og unge i utvikling, planlegging og beslutninger  

2. Hver gang vi møtes 
a. Gode lokaler for alle kulturaktører i Nannestad  
b. Gode fora og møteplasser som sikrer dialog, samarbeid og 

nytenkning for alle deler av kulturlivet  
c. Et synlig kulturtilbud, lett tilgjengelig for både nye og eksisterende 

innbyggere  
3. Her skal vi trives og her skal vi bo  

a. Kulturhensyn skal være en naturlig del av all planlegging og 
utvikling i Nannestad 

b. Kulturnæring og faglig sterke og/eller regionalt interessante 
kulturprosjekter skal vies ekstra oppmerksomhet 

c. Nannestads kulturarv og kulturminner skal brukes og formidles 
aktivt.  

 
Kulturvirksomheten vil i den kommende handlingsperioden ivareta de prioriterte 
oppgavene, som også inkluderer oppfølging av nye lokaliteter i form av nytt 
kulturtun, nytt kommunebygg med bibliotek og rehabilitering av storsal og kjeller, 
utskifting av Nannestad kunstgress og prosjektert svømmehall ved 
Nannestadhallen.  
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HMS-tiltak i perioden 
Kulturvirksomheten vil sikre et høyt nærvær ved god og tett oppfølging av 
sykemeldte, samt stimulere til sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak. I 
tillegg vil det være et økt fokus på gjennomføring av tiltak avdekket i vernerundene. 
 
 
 
Virksomhetens mål i handlingsperioden 
 
 

 

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode

Resultat 
2019

Resultat 
2020

Mål
2022

Periodemål
2023-2025

KOSTRA 16 13 15

KOSTRA 7 10 10

2296 2671 2700 3000

76 84 85 90

50 50 120 150

3 0 3 5

106 32 100 110

42 235 35 598               43 000 45000

Samarbeid 
med Nav og 

skole

Samarbeid 
med NAV og 

skole

Samarbeid 
med NAV og 

skole

Samarbeid med 
Nav og skole

68 35 75 100

KOSTRA 10,5

KOSTRA 221 300

11 13 30 30

Sette Gardermo- 
regionen "på 
kartet"

3 0 3 3

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom
-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)

Agresso -3,6 % -33,0 %
Mellom 2,0

og -0,3 %

Agresso 97,1 % 94,3 % Positiv trend

Tidlig innsats

Samarbeid med barnevern om forebyggende innsats innen bibliotek, kulturskole 
og frivi l l ig kulturl iv

Antall  arrangementer i biblioteket for barn og unge

Barn 6-15 år i kommunens kulturskole

Elever i  kommunens kulturskole

Antall  arrangementer for al le i  ti lknytning ti l  skoleferiene (aktivitetsuker)

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Regionale kultur og idrettsarrangementer

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Optimalisere den 
samlede 
ressursinnsatsen

Øke nærværsprosenten

Strategisk mål 2: Oppvekst

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Styrke - i  samarbeid 
med frivi l l igheten

Frivil l ige lag og foreninger som mottar kommunalt ti lskudd, andre 
kulturaktiviteter

Frivil l ige lag og foreninger som mottar kommunalt ti lskudd, idrett

Turstier og 
fri luftsområder

Antall  brukere av stolpejakt

Utvide antall  stolper

Motvirke 
utenforskap og 
sosiale ulikheter

Øke antall  brukere på fritidsklubben

Arrangementer i  regi av ungdomsrådet

Antall  arrangementer - voksne

Øke antall  utlånte bøker/medier
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17 FOREBYGGENDE HELSEVERN 

 
 
 
Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet og virksomheten Forebyggende helsevern omfatter følgende 
funksjoner og tjenester:  

 Helsestasjon som består av helsestasjon 0- 5 år, ungdomshelsetjeneste, 
skolehelsetjeneste, jordmortjeneste samt smittevern. 

 Familieteam som består av familieveilederne samt 
frisklivskoordinator/frisklivssentral. 

 Rus og psykisk helse, samt Ambulerende ressursteam 
 Kommunepsykolog. 
 Tidlig inn-koordinator 
 Folkehelsekoordinator. 

 
Fra januar 2021 ble virksomhet Forebyggende helsevern reorganisert. Det var et 
politisk vedtatt. 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. 
 
Økonomiske rammer 
Virksomheten Forebyggende helsevern får tilført 4,7 mill. for 2022. Dette er midler 
som er øremerket til å betale for bemannende institusjonsplasser for 2 innbyggere i 
Nannestad kommune. 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. Dette er pasienter med behov som ikke kan dekkes i form av 
punkttjenester.  
 
Enheten Rus og psykisk helse har overtatt drift av ambulerende ressursteam. 
Dette har medført investeringer av blant annet leie av kontorlokalet: 100 000,- pr 
år, kontorinventar og teknisk utstyr samt trådløst nett. 

Forebyggende helsevern Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 22 062 33 327 29 477 32 989 3 512 34 044 35 270 36 538
Andre driftsutgifter 28 270 6 763 2 735 13 602 10 867 13 280 13 266 13 433
Driftsinntekter -10 001 -7 770 -2 394 -8 619 -6 225 -8 757 -8 905 -9 055
Sum 40 330 32 320 29 818 37 972 8 154 38 567 39 631 40 916

Handlingsprogram
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Det ble i 2020 politisk vedtatt at innbygger som strever, og får tjenester fra Rus og 
psykisk helse skal få et varmt måltid hver dag. Dette har en kostnad på 250 000,- 
pr. år. I vedtaket fulgte ingen midler.  
 
Som et resultat av at Rus og psykisk helse og Ambulerende ressursteam ble flyttet 
fra Støttetjenesten til Forebyggende helsevern, mistet tjenesten en 
merkantilfunksjon. Dette er utfordringer vi må finne gode løsninger på fremover.  
 
Helsestasjonen ligger etter med konsultasjoner på spesielt 2 og 4- åringer, det er 
et ønske om å ta dette igjen i løpet av høst/vinter. Det vil da bli en vikarkostnad på 
dette arbeidet.  
 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Tildeling av tjenester i Nannestad kommune må ses på i sin helhet. Dette vil skje 
gjennom et samarbeid med Støttetjensten, Helse og Forebyggende helsevern, 
samt støttefunksjoner i kommunen fra juss og økonomi.  
 
Kontorsituasjonen for mange ansatte i kommunen utfordrer oss i utøvelse av 
tjenestene. I virksomhetsledergruppen, og i videre planer for hvordan Nannestad 
sentrum skal se ut i årene fremover, jobbes det med en langsiktig plan.  
 
Bolig med bemanning for innbyggere med rus og/eller psykiske helseutfordringer 
bør kartlegges ift. behovet fremover.  
 
Lage en god og riktig kompetanseplan for 2022-2025 med involvering av alle 
tjenester.  
 
Sikre samarbeid, rolleavklaring og mandat for og mellom Folkehelsekoordinator, 
Tidlig inn-koordinator og kommunepsykolog. 
 
Folkehelsekoordinator har en 40 % stilling, og denne økes ikke for 2022. Det skal 
legges en god strategi for hva stillingen skal innebære og hvilke virkeområder den 
skal ha.  
 
Helsestasjonen og Corona 2021 og 2022 

 Det er blitt brukt betydelige ressurser fra virksomheten Forebyggende 
helsevern ifm Corona- pandemien. Egne ansatte til å oppspore smitte, 
besvare spørsmål fra befolkning, kommunale tjenester og næringsliv, 
bemanne Corona- telefon og støttetelefon. 

 En helsesykepleier var fra september -20 til august -21 tatt ut av tjenesten i 
40 % stilling for å drive smittevernarbeid. I tillegg ble Folkehelsekoordinator 
i 40 % stilling og skolehelsesykepleier i tilsvarende stilling tatt ut av sitt 
ordinære arbeid for å sikre god kvalitet i smittesporingen. Det ble satt inn 
vikar i 100 % stilling slik at dette ikke skulle gå ut over tilbud til barn og 
unge.  

 Fra mars -20 til dd er alle helsestasjonstjenestene styrt etter egne veiledere 
fra Helsedirektoratet. Helsestasjonen i Nannestad har fulgt disse, selv om 
det har vært krevende og anbefalingene stadig har skiftet. 

 Det er utfordrende å drive helsestasjon i en pandemi- situasjon. Fra 
Helsedirektoratet er det klare føringer for at barn, unge og gravide skal ha 
tilbud etter nasjonalfaglige retningslinjer selv om strenge smitteverntiltak 
skal iverksettes. Skolehelsetjenesten og jordmortjenesten drives, og har 
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blitt drevet tilnærmet normalt, men har utfordringer med økt fravær pga. 
luftveissymptomer hos ansatte eller ansattes barn. I perioder har vi hatt 
tilnærmet normal drift på helsestasjonen 0- 5 år, men har etter hvert måttet 
sette konsultasjoner «på vent». Dette gjelder primært 2- og 4- års 
konsultasjoner av barn som ikke har behov for spesiell oppfølging. Vi har 
prioritert ett hjemmebesøk (enten jordmor eller helsesykepleier), 
helsedirektoratet anbefaler fra begge. 

 Vi har ikke hatt tilbud om gruppekonsultasjoner ved 8 mnd. under Corona. 
Disse startet opp igjen september -21. Lokalene er «rigget» for å ivareta 
smittevernhensyn, alle leker og lesestoff er fjernet, venteplasser med 1- 2 
meter avstand og hånddesinfeksjon tilgjengelig mange steder. Det er 
anbefalt å ha færre tilstede på venterommet samtidig. Det er anbefalt 2 
meter avstand, men det lar seg ikke gjøre i flere av konsultasjonsrommene. 
Reglene endret seg 25.09.2021, da Norge åpnet. 

 Det har i Corona- perioden blitt benyttet noe overtid for alle involverte i 
telefon- tjenester og smitteoppsporingsarbeid.  

 
Fremover i handlingsperioden er dette de sentrale utfordringene for 
Helsestasjonen: 
 

 
 Fødselstallene i Nannestad øker. Hvis tendensen fortsetter vil 2021 få 200 

fødsler på 1,6 jordmorstilling.  
 0-5 helsestasjon vil få flere familier å gi konsultasjoner i til.  
 Lokasjonene til Helsestasjonene utfordrer arbeidsoppgavene i dag.  
 Etterslep på konsultasjoner pga Corona og omdisponering av ansatte.  
 Et økende trykk på skolehelsetjenester rundt barn og unge som strever 

med psykisk helse.  
 

 
Rus og psykisk helse 

 Fra 2021 ble enhet Rus- og psykisk helse overført til virksomhet 
Forebyggende helsevern. I tillegg er det overført 4,5 årsverk fra 
Ambulerende ressursteam til Forebyggende helsevern og gitt styrking på 
ytterligere 3 årsverk. Dette i henhold til vedtak i ADM-utvalget PS 13/20. 

 Hovedutfordringen er å dimensjonere lovpålagte tjenester i forhold til den 
økende pågangen til tjenesten. 
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 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 mtp. sakenes kompleksitet. 
Vi kan foreløpig ikke forutse hvordan livet etter pandemi vil påvirke denne 
utviklingen vi nå ser tendens til. Samtidig som komplekse saker har økt, 
spesielt pasientsaker som innebærer at behovet er døgnkontinuerlig 
oppfølging: bo og omsorgsplasser som må kjøpes på det private markedet. 

 Hvordan ivareta økende forespørsler til Rus og psykisk helse? Dagtilbud og 
gruppetilbud skal evalueres og det gjøres vurderinger på hvordan tilbudet 
treffer innbyggerne (FIT) 

 Strukturering og faglig oppdatering av ambulerende ressursteam: det er 
avdekket omfattende behov for at tjenesten skal kunne levere sine 
primæroppgaver på en tilfredsstillende måte. Det er behov for 
kompetanseheving på flere områder og det er satt i gang veiledning fra 
kommunepsykolog. Denne jobbingen vil fortsette i hele perioden.  

 Kontorer og samtalerom er for lite og for få. Dette må det legges en plan for 
fremover slik at tilbudet blir kvalitetsmessig godt.  

 
 
Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 

 Corona- pandemien vil trolig prege virksomheten i flere år framover. Dette 
må fortsatt planlegges for.  

 Reorganiseringen av virksomheten Forebyggende helsevern vil fortsette. 
Prioritere å ruste opp tjenester mot barn, unge og familier -skape robuste 
tjenester med fokus på kompetansedeling og tilgjengelighet. Dette også på 
tvers av andre viskomheter som skole, NAV, kultur og barnevern. 

 Å dimensjonere helsetjenester av god kvalitet til en voksende befolkning 
 Å samordne forebyggende tjenester for «tidlig innsats» hos barn og unge. 

Tidlig inn-koordinator startet i stillingen 01.10.21 
 Å frembringe relevante virksomhetsdata som viser effektene av 

forebyggende innsats og lavterskeltilbud, bl.a. innen familieveiledning  
 Samordne ett journalsystem for alle som jobber med veiledning og samtaler 

til barn, unge og familier.  
 Innarbeide Recovery-retning til Rus og psykisk helse. 
 Fortsette arbeidet med FIT – Feedback-tjeneste i Rus og psykisk helse.  
 Forbedre det tverrfaglige samarbeidet og utvikle tjenestene til beste for 

brukerne. 
 Ambulerende ressursteam prøver ut en ny turns med langvakter i helgene. 

Dette skal evalueres i januar. Denne evalueringen vil være nyttig for andre 
tjenester i kommunen som også jobber i turnus.  

 Fokus på digitalisering. God implementering av M365, samt digitale verktøy 
i samtaler og journalføring. 

 Virksomheten vil prioritere å arbeide med oppfølgingen av boligsosial 
handlingsplan sammen med berørte virksomheter. Det er et stort behov for 
boliger i flere virksomheter.  

 Lage gode strategier og samarbeid med frivilligheten i Nannestad. Hvordan 
kan vi sikret et godt samarbeid? 

 I samarbeid med Kultur, hvordan ivareta ungdommer som ruser seg eller 
som er på vei inn i et rusmiljø, samt finne en god løsning for rus-testing.  
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Virksomhetens mål i handlingsperioden  
 
 

 
   

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2019 Resultat 2020

Mål
2022

Periodemål
2023-2025

Motvirke 
utenforskap og 
sosiale ulikheter

Antall  grupper 13 3 10
Opprettholde samme 

aktivitet

Antall  møter 7 3 7
Opprettholde 
møteaktivitet

Folkehelsekoordinator 
og tidl ig-inn.

Nettverksmøter 
(rus/psyk)

antal l

Helsestasjoenen 
Prosjekt rød tråd. 
(psykisk helse i 

Antall  møter i  
prosjektgruppa

8
Iverksette til tak fra 

2023

Antall  resepter total t i  
år

124 84 124
Opprettholde 

aktiviteten

Veklegge 
Mestringspers-
pektivet.

Ambulerende 
ressursteam

Journalsystem/vedtak 100 %

Sikre god 
brukermedvirkning i  

vedtak. Ansvar for eget 
l iv. 

Vektlegge mestrings-
perspektivet 

FIT outcom 80 % svarer ut FIT i prosess.

Antall  famil ier 20 1 10
33 % mindre aktivitet 

pga kutt i sti ll ing

Antal familier 55 30 35
33 % mindre aktivitet 

pga kutt i sti ll ing

Antall  oppdrag 3 2 2 Reduseres, se ovenfor

Antall  barselbesøk 88,3 % 85,0 % 60,0 % 100,0 %

Gjennomførte 8-
trinnssamtaler 

Antall  gjennomført 100,0 %

KOSTRA 77,9 % 86,0 % 60,0 % 100,0 %

KOSTRA 89,0 % 102,0 % 100,0 % 100,0 %

KOSTRA 48,1 48,1 49,1 50,00

Utvikle og tilpasse 
kommunens 
tjenesteapparat

2 ganger i året. Holde informasjonen 
ajour.

Antall  møter 4 2 4,0 Videreføre deltagelse

Antall  saker 
JA (mangler info om 

antall  saker)
JA (mangler info om 

antal l saker)
Ja Synliggjøre bruke

LSF- ledersamarbeid Ahus/kommune 3,0 Opprettholde detagelse

Antall  saker Vi får ikke tall ja Informere om ti lbudet

JA JA Ja Sikre samarbeid

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom
-0,3 % (merforbruk) til  2,0 % (mindreforbruk)

Agresso 2,5 % -3,4 %
Mellom 2,0

og -0,3 %
Mellom 2,0

og -0,3 %

92,4 % 93,4 % 95 % 95 %

JA JA Holde vedl ike bruk Holde vedl ike bruk

Innarbeidelse av nettbrett med FIT i  rus og psykisk helse

JA JA Styrke/implementere Styrke/implementere

  42,00

152 Antal l henvisninger Antal l henvisninger

Bruk av ATV (Alternativ til  vold)

Bruk av krisesenter

Holde brosjyre, kommunens hjemmeside annet oppdatert i ft  beskymring for 
barn ifm. Vold i nære relasjoner, hatkriminali tet, rus, psykisk helse, m.m. à jour

Forum for leder av helsestasjonen og jordmortjenesten

Regional  samhandl ingskoordinator helse

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Tilby grupper i  skolehelsetjenesten for eksempel PIS- grupper for barn med to 
hjem

Antall brukere av friskl ivsti lbudet i Nannestad kommune

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling

FIT Rus/psykisk helse

Antall tverrfagl ige møter i Brukerettet samhandl ingsforum (BRUS)

Målrettet 
tverrfaglig innsats 
for å fremme 
psykisk helse 

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst av helsesøster

Foredrag om livsmestring for ansatte og foreldre innen skole/oppvekst

Gjennomførte forløp lavterskel familievei ledning

Andel nyfødte med barselbesøk innen tre døgn etter hjemkomst av jordmor

Strategisk mål 2: Oppvekst

Vri  ressursbruk fra 
behandling ti l 
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  

 IP Tidl ig inn?

Elektronisk samandling mellom tjenesteaktørene herunder fastlegene

Andel barn som har ful lført 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 endringstil tak for barnefamilier

Tidlig innsats

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi
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18 TILRETTELAGTE TJENESTER 

 
 
Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet Støttetjenesten har en drift på 79,84 årsverk og består av 
følgende enheter:  
Kompetanse og arbeidssenter (KAN) har en drift på 7,9 årsverk. Det gis dagtilbud 
til voksne mennesker med psykisk utviklingshemming. Enheten gir varierte og 
tilpassede aktiviteter ut fra bistands- og funksjonsnivå. Aktiviteter kan være å 
arbeide på arbeidsstua, på vaskeriet og eller ute i vedproduksjonen. Det er 17 
tjenenestemottakere som har plass på KAN. 
Myrstad bokollektiv har en drift på 16,55 årsverk. Det gis heldøgns omsorgstilbud 
til 6 brukere. Det er alle tjenestemottakere med 1:1 bemanning og stort 
bistandsbehov.  
Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig har en drift på 25,55 årsverk. Det gis                                                                                                   
lovpålagt avlastningstilbud til 8 tjenestemottakere. Det er 6 fastboende 
tjenestemottakere. Totalt 14 tjenestemottakere.  
Miljøtjenesten har en drift på 27,24 årsverk. Det er 35 tjenestemottakere som 
mottar tjenester fra miljøtjenesten. Det er både de som bor i samlokaliserte boliger 
og de som bor i enkeltstående leiligheter.  
Konsulent tjenester for funksjonshemmede har en drift på 1,6 årsverk. Det er 
saksbehandlere for søknad om avlastning, støttekontakt og brukerstyrt personlig 
assistent (BPA) og kan gi informasjon om disse tjenestene. Det skrives også 
vedtak på tjenester.   
 
Økonomiske rammer 
Støttetjenesten opplever et økende behov for helse- og omsorgstjenester hos 
innbyggerne og økt tilflytting av personer med stort bistandsbehov. Dette setter 
stort press på tjenestene både når det gjelder personalmessige ressurser, behov 
for økt avlastning, BPA, boliger og behov for tilrettelagt dagtilbud/aktivitetstilbud. 
Støttetjenesten har i dag 26 tjenestemottakere som trenger et sted å bo nå og i 
årene som kommer. Det er per dags dato ingen ledige leiligheter. Det er et stort 
behov for flere samlokaliserte boliger med personal. Det er også en økning i antall 
tjenestemottakere som må kjøres til ØRI.  
 
Budsjettforslaget for 2022 styrker rammen til støttetjenesten med 7.962 mill. 
kroner. Dette er midler som dekker inn endringer på eksisterende drift og en 
justering av budsjett.  
 
Endringer / justeringer på drift:  

 Myrstad boliger har 6 tjenestemottakere, dette er alle tjenestemottakere 
med vedtak på 1:1 bemanning. 3 av tjenestemottakerne var tidligere på 
skole på dagtid. Det er de ikke lenger, dette fører til økt behov og endret 
drift. Det er derfor økt budsjettforslaget for 2022 med 2,812 mill. kroner. 

Tilrettelagte tjenester Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 86 236 76 693 74 770 75 874 1 104 78 303 81 120 84 042
Andre driftsutgifter 12 793 9 779 9 004 14 751 5 747 13 915 13 668 13 778
Driftsinntekter -20 054 -19 461 -18 043 -16 534 1 509 -16 841 -17 170 -17 509
Sum 78 974 67 011 65 731 74 091 8 360 75 377 77 618 80 311

Handlingsprogram
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Dette for å dekke opp merbehovet på 3,75 årsverk. Myrstad vil da få en drift 
på 20,30 årsverk i 2022. Alle disse tjenestemottakerne går under 
ressurskrevende.  

 Konsulent for funksjonshemmede er en drift som vil endre seg år for år. Da 
budsjettet omfatter avlastning, støttekontakt og BPA. En tjeneste som ikke 
er statisk. Det er per dags dato 10 tjenestemottakere som er under BPA 
ordningen. Flere av disse er nye og noen har fått endret behov. Det er 
derfor økt budsjettforslaget for 2022 med 3,2 mill. kroner. 

 Det er lagt inn for høyt inntektsgrunnlag på ressurskrevende tjenester. 
Budsjettforslaget for 2022 er å redusere inntektskravet med 1,950 mill. 
kroner. Det har over flere år vært et for høyt inntektskrav, noen som 
medfører et merforbruk som virksomheten ikke får gjort noe med.  
 

Antall psykisk utviklingshemmede: 
Kommunen får refusjon for antall personer som er registrert med psykisk 
utviklingshemning. Kriterier er at tjenestemottaker må ha diagnosen psykisk 
utviklingshemning og motta tjenester fra kommunen samt ha fylt 16 år. Da gjennom 
et vedtak på tjenester. Det ble i 2021 registrert 53 tjenestemottakere som oppfyller 
disse kriteriene i kommunen. Dette ga da et tilskudd på ca 40 mill. kroner til 
kommunen.  
 
Tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester: 
Formålet med ordningen er å legge til rette for at kommunene kan gi et godt 
tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og 
omsorgstjenester. Behovet for ressurskrevende tjenester varierer betydelig mellom 
kommuner. Tilskuddsordningen er dermed et supplement til kommunenes frie 
inntekter. Det er kun en andel av direkte lønnsutgifter som er refusjonsberettigede, 
og det gis refusjon for 80 prosent av direkte lønnsutgifter som overstiger 
innslagspunktet. Med direkte lønnsutgifter menes lønn knyttet til direkte brukertid, 
det vil si når tjenesteyteren er i direkte interaksjon med brukeren. Alt av 
administrasjonsarbeid, opplæring/veiledning, reisetid, etc. faller utenfor 
tilskuddsordningen. Fratrekket for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk 
utviklingshemmede 16 år og over er beregnet til 744 000 kroner.  

