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Kommunestyrets vedtak 14.08.2018 

1. Kommuneplan for Nannestad – samfunnsdelen 2018-2035, dat. 14.08. 2018, vedtas med 
de endringer som ble vedtatt i møtet i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-15. 

2. Planvedtaket kunngjøres og planen legges ut på kommunens hjemmeside. 

3. Planen med vedlegg sendes til departementet, fylkesmannen, regional planmyndighet og 
berørte statlige myndigheter. 

Plandokumentet er oppdatert i samsvar med de endringer som ble vedtatt av 
kommunestyret.  

Bakgrunn for planarbeidet 

Nannestad kommunestyre vedtok i sitt møte 1. november 2016, Planstrategi for Nannestad 
kommune 2016 – 2019: 

 Rullering av kommuneplanens samfunnsdel i 2017 
 Rullering av kommuneplanens arealdel i 2018 

Det forventes av de regionale myndighetene at prinsippene i den regionale planen for areal 
og transport blir innarbeidet i den nye kommuneplanen. 
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Om Nannestad kommune 

Nannestad kommune ligger på Øvre Romerike med et samlet areal på 341 km2 og 13.240 
innbyggere (per 1. januar .2018),  i hovedsak fordelt mellom våre fire tettsteder. 

Kommunen er, som følge av arbeidsplassutviklingen på og rundt hovedflyplassen, inne i en 
periode med sterk befolkningsvekst. I 2017 økte folketallet med 4,6 % og var dermed den 
kommunen i landet med den største prosentuelle veksten. Denne veksten innebærer at 
Nannestad kommune må ha planavklarte områder for utbygging, og kontinuerlig 
dimensjonere den sosiale og tekniske infrastrukturen i takt med innbyggernes behov og 
forventninger. 

Nannestad er en viktig landbrukskommune hvor store arealer skal sikres for framtidig 
matproduksjon (13 % av arealet). Dette innebærer et stort innslag av stedbunden næring, 
med tilhørende boliger, spredt over hele kommunen. Mer enn 11 % av befolkningen bor på 
landbrukseiendommer, noe som naturlig nok fører til en relativt høy bilavhengighet.  

Kommunen kjennetegnes ved store og sammenhengende natur- og jordbruksarealer og 
har et stort areal innenfor markagrensa. I tillegg ligger store arealer i kommunen inne i 
støysonen rundt hovedflyplassen. I praksis er rundt ¾ -deler av kommunen uaktuell for 
etablering av boligområder eller annen støyømfintlig virksomhet. 

Ivaretagelse av landbruket vil være en viktig premiss for vår arealdisponering. Det samme 
gjelder de viktige natur- og friluftsområdene i åsområdene og i ravinelandskapet. Dette 
kultur- og naturlandskapet er viktige elementer som gjør Nannestad attraktiv som 
bokommune.  

Visjon 

Romerikes beste bokommune. 

Kommuneplanutvalget vurderte gjeldende visjon og anbefalte at den ble videreført ved 
denne rullering av kommuneplanen. 
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Del 1: Strategisk måldel - Fokusområder 

Politisk ledelse har lagt føringer for at kommunen ved denne rulleringen av 
kommuneplanen skal konsentrere oppmerksomheten rundt seks fokusområder som skal 
være styrende for kommunens virksomheter med vekt på samhandling til innbyggernes 
beste.   

Fokusområde 1: Folkehelse – forebygging og tjenester 

I tråd med nasjonale anbefalinger og føringer vil Nannestad kommune vektlegge 
sykdomsforebygging og satsing på «friskliv» for at innbyggerne skal kunne leve aktive og 
helsefremmende liv med god livskvalitet. 

Mål for Folkehelse og forebygging 

Fremme fysisk og psykisk helse blant alle innbyggerne i Nannestad, gjennom gode 
tjenester og økt engasjement blant innbyggerne. 

6 strategier Folkehelse 

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

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

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

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

5. 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. 

6. Styrking av alle trinn i «omsorgstrappa» - vridning av ressursinnsats fra 
institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg. 
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Fokusområde 2: Oppvekst 

Grunnlaget for god helse legges tidlig i livet. Kunnskap og utdanning er grunnlaget for 
selvstendighet og mulighet for arbeid og inntekt. 

Som følge av stor innflytting av barnefamilier, vil Nannestad kommune ha en høyere andel 
innbyggere hvor kommunen leverer tjenester knyttet til helsestasjon, barnehage, skole, 
kulturtilbud og barnevern. I tillegg vil den frivillige sektor ha en viktig rolle for å inkludere 
barn og unge i ulike aktiviteter. 

Mål for Oppvekst 

Barn og unge skal oppleve en trygg og god oppvekst i samspill mellom hjem, 
barnehage, skole og fritidsarenaer. 

5 strategier Oppvekst 

1. Tett faglig samarbeid om barn i førskolealder - satsing på økt andel barn i barnehage. 

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

3. Fremme trivsel og motarbeide mobbing. Videreføre strategi for mer og bedre læring. 

4. Samarbeid mellom skolene og frivilligheten om utvikling av skolene som 
nærmiljøsenter. Uteområdene ved skolene skal ha en utforming som fremmer fysisk 
aktivitet. 

5. Sikre like muligheter for deltakelse i fritidsaktiviteter som idrett og kultur. 

Fokusområde 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling 

Nannestad utgjør et viktig element i den sterke utviklingen som skjer på det sentrale 
østlandsområdet – og i Gardermoregionen. Vi opplever at boligsøkende og 
næringsutviklere ønsker å etablere seg i kommunen. Nannestad vil derfor legge til rette for 
at disse skal få realisert sine planer og ønsker.  

Mål for befolkningsvekst og samfunnsutvikling 

Nannestad kommune skal 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. 

5 strategier Samfunns- og næringsutvikling 

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

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

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

4. Bidra til at Oslo Lufthavn sikres mulighet til å utvide eksisterende aktivitet og legge 
grunnlag for nye næringer i tilknytning til flyplassområdet. 