Overtidsbruk og drift:  
De siste årene har det blitt brukt over 1 mil kr i overtid per år. Dette kan føre til 
slitasje og uro i personalgruppen og kan gi negative ringvirkninger. Det er satt i 
gang et arbeid med å endre driften for å unngå dette. Virkningen vil komme i løpet 
av 2022.  
 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Støttetjenesten har et mål om å øke nærværet. Det har blitt satt inn flere tiltak som 
har hatt god effekt. Det var på slutten av 2020 og på starten av 2021 et alt for høyt 
sykefravær. Denne trenden er snudd, men får å få det ytterligere ned skal det 
sammen med ordinær sykefraværsoppfølging arbeides med gode turnuser, 
heltidskultur og muligheten for langvakter på helg. Dette for å skape gode 
arbeidshverdager for de ansatte, men også en bedre hverdag for alle våre 
tjenestemottakere.  
Støttetjenesten vil i handlingsperioden arbeide for å øke andelen som arbeider 
heltid.  
 
Utfordring i handlingsperioden er mangel på boliger, da spesielt samlokaliserte 
boliger med bemanning. Støttetjenesten ønsker å drifte Myrstad 12, det er ikke satt 
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av midler til dette i handlingsperioden. Arbeide for å løse dette innenfor eget 
budsjett / andre virksomheter. Det er også en foreldregruppe som ønsker å bygge 
samlokaliserte boliger for sine barn. Flere virksomheter er involvert i denne 
prosessen. Målet er at kommunen kan være en bidragsyter og legge til rette for at 
dette prosjektet kan realiseres på en god måte der kommune og foreldregruppe 
bidrar og har et godt samarbeid.  
 
Det må ses på hvordan man tildeler tjenester i Kommunen. Dette er noe som 
berører de fleste virksomheter. Så dette blir et felles arbeid i kommende 
handlingsperiode.  
 
Prioriterte oppgaver i handlingsperiode 
Boligsosial handlingsplan 

 Virksomheten vil prioritere å arbeide med oppfølgingen av boligsosial 
handlingsplan sammen med berørte virksomheter. Det er et stort behov for 
boliger i flere virksomheter.  

 
Kompetanseutvikling / kompetanseheving:  

 Det skal jobbes videre med kompetanseutvikling i alle enheter. Gjennom 
videreutdanninger, deltagelse på eksterne kurs og interne 
opplæringsprogrammer. For eksempel legemiddelhåndtering, 
hverdagstvang og caser i helse og omsorgstjenesteloven kapittel 9, som er 
i regi av opplæringsansvarlig i virksomheten. Overordnet faglig ansvarlig 
skal gjennomføre egentilsyn ut fra kriterier og anbefalinger fra 
fylkesmannen.    

 Det er anskaffet flere E- læringskurs som et ledd i kompetanse- og 
kvalitetssikringen av helsetjenestene. Det vil også bli vurdert om kurs kan 
tilbys støttekontakter, avlastere og brukerstyrte assistenter, for eksempel 
kurs i taushetsplikt. 

 Det er et mål at enhetene (minus KAN) skal ha en fagansvarlig på plass i 
løpet av planperioden. Dette for å styrke faget og kunne drifte forsvarlig og 
videreutviklende. Vi har flere kap 9. vedtak som krever en stor faglig 
kunnskap og forståelse.  

 Vi skal selv drifte HAVA (Håndtering av voldelig og aggressiv atferd) i 
kommunen. Vi skal utdanne 3 trenere som kan drifte dette til alle ansatte i 
kommunen. Dette for å forebygge skader på ansatte, unødig bruk av tvang 
og kunne håndtere utfordrende situasjoner på en god måte. Dette er også 
et viktig arbeid i forbindelse med våre kap 9. vedtak. Det er også et krav fra 
statsforvalteren at personalgruppen trener jevnlig og at vi dokumentere 
denne treningen og kompetansen.   

 Vi skal delta på NAFO seminaret og har som mål å kunne presentere en 
case der i handlingsperioden. Dette for å vise til arbeidet vi gjør. Nannestad 
kommune med støttetjenesten skal være synlige og være en attraktiv 
kommune å arbeide i.  
 

 
Digitalisering: 

 Arbeidet med effektivisering av medisinhåndtering – automatisering av 
medisinadministrering hos utvalgte brukere i miljøtjenesten fortsetter i 
samarbeid med hjemmesykepleien. Erfaringer ved bruk av 
medisindispensere i andre kommuner er i stor grad positive og det kan 
vises til en økonomisk gevinst på sikt. Vi har gjennomført et møte med 
leverandør, tas opp igjen i handlingsperioden.  
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 Virksomheten vil delta i et prosjekt for å etablere nettverk for fagpersoner i 
tjenestene til personer med utviklingshemming. Prosjektet er i regi av 
utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og fylkesmannen. 

 Trådløst nett i alle våre enheter, dette gjelder for både personal og 
tjenestemottaker. Da det vil være hensiktsmessig med bruk av i Pad og 
avtalestyring på i Pad vs. papir.  

 
Heltidskultur / gode turnuser:  

 Vi skal i handlingsperioden øke andelen som arbeider heltid. Det skal 
utarbeides nye turnuser i alle enheter, de som ønsker skal få arbeide 
langvakter i helg. Da med en frekvens på arbeid hver 4 helg. Vi vil også se 
på muligheten for å benytte oss av årsturnus. Vurdere om det kan være til 
nytte.  

 Lik tid overlapp på alle enheter (Kutte til 15 min på alle enheter). 
 Alle skal starte og slutte likt (hindrer overtid), skaper bedre samhold og 

tilhørighet.  
 

Virksomhetens mål i handlingsperioden 

 
  

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2019 Resultat 2020

Mål
2022

Periodemål
2023-2025

% av årsverk 22 % 22 % 40,0 % 45,0 %

Antal l  lei l igheter 0 0 3,00 9,00

% av årsverk 20,0 % 22,0 % 40 % 45,0 %

Antal l  0 0 3 3
Antal l  
Tjenestemottakere Liten gjennomføring Liten gjennomføring 100,0 % 100,0 %

Bedrekommune.no Ikke gjennomført Ikke gjennomført 50,0 % 80,0 %

Antal l  deltagere    
50 % av alle  

ansatte
Videreføres/ 

Implementere

Gode miljøvalg og 
lavere transport-
behov

Antal l  kommunale el 
bi ler

Ikke gjennomført, men 
5  er byttet ti l  hybrid 

bi ler
0,0 %

Alle nye biler / 
leasingbiler 

skal  være el bil. 

Alle nye bi ler / 
leasingbiler skal  

være el  bil .

OK OK Opprettholde Opprettholde 
deltagelen

Antal l  møter Gjennomført 3 møter Ikke gjennomført 
grunnet Korona

Opprettholde Opprettholde 
deltagelen

Regional Samhandlingskoordinator helse Antal l  møter Gjennomført Gjennomført Sikre samarbeid

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom
-0,3 % (merforbruk) ti l 2,0 % (mindreforbruk)

Agresso 0,2 % -2,7 %
Mellom  2,0 og -

0,3 %
Mellom 2,0

og -0,3 %

Agresso/GAT 89,0 % 89,6 % 94 % 95 %

27  IP /11 enkelt 
samspi l l

28 IP / 12 enkelt 
samspi ll

Alle våre 
brukere skal ha 

IP eller enkelt 
samspi l l. 

100,00 %

Antal l  ansatte leser 
saker, benytter 
verktøyet. Al le 
dokumenter og 
innformasjonn er 
flyttet over.

Oppstart høst 2021 Oppsstart høst 2021 80 % 100,0 %

Trådløst nett

Al le bemannede 
enheter i 
Støttetjenesten skal ha 
trådløst nett

28,0 % 28,0 % 100 % 100,0 %

Installert dataløsning 
i  Skogdueveien 38 
/prestmosveien 28 

som er tilknyttet  
Mil jøtjenesten   

Ikke gjennomført Oppstart Implementert

Vri noe av 
ressursbruken fra 
behandling til  
forebygging og 
tidlig innsats

Antal l  Tjenestemottakere Oppstart 2022 Oppstart 2022 Oppstart Implementert

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Det skal prøves ut elektronisk medisinhåndtering(medisindispensere) for 
enkelte brukere innen miljøtjenesten i  sammarbeid med hjemmebaserte 
tjenester

Det planlegges kursing, opplæring i  arbeidsmetoder/verktøy for ansatte som 
styrker brukermedvirkningen.

Utvikle og ti lpasse 
kommunens 
tjenesteapparat

Motvirke 
utenforskap og 
sosiale ulikheter

Øke andel som arbeider heltid, 100 % sti ll ing. 

Øke andelen med samlokaliserte bol iger

Strategisk mål 2: Oppvekst

Tidlig innsats

Øke terapeut dekningen

Få en fagansvarl ig på al le 3 bemannede enher

 Gjennomføre samarbeidsmøter med våre tjenestemottakere 1-2 ganger per år 

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur

En andel  av leasingbilene skal være nul lutslippsbiler, kommunen må legge ti l 
rette for ladepunkter på de ulike enhetene / samlokal iserte boliger i  kommunen. 

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Gjennomføre brukerunderundersøkelser og pårørendeundersøkelser på al le 
enheter under virksomheten

Interkomunalt 
samarbeid

Deltagelse i  ulike samarbeidsnettverk

Delta i  Støttekontakt forum  

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Optimalisere den 
samlede 
ressursinnsatsen

Øke nærværsprosenten

Effektivisering ved 
bruk av ny 
teknologi 

Nytt dataprogram Acos - IP

Office 356

Innarbeidelse av nettbrett med Cosdoc i  Miljøtjenesten



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2022-2025 

125 

 
 

19 HELSE 

 
 
Tjenester og oppgaver 
Virksomhetsområdet Helse omfatter Nannestad sykehjem, hjemmebaserte 
tjenester, forvaltning og servicefunksjoner. Samlet består virksomheten av syv 
enheter, og en stab. 
 
Staben består av virksomhetsleder, merkantile ressurser, kreftkoordinator og 
sykehjemslegetjenesten. Nannestad sykehjem består av fire enheter, som drifter 
67 institusjonsplasser. I tillegg har sykehjemmet inntil 3 plasser for 
utskrivningsklare pasienter fra sykehus (samhandlingsplasser).   
Hjemmebaserte tjenester er delt i to enheter; hjemmesykepleien og enhet for 
rehabilitering, dagaktiviteter og praktisk bistand. Enhetene yter helse- og 
omsorgstjenester til pasienter og brukere som har behov for hjemmesykepleie, 
fysio- og ergoterapitjenester, praktisk bistand (hjemmehjelp), dagsenter og 
dagaktivitetstilbud for personer med demens, helse- og mestringsfremmende 
hjemmebesøk og hverdagsrehabilitering.  I tillegg innehar enhet for rehabilitering, 
dagaktivtiter og praktisk bistand funksjonen koordinerende enhet. 
Servicefunksjonene består av kjøkken, renhold og vaskeri. 
 
Økonomiske rammer 
For 2022 er det lagt inn til reduksjon generell 0,5% effektivisering, som tilsvarer 
219.000 kr. 
For lønnsbudsjettet er det lagt til 2,6% lønnsvekst, og lønnsbudsjettene er styrket 
utover dette med 3,05 mill. kr. fra opprinnelig vedtatt budsjett for 2021. Styrking 
med årsverk er satt inn både i hjemmesykepleie og sykehjem, da man ikke har hatt 
tilstrekkelig bemanning i forhold til antall sykehjemsplasser og behov i 2021. 
 
Virksomheten skal videre foreta en ytterligere innsparing på 4 mill. kroner for 2022. 
I tillegg til dette må driften nedjusteres i forhold til merforbruk både i 2020 og 2021. 
Dette betyr, både for hjemmebaserte tjenester og for sykehjemstjenester, at 
terskelen for å få innvilget tjenester blir høyere, men at vi også blir nødt til å 
redusere driften. Det er ikke mulig å nedjustere driften i denne størrelsesorden 
uten at det påvirker kvaliteten på tjenestene. 
For å oppnå innsparingsbehovet tar vi utgangspunkt i å redusere antall 
sykehjemsplasser fra 67 til 60, samt vurderer plassering og bruk av den enkelte 
sykehjemsplass for å optimalisere effektiviteten og bemanningsbehovet. Ut fra 
generelle bemanningsnormer for ulike type institusjonsplasser, ligger vi i dag for 
lavt på flere av enhetene, og dette er mye av årsaken til behovet for oppbemanning 
vi har hatt gjennom 2020 og 2021.  
Det blir derfor nødvendig å øke grunnbemanning på enkelte tider av døgnet, og på 
noen av enhetene, for å unngå situasjoner med behov for oppbemanning slik vi har 
hatt det. Ved å redusere 7 sykehjemsplasser kan vi klare å spare inn 2,1 årsverk, 

Helse Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 123 597 121 243 117 396 123 745 6 349 127 699 132 288 137 046
Andre driftsutgifter 18 739 14 569 13 038 9 024 -4 014 7 458 6 797 6 686
Driftsinntekter -26 576 -23 215 -18 716 -16 186 2 530 -16 592 -17 049 -17 520
Sum 115 760 112 597 111 718 116 583 4 865 118 565 122 036 126 212

Handlingsprogram



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2022-2025 

126 

 
 
som er ca. 1,2 mill. i innsparing. Overforbruk tilsvarende 3,5 mill. kroner vil da også 
unngås. Vi vil derimot ha et inntektstap på ca. 1,2 mill. på vederlag på 7 plasser. 
Derav må vi vurdere å drifte kommunal akutt døgnplass/er (KAD) selv. Dette er i 
dag en tjeneste vi kjøper av Ullensaker kommune. Ved å inkludere KAD i vårt eget 
sykehjem, kan disse midlene brukes for å imøtekomme deler av 
innsparingsbehovet på 4,2 mill. kr, i tillegg til overnevnte tiltak. 
Vi vil imidlertid ha behov for å øke sykehjemslege med 35-40% stilling med en 
kostnad på 380.000 kr., og kjøpe inn noe utstyr for å drifte KAD. 
Dersom det ikke vil være mulig å drifte KAD tilbudet i egen regi, må vi 
nedbemanne med ca. 7,5 til 8 årsverk, med ny vurdering på hvor mange 
sykehjemsplasser, og tjenester øvrig, vi da må redusere. 
 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Nannestad kommunen følger nasjonale anbefalinger for å møte fremtidens 
utfordringer i pleie- og omsorgstjenestene gjennom å prioritere etter BEON-
prinsippet (beste effektive omsorgsnivå), jfr. kommuneplanen og Strategisk plan for 
virksomhet Helse 2017-2030 med tilhørende delplaner. 
BEON-prinsippet følges opp i praksis ved å bruke omsorgstrappen, der kommunen 
har et bredt tilbud av helse- og omsorgstjenester, sortert fra de mest- til de minst 
ressurskrevende tjenestene. Men vi mangler per i dag bemannede omsorgsboliger, 
som både kunne avlaste hjemmesykepleie og institusjon. Men dette er under 
planlegging. 
 Målet er å yte tjenester på et nivå som ikke fratar eller hemmer brukernes 
egenaktivitet og selvhjulpenhet, som ivaretar mestring og livskvalitet, og samtidig 
medfører en rasjonell bruk av økonomiske og personellmessige ressurser.  
 
Kommunens driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester er lavere enn 
sammenlignbare kommuner, region- og landsgjennomsnitt, og har i perioden 2016-
2020 ligget stabilt rundt 23-24 % av kommunens totale netto driftsutgifter. Det har 
for Nannestad vært en ytterligere nedgang fra 2019 til 2020 (kilde: SSB/KOSTRA).  
 
’  
 
Befolkningsframskrivinger for Nannestad kommune indikerer en økende andel 
eldre innbyggere i neste tiårsperiode, og det vil bety økt etterspørsel etter helse- og 
omsorgstjenester. Men vi ser også at behovet for helse- og omsorgstjenester for 
yngre innbyggere øker mest.  
 
 Andel innbyggere over 80 år som 

bruker hjemmetjenester 
Andel brukere av 
hjemmetjenester i alder 0-66 år 

2018 33,8% 55,2% 
2019 30,8% 55,9% 
2020 32,1% 58,9% 

 
kilde: SSB/KOSTRA  
 
Vi erfarer også at utviklingen mot et mer rettighetsbasert samfunn, med økte krav 
til brukermedvirkning, samhandling, dokumentasjon, og rapportering, krever mer 
og mer tid og ressurser. 
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I kommende planperiode må vi derfor fortsette arbeidet med å tilpasse pleie- og 
omsorgstjenestene til endrede krav og behov, rasjonell bruk av ressurser, og satse 
videre på forebygging og tidlig innsats.  
 
En reduksjon av sykehjemsplasser er planlagt i forhold til framtidig opprettelse av 
bemannede omsorgsboliger for demente. Det er lagt inn i disse planene at 
bemanning fra en enhet på sykehjemmet skal brukes til bemanning for 16 
omsorgsboliger for demente, samt til eksisterende 20 bo- og serviceleiligheter. 
Med reduksjon i antall sykehjemsplasser og nedbemanning nå, så vil dette 
planlagte tiltaket bli vanskelig å fullføre slik som planlagt.  
 
På landsbasis har 11,4% av innbyggere over 80 år sykehjemsplass i 2020. I 
Nannestad har dekningen vært; 
 
2018 2019 2020 

10,3% 12,3% 10,5% 
 
Hjemmesykepleie har hatt en større vekst det siste året, og har også hatt et større 
merforbruk enn ressursene tilsier. Det er økning på antall oppdrag med ca. 14% fra 
2020 til 2021 i hjemmesykepleien. Dette gjelder både på dag og kveldstid, og 
særlig ser vi et økt behov på antall besøk på helg. Det tilføres nå ca. 2 nye årsverk 
i 2022, men må til tross for dette øke terskelen for å innvilge hjelp og omsorg. Når 
vi reduserer plasser i sykehjem, vil dette medføre økte behov for bistand fra 
hjemmebaserte tjenester. 
Det er igangsatt tiltak for en dreining av ressursinnsats fra institusjonsbasert til 
hjemmebasert omsorg de siste årene, og det er igangsatt flere 
velferdsteknologiske løsninger for å bistå og begrense stadig flere pasienter med 
behov. Vi har i dag ca. 190 trygghetsalarmer i bruk, 120 e-lås og 16 elektroniske 
medisindispensere. Det er et klart mål at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig. 
 
Bemannede omsorgsboliger er et trinn i omsorgstrappen som kommunen pr. i dag 
mangler, men som er under planlegging. Dette blir et viktig tiltak for å ytterligere vri 
ressursinnsatsen mot mer hjemmebasert omsorg. For noen vil denne boformen 
være et forsvarlig og godt tilbud i stedet for langtidsplass i sykehjem.  
 
Vi har hatt tilstrekkelige sykehjemsplasser de siste årene, men det er en utfordring 
at vi stadig får mer og mer, og tidligere og tidligere, svært ressurskrevende 
pasienter. Krav til medisinsk oppfølging, rehabilitering, palliasjon (lindrende omsorg 
og behandling), utfordrende atferd, legemiddelhåndtering og krevende individuelle 
oppfølging er gjennomgående både i sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Det er 
et stort omfang på legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien. 239 enheter 
dosett/multidose behandles ukentlig. Dette krever både god og høy kompetanse. 
 
Nannestad kommune ligger på landsgjennomsnittet med 77,5% i forhold til 
helsefaglig utdanning hos de ansatte, men vi opplever at behovet for kompetanse 
er økende. Det er utfordrende å rekruttere høgskolekompetanse (sykepleiere) til 
turnusstillinger. 
 
Det har vært, og er, viktig å opprettholde innsatsen knyttet til forebyggende tiltak; 
dagaktivitetstilbud, hverdagsrehabilitering, avlastningstilbud, helse- og 
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mestringsfremmende hjemmebesøk, og styrke-/balansegrupper. Tiltakene bidrar til 
økt selvhjulpenhet, hverdagsmestring og kan utsette og forebygge behov for tiltak 
på høyere omsorgsnivå. Imidlertid har vi ikke kapasitet, ut fra ressurser, å 
gjennomføre forebyggende hjemmebesøk til andre enn de som er 75 år.  
 
Fysio- og ergoterapitjenesten yter tjenester til alle aldersgrupper. Yngre pasienter 
er prioritert. Fysio- og ergoterapitjenesten opplever stadig å få flere 
ressurskrevende pasienter til rehabilitering, og det blir flere og mer tidkrevende 
saker i forhold til tilrettelegginger og hjelpemidler i private boliger. Servicetekniker 
som kjører ut, monterer og følger opp hjelpemidler i private hjem, har ikke kapasitet 
til mer. 
 
Dagaktivitetstilbudet for personer med demens og dagsenter for eldre bidrar til å 
skape trygghet, aktivitet og meningsfulle hverdager for hjemmeboende, gi 
avlastning til pårørende med omsorgsoppgaver, og kan i stor grad utsette 
institusjonsopphold. Tilbudet opprettholdes som i 2021, men på sikt bør dette 
tilbudet utvides. 
 
Velferdsteknologi og digitalisering et prioritert område i kommunale helse- og 
omsorgstjenester (jfr. nasjonal e-helsestrategi 2017-2022). Det skal gjøre det 
enklere, bedre og mer helhetlig for innbyggerne, gi muligheter til et mer selvstendig 
liv og større grad av brukermedvirkning.  Videre skal digitalisering sikre effektivitet, 
bedre ressursutnyttelse og enklere samhandling for ansatte. I 2021 har vi byttet ut 
nettbrett med telefoner, med installert fagsystem CosDoc. Dette har medført bedre 
kvalitet og effektivitet. Utfordringen er at implementering krever tid, kompetanse og 
ressurser, før man ser gevinstene. SPIDER ruteplanlegging ble i 2021 besluttet 
utsatt til 2022, på grunn av vår krevende Covid-19 situasjon. Dette arbeidet startes 
på i 2022. Eksisterende og nye løsninger skal utvikles videre i 2022, i samarbeid 
med DGI.  
 
Økt kompetanse i helse- og omsorgstjenestene er et viktig satsningsområde. 
Strategisk kompetanseplan for virksomhet Helse 2019-2022 inneholder lokale 
strategier for dette arbeidet. Det er til enhver tid ansatte som er i gang med 
relevant kompetanseheving.  Virksomheten har også lokale ressursgrupper 
innenfor viktige fagområder, som jobber med internopplæring. Man tilbyr også 
deltakelse på eksterne kurs etter prioritet og behov. Opplæringstilbudet på digitale 
plattformer er økende, noe som er ressurseffektivt for oss.  
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og kompetansebroen er 
viktig i forhold til kompetanseutvikling, som har både læringsnettverk og 
ressursnettverk innen ulike fagområder. Samhandling med ambulerende 
sykepleieteam (AHUS) bistår med opplæring rundt enkeltpasienter med særskilte 
behov, og smittevernavdelingen innenfor smittevern og hygiene. Dette samarbeidet 
videreføres i planperioden. 
 
Sykefraværet i virksomheten samlet ligger på rundt 9 %, et tall som har vært 
relativt stabilt de siste årene, men varierer mellom enhetene og gjennom året. Det 
meste er legemeldt langtidsfravær. Enhetene jobber målbevisst med 
nærværsarbeid, tilrettelegging og sykefraværsoppfølging. NAV blir fortsatt en viktig 
samarbeidspartner gjennom prosjektet «innsatsbasert sykefraværsoppfølging». 
Vi vil antakelig ha et litt økt korttidsfravær framover også, på grunn av å forebygge 
utbrudd av Covid-19 smitte. Det er svært viktig for virksomheten å følge opp tiltak 



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2022-2025 

129 

 
 
som kan forhindre smittespredning til risikoutsatte grupper, og samtidig unngå en 
situasjon med mange smittede ansatte eller ansatte i karantene. Målet for 
planperioden er likevel et samlet sykefravær på 8 % eller lavere.  
 
Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Det følger av kommuneplanens samfunnsdel og Strategisk plan for virksomhet 
Helse 2017-2030 (med tilhørende delplaner), hvilke oppgaver som virksomheten vil 
prioritere i handlingsplanperioden. 
 