5. Legge til rette for nye næringsetableringer basert på nærheten til OSL, E-16 og gode 
kollektivforbindelser. 

  



 7 

Fokusområde 4: Miljø – Energi - Natur 

Nannestad kommune er kjennetegnet ved store og sammenhengende natur- og 
jordbruksarealer og har store arealer innenfor markagrensa. Endret bruk av arealer er den 
viktigste påvirkningsfaktoren for naturmangfoldet i Nannestad. Det er derfor en særskilt 
utfordring å sikre helhetlig planlegging der naturmangfoldet ses i sammenheng for større 
områder og flere tiltak. 

Det beste bidraget til reduserte klimagassutslipp er knyttet til bolig- og næringsutvikling 
langs de etablerte kollektivaksene, samt overgang til nullutslipps-kjøretøy hos private, i 
kommunens egen virksomhet og i kollektivtrafikken. 

Sykler, og særlig e-sykler, kan være et alternativ til bruk av bil i forbindelse med daglige 
formål og arbeidspendling mot innfartsparkeringer og arbeidsplasser. Dette forutsetter 
trygge sykkeltraséer og godt vintervedlikehold. «Grønn grense» for boligbygging rundt 
våre tettsteder / barneskoler vil bidra til å sikre trafikksikre løsninger mellom hjem og 
skole.  

Kommunen vil legge til rette for prosjekter med god miljøprofil knyttet til utvikling av nye 
boliger og ny næring.  

Mål for miljø 

En miljøansvarlig samfunnsutvikling som er attraktiv for dagens og morgendagens 
innbyggere. 

5 strategier Miljø 

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

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

3. Utvikle insentiver for å øke bruken av fornybar energi, og selv gå foran som et godt 
eksempel. 

4. Klimavennlig produksjon, distribusjon og forbruk av matvarer – redusert svinn. 

5. God og sikker overvannshåndtering, samt å utvikle skogen som bærekraftig CO2-lager 
og leverandør av råstoff.  
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Fokusområde 5: Regional samhandling og muligheter 

Nærheten til OSL og Oslo gir Nannestad unike muligheter for utvikling til det beste for 
innbyggere og næringsliv. Her er muligheter for nærhet til natur, tjenester og 
arbeidsplasser, samtidig med at innbyggerne slipper høye boligpriser og daglige 
stressfaktorer som oppleves i de større byene og tettstedene. 

Mål for regional samhandling 

Nannestad skal utvide sitt mulighetsrom i Gardermoregionen og ta sin andel av 
veksten i Region Viken. 

5 strategier Regional utvikling 

1. Sette Gardermoregionen «på kartet» som integrert bo- og arbeidsmarked. 

2. Arbeide for at utarbeidelse og oppfølging av regionale planer blir underlagt folkevalgt 
styring. 

3. Arbeide for at flyplassens vestområder blir oppfattet som sentrale områder for 
næringsutvikling. 

4. Være en konstruktiv, kreativ og løsningsorientert deltaker i det interkommunale 
samarbeidet på Øvre Romerike. 

5. Gå i dialog med kommuner som ønsker en økt vektlegging av E-16 som transport-åre 
og næringskorridor. 

Fokusområde 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi 

Nannestad kommune har relativt lave skatteinnganger og statlige overføringer, men klarer 
likevel å opprettholde en sunn kommuneøkonomi. Befolkningsveksten gir kommunen 
mulighet for å effektivisere sine administrative oppgaver og tjenester, samtidig som de 
ansatte har trygge arbeidsplasser. 

Brukernes behov for tjenester kan blant annet sikres ved å ta i bruk ny teknologi, utvikle 
gode arbeidsprosesser som ivaretar kvalitet og lave enhetskostnader i 
tjenesteproduksjonen. Nannestad har i flere år vært blant norske kommuner med lavest 
kostnadsnivå, nå sist som nummer 1 på Kommunebarometeret 2018. Resultatet er tuftet 
på gode prosesser over lang tid, og ytterligere reduksjon av enhetskostnader vil kreve at 
kommunen fortsatt prioriterer utviklingsarbeid og sikrer god kompetanse i organisasjonen.  

Mål for kommuneøkonomi 

Nannestad skal ha en sunn kommuneøkonomi - i samsvar med statlige anbefalinger. 

5 strategier Kommuneøkonomi 

1. Budsjettere for netto driftsresultat i samsvar med statlige anbefalinger og ha reserver 
for uforutsette utgifter. 

2. Investeringsnivå tilpasset kommunens økonomiske handlingsrom og en robust 
gjeldsgrad. 

3. Optimalisere den samlede ressursinnsatsen innenfor kommunens økonomiske 
handlingsrom. 

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

5. Vri ressursbruk fra behandling til forebygging og tidlig innsats. 
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Del 2: Tema som er utredet i planprosessen 

Samfunnsoppdraget 

Samferdselsdepartementet vedtok 18. november 1992 at det skulle utarbeides en statlig 
reguleringsplan for den nye hovedflyplassen på Gardermoen og planarbeidet ble kunngjort 
19. november 1992. Planforslag ble utarbeidet på grunnlag av den hovedplanen som lå til 
grunn for Stortingets vedtak om utbygging 8. oktober 1992.  
Den samlede utbyggingen av flyplass med tilhørende tilbringersystemer og regional 
utvikling, ble styrt gjennom egne rikspolitiske retningslinjer. 

Effekten av prosjektet for økonomien til Nannestad og Ullensaker ble undersøkt. Begge 
kommunene ville få betydelige budsjettmessige underskudd som følge av 
investeringsbehov utløst av flyplassprosjektet. 

Det ble anbefalt å legge til rette for befolkningsvekst og næringsutvikling i de to 
vertskommunene for å kunne betjene de økte finanskostnadene. 

Med basis i det statlige planarbeidet, med tilhørende utredninger og retningslinjer, vedtok 
kommunestyret i april 1994; Kommuneplan for Nannestad 1994-2006. Arealdelen var 
basert på konsekvensutredningene, utarbeidet av tiltakshaverne i forbindelse med 
planleggingen av hovedflyplassen på Gardermoen, og arbeidet i «Romeriksgruppa», som 
ble ledet av Miljøverndepartementet og Akershus fylkeskommune. 

I denne prosessen ble «veikartet» for det framtidige Nannestad planlagt med nye boliger i 
Nannestad sentrum, Maura, Eltonåsen og Kringler/Slattum. Viktige hensyn ved lokalisering 
av boligområder var flystøy, jordvern, naturområder, barns oppvekstmiljø og miljøvennlig 
transport (korte avstander til arbeidsplasskonsentrasjonene rundt flyplassen). De 
støyutsatte virksomhetene Løken skole og Holter barnehage ble nedlagt og relokalisert 
utenfor flystøysonene - på Eltonåsen. 

Kapasitet og kvalitet på vannforsyning og avløp ble utviklet i samarbeid med Ullensaker 
kommune.  

Nannestad har, selv 20 år etter åpning av hovedflyplassen, behov for en fortsatt vekst i 
befolkning og arbeidsplasser for å sikre sitt kommunaløkonomiske handlingsrom.  
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Nannestad som vertskommune for OSL 

Direkte lufthavnrelaterte arbeidsplasser 

Nannestad og Ullensaker er vertskommuner for Oslo Lufthavn (OSL). Virksomheter direkte 
knyttet til flyplassen sysselsetter arbeidstakere fordelt på disse hovedkategoriene: 

 Flyselskaper og tilknyttede tjenester (ca. 55 % av antall sysselsatte) 
o Flygende personell 
o Tekniske baser 
o Bakketjenester / Drivstoff / Catering 
o Spedisjon 

 Avinor og offentlige tjenester (ca. 9 % av antall sysselsatte) 
o Politi 
o Toll 
o Grenseveterinær 

 Hotell, restaurant og detaljhandel (ca. 21 % av antall sysselsatte) 
 Andre tjenester (ca. 14 % av antall sysselsatte) 

o Parkering / Bilutleie 
o Sikkerhet 
o Tilbringertransport 
o Renhold 
o Bank og andre tjenester 

Flyplassen har opplevd en 
dobling av passasjer-tallet 
fra drøyt 13 til 27 millioner 
passasjerer i perioden fra 
2001 til 2017. Dette 
tilsvarer en årlig 
gjennomsnittlig vekstrate på 
4,3 %.  

Antall ansatte per 1 mill. 
passasjerer er imidlertid 
redusert fra 856 til 510 i 
perioden fram til 2014. 
(Kilde: osloeconomics.)  

Konsekvensen av disse to 
utviklingstrendene er at 
antallet direkte sysselsatte ved lufthavnen har ligget stabilt rundt 12.000, men har økt i 
forbindelse med utvidelsen i 2017. 

OSL oppgir på sin hjemmeside at 15.000 mennesker jobber på Oslo lufthavn for å holde 
flyplassen i gang 24 timer i døgnet. Disse arbeidstakerne er fordelt på over 100 selskaper 
som jobber med alt fra bagasjehåndtering til flynavigasjon. 

I Nasjonal transportplan legges det til grunn en gjennomsnittlig årlig passasjervekst på ca. 
2 % i perioden fram mot 2014. Flyselskapene og de store flyplassene opererer i en 
internasjonal konkurransesituasjon som innebærer at aktørene har et konstant fokus på 
reduserte kostnader, noe som indikerer en fortsatt reduksjon i antall ansatte per 1 mill. 
passasjerer.  

På den andre siden kan nye krav til sikkerhet føre til behov for flere ansatte. I tillegg kan 
OSL legge til rette for økt aktivitet knyttet til flyfrakt og flere tjenester til de reisende, noe 
som kan innebære behov for flere stillinger. 
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I følge osloeconomics (OE-rapport 2104-19) utgjør 21 % av de sysselsatte ved OSL, 
arbeidstakere som er bosatt på Øvre Romerike.  Andelen er økt fra 12 % i 2001. 

8 % av de sysselsatte er bosatt i Nannestad per 2014. Trenden synes å være at 
arbeidstakerne ved OSL ønsker å bosette seg nærmere arbeidsplassen. 

Ringvirkninger av OSL 

I rapporten fra osloeconomics er det beregnet at det er etablert drøyt 10.000 
arbeidsplasser (tall for 2014) i form av ringvirkninger knyttet til aktiviteten ved OSL. 38 % 
av disse arbeidsplassene er knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet. For kommunene på 
Øvre Romerike innebærer det at ca. 3.000 av innbyggerne har sitt arbeid i disse næringene. 

Alt i alt har ca. 1.400 innbyggere i Nannestad arbeid i virksomheter som er knyttet til 
aktiviteter på og rundt OSL. 

For å sikre arbeidsplassene til Nannestads innbyggere er kommunen avhengig av at: 

 Virksomheten ved flyplassen genererer flere arbeidsplasser. 
 Flyplassrelaterte virksomheter sikres mulighet til å etablere nye arbeidsplasser i 

lufthavnens nærområder.    
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Samfunnsutvikling og miljø 

I de nye føringene for samfunnsutviklingen legges det stor vekt på en samordnet areal- og 
transportplanlegging, blant annet for å redusere arealbruk og utslipp av klimagasser fra 
transportsektoren. Nannestad kommune hensyntar disse føringene i kommuneplanen, 
men må tilpasse virkemidlene til det reelle transportbehovet i en kommune som 
arealmessig er preget av landbruk. 

I denne sammenhengen vises det også til forslaget til Regional plan for klima og energi i 
Akershus hvor det i planforslaget (s. 22) heter: «at den isolerte effekten av Regional plan for 
areal og transport i Oslo og Akershus med dagens virkemiddelbruk er relativt begrenset. Med 
nullvekst i personbiltrafikken og reelle reduksjoner i trafikkarbeidet sammenlignet med 
dagens nivå, er målet om 50 % reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren avhengig 
av rask og omfattende innfasing av ny teknologi i kombinasjon med innfasing av biodrivstoff. 
Arealstrategien og investeringene i infrastruktur for å bedre framkommeligheten, redusere 
behovet for bil og øke kollektivtilbudet er imidlertid en grunnleggende forutsetning for en 
omstilling til lavutslippssamfunnet.» 

Flystøy og minimalisert transportbehov 

Nannestad kommune har tatt aktive grep for å sikre befolkningen mot flystøy ved å legge 
boligområder og annen støyømfintlig virksomhet utenfor støysonene i henhold til Avinors 
offisielle støysonekart.  
Støyømfintlig bebyggelse som boliger, skoler og 
barnehager skal ikke etableres i rød sone. Det 
er OSLs ansvar å sikre at flyene blir dirigert i 
samsvar med støykartet.  