Virksomheten skal fortsatt bruke BEON-prinsippet i tildeling av helse- og 
omsorgstjenester, med tverrfaglige vurderinger rundt forsvarlighet, brukers behov, 
ønsker og ressurser, nettverk og boforhold. Dimensjonering av både 
hjemmebaserte- og institusjonstjenester, sett i forhold til ressurser, blir et viktig 
prioriteringsområde for virksomheten i 2022. Det er krevende å jobbe i en 
organisasjon som har avstand mellom ressurser og forventninger. 
Tildelingskriterier for alle tjenester, kompetanse i saksbehandling, 
kompetansefordeling, førende bemanningsnormer, samt gode 
forventningsavklaringer ut, blir viktige arbeidsområder. 
 
Planleggingen av ny omsorgsbolig for personer med demens med 16 leiligheter er 
iverksatt. Når omsorgsboligen er planlagt ferdigstilt (2022/2023), skal man 
planmessig redusere sykehjemsplasser, og en enhet på sykehjemmet skal legges 
ned. Totalt er det planlagt for reduksjon av 19 sykehjemsplasser, men det må 
eventuelt fratrekkes de sykehjemsplasser som blir redusert før omsorgsboligen 
står ferdig. 
Bemanningen fra nedlagt enhet i sykehjemmet er tenkt overført til nye 
omsorgsboliger for personer med demens, samt etablere en bemanning i 
eksisterende 20 bo- og serviceleiligheter. Etablering av bemanning i bo- og 
servicesenteret vil kunne bidra til å styrke hjemmesykepleien, da det vil frigjøres 
ressurser i hjemmesykepleien.  
 
Sykehjemslegeressursen er i dag på 1,2 årsverk. Det må planlegges for styrking av 
sykehjemslege med spesialistutdanning dersom vi skal etablere et KAD tilbud i 
egen regi. 
 
Rekruttering av sykepleiere er stadig mer utfordrende for oss. Sykepleiemangelen 
er stor i kommune-Norge. Vi må jobbe målbevisst og godt for å beholde 
sykepleiere, og sikre god rekruttering av sykepleiere. 
Sykepleiere må oppleve en organisasjon som er hensiktsmessig organisert, med 
spennende arbeidsoppgaver, avklarte ansvarsforhold og et godt faglig miljø. 
 
Heltid, og reduksjon av uønsket deltid, er et prioritert område i planperioden. Vi ser 
på muligheter for å øke deltidsstillinger der det er mulig. Vi vil i løpet av 2022 
komme i gang med forsøk på bruk av årsturnus, som et ledd i arbeidet med bedre 
heltidskultur. For å få til en god heltidskultur i vår organisasjon, må vi nok også se 
på andre tiltak, og parallelle tiltak. Heltidskultur henger gjerne sammen med både 
nærværskultur og kompetansekultur i organisasjonen. Og vi er nødt til å avklare i 
forhold til fleksibiliteten blant ansatte, samt se på muligheter for å løse 
bemannings- og kompetanseutfordringer på helg. 
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Gjennomsnittlig stillingsprosent i virksomhet Helse er som følger (okt.21): 
 
Administrasjonen 0,75 
Sykehjem 1 øst 0,64 
Sykehjem 1 midt 0,65 
Sykehjem 2 øst 0,61 
Sykehjem 2 midt 0,62 
Hjemmesykepleien 0,68 
Rehab./dagakt./praktisk bistand 0,89 
Service (Kjøkken, Renhold og Vaskeri) 0,78 

 
 
Virksomhetens mål i handlingsperioden 
 

 

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2019 Resultat 2020

Mål
2022

Periodemål
2023-2025

Tell ing 85,0 % 85,0 % 85,0 % 85,0 %

Tell ing 26,9 % 19,7 % 0,0 % 0,0 %

Egen statistikk 26,9 % 26,9 % 28,0 % 30,0 %

KOSTRA 77,5 % 77,5 % Økende trend Økende trend

KOSTRA 18 % 18,3 % 4,5 4,8

Gode miljøvalg og 
lavere transport-
behov

Andel biler 9,0 % 27,0 % 50,0 % 70,0 %

OK OK Opprettholdelse Opprettholdelse

OK OK Sikre samarbeid Sikre samarbeid

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom
-0,3 % (merforbruk) til  2,0 % (mindreforbruk)

Agresso 0,3 % -2,0 % Balanse
Mellom 2,0

og -0,3 %

90,4 % 95,6 % 92 % 93 %

0,0 % Utprøvd 0,00 % 0,0 %

Planlegging Implementert Implementert

Antall  brukere Utsatt ti l 2020
Oppstart med 7 

stykker i  desember 
2020

Rekruttere aktuelle 
brukere

Øke antall  brukere

Antall deltakere 16 13 16 Økende trend

Individuell  testing 
av styrke, balanse og 
gangfunksjon

1 poeng bedring (fra 
8,7 ti l  9,6 poeng)

2,75 poeng bedring 
(fra 7,65 ti l  10,4 

poeng)

> 1 poeng bedring 
(signifikant 

bedring i  score)

> 1 poeng bedring 
(s ignifikant 

bedring i  score)

Selvrapportering - 
den enkeltes 
fal lbekymring

4,8 poeng Ikke kartlagt
> 8 poeng (er 

signifikant 
endring)

> 8 poeng (er 
s ignifikant 

endring)

Full  eller delvis  
måloppnåelse 
(indivduelle mål)

70,0 % 87,0 % 75,0 % 75,0 %

Effektivisering ved 
bruk av ny 
teknologi  

Innarbeidelse av nettbrett med Cosdoc+ i  sykehjemmet

Vri  ressursbruk fra 
behandling til  
forebygging og 
tidlig innsats

Elektroniske medisindispensere i hjemmesykepleien

Effekt hos deltakerne i  Styrke-/balansegruppe - målt både gjennom testing 
v/fysioterapeut før og etter deltakelse, og gjennom selvrapportering fra den 
enkelte deltaker før og etter 

Brukere med gjennomført hverdagsrehabilitering når sine individuelle mål 
knyttet til  selvhjulpenhet, aktiviteter i  dagliglivet, styrke og balanse

Innføring av aktiv forsyning - elektronisk lagersystem av medisinsk 
forbruksmateriell

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Andel av 75-åringer som har fått Helse- og mestringsfremmende hjemmebesøk

Økt deltakelse i  Styrke-/balansegrupper

Tilby oppfølgingsbesøk hos hjemmeboende 78-åringer som ikke har pleie- og 
omsorgstjenester 

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur

En andel av leasingbilene skal  være lav- eller nullutsl ippsbiler (elbiler og 
ladbare hybridbiler)

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Styrke alle trinn i  
"omsorgstrappa"

Optimalisere den 
samlede 
ressursinnsatsen Øke nærværsprosenten

Økt andel korttidsplasser i forhold ti l totalt antall sykehjemsplasser 

Opprettholde deltagelse i  ul ike samarbeidsnettverk

Utvikle og ti lpasse 
kommunens 
tjenesteapparat Økning av dekningsgrad for alle typer heldøgns boti lbud - sykehjem og 

bemanned omsorgsboliger (andel omsorgsplasser ift inbyggere over 80 år)

Styrke andel brukerrettede årsverk i  omsorgstjenesten m/ helsefaglig utdanning

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling

Deltager i 
interkommunale 
samarbeid Samarbeid med regional  samhandlingskoordinator helse



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2022-2025 

131 

 
 

20 KOMMUNAL DRIFT 

 
Tjenester og oppgaver 
Virksomheten omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale 
eiendomsmassen, renhold av kommunale formålsbygg (foruten sykehjemmet), drift 
og vedlikehold av kommunale veger, gatelys og kommunale idretts- og grønt-
områder, samt utleie av boliger, innleie av kontorlokaler og annen nødvendig 
bygningsmasse for kommunen, og kjøp og salg av boliger/grunneiendom.   
 
Virksomheten har videre ansvar for gebyrforvaltning og selvkostområdene vann, 
avløp, septik, renovasjon og feiing, med oppgaver som bl.a. drift og vedlikehold av 
kommunens vann- og avløpsnett, opprydding i spredt avløp og er 
forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann inntil 2000 pe. Tjenester innen 
brann og feiing leveres av ØRBR IKS og renovasjon leveres av ØRAS IKS. 
Nannestad kommune produserer for tiden selv drikkevann gjennom Sjunken VBA, 
men kjøper avløpsrensing av Ullensaker kommune.  
 
Utvikling, rehabilitering og prosjektgjennomføring av kommunale 
investeringsprosjekter innenfor bygg, veg og kommunaltekniske anlegg er en 
annen og viktig del av virksomhetens oppgaveportefølje.   
 
Økonomiske rammer 
Utenfor selvkost 
Virksomheten betaler for vedlikehold, forsikring, strøm og energi, festeavgifter, 
kommunale gebyrer, snørydding/strøing, forbruksmateriell renhold/sanitær, 
serviceavtaler, m.m. for alle kommunale bygg, boliger, veger og gatelys. Tabellen 
over viser at Kommunal drift er tilført 0,195 mill. kroner i budsjettrammen. Det er 
etter justering av rammene for aktivitetsøkning og effektiviseringskrav, foretatt en 
saldering av budsjettene.  
 
Effektiviseringskrav er krevende da virksomheten blant annet har holdt stillingen 
som ingeniør FDV vakant de siste årene for å gjennomføre høy budsjettlojalitet. 
Samtidig er det økt behov for å ivareta en bygningsmasse med et stort 
vedlikeholdsetterslep. Dette medfører at virksomheten vil fylle ledige vakanser i 
tiden fremover for å sikre kontinuitet i oppfølgingen av oppgavene. 
 

Kommunal drift u/selvkostområdene Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 27 136 29 291 29 239 28 743 -496 29 653 30 712 31 798
Andre driftsutgifter 66 439 61 203 58 281 59 392 1 111 60 519 61 752 63 017
Driftsinntekter -24 932 -27 916 -24 799 -25 219 -420 -25 699 -26 217 -26 745
Sum 68 644 62 578 62 721 62 916 195 64 473 66 247 68 070

Kommunal drift selvkostområdene Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 12 855 13 396 13 389 14 992 1 603 14 993 14 994 14 995
Andre driftsutgifter 47 385 57 842 57 833 59 770 1 937 59 770 59 770 59 770
Driftsinntekter -69 910 -71 238 -71 222 -74 762 -3 540 -74 763 -74 764 -74 765
Sum -9 670

Kommunal drift samlet Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 39 991 42 687 42 628 43 735 1 107 44 646 45 706 46 793
Andre driftsutgifter 113 824 119 045 116 114 119 162 3 048 120 289 121 522 122 787
Driftsinntekter -94 842 -99 154 -96 021 -99 981 -3 960 -100 462 -100 981 -101 510
Sum 58 974 62 578 62 721 62 916 195 64 473 66 247 68 070

Handlingsprogram

Handlingsprogram

Handlingsprogram
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Selvkostområder 
Vann, avløp, septik, feiing og renovasjon er selvkostområder hvor kostnadene 
dekkes inn ved gebyrer fra abonnenter. Merinntekter eller mindreinntekter justeres 
ved bruk eller avsetning til bundet selvkostfond. 
 
Vann 
Prognosen for 2021 viser et stort overskudd på nesten 7 mill. kroner. Tjenesten har 
fra før et selvkostfond på 3,8 mill. kroner. I 2022 vil lønnskostnadene på vann øke 
med 1 årsverk. Det er ikke lagt til grunn noen ekstraordinære endringer på 
kostnadssiden. På grunn av det store prognostiserte resultatet og selvkostfondet, 
er det foreslått å sette ned gebyrene med 25 % i 2022, og deretter holde de 
uendret frem til 2026. Etter år 2026 må gebyrene settes opp igjen.  Årsgebyret for 
vann er todelt og består av et fast abonnementsgebyr og et variabelt 
forbruksgebyr. Abonnementsgebyret beholdes uendret på 1.050 kroner pr. 
boenhet. Forbruksgebyret reduseres fra 18,58 til 12,18 kr/m3. 
 
Avløp 
Prognosen viser et overskudd på 9,1 mill. kroner. Tjenesten har fra før av et stort 
selvkostfond på ca. 9,5 mill. kroner. Det er foreslått å redusere gebyrene med 20 % 
i 2022. Dette vil medføre et stort underskudd på 3,2 mill. kroner i 2022. Videre er 
det foreslått å holde gebyrene uendret i 2023, før man forventer en prisøkning fra 
2024. Fastgebyret holdes uendret med 1.650 kroner pr. boenhet. Forbruksgebyret 
reduseres fra 26,80 til 19,15 kr/m3 i 2022. 
 
Septik 
Prognosen for 2021 viser et underskudd tilsvarende 512.000 kroner. Det er 
foreslått å redusere gebyrene i 2022 med 45 %, for så å holde gebyrene uendret 
etter år 2022 til 2026. Dette fordi driftskostnadene nå ligger på 1,3 mill. kroner, 
mens de tidligere har ligget på 1,7 mill. kroner. Normalgebyret reduserer derfor fra 
1.383 kroner i 2021 til 760 kroner i 2022. 
 
Feie- og tilsynsgebyr 
Kommunen har bestemt seg for å ikke fakturere siste termin i 2021. Prognosen 
viser da et underskudd på ca. 1,1 mill. kroner. Tjenesten har et selvkostfond fra 
tidligere, som vil reduseres til 1 mill. kroner ved utgangen av året. Det er ikke lagt til 
grunn noe aktivitetsendring på feiing til neste år. Det er foreslått å holde gebyrene 
uendret på 249 kroner i 2022. 
 
Renovasjon 
Prognosen viser et overskudd på 700.000 kroner i 2021. Selvkostfondet ved 
utgangen av 2021 vil da utgjøre 2,5 mill. kroner. Det er ikke lagt til grunn noe 
aktivitetsendring på renovasjon til neste år. Det er foreslått å holde gebyrene 
uendret på 2.698 kroner fremover, slik at selvkostfondet reduseres gradvis. Fra år 
2024 er det foreslått å øke gebyrene med 5 %. For øvrige priser og nærmere 
forklaring på hva renovasjonsgebyret består av, se prislisten som følger som 
vedlegg.   
 
 
 
 
Sentrale utfordringer og prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
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Eiendom og prosjekter 
Fra 1.10.2021 fikk kommunal drift en ny enhet «Eiendom og prosjekter». Området 
for ny enhet er stort, og det vil derfor være mange prioriterte oppgaver i perioden. 
Det er viktig for ny enhet å bygge et godt arbeidsmiljø, samt få de ansatte til å 
bruke hverandres fagkunnskap til kommunens beste.   
 
I sak 20/102 behandling av budsjett 2021 ble det vedtatt at administrasjonen skulle 
vurdere boligforvaltningen i kommunen. Er kommunen tjent med en annen 
struktur? Dette vil være en prioritert oppgave det kommende år. Enheten vil 
vurdere hele boligforvaltningen. Hvordan kan vi drive denne bedre? Vi ønsker å 
være mer aktive med salg/kjøp av kommunale boliger, og vurdere behovet opp 
med dagens føringer i Boligsosial handlingsplan. Det må også utredes hva slags 
type boliger kommunen har behov for. 
En viktig del av ny enhet er investeringsprosjektene til kommunen. Dette inkluderer 
VA, Veg, ENØK, gatelys, store utbyggingsprosjekter mm. I handlingsperioden vil 
kommunen ha et høyt investeringsnivå. I takt med høyt investeringsnivå øker også 
oppgavene til de ansatte i denne enheten. Det henvises til kapittel om investering 
for mer informasjon om de ulike investeringsprosjektene.  
 
Kommunen vil i kommende handlingsperiode ta over driften av to helt nye bygg - 
kulturtun og svømmehall. Kulturtunet skal stå ferdig i juli 2022. Der er det 
pågående arbeid i samarbeid med frivilligheten for å finne den mest 
hensiktsmessige organisasjonsformen av dette bygget. Parallelt med dette 
arbeidet skal drift av ny svømmehall utredes. Svømmehallen skal stå ferdig våren 
2023. Det er i kommende budsjettår foreslått en ny stilling som bademester. I dette 
utredningsarbeidet vil kommunen samarbeide godt med idrettslaget. Det vil bli 
fremmet politisk sak om organisasjonsform i 2022.   
 
Befolkningsveksten i kommunen påvirker virksomheten i stor grad. Høy 
utbyggingstakt medfører en stadig økning i kommunale bygg og kommunale veger. 
Omfanget på vegvedlikehold, snørydding og strøing øker i takt med utviklingen, og 
en utvidelse av den kommunale bygningsmassen medfører økt behov for energi, 
renhold og forbruksvarer i tillegg til vaktmester- og renholdstjenester. Det er 
usikkert om virksomheten har blitt kompensert nok for denne aktivitetsøkning, og 
med de effektivitetskrav som er synliggjort under økonomiske rammer, så går 
virksomheten en krevende tid i møte.  
 
Vann og avløp 

Handlingsplan 2022-2025 AVLØP 2022 2023 2024 2025 SUM 

SUM 29 770 000 30 500 000 31 900 000 10 000 000 102 170 000 

      
      
Handlingsplan 2022-2025 VANN 2022 2023 2024 2025 SUM 

SUM 25 750 000 33 000 000 32 000 000 12 500 000 103 250 000 

 
Nannestad kommune har overtatt driften av Sjunken VBA. En forutsetning for 
videre drift av Sjunken VBA er at kommunen får konsesjon. Kommunen har fått 
midlertidig konsesjon for uttak av vann fra Bjertnessjøen, og venter fortsatt på 
ferdigbehandling av søknad om varig konsesjon fra NVE.  I tillegg er det søkt om 
varig konsesjon for uttak av reservevann på Nordmoen.  
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Tilstanden på ledningsnettet og øvrig infrastruktur varierer. For å sikre god kvalitet 
på dagens anlegg, ivareta sikkerhet, beredskap og lovpålagte krav, og for å 
imøtekomme den store veksten i utbygging, er det behov for betydelig vedlikehold 
og oppgradering av anlegg og ledningsnett i årene framover.  
 
Nannestad kommune har en forholdsvis høy andel lekkasje fra vannledningsnettet. 
I 2019 var lekkasje andelen på ca.39 % og i 2020 ble den redusert til ca.35%. Vi 
arbeider for at tallene for 2021 også vil vise en nedgang. I den kommende fire års 
perioden vil man jobbe for å redusere lekkasjeandelen ytterligere.  
 
Prioriterte oppgaver framover: 
- Sikre fortsatt trygt, sikkert og godt drikkevann gjennom å drifte Sjunken VBA på 

en sikker og god måte  
- Etablere varig reservevannforsyning fra Nordmoen 
- Fortsette arbeidet med oppgradering av private avløpsanlegg, slik at 

kommunens innbyggere har godkjente avløpsløsninger i henhold til 
forurensingsforskriften $ 12. 

- Fortsette arbeidet med å redusere vannlekkasjeprosenten 
- Fortsette arbeidet med reduksjon av fremmedvann på spillvannsnettet 
- Ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger der dette kan effektivisere og øke 

kvaliteten på arbeidet. 
 
Service, drift og vedlikehold, inkludert renhold 
Vedlikehold 
Enheten er ansvarlig for ca. 135 utleieboliger av forskjellige størrelser og 
standarder. Mange av boligene er i dårlig forfatning og krever omfattende 
vedlikehold. En del av oppgavene til driftspersonell er vedlikehold av skoler, 
barnehager og andre kommunale formålsbygg. Her etterstrebes det å utføre 
kvalitetsarbeid innenfor de økonomiske rammene som blir gitt. 
 
Det arbeides kontinuerlige med utbedringer av planlagte tiltak, men også store 
deler uforutsette oppgaver er en stor del av driftsenheten.  
Prioriterte oppgaver fremover  

- Renoverer 3-4 utleieenheter årlig (avhengig av størrelse og omfang)  
- Kartlegge nødvendige vedlikeholdsoppgaver på formålsbygg 
- Håndtere uforutsette oppgaver på formålsbygg  
- God styring og oppfølging av eksterne som utfører arbeid for kommunen  

 
Veg, park og idrett 
Det utføres kontinuerlig service, drift og vedlikeholdsoppdrag. Dette er en allsidig 
og serviceinnstilt avdeling som utfører små og mellomstore oppgaver på veg og 
uteområder i Nannestad.  
 
Prioriterte oppgaver fremover  

- Håndtere uforutsette oppgaver på formålsbygg 
- God styring og oppfølging av eksterne som utfører arbeid for kommunen 

(eksempelvis brøytetelefoner)  
- Kontinuerlig vedlikeholde av veger og uteområder  

 
 
 
Vaktmestertjenester  
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Daglig drift av kommunens formålsbygg utføres av vaktmestertjenesten. Generell 
oversikt over det byggetekniske inngår i her, i tillegg til serviceoppgaver. En god 
drift av bygget er nødvendig for ivaretakelse av et godt innemiljø, helsefremmede 
arbeidsforhold og trygge fysiske rammer.  
 
Prioriterte oppgaver fremover  

- Håndtere løpende, faste driftsoppgaver og håndtere uforutsette oppgaver  
- God styring og oppfølging av eksterne som utfører arbeid for kommunen  

 
Renhold  
Daglig renhold av kommunale skoler, barnehager og formålsbygg er en absolutt 
nødvendig forutsetning for et helsefremmede og godt inneklima. Renholderne 
dekker et stort antall kvm daglig. Det er ønskelig å effektivisere og minske 
belastingen på våre ansatte som står i disse tunge jobbene. I den sammenheng er 
det et stort fokus på tidsbesparende, bedre og mer effektive arbeidsverktøy.  
 
Prioriterte oppgaver fremover  

- Lette på arbeidsbelastningen  
- Effektivisere ved hjelp av bedre arbeidsverktøy  
- Kartlegge veien tilbake etter Covid-19 situasjonen 

 
HMS-tiltak i perioden 
Kommunal drift vil sikre et høyt nærvær ved god og tett oppfølging av sykemeldte, 
samt stimulere til sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak. I tillegg vil det 
være et økt fokus på gjennomføring av tiltak avdekket i vernerundene. 
 
Virksomheten skal være en attraktiv arbeidsgiver hvor medarbeidere opplever 
arbeidsglede, ser utviklingsmuligheter og får utfordrende arbeidsoppgaver. 
Samtidig ønsker virksomheten medarbeidere som viser et godt medarbeiderskap 
gjennom å ta ansvar for sitt eget arbeid, for arbeidsmiljøet og for sin egen relasjon 
til arbeidsgiveren og kollegaer. Dette handler om at både medarbeidere og ledere 
tar et felles ansvar for å skape en god og effektiv arbeidsplass, samt gjøre 
hverandre, og dermed kommunen, god.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virksomhetens mål i handlingsperioden 
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Strategiske utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode
Resultat 

2019
Resultat 

2020
Mål

2022
Periodemål
2023-2024

Avvik med fare 
for l iv og helse 
skal utbedres 
etter 
gjennomført 
årl ig tilsyn, evt. 
Skal 
lekeapperat/ann
et 
aktivitetsutstyr 
fjernes på 
initiativtakers 
bekostning

Ingen avvik 
med fare for 
liv og helse 
innen 
31.12.22

Ingen avvik 
med fare for 
liv og helse 
innen 
31.12.23

Reduksjon i  
vannlekkasje-
prosent

39,2 35,8 <40 30 %

2015: 166 139* 
1,5% = 2 492 m 

1578 >2492 1,50 %

2015: 78 547 * 
1,5 %=  1 178 m

- <1178 1,50

KOSTRA 177 167 <179

KOSTRA 94,9 % 96,9 % >85 >87,3

God og sikker 
overvannshåndtering

Antall  
tømminger

230 250 150
Avdekket 
tømme-
frekvens

Være konstruktiv, kreativ 
og løsningsorientert 
deltaker i  det inter-
kommunale sam-arbeidet 
på Øvre Romerike

Bedre vegforbindelsen i 
bygda

Andel kommunale 
veier og gater uten 
fast dekke av alle 
kommunale veier 
og gater i  %.