Gjennom denne aktive politikken for å sikre 
innbyggerne mot flystøy, forventer kommunen 
at OSL opptrer forutsigbart ved økt antall 
flybevegelser fra sine rullebaner og «spiller på 
lag» med Nannestad kommune når det gjelder å 
sikre etablerte og nye boligområder mot flystøy. 

Avinor er pålagt å utarbeide nye støysonekart 
hvert 5. år. Utbredelsen av støysonene 
avhenger av antall flybevegelser, støynivå på 
flyene, trasévalg med videre. 

Siste oppdaterte støysonekart fra Avinor viser at deler av boligområdene Preståsen og 
Engelsrudhagen berøres av gul støysone. Det samme gjelder utbyggingsområder i de 
sørlige deler av Åsgreina. 

Utvidelsen av gul støysone mot Nannestad sentrum har blant annet sammenheng med 
traséer for helikoptertrafikk. 

Opplevd og faktisk støy vil være ulik innenfor den gule støysonen. Den faktiske støyen vil 
være økende dess nærmere rød støysone bebyggelsen ligger. 

Barnefamilier oppgir ofte å være i «tidsklemma» når hverdagene blir fylt med transport-
oppdrag til barnehage, skole, arbeid, handel og fritidsaktiviteter. Svaret for de fleste vil 
være at bilen er nødvendig for en del av denne turproduksjonen. Disse familiene kan 
oppleve at transportbehovet minimeres ved at barnehager, skoler og fritidstilbud ligger i 
nærhet til boligområdene og at det utvikles et stigende antall varierte arbeidsplasser i 
kommunen og nabokommunene. Dette reduserer pendlingen, særlig mot Oslo. 

Den største arbeidsgiver i Nannestad er kommunen, med sine tjenestetilbud i de fire 
tettstedene og med tyngden i Nannestad sentrum. I Maura og i Nannestad sentrum har 
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publikum tilgang til handel og tjenester. Nærheten til Gardermoen, kombinert med et 
attraktivt prisnivå på arealer, legger et godt grunnlag for utvikling av næring vest for 
flyplassen. Flystøy gjør områdene uaktuelle for nye boligetableringer. Den økte rollen  
E-16 er i ferd med å få som ytre ringveg rundt Oslo, øker interessen for etablering av 
næring i Nannestad. 

Boligbygging og tettsteder 

Nannestad kommune har helt siden kommuneplanen 1994-2006 lagt til rette for en satsing 
på Nannestad sentrum. Imidlertid har kommunen opplevd at attraktiviteten til bilbaserte 
kjøpesenter på Strømmen, Jessheim og Råholt har skapt en handelslekkasje som kan 
beløpe seg til mer enn 200 mill. kr i året. I følge Akershus fylkeskommune er et 
handelsomland med 10.000 innbyggere nødvendig for å få etablert et lokalt og variert 
handels- og servicetilbud. Befolkningsveksten i Nannestad sentrum og i Maura er nå i ferd 
med å gi det lokale næringslivet den kritiske masse av kunder, slik at mulighetene for å 
utvikle et attraktivt handelssenter i Nannestad sentrum synes å bli mer realistisk. Dette 
forutsetter at også kommunen i hovedsak lokaliserer egen virksomhet til 
kommunesenteret. 

Den regionale planen for areal og transport legger til rette for at kommunene kan 
vedlikeholde sine tettsteder med sikte på å opprettholde sosial og teknisk infrastruktur. 

Tettstedene bør ha et befolkningsgrunnlag på rundt 2.000 innbyggere for å kunne sikre en 
forsvarlig økonomisk og faglig drift av barnehager og skoler. I tillegg har Nannestad, som 
følge av de statlige forutsetninger, knyttet til etablering av flyplass og befolkningsvekst, 
utvidet sin skolekapasitet. Maura skole er – og vil være den største barneskolen i 
overskuelig framtid. Kommunen er derfor avhengig av påfyll i alle tettsteder for å realisere 
gevinstene av investeringer i teknisk og sosial infrastruktur. 
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Vekst og vern 

Nannestad kommune ligger på Øvre 
Romerike med et samlet areal på 341 
km2 og drøyt 13.000 innbyggere, i 
hovedsak fordelt mellom våre fire 
tettsteder. 4,1 % av arealet er tatt i bruk 
til bebyggelse, infrastruktur og 
grønnstruktur.  

Nannestad er en viktig landbruks-
kommune (86,6 % av totalarealet) 
hvorav 15,2 % er dyrka. 11,5 % av 
befolkningen bor på landbruks-
eiendommer.  

Ivaretagelse av landbruket er en viktig 
premiss for vår areal-disponering. Dyrka 
jord, samt andre dyrkbare arealer må 
sikres for framtidig matproduksjon.  Det 
samme gjelder de viktige natur- og 
frilufts-områdene i åsområdene og i 
ravine-landskapet under marin grense. 

Akershus fylkes ”Utvalgte 
kulturlandskap i jordbruket” ligger i 
Nannestad: Øya – Nordre Eik. Området 
omfatter 20 gårdsbruk. Dette er 
kjerneområdet i et sammenhengende ravinelandskap langs elva Leira. Ravineformene i 
dette området er sjeldent godt bevart, og blant de største ravineområdene i leiravsetninger 
i Nord-Europa. Ravinene er også særegne ved å være brattere, krappere og i mindre skala 
enn ellers på Østlandet. 

Klimagassutslipp 

I følge SSBs kommunefordelte 
klimagassutslipp, kjennetegnes 
Nannestad av høye utslipp fra vegtrafikk 
og landbruk som til sammen står for 
83 % av de samlede 
klimagassutslippene i kommunen. 

Utslipp fra vegtrafikk er mulig å 
redusere dramatisk ved overgang til lav- 
og nullutslipps kjøretøy. Imidlertid er 
insentivene for overgang til slike 
kjøretøy størst i områder med mange 
bomstasjoner og mulighet for å benytte 
kollektive kjørefelt. 

I tillegg vil et økt antall boliger i og rundt Nannestad sentrum kunne redusere 
bilavhengigheten blant kommunens innbyggere. 

Utslippene fra landbruket påvirkes i hovedsak av den nasjonale landbrukspolitikken med 
føringer for ulik produksjon i de ulike regionene. 

Et redusert klimagassavtrykk fra landbruket kan blant annet oppnås gjennom å foredle 
gjødsel til gass som kan brukes innen transportsektoren. Imidlertid vil de største 
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endringene kunne skje ved at den norske befolkningen legger om kostholdet til matvarer 
med lave klimagassutslipp. 

Binding av CO2 

Mer enn 70 % av Nannestad 
kommunes areal er dekt av 
skog. Når skogen vokser 
binder den – gjennom 
fotosyntesen - C02 fra lufta. 
Den menneskelige aktiviteten i 
Nannestad skaper, i henhold til 
SSBs kommune-fordelte 
klimaregnskap, et årlig utslipp 
på 38 tusen tonn CO2-
ekvivalenter i atmosfæren (tall 
fra 2016). 

Imidlertid binder skogen i 
løpet av ett år, 112 tusen tonn CO2 i form av økt biomasse. Avhengig av driftsformer og 
videre-foredling av produkter fra skogen er det et potensial for at skogen i Nannestad kan 
øke sin positive virkning på klimabalansen opp mot 200 tusen tonn. CO2-binding i norsk 
skog omfattes ikke av Kyoto-protokollen og inngår derfor ikke som et element i Norges 
klimamål og internasjonale forpliktelser. Men den positive effekten for klimaet er der 
likevel med de muligheter skogen gir i gjennomføring av det «grønne skiftet». 

Siste statistikk fra Miljødirektoratet (miljostatus.no) 

Miljødirektoratet har startet et arbeid 
for å utvikle bedre statistikk på 
kommunenivå når det gjelder 
klimagassutslipp. Det er per april 2018 
publisert datagrunnlag og 
statistikkverktøy i beta-versjon.  

Datagrunnlaget avviker en del fra SSBs 
tidligere statistikk. I følge dette 
datagrunnlaget utgjør de samlede 
utslipp på kommunenivå 34.518 tonn 
CO2 ekvivalenter per 2016 og fordeler 
seg mellom sektorene slik det framgår 
av figuren til høyre. 

 Veitrafikk står for 58 % av 
utslippene 

 Jordbruk står for 37 % av utslippene. 
 Øvrige utslippskilder er marginale. 
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I perioden 2009-2016 er folketallet i 
Nannestad økt med 14 %, mens de 
samlede klimagassutslippene er 
redusert med 21 %. Utslipp per 
innbygger framgår av figuren til høyre. 

Det viktigste – og enkleste – tiltak for 
ytterligere å redusere klimagass-utslipp 
i Nannestad, vil være innfasing av lav- og 
nullutslipps kjøretøy. 

Det er fortsatt sterke insentiver for kjøp 
av elektriske biler og #Ruter har som 
ambisjon at bussene skal være basert på 
fornybart og klimavennlig drivstoff i de 
kommende årene. 

Det vises her til høringsforslaget til Regional plan for klima og energi i Akershus hvor det 
heter: «..målet om 50 % reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren avhengig av 
rask og omfattende innfasing av ny teknologi i kombinasjon med innfasing av biodrivstoff.» 
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Næringsutvikling og arbeidsplasser 

Næringsstruktur 

I Nannestad er det registrert til sammen ca. 3000 arbeidsplasser per 2016.  
Disse arbeidsplassene 
fordeler seg på næringer slik 
grafen til høyre viser. 
Offentlige arbeidsplasser 
innenfor helse og 
sosialtjenester, undervisning 
og offentlig administrasjon 
utgjør ca. 45 % av det totale 
antall arbeidsplasser. 

Den største næringen innen 
privat sektor er bygg og 
anlegg, med nærmere 500 
arbeidsplasser. Varehandel 
sysselsetter drøyt 200 personer. Den høye andelen arbeidsplasser innenfor bygg og anlegg 
gjør kommunen konjunkturutsatt, mens befolkningsveksten legger grunnlag for nye 
arbeidsplasser innenfor handel, service og offentlig tjenesteyting. 

For arbeidstakere som er 
bosatt i Nannestad, utgjør 
helse- og sosialtjenester de 
viktigste arbeidsplassene. Det 
er flere bosatte med arbeid 
innenfor varehandel og 
logistikk enn arbeidstilbudet i kommunen, noe som skaper utpendling, særlig mot 
områdene på og rundt hovedflyplassen. For offentlig administrasjon og undervisning er 
bildet motsatt og innebærer en innpendling for disse arbeidstakergruppene. 

Næringsliv og arbeidsplasser i Nannestad 

Målt i antall arbeidsplasser har Nannestad kommune hatt en jevn økning som samsvarer 
med befolkningsveksten. Kommunen er en del av «Gardermoregionen» som har opplevd å 
vokse fra 70.000 innbyggere i år 
2000 til 103.000 innbyggere i 
2017, – en vekst på 46,7 %. 
Antallet arbeidsplasser er økt 
med 30 %.  

Den tilsvarende 
befolkningsveksten i Nannestad 
har vært på 41,2 %, mens antall 
arbeidsplasser er økt med 42 %. 
Dette viser at en stor del av 
arbeidsstyrken er absorbert av det lokale nærings- og arbeidslivet. 

  

Region 2000 2016
Vekst 2000-

2016
Vekst i %

Gjerdrum 978 1 418 440 45 %

Ullensaker 16 879 23 906 7 027 42 %

Nes 4 351 5 237 886 20 %

Eidsvoll 5 810 6 125 315 5 %

Nannestad 1 929 2 739 810 42 %

Hurdal 849 732 -117 -14 %

ØRU 30 796 40 157 9 361 30 %

Sysselsatte i ØRU-kommunene 2000-2016
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Arbeidssted Andel Bosted Andel

 Helse- og sosialtjenester 22,1 %  Helse- og sosialtjenester 16,5 %

 Bygge- og anleggsvirksomhet 16,3 %  Varehandel, motorvognreparasjoner 16,4 %

Undervisning 13,0 %  Transport og lagring 13,1 %

Offentlig administrasjon 10,2 %  Bygge- og anleggsvirksomhet 11,1 %

 Varehandel, motorvognreparasjoner 7,5 % Offentlig administrasjon 7,5 %

Andel av total 69,2 % Andel av total 64,6 %

Viktige næringer / arbeidsplasser i Nannestad kommune



 18 

Næringsliv og arbeidsplasser i nabokommunene 

 «Gardermoregionen» som utgjøres av de 6 kommunene på Øvre Romerike, utvikles stadig 
mot et integrert arbeidsmarked hvor arbeidstakerne i stor grad sysselsettes regionalt. 