KOSTRA 18,3 % 14,1 % >23,2 % >23,2 %

Budsjettavvik

Målt avvik på 
områdene mellom -
0,3 % (merforbruk) 
til  2,0 % (mindre-
forbruk)

Agresso -1,2 % 1,35 % Mellom 2,0
og -0,3 %

Mellom 2,0
og -0,3 %

95,6 % 96,0 % 92,5 % 91,2 %

Kommunal drift 156,9 <165 <160

Helse 
(sykehjem) 212,6 x

Nannestad 
kommune

165,0 x

Innført! Innført 2019 Innført

- Meldt inn ti l  
DGI.

Innført

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Motvirke utenforskap og 
sosiale ul ikheter 
uavhenging av forskjeller i  
økonomi, helse, språk, 
kultur og utdanningsnivå.

Kommunal drift søker å opprettholde netto 
antall årsverk fra NAV med lønnsti lskudd 
(3,56 årsverk minus lønnsti lskudd på 2,66 
årsverk)

Antall  netto 
årsverk

0,9 0,91,93 Oppnådd

Strategisk mål 2: Oppvekst

Øke andelen lekeapparater med gummidekke

Antall  dersom 
det er etablert/ 
rehabil itert 
lekeapparater

2
Nye lekeapp. 

ska l  ha  
gummi-dekke

4 > 3 OK!

Trygge og godkjente lekeapperater/annet 
aktivitetsutstyr

Uteområdene ved skolene 
skal ha en utforming som 
fremmer fysisk aktivitet

Tømming av sandfang

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling

Utvikle og ti lpasse 
kommunens 
tjenesteapparat i  samsvar 
med endrede behov i 
befolkningen

Redusere vannlekkasjeprosenten ti l  30% 
innen 2022

Antall meter fornyet kommunalt ledningsnett 
vann gj.snitt 3 siste år

Avløp: Andel fornyet kommunalt 
ledningsnett, gj.snitt for siste tre år (%)

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur
Energibruk per m2 eid areal (kWh)

Andel  av energikostnader i kommunens 
eiendomsforvaltning brukt på fornybare 
energikilder (Prosent)

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Optimalisere den samlede 
ressursinnsatsen

Øke nærværsprosenten

Effektivisering ved bruk av 
ny teknologi 

Min renovasjon skal være et ti lbud for 
kommunens abonnenter
Nytt bookingsystem for utleie av festlokaler, 
m.m

Reduksjon av utg. til  renholdsti ltak i  
kommunal eiendomsforvaltning pr. kvm
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21 SAMFUNNSUTVIKLING 

 
Tjenester og oppgaver 
Samfunnsutvikling dekker samfunnsplanlegging, detaljregulering og mobilitet, 
bygge- og delesaksbehandling, oppmålingsvirksomhet, kart, kommunal skog og 
landbrukskontor (næring), bærekraft, miljø-, vilt- og fiskeforvaltning. 
 
Økonomiske rammer 
De økonomiske rammene for 2022 tar utgangspunkt i en videreføring av dagens 
driftsnivå med et effektiviseringskutt på kr 24 000,-. Videre er det foreslått en 
økning på 0,15 mill. kroner for 2022. Av dette er 0,1 mill. kroner til klima og 
miljøtiltak og 0,05 mill. kroner til forebygging av boligfelt-elg.  
 
Innenfor samfunnsutvikling er det fire ulike budsjett, hvorav tre er innenfor 
selvkostområder. Byggesak og oppmåling er fullt ut selvkostområder, plan er delvis 
selvkost. Resterende virksomhet er ikke selvkost.  
 
De tre selvkostområdene omtales kort nedenfor. 
 
Byggesak: 
Byggesak har per 1.1.2021 selvkostfond på 2,441 mill. kroner. Det er planlagt bruk 
av fond i 2021 og for økonomiplanperioden 2022- 2025. Gebyrsatsene for området 
reguleres i forhold til selvkostmodellen. Det kan være utfordrende å budsjettere 
inntektssiden riktig på grunn av økningen i antall byggesaker.  
 
 
Oppmåling: 
Oppmåling har per 1.1.2021 selvkostfond på 3,223 mill. kroner. Det er planlagt 
bruk av fond i 2021 og 2022. I siste del av økonomiplanperioden må inntektene 
opp eller utgiftene ned da selvkostfondet vil være redusert til null. Gebyrsatsene er 
derfor foreslått økt utover i planperioden for å møte fremtidige økte utgifter.  
 
Plan: 

Samfunnsutvikling u/selvkostområdene Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 4 747 6 237 6 192 6 777 585 6 995 7 247 7 506
Andre driftsutgifter 702 1 077 1 062 1 197 135 1 212 1 227 1 242
Driftsinntekter -650 -583 -523 -535 -12 -543 -551 -559
Sum 4 799 6 731 6 731 7 439 708 7 664 7 923 8 189

Samfunnsutvikling selvkostområdene Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 7 987 7 623 7 579 7 624 45 7 718 7 827 7 940
Andre driftsutgifter 2 679 1 781 1 603 1 744 141 1 747 1 750 1 753
Driftsinntekter -9 233 -7 347 -7 125 -7 397 -272 -7 418 -7 440 -7 462
Sum 1 433 2 057 2 057 1 971 -86 2 047 2 137 2 231

Samfunnsutvikling samlet Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 12 734 13 860 13 771 14 401 630 14 713 15 074 15 446
Andre driftsutgifter 3 381 2 858 2 665 2 941 276 2 959 2 977 2 995
Driftsinntekter -9 883 -7 930 -7 648 -7 932 -284 -7 961 -7 991 -8 021
Sum 6 232 8 788 8 788 9 410 622 9 711 10 060 10 420

Handlingsprogram

Handlingsprogram

Handlingsprogram
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Selvkostområdet på plan gjelder kun de private reguleringsforslagene, og 
plansaksbehandling frem til saken tas opp til førstegangsbehandling. Med private 
reguleringsforslag så menes alle reguleringsplaner som er detaljreguleringer. Det 
er mye arbeid etter at en plan er tatt opp til førstegangsbehandling, den skal legges 
ut til høring, bearbeide høringsinnspill, endringer, evt. ny høring eller 
sluttbehandling. Utgiftene knyttet til dette dekkes ikke innenfor selvkost. Eksempler 
på planer som ikke er private er områdeplaner og kommuneplanen. Anslaget 
mellom private og offentlige planer er i snitt 80/20, og tidvis kanskje enda høyere 
for private reguleringsforslag  
 
Områder utenfor selvkost: 
Utenfor selvkostområdet ligger i hovedsak utgifter til stillinger/ lønnskostnader 
innenfor landbruk (2,5), natur-, klima- og miljøforvaltning (2), merkantil ressurs (1) 
og virksomhetsleder (1). Totalt er det 6,5 stillinger som ikke inngår i selvkost. 
Effektiviseringskrav som gis i rammen til samfunnsutvikling må dekkes av rammen 
utenfor selvkost.  
 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Planavdelingen har fire stillinger og er en planleggerstilling i manko. Det arbeides 
med å finne løsninger på situasjonen, men avdelingen blir svært sårbar i en 
ressurskrevende periode. Avdelingen er også under omorganisering. Det er tilført 
ressurser fra tidligere plan- og strategi staben, og det jobbes nå frem et team som 
kan jobbe på tvers og samtidig ha dedikerte fokusområder for å sikre helhetlig 
planlegging i alle ledd.  
 
I det overordnede planarbeidet vil forestående kommuneplanrullering kreve en 
betydelig grad av prioritering og ressurser. En større grad av fokus på bærekraft og 
samfunnsikkerhet er også helt nødvendig - og ressurskrevende. Et godt samarbeid 
med miljørådgiver og beredskapssjef vil prioriteres og er verdifulle bidrag. I 
reguleringssaker arbeider planleggere tett sammen med byggesaksavdelingen noe 
som også gjør sitt for at planarbeidet blir mer grundig og legger bedre til rette for 
en effektiv byggesaksbehandling senere. Dette er et arbeid som vil bli videreført og 
som ansees som viktig også framover. Det er i virksomheten hele veien vært viktig 
å tenke reguleringsplanlegging og byggesak mer som «ett», enn hver for seg. Skal 
byggesak kunne være så effektive som de er, så er et tett samarbeid og nøye 
arbeid fra planavdelingen helt nødvendig. Dette har hittil vært en suksessfaktor, og 
vil jobbes videre med.  
 
Byggesak har fortsatt høy aktivitet, men mye av tiden går også med til veiledning 
rundt ulike tiltak. Avdelingen har en god internkontroll, de følger opp saker etter 
bestemt prioritet ut fra sakstype med frister etter plan- og bygningsloven og har 
gjennom tiltak effektivisert sin saksbehandling betydelig de senere år. Avdelingen 
består av 4 faste stillinger. Det er et tett samarbeid spesielt med planavdelingen, 
slik at enkelte saker som fagmessig ligger i grensesnittet mellom avdelingene kan 
behandles av begge avdelinger, avhengig av kapasitet til enhver tid. For byggesak 
er utfordringene fremover å få nyttiggjøre seg av digitaliseringstiltak i den daglige 
saksbehandlingen. Nytt saksbehandlingssystem i kommunen skaper forventninger 
om en mer effektiv behandling av sakene for saksbehandleren, samt at 
virksomheten også vil ha fokus på ytterligere digitaliserende tiltak for en effektiv og 
god saksbehandling videre. Innen kart er virksomheten langt fremme på dette 
området, da dette er programmer som benyttes av de fleste. Utvikling av 
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digitaliserende tiltak som også vil gjenspeile seg i forenklinger ut mot søkerne er 
stadig målet fremover, og spesielt etter innføring av nytt saksbehandlersystem. 
 
Landbruk skal jobbe ut fra og følge den landbrukspolitikken som til enhver tid er 
vedtatt, og dette kan også skape noen utfordringer ved at det tidvis er noe 
uforutsigbart hva som kan dukke opp. De ulike tilskuddordningene skal behandles 
av kommunen, og store deler av avdelingens ressurser går med til dette arbeidet i 
tillegg til veiledning og dialog med kommunens bønder. Klimaendringer har også 
gitt utslag i at mange hydrotekniske anlegg i landbruket trenger oppgraderinger, 
noe som også krever mye oppfølging.   
Nytt for 2020 var at tilskuddordningen til utvalgte kulturlandskap (KUL) ble overtatt 
av kommunen ved at kommunen nå er den instans som fatter alle vedtak i disse 
sakene. Dette har medført meroppgaver for landbruk. I tillegg har fylkesmannen fra 
2020 overført vedtaksmyndighet med tiltak i beiteområder (utmarksbeite) og 
tilskudd til bygging av skogsbilveier. Tilskuddsordningene for produksjonstilskudd 
og RMP (regionalt miljøtilskudd) fikk fra 2018 endret søknadsfrist til samme 
tidspunkt (oktober). Dette er de to største tilskuddordningene for jordbruket og har 
medført et mer «trykk» på landbruk i denne perioden da alle saker skal være ferdig 
behandlet i løpet av ca 2 måneder. Det har vært behov for å bruke ekstra hjelp til å 
forvalte disse to søknadsordningene. Disse utgiftene har vært dekket innenfor eget 
budsjett, og ingenting er tilført til dette neste år. Videre har ikke landbruk lenger 
tilgjengelig hjelp for disse oppgavene i kommende år, slik at det er en stor 
utfordring å skulle komme i mål med de ressurser landbruk har til rådighet. Det vil 
måtte bli gjort en løpende vurdering gjennom hele 2021 i forhold til ressurser og 
arbeidsoppgaver som nå er pålagt og lagt til kommunene å utføre innenfor den 
rammen de har.  
 
Miljø fikk i 2019 tilført en ny stilling som klima- og miljøforvalter. Begge stillingene 
ved natur og miljø skal være pådrivere for nasjonal, regional og kommunale 
bærekraftsforpliktelser, ivareta kommunens bærekraftsatsning viltforvaltning, bidra 
med rådgivning innenfor alle miljøsaker og saker som omhandler naturmangfold, 
samt oppgaver knyttet til vannforvaltning og klima og miljø. Det er et stadig økende 
behov for miljøkompetanse i de fleste av disse fagområdene ved kommunal 
forvaltning. Det stilles stadig strengere krav til vurderinger og utredninger innenfor 
feltet, og miljø-/naturforvalter/rådgiver har en viktig jobb med å bistå i 
gjennomgangen av materialet som fremmes i de ulike landbruks-, plan- og 
byggesaker. For 2022 er implementering av bærekraftmålene i 
kommuneplanrulleringen stå sentralt. Videre er oppfølgingen av arbeidet/ vedtak 
av Klima- og energiplanen  en hovedprioritet.  
 
Nannestad kommune vedtok i PS 26/19 «kommunedelplan for naturmangfold», og 
arbeid med å følge opp tiltakene i denne planen skulle fremmes i forbindelse med 
budsjettbehandlingen hvert år. Kommunestyret vedtok i denne planen en egen 
tiltaksliste for oppgaver som skulle utføres hvert år. Siden budsjettet for 2022 er en 
videreføring av driftsnivået i 2021, og det kun er lagt inn et begrenset beløp (50 
000) til oppfølging av ROS analysen ift tiltak til forebygging av boligfelt elg - så er 
det ikke lagt inn i budsjettet noen midler til å kunne utføre tiltakene som er satt opp 
i handlingsplanen/ tiltakslisten for 2022. Dette gjelder følgende tiltak, hvor 
anslagsvis sum for tiltaket også er benevnt der dette er utregnet: 

1) Gjøre en vurdering og gjennomføre ny viltkartlegging av et utvalg av 
viltarter. Tilskuddsmidler kan søkes om, men egenandel på kr 75 000,-. 
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2) Bekjempelse av arter på fremmedartlista. Kommunal forvaltning har alltid 
bevilget noen få kroner over eget budsjett årlig til dette, og Fylkesmannen 
bidrar med en like stor andel til arbeidet som kommunen gjennom årlig 
søkerordning. Sum for tiltaket fra kommunen: ca 30 000,-. 
3) Gjennomføre en kartlegging for statustilstand av dammer/ gårdsdammer 
i kommunen (våtmark). Utgift er ukjent, men noe må avsettes. 
4) Vurdere behov for gjenåpning av bekker i boligområder, særlig mht fisk. 
Sum er foreløpig ukjent, da utgifter til konsulentbistand til dette ikke er 
innhentet. 
5) Gjennomføre en kartlegging og tilstandsvurdering av myrer under marin 
grense for å se på behov for restaurering av tidligere grøftede myrer. Her vil 
det være mulig å søke om tilskuddsmidler, da dette er en stor jobb. Men det 
må avsettes egen kommunal andel til dette før man kan søke. 
6) Restaurering av Geitbua-dammen (i praksis oppgraving). Sum for tiltaket 
er løslig anslått til  
Ca 50 000,-. Dette stod på tiltaksliste for 2021, men det ble ikke bevilget 
midler.  

 
 
Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Samfunnsutviklings hovedprioritet i handlingsperioden er forestående 
kommuneplanrullering, med tilhørende tettstedsanalyse, regionale krav om 
implementering av FN bærekraftmål i planleggingen, egen virksomhet og 
kommunen for øvrig.  
 
Videre er det en prioritert oppgave å fremme så gode saker som mulig for plan- og 
utviklingsutvalget og eventuelt formannskap/ kommunestyre. Samfunnsutvikling er 
den virksomhet i Nannestad kommune som produserer flest politiske saker, og det 
er viktig at saksframlegg og informasjon til politisk miljø er så god som mulig før 
beslutning i sakene skal tas. 
 
Det er også en klar prioritet for Samfunnsutvikling å levere lovpålagte 
arbeidsoppgaver innenfor de frister som loven setter. Når virksomheten klarer dette 
er det også lettere å følge opp de ulovligheter som eventuelt måtte foregå i 
kommunen av bygge- og anleggstiltak og annet. Ulovligheter følges opp av både 
tilsyn på kommunenivå, men også sammen med det interkommunale byggetilsynet 
hvor Ullensaker er vertskommune. Samfunnsutvikling benytter seg av hele sin 
andel tilsyn vi har betalt for hos byggetilsynet. Her har byggesaksavdelingen et 
godt samarbeid som vi viderefører også for 2021. 
 
Det merkes at virksomheten har hatt et høyt trykk med saker over flere år. Fokus 
ved virksomheten er stadig effektivisering av deler av saksbehandlingen, samtidig 
som internkontrollen på kvalitet er i fokus.  
Det er et normalt stabilt antall ansatte ved virksomheten, og få som slutter. 
Allikevel er det viktig å ha fokus på at medarbeidere jobber under tidvis stort 
arbeidspress, og at det er viktig at man til enhver tid vurderer kapasiteten. En 
prioritert oppgave har vært og vil være å sørge for at kapasiteten gjenspeiler den 
aktivitet i antall saker som er til enhver tid. Innenfor landbruksområdet har det ikke 
vært mulig å løse sakene innenfor de ressursene som er avsatt de seneste to 
årene, og dette vil skape utfordringer for kommende år. Her må det allerede i 2021 
og mot 2022 vurderes hvordan dette kan løses best mulig. 
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Utover dette er det viktig å yte en best mulig service og veiledning slik at 
kommunens innbyggere føler de får kompetent veiledning og kontakt med 
fagområdene ved behov. En god service yter man gjennom kompetente 
medarbeidere med et bredt fagmiljø i ryggen, og dette er en viktig lederoppgave å 
ta vare på. Det er også viktig at medarbeiderne trives i virksomheten, da dette fører 
til økt arbeidskapasitet og en effektiv saksbehandling som kommer innbyggerne til 
gode. Virksomheten har også generelt lavt sykefravær, og dette vil det være viktig 
å ha fokus på også kommende år. 
 
 
 
Virksomhetens mål i handlingsperioden 
 
 

 
  

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2019 Resultat 2020

Mål
2022

Periodemål
2023-2025

Sikre en god ti lgang 
på planavklarte 
bol ig- og 
næringsarealer 
som er tilpasset 
markedets behov

KOSTRA (rapp. kun 
på bolig) 185

220 (ferdigsti lte 
boliger)

Behov-/ 
markedsstyrt

Behovs-/ 
markedsstyrt

KOSTRA Løpende Løpende
Behov-/ 
markedsstyrt

Følger 
overordnede 

planer

Oppfølging - 
sjekklister plan

Gjøres fra 
oppstartsmøte og 

gjennom hele 
planprosessen

Gjøres fra 
oppstartsmøte og 

gjennom hele 
planprosessen

Løpende

Løpende og 
oppadtering av 

sjekklister og 
krav

Legge til rette for 
gode miljøvalg og 
lavere 
transportbehov

Oppfølging - 
sjekklister  plan

Løpende Løpende
Behov-/ 
markedsstyrt

Skal gjøres 
løpende

Under utførelse Under utførelse
Oppfølging av 

til tak, evt. 
revidering

KOSTRA 437 440

God og sikker 
overvanns- 
håndtering, samt 
utvikle skogen som 
bærekraftig CO2- 
lager

Oppfølging - 
sjekklister  plan og 
byggesak

Løpende Løpende

Ivaretakelse i 
alle nye planer 

og i al le 
byggesaker

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 %

96,0 % 96,6 %

Effektivisering ved 
bruk av ny 
teknologi 

Løpende Løpende Løpende

Mål om bruk av 
heldigital t og 

sammenhengend
e 

saskbehandl ings
system

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling

Legge ti l rette for bol ig- og næringsutbygging i tråd med kommuneplanens 
overordnede føringer

Legge til rette for 
bol igbygging i  
nærhet til  
arbeidplasser og 
utenfor de offisielle 
flystøysoner

Legge ti l rette for arealeffektiv utnyttelse av sentrumsområder, med både bol iger 
og næring

Påse at utbyggere følger kommuneplanens overordnede føringer og 
bestemmelser og at dette ivaretas i private planforslag

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur

Styre utbygging ti l tettstedene og avsatte næringsområder i tråd med 
kommuneplanen. Unngå dispensasjoner i  størst mulig grad. Ved utbygging sti lle 
krav om etablering av gang- og sykkelvegforbindelse til  overordnet nett.

Utarbeide et 
styringverktøy for 
kommunen knyttet 
ti l naturmangfold

Utarbeide kommunedelplan for Naturmangfold

Areal av reguleringsplaner som omfatter kulturmiljø, landskap pg naturvern 
(dekar)

Ved arealplanlegging og byggesaksbehandl ing 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 i fm. plan- og byggesøknader om digital  framsti l ling av dokumentsjon, 
og digi tale søknader der det er mulig, for å kunne ytterl igere effektivisere 
saksbehandlingen
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22 NANNESTAD KOMMUNE 

FELLES INKL. TROSSAMFUNN 

 
 
Tjenester og oppgaver  
I rammeområdet for Nannestad kommune felles inkl. trossamfunn ligger blant 
annet budsjettet for skatt, rammetilskudd, renter og avdrag, avskrivninger m.m.  
  
 
Økonomiske rammer  
For kommentarer vedrørende budsjettert skatteinngang, rammetilskudd, 
skjønnsmidler og finans henvises til det kap. 7 og 8.  
 
Andre sentrale inntekter inkluderer fortrinnsvis integreringstilskudd til flyktninger. 
Kommunen får utbetalt integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger, personer 
med opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforening. Tilskudd gis ordinært 
for en periode på fem år fra mottak. Budsjettet for 2022 er på 8,641 mill. kroner, og 
en økning på 277.000 kroner fra 2021.  
 
For 2021 avsettes en lønnsreserve på 12 mill. kroner på fellesområdet. 
Avsetningen er basert på at lønnsoppgjøret for 2022 samsvarer med de 3,2 % som 
er anslått i statsbudsjettet for 2022 Lønnsreserven fordeles fra fellesområdet til de 
ulike virksomhetene når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent.  
I tråd med tidligere praksis vil neste års premieavvik føres mot premieavviksfond.  
 
Foruten avskrivninger og kalkulatoriske renter, ligger de sentralt bevilgede midlene 
omtalt i kapittel 7.3 plassert under andre driftsutgifter på fellesområdet.  
 
 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden  
Det vises til utfyllende kommentarer under kap. 7 og 8.  
 
 
Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Det vises til utfyllende kommentarer under kap. 7 og 8.  

  

Nannestad kommune felles inkl. trossamfunn Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn -30 010 3 942 4 804 -1 026 -5 830 -1 026 -1 026 -1 026
Andre driftsutgifter 207 823 206 664 123 936 206 471 82 535 164 691 201 078 191 997
Driftsinntekter -898 375 -952 762 -878 931 -973 427 -94 496 -943 720 -1 000 858 -1 016 678
Sum -720 562 -742 156 -750 191 -767 982 -17 791 -780 055 -800 806 -825 707

Handlingsprogram
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TROSSAMFUNN 

 
 
Tjenester og oppgaver 
Ansvarsområdet omfatter overføring av driftstilskudd til Nannestad kirkelig 
fellesråd.  
 
Økonomiske rammer 
Det er budsjettert med 7,345 mill. kroner i ordinært driftstilskudd for 2022. Dette er i 
tråd med kommunal deflator.  
 
Over investeringsbudsjettet er det bevilget 2,4 mill. kroner. Det er satt i gang et 
prosjekt på utvidelse av gravplasser ved Holter kirke og til dette er det lagt inn 10 
mill. kroner i 2023.  
 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Det henvises til vedlegg 9 som omtaler budsjettforslaget fra Nannestad kirkelig 
fellesråd.  
 
Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Det henvises til vedlegg 9 som omtaler budsjettforslaget fra Nannestad kirkelig 
fellesråd.  
 