Hovedflyplassen, 
med tilliggende 
bedrifter, utgjør 
motoren i nærings-
utviklingen i 
regionen. Bosatte i 
Nannestad sentrum 
og i Maura har god 
tilgang til disse 
arbeidsplassene 
med sykkel, buss 
eller bil. 

Nannestad har en 
positiv vekst i antall arbeidsplasser, hvor hovedtyngden utgjøres av bygg og anlegg, samt 
offentlig virksomhet. 

67 % av arbeidstakere bosatt i Nannestad er sysselsatt innenfor «Gardermoregionen». 
58 % er, per 4. kvartal 2016, sysselsatte enten i Nannestad eller Ullensaker. Nær 750 
personer pendler til Nannestad fra de øvrige kommunene i «Gardermoregionen», mens 
nær 2300 pendler ut til de samme kommunene. 

Pendling mot Nedre Romerike og Oslo 

Nannestad var, før hovedflyplassen kom til Gardermoen, i stor grad basert på at 
arbeidstakerne 
pendlet sørover 
mot Nedre 
Romerike og Oslo. 

Kommunen 
opplever fortsatt en 
viss vekst i 
pendling mot Nedre 
Romerike, mens det 
har vært en 
nominell nedgang i 
pendling til Oslo. 

Status for perioden 
etter år 2000 er at 
67 % av veksten i 
antall sysselsatte 
har funnet sin arbeidsplass innenfor «Gardermoregionen». 

Det bør tas hensyn til denne trenden når de regionale myndighetene skal praktisere 
retningslinjene i den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus, når det 
vurderes om det er nødvendig å fremme innsigelser for «ivareta nasjonale og viktige 
regionale interesser» ved behandling av arealplaner i Nannestad. Kommunen forutsetter at 
regionale og statlige myndigheter agerer i samsvar med retningslinjene for innsigelser 
etter Plan og bygningsloven slik disse er formulert: «Det forutsettes at 
innsigelsesmyndighetene viser stor varsomhet med å overprøve kommunestyrets politiske 
skjønn i lokale forhold».   

Sysselsatte per 4. kvartal 2016 Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal

Gjerdrum 788 113 38 32 163 4

Ullensaker 387 8 804 1 563 2 515 1 773 219

Nes 27 249 4 063 156 45 5

Eidsvoll 17 404 215 4 779 256 174

Nannestad 69 306 52 255 1 806 56

Hurdal 4 24 6 104 48 553

Sysselsatte med arbeidskommune på Øvre 

Romerike
1 292 9 900 5 937 7 841 4 091 1 011

Syselsatte totalt (20-66 år) 3 222 16 643 10 057 11 252 6 133 1 249

Andel med arbeidskommune på Øvre 

Romerike
40 % 59 % 59 % 70 % 67 % 81 %

Andel sysselsatte i egen kommune 24 % 53 % 40 % 42 % 29 % 44 %

Andel sysselsatte i Ullensaker 12 % 16 % 22 % 29 % 18 %

Andel sysselsatte i egen kommune & i 

Ullensaker
36 % 56 % 65 % 58 % 62 %

Innbyggere 20-66 år per 01.01.2017 3 967 21 583 13 126 14 997 7 868 1 727

Andel syssselsatte totalt (20-66 år) 81 % 77 % 77 % 75 % 78 % 72 %
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Bærekraftig kommuneøkonomi 

Kommunenes Sentralforbund har i sitt «framtidsbarometer» for 2017 vurdert risikoen i 
samtlige norske kommuner. Det er 
kun 8 av landets kommuner, hvor 
Nannestad inngår, som scorer lavt på 
alle de tre indikatorene som KS har 
brukt for å vurdere risiko knyttet til 
demografi, sysselsetting og 
kommuneøkonomi. 

Indikatorene er utformet slik: 

Demografi 

 Folketall: Statistisk sentralbyrås anslag for utvikling i folketallet fram til 2021.  
Å få mange nye innbyggere innebærer flere oppgaver, men det betyr også i 
utgangspunktet at kommunen får større vekst i rammetilskuddet enn andre.  

 Barnehage: Hvor mange flere eller færre barn blir det i barnehagealder? Dette er også 
med på å bestemme rammetilskuddet – og sier dessuten noe om hvor mange nye 
plasser kommunen må stille til disposisjon, eller hvor mange som antakelig må legges 
ned. 

 Grunnskole: Framskrivinger for hvor mange nye elever kommunen får, eller hvor 
mange færre det blir. Dette har også vesentlig økonomisk effekt.  

 Eldre: Blir det mange flere gamle over 80 år? Eldrebølgen slår svært forskjellig inn i 
kommunene. Mange får færre gamle, noe som reduserer utgiftene, men som også leder 
til nedgang i inntektene. 

Sysselsetting 

 Innbyggere 20–66 år: Det er i denne aldersgruppen vi i hovedsak finner de som 
bidrar med skatteinntekter. Høy vekst her bør i utgangspunktet legge grunnlag for 
større vekst i skatteinntektene enn i andre kommuner. 

 Andel sysselsatte: Vi ser på hvor stor andel av den voksne befolkningen som faktisk er 
i arbeid.  

 Andel uføre: Oppdaterte tall fra sommeren 2017 viser hvor stor andel av befolkningen 
som er uføre, og dermed i liten grad kan bidra til for eksempel at kommunens 
skatteinntekter øker. 

 Sysselsatte per pensjonist: Kommuner med høy pensjonistandel blir særlig 
avhengige av overføringer fra staten. 

 Pendling: Kommunene som har mye pendling inn til arbeidsplassene, har i 
utgangspunktet et større potensial for å øke innbyggertallet enn kommuner hvor de 
fleste pendler ut til jobb. 

Kommunal økonomi 

 Inntektssystemet: Hvordan slår endringene i inntektssystemet inn for kommunen 
over tid? 

 Inntektsnivå: Hva er kommunens korrigerte inntektsnivå, justert for 
arbeidsgiveravgift og inkludert utbytte og eiendomsskatt? 

 Kostnadsnivå: Hvis kostnadene korrigert for utgiftsbehovet er høye, er det et problem 
for kommunen – enten etterspørselen etter tjenestene synker eller øker. Vi ser på 
nivået samlet innen sju ulike sektorer. 

 Korrigert netto driftsresultat: Hvordan har driftsmarginen i kommunen vært, når vi 
korrigerer for tilfeldige størrelser som premieavvik og avsetning til bundne fond? 

Kommune Folketall Sysselsetting Økonomi Totalt

Nittedal Lav Lav Lav Lav

Nannestad Lav Lav Lav Lav
Bykle Lav Lav Lav Lav

Sandnes Lav Lav Lav Lav

Hå Lav Lav Lav Lav

Klepp Lav Lav Lav Lav

Lindås Lav Lav Lav Lav

Skaun Lav Lav Lav Lav
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 Netto lånegjeld: Hvor stor gjeld har kommunen per i dag? Gjeldsgraden er målt mot 
de løpende inntektene (brutto driftsinntekter), slik at vi tar høyde for at en kommune 
med høye inntekter også tåler større kronebeløp i gjeld enn andre. 

 Disposisjonsfond: Erfaringsmessig er det lite oppmerksomhet i kommunestyret om 
bufferen i regnskapet. Hvor stor er bufferen i kommunen i dag? Snittet ligger på 10 
prosent, Kommune-Norge har bygget opp fond de to siste årene. 

 Potensial eiendomsskatt: Eiendomsskatt er for de fleste kommuner den eneste 
inntektsstrømmen de selv kan kontrollere direkte. En del kommuner har potensial for 
å få høyere inntekter fra eiendomsskatt, om det politiske flertallet ønsker. 

Økonomisk handlingsrom 

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 om å forbedre det økonomiske handlingsrommet, samt 
effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud gjennom god økonomistyring av 
tjenestene. Et av omstillingstiltakene som er blitt gjennomført er den nye 
organisasjonsmodellen som trådte i kraft fra 1. januar 2016. Målet med denne omstillingen 
har vært å sikre bedre samhandling og økt ressursutnyttelse som på sikt kan bidra til å 
bevare en langsiktig bærekraftig økonomi. 

Årsrapportene for de siste to årene viser at kommunen nå er på god vei mot å nå dette 
målet. Kommuneøkonomien framstår å være under kontroll og de omstillingsplaner som 
er lagt og gjennomført, har i all hovedsak gitt det resultatet som var forventet. 

Når det gjelder skatt på inntekt og 
formue per innbygger, viser tabellen til 
høyre at Nannestad ligger lavere enn 
kommunene i Akershus og landet for 
øvrig. 

I 2017 utgjorde skatt per innbygger: 

 Nannestad:  kr 24 727 
 Akershus:   kr 34 976 
 Landet:   kr 30 551 

I perioden 2007 til 2017 har Nannestad 
kommune en svakere vekst i skatteinntektene enn sammenlignings-grunnlaget. Dette kan 
blant annet skyldes at Nannestad ikke 
har innført eiendomsskatt. 

Også når det gjelder frie inntekter ligger 
Nannestad lavere enn fylket og landet. 

Per 2017 utgjorde Nannestad 
kommunes frie inntekter: 

 88,8 % av landets kommuner 
 91,0 % av kommunene i Akershus 

I perioden etter 2012 har Nannestad 
kommune en svakere vekst i 
skatteinntektene enn 
sammenligningsgrunnlaget. 

Kombinasjonen av det statlige systemet for inntektsoverføringer, kombinert med relativt 
lav skatteevne, innebærer at Nannestad må prioritere strengere og ha en mer effektiv drift 
enn de fleste andre kommuner for å kunne gå i regnskapsmessig balanse. Dersom 
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Nannestad skal ha en ressursbruk lik landet eller fylket på ett område, må kommunen ha 
en tilsvarende lavere ressursbruk på øvrige områder. 

Kommunens handlingsregler 

Nannestad kommune har 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 fastsatt egenfinansieringsgrad 

 

Effektiv tjenesteproduksjon 

Nannestad er i den heldige situasjonen at kommunen opplever vekst i de aldersgrupper 
som etterspør kommunens tjenester. Det innebærer en mulighet for at kommunen 
gjennom økt effektivisering og digitalisering kan betjene flere innbyggere uten en 
tilsvarende vekst i antall ansatte. Kommunen har også, som følge av det samlede 
inntektsgrunnlaget, måttet holde igjen på utgiftsveksten, noe som viser seg på de fleste 
sammenligninger ved at kommunen er blant de mest kostnadseffektive i landet. 

Alle signaler fra statlig hold peker entydig på at kommunesektoren må være forberedt på 
«å jobbe smartere» når utfordringene innenfor helse og omsorg øker sterkt i perioden 
etter 2020.  
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Handlingsrom og tjenesteutvikling 

 

«Business as usual»: Figuren over viser en forenklet modell for demografisk framskriving 
av kommunens frie inntekter og ressursbruk basert på: 

 Antall innbyggere i de ulike aldersgrupper 
 Dekningsgrad og ressursinnsats per bruker 

Framskrivingen indikerer at dagens aktivitetsnivå og ressursinnsats ikke er bærekraftig 
når en stadig større andel av befolkningen vil ha behov for tjenester knyttet til helse og 
omsorg. 

NB 1: Modellen tar ikke høyde for nye kvalitetskrav, eksempelvis knyttet til økt 
voksentetthet i skole og barnehage.  

NB 2: Modellen tar heller ikke høyde for at de statlige overføringer til dels kompenserer for 
endret befolkningssammensetning i kommunen. 

Nannestad er imidlertid i den heldige situasjonen at vi har en økende befolkning som gir 
muligheter: 

 Andelen i arbeidsfør alder vil fortsatt være relativt høy. 
 Alle kommunale lokasjoner har tilgang til bredbånd med ubegrenset kapasitet for nye 

tjenester. 
 Befolkningen er på nett – og forventer det samme av kommunen. 
 Befolkningstilvekst innebærer at det økte tjenestebehov i befolkningen kan møtes med 

nye arbeidsformer – det vil ikke være behov for oppsigelser: 

Økt oppgavemengde må derfor møtes med omstillinger for å sikre en bærekraftig drift av 
kommunen. Dette må i hovedsak skje ved å ta i bruk nye digitale løsninger knyttet til 
planlegging og utførelse av tjenester. 
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Lovkrav og bemanningsnormer 

Stortinget og profesjonene ønsker at de fleste kommunale tjenester skal dimensjoneres ut 
fra bemanningsnormer som sikrer en likeverdig kvalitet i alle kommuner. Dette reduserer 
kommunenes handlingsrom for å styre ressurser mot områder kommunen selv ønsker å 
prioritere. De siste eksemplene er ny bemanningsnorm for barnehage og norm for 
lærertetthet. Kommunenes erfaringer indikerer at slike nye normer ikke følges opp av 
tilsvarende økning i de statlige overføringene. 