 
  

Trossamfunn Regnskap Justert Vedtatt Budsjett Differanse
(tall i 1000 kr) 2020 2021 2021 2022 2021/22 2023 2024 2025
Lønn 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsutgifter 8 568 7 171 7 171 7 365 194 7 365 7 365 7 365
Driftsinntekter -21 -20 -20 -20 0 -20 -20 -20
Sum 8 547 7 151 7 151 7 345 194 7 345 7 345 7 345

Handlingsprogram
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VEDLEGG 

 

 
 
  



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2022-2025 

145 

 
 

Vedlegg 1. Økonomisk oversikt etter art – drift  §5-6 
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Vedlegg 2. Bevilgningsoversikt – drift  §5-4 
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Vedlegg 3. Bevilgningsoversikt – drift – til fordeling  §5-4 
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Vedlegg 4. Bevilgningsoversikt – investering  §5-5 
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Vedlegg 5. Bevilgningsoversikt – investering  §5-5 – til 
fordeling  
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Vedlegg 6. Oversikt over gjeld og andre vesentlige 
langsiktige forpliktelser §5-7 

 
Status pr august 2021: 

 
Ved utløpet av 2. tertial 2021 utgjorde kommunens langsiktige gjeld (eksklusive 
pensjonsforpliktelser) 1,2 mrd. kroner. Dette er en reduksjon på 1,6 % fra 2020. 
Dette skyldes at hovedlåneopptaket for 2021 ikke er gjennomført på nåværende 
tidspunkt. Tabellene over og nedenfor viser gjeldporteføljens sammensetning pr. 
15. oktober 2021.  
 
 

 
 
  

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Andel i % Endring
Kreditor 2018 2019 2020 2021-08 2021 2020/2021
Danske Bank 125 600 000 125 600 000 125 600 000 125 600 000 10,1 % 0
Nordea 174 350 000 174 350 000 174 350 000 14,0 % -174 350 000
Kommunalbanken 679 077 332 695 596 252 750 425 162 899 179 212 60,1 % 148 754 050
Husbanken 95 535 886 120 180 360 139 367 777 152 014 350 11,2 % 12 646 573
Statlig finansieringsbistand 74 300 000 66 870 000 59 440 000 52 753 000 4,8 % -6 687 000
Justeringsavtaler (mva) 0 0 0 0 0,0 % 0
Sum 1 148 863 218 1 182 596 612 1 249 182 939 1 229 546 562 100 % -19 636 377
Endring i % fra perioden før 14,9 % 2,9 % 5,6 % -1,6 %

Lån per 01.01.2021 1 249 182 939           
Vedtatt låneopptak 2021 239 930 000              
Låneopptak 2022 304 029 000              
Låneopptak 2023 214 810 000              
Låneopptak 2024 80 587 000                
Låneopptak 2025 33 510 000                
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Vedlegg 7. Planlagte investeringer fram mot 2030 
 

 

 
 
 

Investeringsprosjekter Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Sum perioden
(tall i 1000 kr) 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2022-2031

INVESTERINGSPROSJEKTER
Utstyr og inventar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 10 000
Kommunehus 0 0 0 0 0 0 228 700
Bokollektiv for personer med demens/sykehjem 0 0 0 0 0 0 81 000
Teiealleen 0 0 0 0 0 0 35 000
Skolekapasitet Maura 0 0 0 0 0 0 32 409
Skolekapasitet Preståsen 5 000 20 000 30 000 0 0 0 55 000
Svømmehall 0 0 0 0 0 0 185 348
Barnehagekapasitet 0 0 0 0 0 0 50 000
Kulturtun 0 0 0 0 0 0 9 250
ENØK-tiltak 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 10 000
Utskifting av boligmassen 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 60 000
Robuste boliger 0 0 0 0 0 0 11 000
Bygningsutvikling/HMS 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 40 000
Utskifting av maskiner og biler 1 000 0 1 000 0 1 000 0 4 500
Investeringstilskudd til kirkelig fellesråd 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 11 400
Overføring til kirkelig fellesråd for utvidelse av gravplasser ved Holter kirke 0 0 0 0 0 0 10 000
Kommunal vei 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 24 000
Trafikksikringstiltak/Gatelys 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 20 000
Egenkapitaltilskudd KLP 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 20 000
AVLØP 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 114 170
VANN 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 115 250
Sum investeringer 29 500 43 500 54 500 23 500 24 500 23 500 1 127 027

EGENFINANSIERING
Overføringer fra driftsregnskapet -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -42 000
Kompensasjon for merverdiavgift -4 400 -7 200 -9 400 -3 200 -3 400 -3 200 -167 241
Tilskudd og refusjoner 0 0 0 0 0 0 -53 340
Bruk av fond 0 0 0 0 0 0 -99 310
Salg av driftsmidler og eiendom 0 0 0 0 0 0 -6 000
Sum finansiering før lån -11 400 -14 200 -16 400 -10 200 -10 400 -10 200 -367 891
Lånebehov ordinære investeringer 18 100 29 300 38 100 13 300 14 100 13 300 759 136

Investeringsprosjekter HP HP HP HP Sum perioden
(tall i 1000 kr) 2022 2023 2024 2025 2022-2025

INVESTERINGSPROSJEKTER
Utstyr og inventar 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Kommunehus 177 000 51 700 0 0 228 700
Bokollektiv for personer med demens/sykehjem 64 961 16 039 0 0 81 000
Teiealleen 0 0 20 000 15 000 35 000
Skolekapasitet Maura 4 500 15 000 12 909 0 32 409
Skolekapasitet Preståsen 0 0 0 0 0
Svømmehall 98 000 87 348 0 0 185 348
Barnehagekapasitet 5 000 45 000 0 0 50 000
Kulturtun 9 250 0 0 0 9 250
ENØK-tiltak 1 000 1 000 1 200 800 4 000
Utskifting av boligmassen 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000
Robuste boliger 1 000 10 000 0 0 11 000
Bygningsutvikling/HMS 4 300 4 100 3 500 4 100 16 000
Utskifting av maskiner og biler 0 500 0 1 000 1 500
Investeringstilskudd til kirkelig fellesråd 2 400 1 000 1 000 1 000 5 400
Overføring til kirkelig fellesråd for utvidelse av gravplasser ved Holter kirke 0 10 000 0 0 10 000
Kommunal vei 1 500 2 500 2 500 2 500 9 000
Trafikksikringstiltak/Gatelys 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000
Egenkapitaltilskudd KLP 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000
AVLØP 29 770 30 500 31 900 10 000 102 170
VANN 25 750 33 000 32 000 12 500 103 250
Sum investeringer 435 431 318 687 116 009 57 900 928 027

EGENFINANSIERING
Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift -74 402 -47 537 -8 922 -5 580 -136 441
Tilskudd og refusjoner 0 -53 340 0 0 -53 340
Bruk av fond -57 000 0 -26 500 -15 810 -99 310
Salg av driftsmidler og eiendom 0 -3 000 0 -3 000 -6 000
Sum finansiering før lån -131 402 -103 877 -35 422 -24 390 -295 091
Lånebehov ordinære investeringer 304 029 214 810 80 587 33 510 632 936
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Vedlegg 8. Selvkostkalkyle 
 
Nannestad beregner kommunale gebyrer i tråd med kommunal- og 
moderniseringsdepartementets retningslinjer for selvkostberegninger. Selvkost 
innebærer at kommunens kostnader med å frambringe tjenestene skal dekkes av 
gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å 
tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, 
både før og etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser 
selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle 
avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to 
regnskapene vil, eksempelvis når det gjelder avskrivningskostnader og 
kalkulatoriske renter, ikke være direkte sammenlignbare. 
 
Det er en rekke faktorer som kommunen ikke rår over i forhold til hva 
selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets 
forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne 
på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt 
(uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. 
 
Avskrivninger er beregnet med grunnlag i anleggsmidlenes netto 
anskaffelseskostnader og økonomiske levetider. Tabellene nedenfor viser 
selvkostkalkylene for henholdsvis vann, avløp, septik, renovasjon, feiing, 
reguleringsplaner, byggesak og oppmåling, og hvilke beregningselementer som er 
lagt til grunn. 
 

 
 
 
 

Etterkalkyle Prognose Budsjett
Vann 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gebyrinntekter 21 574 233 23 380 000 18 895 526 19 178 783 19 732 012 20 112 180
Andre inntekter -252 874 0 0 0 0 0
Sum inntekter 21 321 359 23 380 000 18 895 526 19 178 783 19 732 012 20 112 180
Driftsutgifter 12 304 010 10 130 500 11 255 702 11 582 470 11 918 860 12 265 158
Kapitalkostnader 4 680 043 5 608 561 6 216 056 8 120 192 9 771 927 11 310 403
Indirekte kostnader 645 224 666 968 688 497 710 213 731 534 754 492
Sum utgifter 17 629 277 16 406 029 18 160 256 20 412 875 22 422 322 24 330 053
Korrigering av tidligere års feil i kalkyle 0 0 0 0 0 0
Resultat 3 692 083 6 973 971 735 270 -1 234 093 -2 690 310 -4 217 873
Kostnadsdekning i % 120,9 % 142,5 % 104,0 % 94,0 % 88,0 % 82,7 %

Selvkostfond 01.01 89 461 3 808 448 10 924 680 11 914 026 10 955 580 8 512 258
Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond 3 692 083 6 973 971 735 270 -1 234 093 -2 690 310 -4 217 873
Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 26 903 142 261 254 077 275 646 246 988 170 969
Selvkostfond 31.12 3 808 448 10 924 680 11 914 026 10 955 580 8 512 258 4 465 353

 Handlingsprogram
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Etterkalkyle Prognose Budsjett
Avløp 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gebyrinntekter 30 808 233 32 960 000 25 954 075 26 645 773 29 524 170 32 812 153
Andre inntekter 145 398 2 735 213 0 0 0 0
Sum inntekter 30 953 631 35 695 213 25 954 075 26 645 773 29 524 170 32 812 153
Driftsutgifter 19 525 778 15 967 321 17 234 763 17 707 211 18 192 800 24 459 123
Kapitalkostnader 8 418 077 9 907 578 11 206 208 12 508 122 13 979 758 15 289 647
Indirekte kostnader 694 024 717 580 740 769 764 049 786 683 811 307
Sum utgifter 28 637 879 26 592 479 29 181 741 30 979 382 32 959 240 40 560 077
Korrigering av tidligere års feil i kalkyle 0 0 0 0 0 0
Resultat 2 315 752 9 102 734 -3 227 667 -4 333 609 -3 435 070 -7 747 925
Kostnadsdekning i % 108,1 % 134,2 % 88,9 % 86,0 % 89,6 % 80,9 %

Selvkostfond 01.01 7 057 075 9 487 015 18 863 497 16 023 949 12 028 454 8 858 375
Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond 2 315 752 9 102 734 -3 227 666 -4 333 609 -3 435 070 -7 747 924
Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 114 188 273 748 388 117 338 114 264 991 133 084
Selvkostfond 31.12 9 487 015 18 863 497 16 023 949 12 028 454 8 858 375 1 243 535

Etterkalkyle Prognose Budsjett
Septik 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gebyrinntekter 2 045 087 2 380 000 1 307 980 1 307 403 1 308 365 1 307 302
Andre inntekter -379 191 -1 560 312 0 0 0 0
Sum inntekter 1 665 896 819 688 1 307 980 1 307 403 1 308 365 1 307 302
Driftsutgifter 1 499 161 1 096 170 1 125 526 1 155 678 1 186 649 1 218 460
Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0
Indirekte kostnader 228 145 235 730 243 320 251 037 258 698 266 858
Sum utgifter 1 727 306 1 331 900 1 368 847 1 406 715 1 445 347 1 485 317
Korrigering av tidligere års feil i kalkyle 0 0 0 0 0 0
Resultat -61 410 -512 212 -60 867 -99 313 -136 982 -178 015
Kostnadsdekning i % 96,4 % 61,5 % 95,6 % 92,9 % 90,5 % 88,0 %

Selvkostfond 01.01 1 238 636 1 194 017 700 094 654 294 569 735 445 635
Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond -61 410 -512 212 -60 867 -99 313 -136 982 -178 015
Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 16 790 18 289 15 067 14 753 12 882 9 522
Selvkostfond 31.12 1 194 017 700 093 654 294 569 735 445 635 277 142

Etterkalkyle Prognose Budsjett
Renovasjon 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gebyrinntekter 15 458 961 17 150 000 16 967 500 16 965 815 17 808 943 18 693 810
Andre inntekter 0 0 0 0 0 0
Sum inntekter 15 458 961 17 150 000 16 967 500 16 965 815 17 808 943 18 693 810
Driftsutgifter 14 803 407 15 901 524 16 533 073 17 189 749 17 872 551 18 582 520
Kapitalkostnader
Indirekte kostnader 504 440 521 162 537 936 554 909 571 815 589 884
Sum utgifter 15 307 847 16 422 686 17 071 009 17 744 657 18 444 366 19 172 404
Korrigering av tidligere års feil i kalkyle -180 000 -180 000 -180 000
Resultat 151 114 727 314 -103 509 -958 843 -815 423 -658 594
Kostnadsdekning i % 101,0 % 104,4 % 99,4 % 95,6 % 96,6 % 97,5 %

Selvkostfond 01.01 1 565 494 1 739 419 2 507 743 2 459 494 1 548 965 762 872
Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond 151 114 727 314 -103 509 -958 843 -815 423 -658 594
Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 22 811 41 010 55 260 48 314 29 330 11 576
Selvkostfond 31.12 1 739 419 2 507 743 2 459 494 1 548 965 762 872 115 855

 Handlingsprogram

 Handlingsprogram

 Handlingsprogram

Etterkalkyle Prognose Budsjett
Feiing 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gebyrinntekter 2 122 183 2 068 999 2 072 268 2 274 279 2 504 972 2 885 432
Andre inntekter 247 300 -687 141 0 0 0 0
Sum inntekter 2 369 484 1 381 858 2 072 268 2 274 279 2 504 972 2 885 432
Driftsutgifter 2 032 034 2 329 557 2 388 153 2 448 226 2 509 813 2 572 951
Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0
Indirekte kostnader 211 696 218 549 225 555 232 737 240 049 247 699
Sum utgifter 2 243 730 2 548 105 2 613 708 2 680 964 2 749 861 2 820 650
Subsidiering av underskudd
Resultat 125 753 -1 166 247 -541 440 -406 685 -244 890 64 782
Kostnadsdekning i % 105,6 % 54,2 % 79,3 % 84,8 % 91,1 % 102,3 %

Selvkostfond 01.01 2 023 221 2 177 971 1 042 823 518 755 119 766 -125 192
Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond 125 753 -1 166 247 -541 440 -406 685 -244 890 64 782
Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 28 997 31 100 17 372 7 696 -69 -2 478
Selvkostfond 31.12 2 177 971 1 042 823 518 755 119 766 -125 192 -62 888
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Etterkalkyle Prognose Budsjett
Reguleringsplaner 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gebyrinntekter 136 040 548 300 2 515 684 2 594 890 2 676 097 2 760 285
Andre inntekter 2 730 960 0 0 0 0 0
Sum inntekter 2 866 999 548 300 2 515 684 2 594 890 2 676 097 2 760 285
Driftsutgifter 1 588 122 1 784 370 2 155 304 2 223 078 2 292 991 2 365 111
Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0
Indirekte kostnader 337 868 349 133 360 381 371 812 383 106 395 174
Sum utgifter 1 925 990 2 133 503 2 515 684 2 594 890 2 676 097 2 760 285
Subsidiering av underskudd 0 644 194 0 0 0 0
Resultat 941 009 -941 009 0 0 0 0
Kostnadsdekning i % 148,9 % 25,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Selvkostfond 01.01 0 941 009 0 0 0 0
Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond 941 009 -941 009 0 0 0 0
Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 0 0 0 0 0 0
Selvkostfond 31.12 941 009 0 0 0 0 0

Etterkalkyle Prognose Budsjett
Byggesak 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gebyrinntekter 3 297 575 5 323 000 5 056 892 5 562 545 5 840 632 6 424 700
Andre inntekter 314 775 0 0 0 0 0
Sum inntekter 3 612 350 5 323 000 5 056 892 5 562 545 5 840 632 6 424 700
Driftsutgifter 4 226 865 4 308 455 4 954 541 5 109 335 5 268 989 5 433 656
Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0
Indirekte kostnader 1 077 703 1 113 322 1 149 146 1 185 675 1 222 450 1 261 091
Sum utgifter 5 304 567 5 421 777 6 103 687 6 295 010 6 491 439 6 694 747
Subsidiering av underskudd 0 0 0 0 0 0
Resultat -1 692 217 -98 777 -1 046 795 -732 465 -650 807 -270 047
Kostnadsdekning i % 68,1 % 98,2 % 82,8 % 88,4 % 90,0 % 96,0 %

Selvkostfond 01.01 4 088 286 2 441 135 2 388 997 1 384 178 676 552 34 770
Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond -1 692 217 -98 777 -1 046 795 -732 465 -650 807 -270 047
Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 45 066 46 639 41 976 24 838 9 025 -2 677
Selvkostfond 31.12 2 441 135 2 388 997 1 384 178 676 552 34 770 -237 954

Etterkalkyle Prognose Budsjett
Oppmåling 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gebyrinntekter 0 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1 497 356 1 141 200 1 196 906 1 255 406 1 501 073 2 879 678
Sum inntekter 1 497 356 1 141 200 1 196 906 1 255 406 1 501 073 2 879 678
Driftsutgifter 1 709 752 2 052 000 2 111 112 2 171 952 2 234 571 2 299 021
Kapitalkostnader 20 139 0 0 0 0 0
Indirekte kostnader 482 211 497 963 513 951 530 316 546 841 564 205
Sum utgifter 2 212 102 2 549 963 2 625 063 2 702 268 2 781 412 2 863 226
Subsidiering av underskudd 0 0 0 0 0 0
Resultat -714 746 -1 408 763 -1 428 157 -1 446 862 -1 280 338 16 452
Kostnadsdekning i % 67,7 % 44,8 % 45,6 % 46,5 % 54,0 % 100,6 %

Selvkostfond 01.01 3 889 231 3 223 578 1 863 940 461 655 0 0
Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond -714 746 -1 408 763 -1 428 157 -1 446 862 -1 280 338 16 452
Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 49 093 49 124 25 872 -6 387 -16 452 220
Selvkostfond 31.12 3 223 578 1 863 940 461 655 -991 594 -1 296 791 16 672

 Handlingsprogram

 Handlingsprogram

 Handlingsprogram
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Vedlegg 9. Nannestad kirkelige fellesråd – Budsjett 2022 
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Vedlegg 10 Prislister 

 
 

 
 

 
 

Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

100 % Pris pr. mnd. 3 230 2,6 % 84 3 314 3 314 Nei
50 % Pris pr. mnd. 1 696 2,6 % 44 1 740 1 740 Nei
80 % - 100 % plass Pris pr. mnd. 391 2,6 % 10 401 401 Nei
70 % plass og mindre Pris pr. mnd. 196 2,6 % 5 201 201 Nei

241 2,5 % 6 247 247 Nei

* Ved del tidsplas ser beregnes  et ti l l egg på  5 % ti l  deltidsprosenten.

  Det tas forbehold om vedtak i statsbudsjettet angående oppholdsbetaling. 

Barnehage

Barnehagesats*

Kostpenger

Ekstradager i  barnehage

Tjeneste

Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

325 2,6 % 8 333 333 Nei
53 2,6 % 1 55 55 Nei
31 2,6 % 1 32 32 Nei
77 2,6 % 2 79 79 Nei
31 2,6 % 1 32 32 Nei
36 2,6 % 1 37 37 Nei

184 2,6 % 5 189 189 Nei
184 2,6 % 5 189 189 Nei

113 2,6 % 3 116 116 Nei
79 2,6 % 2 81 81 Nei
53 2,6 % 1 55 55 Nei

414 2,6 % 11 425 425 Nei
589 2,6 % 15 605 605 Nei
414 2,6 % 11 425 425 Nei

* Nøkkelboks  bl i r fakturert hvert kvarta l . 

 kr 101 351 Til kr:
Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

Pris pr. mnd. 210 0,0 % 0 210 210 Nei
Pris pr. mnd. 621 2,6 % 16 637 637 Nei
Pris pr. mnd. 1 286 2,6 % 33 1 319 1 319 Nei
Pris pr. mnd. 1 737 2,6 % 45 1 782 1 782 Nei
Pris pr. mnd. 2 410 2,6 % 63 2 473 2 473 Nei

* Pris  under 2 G er s tatens  satser. Ikke kjente på  nåværende tidspunkt.

Tjeneste

Pris pr. oppdrag

Helse

Dagaktivitetsti lbud for demente ekskl. mat Pris pr. gang

Ti llegg på dagsenterene med frokost/middag/dessert Pris pr. gang

Utkjøring av mat Pris pr. gang

Dagsenter for eldre ekskl . mat Pris pr. gang

Middag Pris pr. porsjon
Dessert Pris pr. porsjon
Grøt Pris pr. porsjon

0 202 702

Trygghetsalarm Pris pr. mnd
Nøkkelboks/e-låser * Pris pr. mnd

Praktisk bistand/hjemmehjelp Pris pr. time
Innstallasjon av trygghetsalarm  Pris pr. oppdrag

Vask av klær i vaskeriet på sykehjemmet Pris pr. kg.
Vask av mopper Pris pr. gang
Vaktmesteroppdrag

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Mellom 2 og 3 G 202 702 304 053

Fra kr:Folketrygdens grunnbeløp pr. 1.5.2020: 
Under 2 G*

Over 5 G 506 755

Mellom 3 og 4 G 304 053 405 404
Mellom 4 og 5 G 405 404 506 755

Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

2 074 2,6 % 54 2 128 2 128
1 600 2,6 % 42 1 642 1 642
4 025 2,6 % 105 4 129 4 129
2 957 2,6 % 77 3 034 3 034
2 074 2,6 % 54 2 128 2 128

* Søskenmoderas jon ti l  e lever under 18 år: 10 % ra batt i  elevkontingent pr. s øsken

Kulturskole

Voksne gruppe

Elevkontingent, pris pr. sesong (halvt år)
Individuell*
Gruppe
Talent
Voksne individuell

Lokaler
Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger

Storsal 430
Kommunestyresal 430
Black Box 330

Tjeneste
Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger

530

420 105 105

530

55 55 0 55
430
760
595
430

* Pr. time - Ved leie av lyd og lys; kontakt lyd- og lysansvarlig.
** pr dag. Til legg for stemming
*** pr element

Renhold øvrige rom

790

430
760

430

Leie av lyd og lys med eget personell*

Oppsett av bord/stoler storsal
Renhold storsal
Renhold kommunestyresal 595

Prosjektor, lydanlegg eller annet enkelt 
utstyr/tilrettelegging
Leie av Flygel**

Leie av sceneelementer***

430 430

530 530

430 430
760 760

Kommersiell/privat utleie
Øvelse/trening/forberedelse

lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. 

for lag og foreninger

595 595

105

1 050 320 530

810

810
545

Kommersiell/privat utleie

Lokaler festavdeling Nannestad

Leie av lokaler - pris gjelder leie pr. time. Ved leie for ett helt døgn eller for mer enn 10 timer/døgn = maks pris  10 timer.
Depositum:  25 % av beregnet leie, dog ikke mindre enn kr 250.
Kommunale arrangement for skoler, barnehager, kultur, politiske partier, samt kommunale møter er gratis.

Generelle bestemmelser

Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening

Ikke-inntektsgivende arr. 
for lag og foreninger

0

0
0

185

185
185
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Lokaler
Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger

Bibliotek, stort møterom 160
Museet, møterom med kjøkken 160

Leie av lokaler i bibliotek

Kommersiell/privat utleie
Øvelse/trening/forberedelse

lag og forening
Ikke-inntektsgivende arr. 

for lag og foreninger

320 0 105
320 0 105

Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

100 % Pris pr. mnd. 3 520 2,6 % 92 3 612 3 612 Nei
Delt plass Pris pr. mnd. 2 249 2,6 % 58 2 307 2 307 Nei
Søskenmoderasjon 1/1 -1 056 2,6 % -27 -1 084 -1 084 Nei
Søskenmoderasjon 1/2 -675 2,6 % -18 -692 -692 Nei

Dagsats 241 2,6 % 6 248 248 Nei
Pris pr. time 241 2,6 % 6 248 248 NeiGebyr for sent henting

Skole og sfo

Tjeneste

Skolefritidsordning

Søskenmoderasjon

Ekstra dag ifm. skolens fravær

Pris 2021 
ekskl. mva

Prisøkning
(%)

Prisøkning
(kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

22 000 10,0 % 2 200 24 200 24 200 Nei
81 210 10,0 % 8 100 89 310 89 310 Nei

129 070 10,0 % 12 900 141 970 141 970 Nei
Pris 10 daa + pr. daa 
over 10 daa 2 510 10,0 % 300 2 810 2 810 Nei

Over 60 daa
256 930 10,0 % 25 700 282 630 282 630 Nei

Nei

11 000 10,0 % 1 100 12 100 12 100 Nei

38 590 10,0 % 3 900 42 490 42 490 Nei

5 450 10,0 % 500 5 950 5 950 Nei

50 000 10,0 % 5 000 55 000 55 000 Nei

2 180 2,5 % 100 2 280 2 850 Ja

Tilhørende bestemmelser/ retningslinjer: 

Det skal  utvises skjønn hvis arealer tas med i  reguleringsplanen utover det som ti l taket krever.
I ti llegg ti l fastsatt gebyr etter regulativet kan det komme eventuelle utgifter som kommunen måtte ha hatt til  fagkyndig bistand.

Gebyrfastsettelsen i  den enkelte sak kan ikke påklages ettersom dette kun er en oppfølging av prisl isten vedtatt av kommunestyret.
Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist og forvaltningslovens regler gjelder.
Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Gebyrregulativet revideres årl ig ved budsjettbehandl ing.

Arealplaner

Reguleringsplaner og endring av reguleringsplaner
Gjennomføring av oppstartsmøte, jfr. § 12-81. Oppstartsmøte

Ved flere endringer i  samme sak, betales i  til legg for hvert 
forhold

3. Endringer av plan, jfr. § 12-14, 2. ledd

Endringer i  henhold til  § 12-14, 2. ledd med administrativ 
behandl ing

2. Kontroll  og behandl ing av reguleringsplan 
(detal jregulering).

3 - 10 daa
0 - 3 daa

For planer hvor det kun reguleres 
for næring beregnes i  til legg gebyr 
for bruksareal (BRA), men 
maksimalt opp til  og med 10 000 
m2 BRA.

10 - 60 daa     ->

Maksimumspris

For planer hvor det reguleres for 
bol igbebyggelse beregnes i ti llegg 
gebyr for bruksareal (BRA). 

Beregningsgrunnlag er 
maksimal  ny 

bebyggelse i tråd med 
planen, inkludert 
parkering og areal 

under terreng. Pris per 
påbegynte 100 m2 BRA

Hvis gebyret anses å bli  åpenbart urimelig i  forhold til  de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunen av eget ti l tak el ler på anmodning fastsette et passende 
gebyr. Ved rimel ighetsvurderingen tas utgangspunkt i  at gebyret skal  gjenspei le gjennomsnittlige kostnader for behandling av sammenlignbare saker. En sl ik søknad kan ikke 
fremsettes senere enn 3 uker fra mottatt faktura. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betal ingsfristen.

Ved oversittelse av saksbehandl ingsfrister reduseres gebyret i  henhold til  regler i  plan- og bygningsloven.

Gebyr etter punkt 2 beregnes ut fra tidspunkt for førstegangsbehandl ing. 
Endring av reguleringsplan/bebyggelsesplan behandles som en ordinær reguleringssak og gebyr kreves i  henhold til  dette, jfr. § 12-14, første ledd.

Endringer i  henhold til  § 12-14, 2. ledd med pol itisk 
behandl ing

Ved behandl ing av planprogram (§ 12-9) betales gebyr i  
til legg ti l kontroll  og behandl ing av reguleringsplan 
(detal jregulering), jfr. punkt 2.

40 % av punkt 2

4. Planer med konsekvensutredning

5. Rådgivning utover ordinær 
saksbehandling

Ved behandl ing av planer med konsekvensutredning 
betales gebyr i  til legg til  kontroll  og behandl ing av 
reguleringsplan (detal jregulering), jfr. punkt 2.

I de ti lfeller der kommunen må utføre rådgivning utover 
ordinær saksbehandl ing (Dette forutsetter at 
forslagssti ller/ plankonsulent er varslet). Pris per time.

1 108 10,0 % 100 1 208 1 208
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Pris 2021 
ekskl. mva

Prisøkning
(%)

Prisøkning
(kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

Enebolig 18 000 2,6 % 470 18 470 18 470 Nei
Enebolig med sekundærleil ighet el ler tomannsbolig 27 000 2,6 % 700 27 700 27 700 Nei
Bol igbebyggelse med 3-10 boenheter 38 690 2,6 % 1 010 39 700 39 700 Nei
Bol igbebyggelse med 11-20 boenheter 51 590 2,6 % 1 340 52 930 52 930 Nei

69 870 2,6 % 1 820 71 690 71 690 Nei
Bol igbebyggelse over 40 boenheter 93 460 2,6 % 2 430 95 890 95 890 Nei

8 600 2,6 % 220 8 820 8 820 Nei
2 040 2,6 % 50 2 090 2 090 Nei
4 940 2,6 % 130 5 070 5 070 Nei
8 160 2,6 % 210 8 370 8 370 Nei

12 350 2,6 % 320 12 670 12 670 Nei
17 510 2,6 % 460 17 970 17 970 Nei
23 210 2,6 % 600 23 810 23 810 Nei

37 620 2,6 % 980 38 600 38 600 Nei
69 870 2,6 % 1 820 71 690 71 690 Nei
91 350 2,6 % 2 380 93 730 93 730 Nei

8 600 2,6 % 220 8 820 8 820 Nei
Midlertidige bygg, som består inntil  2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.

2 040 2,6 % 50 2 090 2 090 Nei
3 660 2,6 % 100 3 760 3 760 Nei
9 670 2,6 % 250 9 920 9 920 Nei
5 380 2,6 % 140 5 520 5 520 Nei

10 740 2,6 % 280 11 020 11 020 Nei
26 880 2,6 % 700 27 580 27 580 Nei
18 280 2,6 % 480 18 760 18 760 Nei
15 050 2,6 % 390 15 440 15 440 Nei

Parkering under terreng 8 110 2,6 % 210 8 320 8 320 Nei
3 440 2,6 % 90 3 530 3 530 Nei
6 020 2,6 % 160 6 180 6 180 Nei
3 220 2,6 % 80 3 300 3 300 Nei

Avkjøringstil latelse 3 000 3 000 Nei
Nabovarsel 300 0,0 % 0 300 375 Nei

1 890 2,6 % 50 1 940 1 940 Nei

5 010 2,6 % 130 5 140 5 140 Nei
11. Dispensasjon for ethvert forhold Dispensasjon som avgjøres administrativt 8 601 2,6 % 220 8 821 8 821 Nei

5 000 2,6 % 130 5 130 5 130 Nei
Dispensasjon som krever politisk behandl ing 30 390 2,6 % 790 31 180 31 180 Nei

2 690 2,6 % 70 2 760 2 760 Nei

10 000 10 000 Nei

10 000 0,0 % 0 10 000 10 000 Nei
750 2,6 % 20 770 770 Nei

2 000 0,0 % 0 2 000 2 000 Nei

28 800 2,6 % 750 29 550 29 550 Nei

5 000 0,0 % 0 5 000 5 000 Nei

2 000 0,0 % 0 2 000 2 000 Nei

4 300 2,6 % 110 4 410 4 410 Nei

Bygge, delings- og konsesjonssaker 

1. Bol iger/hytter
Bol igbebyggelse med 21-40 boenheter

Definisjon:    • Behandling - søknadskontroll + tilsyn. 
                      • Bruksareal (BRA) – Bruksareal i henhold til NS 3940.

Tilbygg som gir sekundærlei lighet

16. Diverse bestemmelser

2. Ti lbygg og påbygg bol ig. Garasjer og 
uthus. Driftsbygninger i  landbruket. (betales 
etter bruksareal)

Ved hovedombygning foretas en skjønnsmessig vurdering av omfanget av gebyret. 
Midlertidige bygg, som består inntil  2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.

3. Andre bygg, næringsbygg, offentl ige bygg 
(betales etter bruksareal)

0-250 m2
251-750 m2
Over 750 m2

0-20 m2

Innti l 1000 m3
1001 - 5 000 m3
Over 5 000 m3

5. Riving 
(betales etter bruksareal)

6. Vesentl ig terrenginngrep

4. Bruksendring
0-100 m2
101-400 m2
Over 400 m2

For bruksendring betales gebyr etter punkt 1, 2 og 3 over.

Dispensasjon fra byggegrense mot vei og som avgjøres 
administrativt

Tilbygg under 100 m2

21-50 m2
51-100 m2
101-500 m2
501-1000
Over 1000 m2

10. Behandl ing av igangsettings-ti llatelse og 
endring av til latelse

Gebyr for hver igangsettingsti llatelse 

Gjentatt forhåndskonferanse på samme til tak

7. Vann, avløp, veg og parkeringsplass

9. Gjentatt forhåndskonferanse

Teknisk anlegg i grunnen (VA og overvannsløsning) 
Veganlegg og overvannsløsning

Parkering innti l 10 bi ler
Parkering over 10 bi ler
Arbeid som ikke kan måles i  areal 

8. Diverse ti ltak
For kart og eiendomsinformsinformasjon som gis gjennom 
eksterne formidl ingstjenester (eks. E-torg og infoland) vil  
det komme et ti llegg, samt mva i  til legg.

17. Revisjon

12. Del ingssaker

13. Konsesjonssaker

For behandling av tomtedelingsplan (PBL § 28-1 og 2) og 
for søknad som forutsetter  kun en behandling i  Plan -og 
utviklingsutvalget.

Pr. ny grunneienendom i til legg

Gebyr betales i  henhold ti l forskrift om gebyr for 
behandling av konsesjons -og del ingssaker. 

14. Midlertidig bruksti l latelse

I regulert område etter regulerte grenser, og for fradeling 
til  offentlig vei, gate eller jernbane-formål, per berørt 
eiendom

I uregulert område

Behandling etter jordloven 

Erverv av fast eiendom (landbrukseiendom). Gebyr betales 
i  henhold ti l forskrift om gebyr av konsesjons- og 
delingssaker

Enkle/ kurante konsesjonssaker. (Enkle/ kurante 
konsesjonssaker er søknader om konsesjons ved erverv av 
til leggsarealer eller ubebygde mindre arealer i  LNF-
områder)

Del ing av en ny grunneiendom etter pbl: 

Gebbyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandl ing.

Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i  at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av 
sammenlignbare saker. En slik søknad kan ikke fremsettes senere enn 3 uker fra mottatt faktura. Søknad om nedsettelse av gebyr 
utsetter ikke betal ingsfristen. 

I regulert område utenfor regulerte grenser

Ved oversittelse av saksbehandl ingsfrister reduseres gebyret i henhold til  regler i  plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og 
matrikkelloven. Fei laktig utregnet gebyr kan rettes av eget ti l tak.

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages ettersom dette kun er en oppfølging av prisl isten vedtatt av 
kommunestyret.

Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist og forvaltningslovens 
regler gjelder.

Gebyrene dekker saksbehandl ing, matrikkelføring, tilsyn, vei ledning og oppfølging.
Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Hvis gebyret anses å bl i åpenbart urimelig i  forhold ti l de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunen av eget 
til tak el ler på anmodning fastsette et passende gebyr. 
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Prislisten til Kart og oppmåling fortsetter på neste side. 
  

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

Pris 2021 
ekskl. mva

Prisøkning
(%)

Prisøkning
(kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

1.10
3 915 2,6 % 100 4 015 4 015 Nei

1.11
1 587 2,6 % 40 1 627 2 034 Ja

Pris 2021 
ekskl. mva

Prisøkning
(%)

Prisøkning
(kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

2.1 2 000 0,0 % 0 2 000 2 500 Ja

1 587 2,6 % 40 1 627 1 627 Nei
638 2,6 % 20 658 658 Nei

2.3 300 0,0 % 0 300 375 Ja

Situasjonskart

2.2

Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister reduseres gebyret i henhold til  regler i  plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. Feilaktig utregnet gebyr 
kan rettes av eget ti ltak.

Timepris for tjenester beregnet etter medgått tid (minstegebyr min. 1 t. arb.).
Pris  pr. time.

Kart og oppmåling

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot ti ltakshaver, 
rekvirent el ler besti ller. Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdel ingen.
Kommunen kan kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuel l dokumentavgi ft jfr matrikkelforskriften § 16.
Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en ti lfredsstil lende søknad eller begjæring/rekvisisjon i  henhold ti l 
eierseksjonsloven/ matrikkelloven. Kommunen kan kreve inn gjeldende tinglysingsgebyr når det gjelder saker hvor kommunen ikke rår over hele saksbehandlingen, 
saker som kommer inn sent på høsten og må utsettes til  neste sesong eller trinnvis feltutbygging, som kan foregå over flere år.
Kostnader som kommunen påføres i  forbindelse med oppmål ingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
Ved bruk av matrikkellovens § 15 og matrikkel forskriften § 33 om arealoverføring er kjøper/selger ansvarlige for å framskaffe grunnlag for Kartverket v/tinglysningens 
krav om dokumentavgift. Søker er også ansvarlig for å rydde opp i eventuel le heftelser som ligger på eiendommen, i  forhold ti l  kravet om at det ikke skal  være 
prioritetskoll isjon på heftelser ved arealoverføring.
Gebyrene og aktuel le tinglysingsgebyr skal være betal t før det utstedes matrikkelbrev.
Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal 
kommunen ved krav om forhåndsbetal ing, stipulere gebyret. Ti l  vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter ti l  fagkyndig bistand, 
utskrives etterskuddsvis.
Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.

Hvis gebyret anses å bl i  åpenbart urimelig i  forhold ti l de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunen av eget ti ltak eller på anmodning fastsette et 
passende gebyr. Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i  at gebyret skal  gjenspeile gjennomsnittl ige kostnader for behandling av sammenlignbare saker. En slik 
søknad kan ikke fremsettes senere enn 3 uker fra mottatt faktura. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages ettersom dette kun er en oppfølging av prisl isten vedtatt av kommunestyret. Dersom gebyret fastsettes 
skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist og forval tningslovens regler gjelder.

Når en til takshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det 
er ful lført, skal  det betales en andel av ti lhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må 
utføre. Minstegebyr vi l  uansett være:

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret under kommunestyrets budsjettbehandl ing.                                                                                                                                 
For kart- og eiendomsinformasjon som gis  gjennom eksterne formidlingstjenester (for eksempel e-Torg og Infoland) vil det komme et ti llegg, samt mva.

Betalingsregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider
1. Generelle bestemmelser

Kart til  plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider betales i  henhold ti l  satsene i 
Geovekstavtalen. Uttakskostnadene faktureres i henhold til  medgått tid. Pris pr. time.
Minstegebyr
Naboliste

2. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 33-1)



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2022-2025 

161 

 
 

 

Pris 2021 
ekskl. mva

Prisøkning
(%)

Prisøkning
(kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

16 326 10,0 % 1 630 17 956 17 956 Nei
2 180 10,0 % 220 2 400 2 400 Nei

13 067 10,0 % 1 310 14 377 14 377 Nei
9 798 10,0 % 980 10 778 10 778 Nei
6 985 2,6 % 180 7 165 7 165 Nei

10 487 2,6 % 270 10 757 10 757 Nei
13 979 2,6 % 360 14 339 14 339 Nei

13 979 2,6 % 360 14 339 14 339 Nei

Nei

6 088 2,6 % 160 6 248 6 248 Nei

10 116 2,6 % 260 10 376 10 376 Nei

10 116 2,6 % 260 10 376 10 376 Nei

3 915 2,6 % 100 4 015 4 015 Nei

7 839 2,6 % 200 8 039 8 039 Nei
3.5

1 540 2,7 % 40 1 580 1 580 Nei

Nei

175 0,0 % 0 175 175 Nei

350 0,0 % 0 350 350 Nei

3.9

3.10

3.11

3.12

3.2

Oppmålingsforretning for grensejustering og arealoverføring.
Grensejustering kan benyttes for innti l  5 % av den minste 
eiendommen, og maks 500 m2. Verdien på arealet må ikke 
oversige 1G. Ved arealoverføring tas et til leggsgebyr på 20 %.

Areal 0 - 199 m2
Areal 200 - 500 m2
Areal 500 - 1 000 m2
Areal over 1 000 m2 etter 
medgått tid - minstegebyr
Hvor til leggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, kreves det gebyr for hver fradelt parsell  etter 
ovenstående satser.

3. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

Til legg pr dekar over 2 dekar
Grunngebyr

Pris per tomt fra nr 7

3.1
Pris per tomt fra nr 2

3.3

Oppmålingsforretning over hel eller deler av eksisterende grense 
for en matrikkelenhet, som ikke tidligere er koordinatbestemt. 
Skal hele matrikkelenheten måles opp og det må holdes en 
oppmålingsforretning skal det betales gebyr etter 3.1.

Grenselengde inntil  49 m

Grenselengde 50 - 200 m

Grenselengde over 200 m etter 
medgått tid - minstegebyr.

Oppmålingsforretning for ny matrikkelenhet (eiendom) ti l 
utbyggingsformål el ler fradel ing av eksisterende bebyggelse. 
Gjelder også ved utsatt oppmålingsforretning.

15 %

35 %

25 %

Oppmålingsforretning over punktfeste.

Uten markarbeid pr. 
punktfeste
Med markarbeid pr. punktfeste

3.4

3.8
Utstedelse av matrikkelbrev.
Endring i  maksimalsatsene reguleres av Kartverket i  takt med den 
årlige kostnadsutviklingen i  henhold til  matrikkelforskriften § 16.

Matrikkelbrev inntil
10 sider

Matrikkelbrev over 10 sider

Oppmålingsforretning/matrikkelføring uten markarbeider betales med 65 % av ovenstående satser.

Fremskaffe datagrunnlag
Varsling og 
oppmålingsforretningsmøte
Tekniske arbeider og 
dokumentasjon

Gebyrer når deler av oppmålingsforretning utføres av andre enn kommunen.

Per punkt

Ved gebyrberegning nyttes følgende satser for de ulike delene av 
arbeidene og satser i  punkt 3.1 – 3.6.

Grensepåvisning. 
For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt 
målebrev / matrikkelbrev eller eiendomskart av til fredssti llende 
standard.

Registerarbeidene 
(sluttarbeidene)

Oppretting av anleggseiendom/volumeiendom. Beregnes etter 3.1.

Matrikulering av umatrikulert grunn. Tildeling av g/bnr på eiendommer som har benevnelse 0/0 i  matrikkelkartet. Beregnes etter anvendt tid.

Føring av privat grenseavtale med koordinatfestede eksisterende grenser. 
Matrikkelloven § 19. Beregnes etter anvendt tid.

Registrering av jordsameie. Beregnes etter anvendt tid.

3.6

Opprettelse av matrikkelenhet over 100 dekar som det ikke er økonomisk forsvarl ig å holde oppmålingsforretning på. Beregnes etter medgått tid.

3.7

25 %

Pris 2021 
ekskl. mva

Prisøkning
(%)

Prisøkning
(kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

4.1
11 340 10,0 % 1 130 12 470 12 470 Nei

4.2 566 10,0 % 60 626 626 Nei

4.3
1 131 10,0 % 110 1 241 1 241 Nei

4.4

4.5

Pris 2021 
ekskl. mva

Prisøkning
(%)

Prisøkning
(kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

5.1
1 628 2,6 % 40 1 668 2 085 Ja

Pris 2021 
ekskl. mva

Prisøkning
(%)

Prisøkning
(kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

6.1 2 300 0,0 % 0 2 300 2 875 Ja
6.2
6.3 Leie av grevlingfelle 800 0,0 % 0 800 1 000 Ja

6.4
800 0,0 % 0 800 1 000 Ja

6.5
3200 0,0 % 0 3 200 4 000 Ja

Fallvi ltmannskapets bevitnelse av grevlingskade i yngletid (fel le kan kun lånes ut i  yngletid når 
skaden er bevitnet av fallvi ltmannskap og skadeforebyggende tiltak er gjennomført).

Benyttelse av fallvi l tmannskap ti l fanging og avl ivning av grevling (fallviltmannskap bistår kun 
når det er skade på hus eller eiendom av økonomisk betydning)

Fellingsavgift for hjortevilt settes til  de enhver tid gjeldende maksimalpriser bestemt av Direktoratet for naturforvaltning.

5. Gebyrer for digitale kartprodukter

Digitale kartdata Grunnpris + kr 8,0 pr dekar

Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon uten 
oppmøte i  marka.

Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon med oppmøte i marka betales gebyr 
etter pkt. 3.1.

6. Andre tjenester
Eiendomsmegleroppdrag, gebyr pr. oppdrag (Pris + mva)

For reseks jonering s kal  det for kommunens  behandl i ng beta les  ful l t gebyr etter punktene 
ovenfor.

Fra og med seksjon 3. Ti l legg pr. seksjon.

Eierseksjonering, 1 - 2 seksjoner.

4. Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjonering (§ 15)
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Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

252 0,0 % 0,00 252 315 Ja
125 0,0 % 0,00 125 157 Ja

Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

2 698 0,0 % 0,00 2 698 3 372 Ja
2 353 0,0 % 0,00 2 353 2 941 Ja
1 177 0,0 % 0,00 1 177 1 471 Ja

882 0,0 % 0,00 882 1 102 Ja
1 154 0,0 % 0,00 1 154 1 154 Nei

Standardabonnement består av:
140 liter restavfallsbeholder - som tømmes annenhver uke
140 liter papirbeholder - som tømmes hver fjerde uke
Sekk for plastemballasje - som tømmes hver fjerde uke
Det er mulig å ha andre beholderstørrelser etter behov. Årsgebyret justeres etter beholderstørrelse og hvor mange som deler beholdere. 

Renovasjonsgebyret består av to deler:
G = Grunngebyr (belastes hver boenhet) og inneholder fom 2022 også tidligere PA og PL (ref avfallsstrategien)
R = Restavfall  og matavfall
PA = Papir, papp og kartonger (belastes hver boenhet)- Fom 2022 inkludert i  Grunngebyret
PL = Plastgebyr (belastes hver boenhet) - Fom 2022 inkludert i  Grunngebyret

Pris 2021 
ekskl. mva

Prisøkning 
(%)

Prisøkning 
(kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

Beholder-
str. (liter)

Antall
boenheter R-gebyr PA-gebyr PL-gebyr G-gebyr

Gebyr pr. år 
pr. boenhet R-gebyr PA-gebyr PL-gebyr G-gebyr

80 R 1 819 120 124 1 291 2 353 0,0 % 0 819 0 0 1 534 2 353 2 941 Ja
140 1 1 163 120 124 1 291 2 698 0,0 % 0 1 163 0 0 1 534 2 698 3 372 Ja
140 2 582 120 124 1 291 2 117 0,0 % 0 582 0 0 1 534 2 117 2 646 Ja
240 1 1 942 120 124 1 291 3 476 0,0 % 0 1 942 0 0 1 534 3 476 4 345 Ja
240 2 971 120 124 1 291 2 505 0,0 % 0 971 0 0 1 534 2 505 3 131 Ja
240 3 648 120 124 1 291 2 182 0,0 % 0 648 0 0 1 534 2 182 2 727 Ja
360 1 2 951 120 124 1 291 4 485 0,0 % 0 2 951 0 0 1 534 4 485 5 606 Ja
360 2 1 476 120 124 1 291 3 010 0,0 % 0 1 476 0 0 1 534 3 010 3 763 Ja
360 3 984 120 124 1 291 2 518 0,0 % 0 984 0 0 1 534 2 518 3 148 Ja
360 4 738 120 124 1 291 2 272 0,0 % 0 738 0 0 1 534 2 272 2 840 Ja
660 1 4 990 120 124 1 291 6 524 0,0 % 0 4 990 0 0 1 534 6 524 8 155 Ja
660 2 2 494 120 124 1 291 4 029 0,0 % 0 2 494 0 0 1 534 4 029 5 036 Ja
660 3 1 664 120 124 1 291 3 198 0,0 % 0 1 664 0 0 1 534 3 198 3 997 Ja
660 4 1 248 120 124 1 291 2 782 0,0 % 0 1 248 0 0 1 534 2 782 3 478 Ja
660 5 998 120 124 1 291 2 532 0,0 % 0 998 0 0 1 534 2 532 3 166 Ja
660 6 832 120 124 1 291 2 366 0,0 % 0 832 0 0 1 534 2 366 2 958 Ja
660 7 713 120 124 1 291 2 247 0,0 % 0 713 0 0 1 534 2 247 2 809 Ja
660 8 624 120 124 1 291 2 158 0,0 % 0 624 0 0 1 534 2 158 2 698 Ja

Pris 
2021 
ekskl. 
mva

Prisøkni
ng (%)

Prisøkni
ng (kr)

Pris 2022 
ekskl. 
mva

Pris 2022 
inkl. mva.

4 000 container 31 714 0,0 % 0 31 714 39 642 Ja
6 000 container 44 656 0,0 % 0 44 656 55 820 Ja
8 000 container 56 394 0,0 % 0 56 394 70 493 Ja  
1 000 m³ *) 8 352 0,0 % 0 8 352 10 440 Ja
1 300 brønn 10 856 0,0 % 0 10 856 13 570 Ja
3 000 brønn 25 031 0,0 % 0 25 031 31 289 Ja
5 000 brønn 41 713 0,0 % 0 41 713 52 141 Ja

*) Gjelder pris m³ på nye størrelser.

Volum (liter)

Gebyr pr. år pr. boenhet

2021, kr pr. boenhet 2022, kr pr. boenhet

Tjeneste Årsgebyr container/brønn

Tjeneste

Momspliktig
? Svar Ja eller 

Nei

Tjeneste
Feiegebyr pr. pipeløp
Tilsynsgebyr pr. pipeløp

Feie- og tilsyn

Renovasjon

Tilsynsgebyr (ti lsyn med næringsavfall). Beregnes på grunnlag av medgått tid, pris pr. time.

Tjeneste
Standardabonnement - årsgebyr
Standardabonnement med mindre beholder (80 l iter) - årsgebyr
Hytterenovasjon - renovasjonsgebyr for hytter og fritidsboliger - årsgebyr
Hytter og fritidsboliger med fritak i  vinterhalvåret - årsgebyr
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Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

1 084 -45,0 % -488 596 745 Ja
726 -45,0 % -327 399 499 Ja
820 -45,1 % -370 450 563 Ja

77 -45,5 % -35 42 53 Ja
546 -45,1 % -246 300 375 Ja

51 -45,1 % -23 28 35 Ja
759 0,0 % 0 759 949 Ja

1 383 -45,0 % -623 760 950 Ja
922 -45,0 % -415 507 634 Ja
256 -44,9 % -115 141 176 Ja
726 -45,0 % -327 399 499 Ja
597 -45,0 % -269 328 410 Ja

51 -45,0 % -23 28 35 Ja
758 0,0 % 0 758 948 Ja

1 081 -45,0 % -487 595 743 Ja
1 224 -45,0 % -551 673 841 Ja
1 451 -45,0 % -653 798 998 Ja

213 -45,0 % -96 117 146 Ja

263 -45,0 % -118 145 181 Ja
3 612 33,0 % 1 192 4 804 4 804 Nei
6 702 33,0 % 2 212 8 914 8 914 Nei
6 702 33,0 % 2 212 8 914 8 914 Nei

930 33,0 % 307 1 238 1 238 Nei

2 061 33,0 % 680 2 742 2 742 Nei

3 611 33,0 % 1 192 4 803 4 803 Nei

930 33,0 % 307 1 237 1 237 Nei

Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

1 002 33,0 % 331 1 333 1 666 Ja

2 997 33,0 % 989 3 986 3 986 Nei

* Boligeiendom tømmes hvert 2 år.
Boliger uten toalett tilknyttet s lamavski ller, samt fritidseiendommer tømmes hvert 3. år. 
Gebyr kreves inn årl ig sammen med øvrige eiendomsgebyrer.

Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

1 650 0,0 % 0 1 650 2 063 Ja
         26,80 -28,5 % -7,7             19,15 24 Ja

* Ved avregning etter area l  stipuleres  kloakkmengden ti l  3 m3 pr. m2 beregnet areal  (BA) for bol igeiendommer. Næri ngs eiendommer avregnes  etter mål t forbruk (vannmåler). 

Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

         13,27 2,6 % 0 13,61 17,02 Ja
981 2,6 % 26 1 007 1 259 Ja

2 968 2,6 % 77 3 046 3 046 Nei

Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

345 2,6 % 9 354 443 Ja
41 000 2,5 % 1 025 42 025 52 531 Ja

345 2,6 % 9 354 443 Ja

Maksbeløp 
2021, kr

Maksbeløp 
2022, kr

50 000 50 000  

50 000 50 000

80 000 80 000
*) Forutsetter et politisk vedtak om midler til tilskudd. Gjelder kun eksisterende bebyggelse - ikke nybygg. 

Ekstratømminger

Søknad om utslippsti llatelse, løsning i  samsvar med kommunens forskrift 
Søknad om utslippsti llatelse, løsning ikke  i  samsvar med kommunens forskrift
Søknad om utslippsti llatelse, større enn 50 pe (personekvivalenter),
ti l legg pr. time medgått tid til  saksbehandling utover 6 timer 

Kontrol l Kontroll  av utsl ipp av olje/eller fett fra næring og industri

Ti lsyn Gebyr for ti lsyn av mindre avløpsanlegg <2 000 pe

Tilsyns- og kontrollgebyr (utslipp og påslipp)

Tilskuddsordning for private ledningsanlegg for vann og avløp (tilknytning til offentlig ledningsnett) *)
Avløp - Kan søke om ti lskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil  2/3 av 
kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til :
Vann - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket innti l 2/3 av 
kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til :

Vann og avløp - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 80.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 
2/3 av kostnadene over 80.000 kroner (inkl. mva) begrenset oppad ti l:

Ti lknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris  pr. m2 BA)
Ti lknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg)
Ti lknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA) 

Tilknytningsgebyr

Ti lleggsgebyr - Tilsyn med utsl ipp fra avløpsanlegg inntil  2000 pe

Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet)
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 *

Avløp

Tjeneste

Ti lleggsgebyr - Sammensetning KOF, pris pr. m3 etter avtale 
Ti lleggsgebyr - Kontroll  av utsl ipp av avløp fra næring og industri

Tilleggsgebyrer

Slamavskil lere*

Minirenseanlegg

Behandlingsgebyr for 
utsl ippsti llatelse for 
mindre avløpsanlegg 
inntil  2000 pe

Behandling  av utsl ipp/ 
påslippsti l latelse av avløp 
fra næring og industri

Septik

Tjeneste

Behandlingsgebyr 
renseanlegg

Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 2. år)
Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 3. år)

Pris  pr. m3 levert septikslam

Tømmevolum 0 - 3 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg) 
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt ti l  rette for tømming i  rute)

Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m3

Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 2. år), volum inntil 4 m3
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 3. år), volum inntil 4 m3

ti l legg pr. time medgått tid til  saksbehandling utover 6 timer 

Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt ti l  rette for tømming i  rute)
Fastgebyr pr. boenhet 
Tømme- og behandlingsgebyr, volum innti l 5 m3 

Tømming utover 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg), pris pr. m3
Tømmevolum 5,1 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg) 
Tømmevolum 3,1 - 5 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg) 

Fastgebyr pr. boenhet/fritidseiendom (tømming hvert 3. år)
Tømme- og behandlingsgebyr, volum innti l 5 m3 
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m3

Mindre endring/omgjøring av ti l latelse
Søknad om utslipps-/påslippsti l latelse av olje- og/eller fettholdig avløpsvann fra næring 
og industri , grunngebyr
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Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

1 800 2,6 % 47 1 847 1 847 Nei
4 700 2,6 % 122 4 822 4 822 Nei
1250 2,6 % 33 1 283 1 283 Nei

1 250 2,6 % 33 1 283 1 283 Nei
800 2,6 % 21 821 821 Nei

7 000 2,6 % 182 7 182 7 182 Nei
15 000 2,6 % 390 15 390 15 390 Nei

30 000 2,6 % 780 30 780 30 780 Nei

Gebyr for behandling av søknad om graving i  kommunal veg og/eller grunn

Gebyr for manglende innsendt ferdigattest

Gebyr for graving i kommunal veg og/eller grunn

Generelle bestemmelser
Det må søkes om gravetillatelse for fremføring av kabler, ledninger og graving i offentlig veg og/eller grunn. Her er noen stikkord om hva det må søkes 
om:
- Å fjerne masser (grave, hogge tre, sprenge og l iknende)                                                                                                                                                                                                                 
- Legge i  fra seg masser (tømmer, stein, container, stillas, byggemateriell)
- Etablere ledningsanlegg av alle slag (telefon, strøm, løpestreng, vann- og avløpsledning). 
Retningslinjene og skjema er laget på grunnlag av Vegloven § 32 og § 57, som gjelder over, under eller langs offentlig veg. Loven dekker også området 
innenfor 3 meter fra vegkant. Det er tre års sperrefrist på veger som har fått ny asfalt. Graving i disse gatene vil bl i  krevd for utvidet asfaltering og 
forringelsesgebyr hvis det gis tillatelse. 

Tjeneste
Gebyr for behandling av søknad om arbeidsvarsling

Gebyr for manglende tilbakesti l lelse etter ulovlig arbeid på kommunal veg og/el ler 
grunn + kommunens faktiske omkostninger

Gebyr for behandling av søknad om arbeidstillatelse

Gebyr for manglende ferdigstil l ing av arbeid i kommunal veg og/eller grunn + 
kommunens faktiske omkostninger

Gebyr for ulovlig graving

Kontrollgebyr, pris pr kontroll

Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

Leie av en bane med ett sett garderober Mandag - Fredag Pris pr. time 184 2,7 % 5 189 189 Nei
Lørdag- Søndag Pris pr. bane pr. døgn 1 832 2,6 % 48 1 879 1 879 Nei

Leie av klatrevegg* Mandag - Fredag Pris pr. time 184 2,7 % 5 189 189 Nei
Leie av styrkerom/spinning Mandag - Fredag Pris pr. time 184 2,7 % 5 189 189 Nei
*) Bruk av kl atrevegg krever at det er vei leder med brattkort ti l  s tede.
**) Det vi l  bl i  fakturert for renhold dersom det er behov for mer renhol d enn a l lerede oppsatte ti mer, e l l er ved at lokal ene leveres  ti lbake i  en s tand som krever utvidet renhold.   

Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

Mandag - Søndag 1/1 bane Pris pr. time 1 064 2,6 % 28 1 092 1 092 Nei
Mandag - Søndag 1/2 bane Pris pr. time 741 2,6 % 19 760 760 Nei
Mandag - Søndag 1/4 bane Pris pr. time 371 2,6 % 10 380 380 Nei

Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

Pris pr. time 184 2,6 % 5 189 189 Nei

Maura-hallen

Tjeneste
Leie av Maura-hallen Mandag - Søndag

Nannestad kunstgressbane

Tjeneste

Leie av kunstgressbane

Arrangement, 1 eller 2 baner **)

Nannestad idrettshall

Tjeneste

Leien inkl. garderober, møterom og kiosk
(evt. bruk av fredag til  rigging avtales spesielt).

Generelle bestemmelser
Hallen leies kun ut til  foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund som har kyndig trener/vei leder ti l  stede.
Lørdag og søndag leies Nannestadhallen kun ut ti l berammede kamper og arrangementer. 

Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Mandag - Fredag Pris  pr. time 152 2,6 % 4 156 156
Lørdag- Søndag Pris  pr. time 261 2,6 % 7 268 268
Mandag - Fredag Pris  per dag 1 065 2,6 % 28 1 092 1 092
Lørdag- Søndag Pris  per dag 1 829 2,6 % 48 1 876 1 876
Mandag - Fredag Pris  pr. time 327 2,6 % 8 335 335
Lørdag- Søndag Pris  pr. time 631 2,6 % 16 648 648
Mandag - Fredag Pris  per dag 2 286 2,6 % 59 2 345 2 345
Lørdag- Søndag Pris  per dag 4 419 2,6 % 115 4 534 4 534
Mandag - Fredag Pris  pr. time 305 2,6 % 8 313 313
Lørdag- Søndag Pris  pr. time 435 2,6 % 11 447 447
Mandag - Fredag Pris  per dag 2 133 2,6 % 55 2 189 2 189
Lørdag- Søndag Pris  per dag 3 048 2,6 % 79 3 127 3 127
Mandag - Fredag Pris  pr. time 327 2,6 % 8 335 335
Lørdag- Søndag Pris  pr. time 653 2,6 % 17 670 670
Mandag - Fredag Pris  per dag 2 286 2,6 % 59 2 345 2 345
Lørdag- Søndag Pris  per dag 4 572 2,6 % 119 4 690 4 690
Mandag - Fredag Pris  pr. time 381 2,6 % 10 391 489
Lørdag- Søndag Pris  pr. time 762 2,6 % 20 782 978

Eventuel l renholds- og/eller vaktmester-tjeneste. 

Leie av gymsal

Leie av "spesialrom", som f.eks. sløyd/teksti lrom

Leie av arealer på skoler og barnehager

Tjeneste

Generelle bestemmelser

Det vises ti l  reglement for utleie av lokaler i skoler, barnehager og andre kommunale bygg, og gjeldende instrukser, rutiner og eventuelle ordensregler for det enkelte bygg. 

Leie av klasserom

Leie av kjøkken på skolen
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Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

179 0,0 % 0 179 224
29 827 0,0 % 0 29 827 37 284

179 0,0 % 0 179 224
1 050 0,0 % 0 1 050 1 313

         18,58 -34,4 % -6             12,18 15
2 048 2,6 % 53 2 101 2 627

* Ved avregning etter areal  s tipuleres  kloakkmengden ti l  3 m3 pr. m2 beregnet areal  (BA) for bol igeiendommer. Nærings eiendommer a vregnes etter mål t forbruk (vannmåler). 

Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

135 0,0 % 0 135 169
1 688 0,0 % 0 1 688 2 110

            6,50 0,0 % 0               6,50 8
250 0,0 % 0 250 313

1 350 0,0 % 0 1 350 1 688
500 0,0 % 0 500 625
325 0,0 % 0 325 406

* Egne s ats er for gårdsdri ft o.a.
** Pris ene er gjeldene fra  01.07.2020

Vann

Årsavgift ved måler - I ti l legg til  punktet over; avgift pr. m3 registrert mengde

Tjeneste
Gimilvann BA

Regnskap:                        Leira regnskap, PB 2, 2022 Gjerdrum           Tlf. 97 99 85 67

Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet)
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 *
Ulovlig hagevanning og landbruksvanning

Tilknytningsgebyr - Grunnpris, pris pr. m2 BA

Nannestad kommune, Tlf. 66 10 50 00
Nannestad kommunale vannverk
Tjeneste

Tilknytningsgebyr - Bol ig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA)
Tilknytningsgebyr - Bol ig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg)
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA) 

Formann:                          Dagfinn Døhlen                                             Tlf. 92 47 86 24

Årsavgift ved måler - Fast avgift inkl . leie av måler + avgift pr. m3 registrert mengde

Årsavgift ved måler - Separat leie av vannmåler
Årsgebyr - Fast avgift, en bol igenhet
Årsgebyr - Ti llegg boenhet 2, 3, osv.
Årsgebyr - Ti llegg pr. person

Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

285 2,6 % 7 292 366
1 737 2,6 % 45 1 782 2 228
2 578 2,6 % 67 2 645 3 306
3 314 2,6 % 86 3 400 4 250
4 838 2,6 % 126 4 964 6 205

760 2,6 % 20 779 974
1 002 2,6 % 26 1 028 1 285

571 2,6 % 15 586 733
1 002 2,6 % 26 1 028 1 285

977 2,6 % 25 1 002 1 252
977 2,6 % 25 1 002 1 253

10 019 2,6 % 260 10 280 12 849

* Ved avregning etter areal  s tipuleres kloa kkmengden ti l  3 m3 pr. m2 beregnet areal  (BA) for boligeiendommer. Næringse iendommer avregnes  e tter målt forbruk (vannmåler). 
** Vurderes  etter medgått tid.
*** Kommunen har rett ti l  å  foreta  kontroll  a v eiendommens  vann-og a vløpsanlegg, og a l le forhold s om kan ha betydning for gebyrberegningen for en eiendom. 
        Eier pl i kter å  medvirke ti l  dette.

Tjeneste

Til leggsgebyr - Manglende vannmåleravlesning
Til leggsgebyr - Avlesning av vannmåler utført av kommunen, pris pr. time (minimum 1 time)**
Til leggsgebyr - Kommunal bytting av skadet vannmåler, pris pr. time (minimum 1 time) **
Til leggsgebyr - Plombering, pris pr. time (minimum 1 time) **

Til leggsgebyr - Kontrollgebyr ***
Til leggsgebyr - Kontroll  av vannmåler der feil  ikke overstiger 5 % 

Ulovlig arbeid på på eks. vann- og/eller avløpsnett + kommunens faktiske omkostninger

Vannmålerleie pr.år DN 150 Combi

Vannmålerleie pr. år (dim inntil  1 1/2'')

Ti l leggsgebyr - Abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av vann/avløpsledning 
innen gitt frist**

Vannmålerleie pr. år DN 100 
Vannmålerleie pr. år inntil  DN 200
Vannmålerleie pr. år DN 80 - 100 Combi

Felles for vann og avløp

Pris 2021 
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2022 
ekskl. mva

Pris 2022 
inkl. mva.

Momspliktig? Svar Ja 
eller Nei

160 0,0 % 0 160 200 Ja

Festeavgift Gravplass

Generelle bestemmelser

Tjeneste
Festeavgift leie av gravplass
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Vedlegg 11. Revidert handlingsplan for avløp 
 

 
 
 
 

Vedlegg 12. Revidert handlingsplan for vann 
 

 
 
 
 
 
 
  

Handlingsplan 2022-2025 AVLØP 2022 2023 2024 2025 SUM
Utbedre innlekking og feilkoblinger - Kjøpe ekstern tjeneste 
(avdekke feil/foreslå tiltak) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000
Separere vann- og spillvannsledninger i felleskummer til separate 
kummer. Utføred årlig avhengig av kapasitet 500 000 3 500 000 3 500 000 7 500 000
Øyungsvegen Pumpestasjon 4 500 000 4 500 000
Ny ledning Møllestad- Snatthøgen 400mm 450 000 3 500 000 3 500 000 7 450 000
Øyungsvegen ledningsnett 12 000 000 12 000 000
Møllestad PA 600 000 3 000 000 2 400 000 6 000 000
Utbedring av kummer 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 12 000 000
Avklokkering Røtterudmoen 600 000 6 000 000 6 000 000 12 600 000
Ny sump til Grevlingvegen PS 0 0 2 000 000 2 000 000
Løken 2 - utbedring av avløpsnett og kummer 500 000 4 500 000 4 000 000 9 000 000
Ny PS Rådyrvegen 3 500 000 0 3 500 000
Ny PS Otervegen 0 4 500 000 4 500 000
Oppgradering avløpspumper 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000
Nytt elektronisk låsesystem 320 000 320 000
Separering av fellesledninger Kneppe 800 000 5 500 000 4 500 000 10 800 000
SUM 29 770 000 30 500 000 31 900 000 10 000 000 102 170 000

Handlingsplan 2022-2025 VANN 2022 2023 2024 2025 SUM
Utskifting av ledningsnett. Ledningsnett tas hovedsakelig over 
investering, men må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Utskiftstakt: 3 500 000 5 000 000 5 000 000 13 500 000
Rehabilitering Holkebylia HB 0 2 000 000 0 2 000 000
Sonevannmålere 2 000 000 2 000 000 2 500 000 1 500 000 8 000 000
Div. korte ledninger 500 000 3 000 000 3 000 000 2 000 000 8 500 000
Ny ledning Møllestad- Snatthøgen 400mm 450 000 3 500 000 3 500 000 7 450 000
Sjonken vannbehandlingsanlegg 5 000 000 5 000 000 3 000 000 1 500 000 14 500 000
Reservevann Nordmoen 3 000 000 2 500 000 1 000 000 6 500 000
Styringsventil Åsen Stadion 4 000 000 0 0 4 000 000
Åsvegen - noen strekninger som er tenkt utskiftet 2 000 000 4 000 000 2 000 000 8 000 000
Røtterudmoen 200 000 3 000 000 3 000 000 6 200 000
Separering av felles ledninger Kneppe 800 000 3 000 000 4 500 000 8 300 000
Rørtrekking 500mm Rostadmoen-Engervegen ca 8km 3 500 000 3 000 000 4 500 000 4 500 000 15 500 000
Utrednign prosjektering av nytt høydebasseng 800 000 800 000
SUM 25 750 000 33 000 000 32 000 000 12 500 000 103 250 000
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Vedlegg 13. Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 
2021 
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Vedlegg 14. Innmeldte behov fra virksomhetene 
 

TOTALE BEHOV 2022 2023 2024 2025 

BARNEVERN         

Redusere inntektskrav fra Statsforvater - dekning av 5,6 årsverk - skal 
overføres i rammen i hht reformen 4 475 000 4 475 000 4 475 000 4 475 000 

Reduserte refusjonsinntekter fra BUFETAT i hht reformen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Økte egenandeler institusjon/beredskapshjem i hht reformen. Pr i dag 5 
plasseringer på institusjon 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 

1 ny stilling på ettervern (18-25), økt fra 23 til 25 år i hht reformen. 
Nannestad har pr i dag 19 på ettervern. 800 000 800 000 800 000 800 000 

Utgifter til vertskommunesamarbeid - prosjekt Støttepilar over i ordinær drift 
fra 2023 (usikker på beløpet her) 500 000 500 000 500 000 700 000 

ØKONOMI         

Innkjøpsrådgiver. Innkjøpsrådgiver har per nå en fordeling 70/30 med 
Gjerdrum. Innkjøp, konkurranser og oppfølging av innkjøpsavtaler og 
samarbeid blir stadig viktigere for at man skal lykkes. I tillegg er det fattet et 
vedtak om at kommunene skal ha 100 % elektronisk innkjøp. For å 
imøtekomme krav og behov bør Nannestad ha en 100  ressurs til dette 
arbeidet. 30 % inntekt fra Gjerdrum vil da evt. bortfalle. Halvårsvirkning i 
2022 og helårsvirkning fra og med 2023 132 000 264 000 264 000 264 000 

Framsikt. Framsikt er et virksomhetsstyringssystem om kan gjøre 
rapporteringen for virksomhetene mer enhetlig, samt bedre kvalitet og 
mindre personavhengig. Tar man alle moduler i bruk, kan man også få til 
poltikerinvolvering. For alle moduler er prisen her. Kommunal forvaltning har 
også et ønske om at dette innføres i organsiasjonen 907 000 907 000 907 000 907 000 

POLITISK         

Utbetaling av møtegodtgjøring innst.utvalg og kommunestyret 400 000 - - - 

ORGANISASJON OG UTVIKLING         

100% stilling som HR rådgiver 900 000 900000 900000 900000 

Kurs for personvernrådgiver  - 12000 - 12000 

Rioskovurdering i Helse * - - - - 

Førstehjelpskurs for ansatte/VO 30 000 - 35000 - 

Adobe/photodesign applikasjoner  15 000 15000 15000 15000 

Servicekurs for to rådgivere på servicekontoret 20 000 23000 25000 25000 

NANNESTAD FELLES         

Kjøp/leasing av adm PC'er -  1 500 000 - - - 

DGI 3 267 000 - - - 

BARNEHAGE         

40% assisterende styrer- Midtbygda  320 000 - - - 

40% assisterende styrer- Bjerke bhg 320 000 - - - 

40% assisterende styrer -Åsgreina 320 000 - - - 

Økt ressurs til barn med særskilt behov 1 000 000 - - - 

Kursmidler, kompensere for bortfall av statlige midler 100 000 - - - 

Delvis kompensasjon for inntektstap som følge av ulike 
kompensasjonsordninger 400 000 - - - 

SKOLE   - - - 

Vikarbudsjett skole 500 000 - - - 

100 % ledelsesressurs, fordeles 50-50 på Eltonåsen og Kringler-Slattum 500 000 500 000 - - 

PP-rådgiver, 100 %  (økt elevtall) 550 000 577 000 582 000 611 000 

Vedlikehold av Kløvberget (Maura) 800 000 100 000 100 000 100 000 
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Fjerne Kløvberget 150 000 - - - 

pc ansatte: 100 stk  a 8000,- (hvis leasing = drift) 800 000 800 000 - - 

Digitale tavler 250 000 200 000 - - 

Økte utgifter til leirskole + buss utover det som ligger i budsjett (til sammen 
fått 561.000 til leirskole) 176 000 - - - 

STØTTETJENESTEN         

Endret drift Myrstad boliger. Det er 6 beboere. Alle har vedtak på 1:1 dag og 
kveld. 3 av brukerene var tidligere på skole på dagtid. Det er de ikke lenger. Er 
nå også mer i boligen på helg. Har 16,55 årsverk. Må drifte / har behov for 
20,30 årsverk totalt. Trenger da 3,75 årsverk for å drifte etter behov  / vedtak 
for de som bor der per dags dato. Alle de 6 som bor der går under 
ressurskrevende.  2 812 000 2 812 000 2 812 000 2 812 000 

Drifte Myrstad 12. Mål er å få inn 3 godt fungerende brukere. Bemanning 1:3 
på kveld og helg. Arbeid / akttivitet på ukedager. Sette inn brukere som er på 
venteliste på bolig. Behov for 1,8 årsverk for å dekke behov. Nattevakt / 
dagpersonal er tilgjengelig fra Myrstad 10.  1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 

5 foreldrepar med for barn med utviklingshemning ønsker å bygge eget bygg 
til sine barn. De ønsker et samarbeid med kommunen, for å finne tomt å 
bygge på. Borettslag, der kommunen står for driften og leier / eier en andel. 
Vi har per dags dato 26 brukere som med tiden vil trenge å bo i en boform der 
det er tilgang på personal. Det er ingen ledige boenheter i dag, det vil heller 
ikke bli mange ledige i årene som kommer. Ønsker / trenger dette fra ca 
2024. Sum er lagt til grunn en "tenkt" bemanning. 3:5. Drift tenkt 10 til 12 
årsverk med leder eller fagansvarlig på stedet.  - - 10 000 000 10 000 000 

BPA - økning på 3064000,-. Dette grunnet ny ressurskrevende bruker 
inneværende år. Samt noe justeringer på eksisterende brukere. Totalt 10 BPA 
brukere.  3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 

Redusere inntektskravet på ressurskrevende tjenester. Har over flere år hatt 
et for høyt inntektskravet i budsjettet.  1 950 000 1 950 000 1 950 000 1 950 000 

Har et for lite driftesbudsjett. Det er ikke endret på flere år. Priser for varer og 
tjenester har økt og øker ( smitteutstyr, hansker mm til den daglige driften ).  300 000 300 000 300 000 300 000 

HELSE         

styrking av hjemmetjenesten med 3 årsverk for å øke helg og 
grunnbemanning 2 400 000 - - - 

Styrking sykepleier 4  årsverk natt/dag/kveld  korttidsenhet 3 200 000 - - - 

Øking av konto for omsorsgsstønad 1 500 000 - - - 

Forsterket skjerming (bemanning) - 3 årsverk sykepleiere 2 400 000 - - - 

turnusplanlegger, 0,5 årsverk 400 000 - - - 

demenssykepleier 0,4 årsverk 300 000 - - - 

Øke stilling kreftkoordinator med 0,2 årsverk 200 000 - - - 

Merkantil stilling 0,5 årsverk 375 000 - - - 

Økning av stilling ergoterapeut med 0,3 årsverk (fra 0,7 til1,0 årsverk) 195 000 - - - 

Arbeidstøy/sko til hjemmetjenesten 100 000 - - - 

Portør/servicemedarbeider 0,4 årsverk for å få 100% stilling 300 000 - - - 

Øke stilling aktivitør 0,5 årsverk 400 000 - - - 

Fagutviklingssykepleier helse 1 årsverk 800 000 - - - 

øke bemanning i vaskeriet 0,2 årsverk 150 000 - - - 

digitaliseringskonsulent 1 årsverk 800 000 - - - 

KOMMUNAL FORVALTNING         

Overordnet planarbeid arealplanlegger/arkitekt 650 000 900 000 900 000 900 000 

Næringsutvikler (forslag om en rådgiver i stedet for en sjefsstilling) 600 000 700 000 700 000 700 000 
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Klima- og miljø strategi og -plan, implementering tiltak,  bærekraftsatsing, 
innbyggerinnvolvering og samskaping 100 000 100 000 100 000 0 

Viltforvaltning - Oppfølging ROS, GPS/radio oppgradering (sikkerhet)  
forebygging av "boligfeltelg" -  kunnskapsløft for innbyggere 50 000 - - - 

Innbygger-involvering og samskaping, kommuneplanrullering, møteplasser, 
sosiale mediaprosjekter, filmprosjekter,  eksterne foredragsholdere 100 000 - - - 

KOMMUNEOVERLEGE         

Behov for utlysning av 1 fastlegehjemmel som er opprettet + opprette 
1fastlege hjemmel til (ved utlysning sponse ny lege med 300 000 jf slik det ble 
gjort ved nannestad legesenter i 2020+driftstilskuddsutgifter på ca. 720 000 
per år per hjemmel, halvtårsvirkning i 2022) 700 000 400 000 - - 

Økning av antall årsverk ved Miljørettet helsevern fra 2,3 til 3,3, med 
halvtårsvirkning i 2022. Lagt inn lønnsutgifter inkl sosiale utgifter 424 000 424 000 424 000 424 000 

Daglegevakt (netto økning - usikkert estimat på pris) 200 000 - - - 

Økning på miljøretta helsevern 100 000 160 000 - - 

FOREBYGGENDE HELSEVERN         

Tiltak: Løvhjertet - netto utgift 1 957 000 - - - 

Ressurskrevende tjenester - ny bruker 2 770 000 - - - 

Jormor 1 stilling. (Svært økende antall fødseler 2021, kun 1,6  stilling jordmor 
pr nå + 0,2 i prosjekt) 850 000 850 000 850 000 850 000 

0-5 helsestasjonen 1 stilling 850 000 850 000 850 000 850 000 

Merkantilstilling i Forebyggende helsever (Vedtaksskriving flyttet fra 
Støttetjenesten til FH. Ingen ressurser pr i dag) 750 000 750 000 750 000 750 000 

110 % helsesykepleier (fra Korona) 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Annes stilling 100 % samtalebehandler psyk behandler. For å redusere 
ventelister. Pr nå 4 mnd. Stillingen jobber lavterskel - i bunn av bunken, 
kartlegges raskt.  850 000 850 000 850 000 850 000 

2 stillinger til tverrfaglig team- arbeid barn, unge familier pga Oppvekstreform 
og mer-arbeid.  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

1 stilling til Frisklivstiltak 750 000 750 000 750 000 750 000 

60% folkehelsekoordinator 500 000 500 000 500 000 500 000 

Psykologspesialist klinisk stilling inn i Tverrfaglig team.  900 000 900 000 900 000 900 000 

Caradmin-system 40 000 40 000 40 000 40 000 

KULTUR         
Kulturskolerektor økes med 50 % til 100 % - stilling fra 1.8.22. Det er behov 
for å sikre oppfølging av lærere og elever hele uken. 

400 000 415 000 430 000 445 000 

Ferieaktiviteter. Kultur mottok 1,7 millioner kroner i statlige midler i 2021. 
Det vil bli søkt om midler, men vi kan nok ikke forvente et liknende tilskudd i 
2022.  800 000 800 000 800 000 800 000 

Lisenser til organisasjoner som Tono, Gramo mv. Ikke budsjett i dag. 35 000 35 000 35 000 35 000 

Behov for å leie lokaler til arrangementer for kultur/kulturskolen i 
byggeperioden 50 000 30 000 - - 

Akustikken i gymsalen på Nannestad ungdomsskole er ikke holdbar i 
forbindelse med undervisning. Ønske om gjennomgang med akustiker og 
enkle tiltak 50 000 - - - 

Vedlikehold av inventar/utstyr i  idrettshaller og på kunstgressbanen (for 
eksempel mål). 30 000 30 000 30 000 30 000 

Driftsmidler friluftsliv - strøm i lysløypen, vedlikehold Lima badeplass og 
ravineområdet 35 000 35 000 35 000 35 000 

Driftsmidler fritidsklubben og utekontakter. 44.000.- i 2021 - må økes for å 
holde aktiviteten i gang. 50 000 50 000 50 000 50 000 

TV-aksjonen - lønnsmidler 6 uker 75 000 75 000 75 000 75 000 
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BUA - utlån av sportsutstyr. Mottatt tilskudd, men dette kan ikke brukes til 
driftsmidler 50 000 55 000 60 000 65 000 

Sommerjobb ungdom 100 000 100 000 100 000 100 000 

KOMMUNAL DRIFT     
Økt vedlikeholdsbudsjett 500 000 - - - 

Brannkonsept og brannteknisk tilstandsanalyser for kommunalt eide bygg. 
Skoler, barnehager og annen kommunal bygningsmasse. Oppgradering er ikke 
medtatt - må tas som politiske saker når omfanget er klart. 1 250 000 - - - 

Årlig drift av 137 utleieenheter: innomhus. Generelle vedlikeholdsoppgaver 
under 100.000 kr per enhet. 1 370 000 1 713 000 1 850 000 1 850 000 

Årlig drift av 137 utleieenheter: utomhus med alt av ytre vedlikehold, tomt 
med mer. Generelle vedlikeholdsoppgaver under 100.000 kr per enhet. 700 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 

Lekeplasskontroll av kommunalt eide lekeplasser og etterkontroll. Estimert 
samlet sum. 175 000 125 000 125 000 125 000 

Lekeplasser utbedres slik at disse er i forskriftsmessig stand. Relevant 
dokumentasjon innhentes. Kun for "lovpålagte" steder. Kløvberget ikke 
medregnet her. 375 000 100 000 100 000 100 000 

Maurahallen, bergvarmeanlegg levetidsforlenges. Rustne deler må muligens 
også byttes (ren gjetting blir 40.000 kr for disse). 90 000 - - - 

Innhenting og verifisering/systematisering av dokumentasjon. Digitalisering 
av kommunal bygningsmasse der dette er påkrevd med tanke på bl.a. o-plan 
og rømningsplan. 200 000 400 000 150 000 - 

Bytte til LED-armaturer for å spare strøm, arbeidstid og evt. liftleie for å bytte 
pærer. Prioriterer tiltak som antas å redusere driftsutgiftene mest. 450 000 300 000 100 000 100 000 

Mindre tiltak med tanke på å redusere forekomsten av radon. Prosjekter som 
koster under 100.000 kroner. 250 000 150 000 50 000 25 000 

Varmeanlegg. Konvertering til biooljefyr. Estimert sum. 70 000 - - - 

Varmeanlegg. Det er behov for bytte av flenser og noe røropplegg som følge 
av korrosjon. Det er lekkasje når det fyres med olje. Estimert sum. 50 000 - - - 

Branntetting og ledelys (noen nye og noe utskiftning). 140 000 30 000 30 000 30 000 

Diverse vedlikeholdsoppgaver på elektro og VVS i den eldste delen. 30 000 - - - 

Kontroll av ventilasjonsanlegget og måling av luftmengder/justering i den 
eldste delen. 75 000 - - - 

Diverse blikkenslagsarbeider. 25 000 - - - 

Snøfreser. 30 000 - - - 

Garasjeport/lås. 20 000 - - - 

Utbedre skiferstein som har løsnet, flere steder. 20 000 - - - 

Asfaltering av noen områder. I egen regi der dette er mulig. - 25 000 - - 

Ny gressklipper. 30 000 - - - 

Kappsag/bordsag. 20 000 - - - 

utbedre løs gulvskifer. 20 000 - - - 

Robotklippere med nedgravd ledning og ladestasjon. 60 000 - - - 

1 moppevasker. 60 000 - - - 

5 Haigspeed. 45 000 - - - 

Støvsugere (3-4 stk.). 15 000 - - - 

Utvendig malerarbeid. 80 000 - - - 

Utvendig malerarbeid. 80 000 - - - 

Utvendig malerarbeid. 80 000 - - - 

Ny kantklipper. Dagens klipper er utslitt. 20 000 - - - 
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Kameraovervåkning SFO bygget. Enkel løsning. 25 000 - - - 

Stige for adkomst til tak byttes ut. 60 000 - - - 

Utstyr på trimrom er en del av utleieobjektet. 80 000 - - - 

Robotklipper med nedgravd ledning og ladestasjon. - - 60 000 - 

Utvendig kledning og maling (deler av bygget). 80 000 - - - 

Gressklipper og måkeutstyr. 50 000 - - - 

Drift/vedlikehold av maskiner. 200 000 225 000 250 000 275 000 

Innleie av maskiner. 180 000 200 000 225 000 250 000 

Verktøy. 25 000 30 000 30 000 35 000 

Vedlikehold av veier. 1 200 000 1 350 000 1 500 000 1 800 000 

Utstyr til multimaskin for utvidet bruk av eksisterende maskin. 50 000 - - - 

Multihenger. Til frakt av eksisterende maskin. 70 000 - - - 

Kjøpe/fornye verktøy til daglig drift. Det mangler verktøy flere steder. 25 000 5 000 5 000 5 000 

Ikke-godkjente løsninger for innvendige søppelspann og søppelskur. For nær 
bygg utendørs flere steder. Er i strid med forsikringsavtalens pkt. 2.6. Skal 
være en del av brannkonsept (som p.t. ikke finnes). Robuste løsninger ute 
som koster penger må skaffes. 500 000 150 000 - - 

Daglig drift. Rekvisita, deler og andre uspesifiserte kostnader. Leie av 
maskiner og utstyr. 600 000 800 000 800 000 900 000 

Bygningsmaterialer. 420 000 480 000 500 000 650 000 

Gressklippere og robotklippere som må byttes ut pga. alder og slitasje. 130 000 50 000 140 000 75 000 

Oppgradering til digitalisert adgangskontroll. Mindre prosjekter under 
100.000 kr. 225 000 300 000 100 000 150 000 

Diverse "småting" som er registrert som mangler. Enkeltvis er beløpene små, 
men utgjør samlet en større sum. Nye skader må påregnes fortløpende. 
Estimert sum. 675 000 400 000 400 000 400 000 

Generell usikkerhetspost for ikke-budsjetterte feil og mangler. 750 000 750 000 750 000 750 000 

Post for hærverk, uhell og andre plutselige skader som ikke dekkes av 
forsikringen. Eks. innbrudd, bytte av låssystem, knuste vinduer med mer. 300 000 300 000 300 000 300 000 

Service og andre utgifter knyttet til installasjoner i eller knyttet til 
kommunens eiendommer (Heis, spyling av rørledninger, termofotografering)  1 650 000 1 800 000 1 900 000 2 000 000 

Diverse oppgaver. Lønn. 175 000 200 000 225 000 225 000 

Service, vedlikeholdsoppgaver, forsikring, skader og reparasjoner av egne 
kjøretøy. Utgifter til drivstoff og slitedeler. Ikke medregnet avskrivning. 250 000 250 000 250 000 250 000 

Brøytebudsjettet. Estimert per år. I 2020 ble det brukt 2 238 000 kr, og da var 
det ikke spesielt snørikt. Det er brukt ca. 2,1 mill. kroner så langt i 2021. 2 500 000 2 750 000 2 750 000 2 750 000 

Tømming av sandfang. 140 000 150 000 150 000 150 000 

Fyring/oppvarming med andre kilder enn strøm. 250 000 250 000 250 000 250 000 

Sko og klær til ansatte på kommunal drift. 50 000 60 000 65 000 75 000 
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Vedlegg 15. Virksomhetenes foreslåtte kutt 
 

TOTALE KUTT 2022 2023 2024 2025 

NAV         

Reduksjon av bosetting flyktning -500 000 - - - 

Vakante stillinger ved pensjon eller fratredelse -400 000 - - - 

Vakante stillinger ved pensjon eller fratredelse - -800 000 - - 

Vakante stillinger ved pensjon eller fratredelse - -800 000 - - 

ORG OG UTVIKLING         

Kutte sommerjobb for ungdom og la virksomhetene 
budsjettere for dette selv -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

Kutte frankeringsbudsjett og fordele kostnaden på de 
enkelte  virksomheter/staber slik at de kan motiveres til å 
øke bruken av KS Svar ut og redusere bruken av frankert 
post.  -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 

PLAN OG STRATEGI         

kutte i konsulentbistand 140 040 - - - 

kutt i vakant controllerstilling -1 000 020 - - - 

ØKONOMI         

House of control - lisens for dette.  -100 000 - - - 

Reduksjon av årsverk til sammen 0,3 årsverk -229 000 - - - 

Reduksjon av årsverk til sammen 0,67 årsverk -384 000 - - - 

BARNEHAGE         

Øke betaling kost med 50 kr/mnd i tillegg til 2,6 % -200 000 - - - 

Redusere kjøkkenassistentene med 20% i hver bhg -270 000 - - - 

SKOLE         

Kutte alternative undervisningstilbud  for elever på 
eksterne tiltak -800 000 - - - 

Fjerne 2 x miljøterapeut på skoler, ikke lovpålagt -1 000 000 - - - 

Avvikle Åpent småbarnstreff, ikke lovpålagt -150 000 - - - 

STØTTETJENESTEN         

Kutte 0,9 årsverk på KAN - ikke lovpålagt -673 000 -673 000 - - 

Kutte 2,8 årsverk på KAN - ikke lovpålagt -1 420 000 -1 420 000 - - 

Kutte 4,5 årsverk på KAN - ikke lovpålagt -1 272 000 -1 272 000 - - 

Støttetjenesten har kjøpt plass for en bruker i mange år. 
Bruker er bosatt i Moss, der firmaet Stendi gir tjenester. 
Bruker bodde en kort tid i Nannestad når var ca 13 år. 
Bruker er nå 34 år og ønsker ikke å bo i Nannestad av 
ulike grunner. Bruker koster kommune 3.500.000,- per år. 
Reelt etter refusjon, da bruker går som ressurskrevende 
er 1.700.000,- per år. Har koblet på Ove Iversen for å 
bistå. Vi har bestemt at vi skal sende saken til 
Statsforvalteren, slik at de kan komme med en vurdering i 
saken. Hvor lenge skal / er Nannestad Kommune pliktig til 
å betale. Så dette et mulig kutt, arbeides med. Det vil 
uansett utfall ta noe tid, da det kan være noe lang 
saksbehandlingstid. Samt usikkert utfall.    -1 700 000 - - 

HELSE         

Utmelding av Livsgledeordningen (innsparing av 
kontingent, møtevirksomhet og Livsgledekonsulent) -150 000 - - - 
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Redusere stilling som demenssykepleier med 0,2 årsverk, 
ikke lovpålagt stilling -150 000 - - - 

Avvikle aktivitørstilling 0,5 årsverk, ikke lovpålagt tjeneste -400 000 - - - 

Kutte stilling som kreftkoordinator med 0,4 årsverk. Ikke 
lovpålagt stilling -400 000 - - - 

    - - - 

Avvikle resterende 0,4 årsverk som kreftkoordinator. Ikke 
lovpålagt stilling -400 000 - - - 

Ikke ta imot lærlinger- sparer utgifter til veiledertillegg (jfr. 
Lokal særavtale) og kveld/natt/helgetillegg (beregnet ut 
fra 5 lærlinger pr år i turnus) -315 000 - - - 

Kutt Service(matutkjøring og tilberedning) 1 årsverk -590 000 - - - 

Tapt inntekt fra brukerbetaling middagsutkjøring -270 000 - - - 

Legge ned kantina på BOS, sparer lønn og andre 
driftsutgifter -735 000 - - - 

Tapte inntekter fra salg av matvarer i kantina BOS -210 000 - - - 

    - - - 

avvikle stilling som turnuskandidat fysioterapeut 1 årsverk -500 000 - - - 

redusere bemanning på sykehjemmet, 2 årsverk -1 600 000 - - - 

KOMMUNAL DRIFT         

Vakant VL i 50% stilling fra september 2021 til 1.8.22 -500 000 - - - 

Redusert renhold i kommunale bygg. Naturlig avgang, 
samt unnlate å leie inn vikarer. Noen utgifter til 
kjøregodtgjørelse kommer i tillegg. Estimert. -200 000 -200 000 - - 

Vikarpool. Gjelder spesielt for renholdere og annet 
personell som kan flyttes for å arbeide der det oppstår 
behov. Noen utgifter til kjøregodtgjørelse kommer i 
tillegg. Vi reduserer innleiekostnaden. Estimert. -200 000 -200 000 - - 

Energieffektiviseringstiltak som i større grad settes på 
HMS/bygn.utv-budsjettet i 2021/2022 - med gevinst i 
fremtiden. Krever bl.a. nytt ventilasjonsanlegg på Maura 
skole i 2022. Estimert i forhold til "dagens situasjon". -85 000 -350 000 - - 

Redusert bruk av ventilasjonsanlegg etter at man har fått 
kontroll på radongass. Krever investering før vinteren 
2022 (Bjerke barnehage, Preståsen skole og deler av 
Maura skole). Estimert i forhold til "dagens situasjon". -90 000 -235 000 - - 

Bruke vedlikeholdsmedarbeidere på VA-prosjekter i større 
grad, men dette vil gå utover eget sårt tiltrengt 
vedlikehold bl.a. på boliger.  -126 000 -126 000 - - 

KOMMUNAL FORVALTNING         

Vakant 30%-andel av stilling holdes vakant -85 000 - - - 

Vakant 30%-andel av stilling holdes vakant -100 000 - - - 

BARNEVERN         

Ytterligere reduksjon fra private aktører - hjelpetiltak -1 000 000 - - - 

Redusere private kjøp - fosterhjemsveiledning   -1 000 000 - - 

Redusere private kjøp saksbehandling -500 000 -200 000 - - 

FOREBYGGENDE HELSEVERN         

Kutte en familieveilederstilling med 50 % -350 000 - - - 
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Kutte en forebyggende veileder for barn i Rus/psykisk 
helse med 50 % -300 000 - - - 

Kutte folkehelsekoordinatorstilling i 40 % -250 000 - - - 

Kutte Tidlig inn- koordinator -900 000 - - - 

Kutte 1,2 familieveileder -900 000 - - - 

Kutte veiledner til barn Rus/psykisk helse 1, 2 stilling -900 000 - - - 

Kutte 2 stillinger familieteam -1 600 000 - - - 

Kutte 2 stilllinger Veileder barn Rus/spyk -1 600 000 - - - 

KULTUR         

Kutt i støtte til løypekjørerlag -100 000 - - - 

Kutt i støtte til Holterhallen -100 000 - - - 

Kutt i barn- og ungdomstiltak og arrangementer -100 000 - - - 

Kutt i støtte til barn- og ungdomstiltak (idrett) -100 000 - - - 

Kutt i ferietiltak  -50 000 - - - 

Legge ned fritidsklubben -500 000 - - - 

KOMMUNEOVERLEGE         

Avtale om KØH på Jessheim, med 2 sengeplasser til vår 
disposisjon. Vi bruker dette sjeldent og så å si aldri 2 
senger samtidig. Avtalen bør reforhandles til å omfatte 1 i 
stedetfor 2 sengeplasser. -250 000 -250 000 - - 

Avtale om interkommunal legevakt på Jessheim på 
kveld/helg/helligdager. Vi har underforbruk i forhold til 
hva vi betaler for. 1.tertial i år hadde vi 18% av 
konsultasjonene, men betaler for å bruke 22% av dem.  -750 000 -750 000 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