Stortinget og statlige etater ønsker også i stigende grad å styre kommunene gjennom nye 
lover og forskrifter. Det blir i liten grad vurdert hvordan disse nye bestemmelsene påvirker 
kommunens økonomiske forutsetninger til å imøtekomme disse endrede 
rammebetingelsene når det gjelder tjenesters omfang, kvalitet og krav til saksbehandling 
og dokumentasjon. 

Eksempler på forskrifter som kan slå tungt inn i kommunesektoren er kvalitetskrav og 
dimensjoneringsforskrifter knyttet til brann og redning, samt krav til vannforsyning 
inkludert reservevanns-løsninger. 

Rettighetsbasert tildeling av tjenester 

Hovedtyngden av kommunens oppgaver og utgifter er forbundet med produksjon av 
tjenester knyttet til lovpålagte oppgaver hvor befolkningen har en rett, og delvis en plikt, 
til å motta tjenester. Kommunens handlingsrom for egne prioriteringer er derved sterkt 
begrenset. Innbyggerne er også i stadig større grad bevisst på hvilke tjenester de har krav 
på at kommunen yter. 

Imidlertid er også tildeling av såkalt lovpålagte tjenester basert på et faglig skjønn fra 
fagpersonale i kommunen. For at kommunen skal kunne oppfylle de pålagte lovkrav og at 
innbyggerne sikres en rettferdig behandling, er det et stadig økende behov for at 
saksbehandling og tildeling er fullt ut forsvarlig både fra et profesjonelt faglig skjønn og 
under ivaretakelse av lovkrav til slik saksbehandling (jf. forvaltningsloven)  
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Interkommunalt samarbeid 

Nannestad kommune deltar per dato i 
29 interkommunale samarbeids-
ordninger, hovedsakelig organisert i 
henhold til kommunelovens paragraf 27 
og 28: 

§ 27. Interkommunalt … samarbeid 

1. To eller flere kommuner … kan 
opprette et eget styre til løsning av felles 
oppgaver. Kommunestyret … gjør selv 
vedtak om opprettelse av slikt styre. Til 
slikt styre kan kommunestyret … selv gi 
myndighet til å treffe avgjørelser som 
angår virksomhetens drift og 
organisering. 

§ 28-1 a. Vertskommunesamarbeid 

1. En kommune kan overlate utførelsen 
av lovpålagte oppgaver, herunder 
delegere myndighet til å treffe vedtak 
som omtalt i forvaltningsloven § 2 første 
ledd bokstav a (offentlig 
myndighetsutøvelse) til en 
vertskommune etter §§ 28-1 b og  
28-1 c, hvis den aktuelle lov ikke er til 
hinder for det. 

Interkommunalt samarbeid er basert på slike behov og forutsetninger: 

 Det kreves et fagmiljø med en størrelse og kompetanse som er vanskelig å etablere i de 
enkelte kommuner. 

 Oppgavene som skal løses forutsetter interkommunale løsninger – eksempelvis vann 
og avløp som krysser kommunegrenser. 

 Forekomst av behov er så sporadisk at det ikke er naturlig å etablere tjenester som 
gjerne har døgnbemanning i egen kommune - eksempelvis barnevernsvakt. 

 Samarbeidsavtaler mellom to eller flere kommuner for å avhjelpe manglende ressurser 
til spesialiserte oppgaver. 

 Samarbeidsavtaler som sikrer at kommunene bistår hverandre ved uønskede 
hendelser som påvirker den rammede kommunes virksomhet. 

  

Samarbeidsordning Organisering Vertskommune Deltakere

Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike § 27-virksomhet Gardermoregionen (ØRU-kommunene)

Digitale Gardermoen IS
§ 27-virksomhet 

(interkommunalt selskap)
Gardermoregionen (ØRU-kommunene)

Univann
§ 27-virksomhet 

(interkommunalt selskap)
Ullensaker og Nannestad

Barnevernvakten (Øst politidistrikt - 

Driftsenhet Romerike)

§ 28 1b-virksomhet 

(vertskommune)
Lørenskog Alle 13  kommunene på Romerike

Byggetilsynet for Øvre Romerike
§ 28 1b-virksomhet 

(vertskommune)
Ullensaker ØRU-kommunene minus Eidsvoll

Jessheim interkommunale legevakt
§ 28 1b-virksomhet 

(vertskommune)
Ullensaker Hurdal, Nannestad og Ullensaker

Klinisk veterinærvakt - Vaktdistrikt Romerike 

Vest

§ 28 1b-virksomhet 

(vertskommune)
Ullensaker Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum

Miljørettet helsevern Øvre Romerike
§ 28 1b-virksomhet 

(vertskommune)
Nannestad Gardermoregionen (ØRU-kommunene)

Nannestad og Hurdal kemnerkontor
§ 28 1b-virksomhet 

(vertskommune)
Nannestad Hurdal og Nannestad 

Overgrepsmottaket Oslo
§ 28 1b-virksomhet 

(vertskommune)
Oslo Oslo og flere akershuskommuner

Voksenopplæringen for Øvre Romerike
§ 28 1b-virksomhet 

(vertskommune)
Ullensaker Gardermoregionen (ØRU-kommunene)

Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK)
§ 28 1b-virksomhet 

(vertskommune)
Ullensaker Gardermoregionen (ØRU-kommunene)

Interkommunalt helsehus - lokalmedisinsk 

senter og legevakt

§ 28 1b-virksomhet 

(vertskommune)
Ullensaker Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker

PP-tjeneste
§ 28 1b-virksomhet 

(vertskommune)
Nannestad Nannestad og Hurdal

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

(ROKUS)

Interkommunalt selskap 

(IKS)
Alle kommunene på Romerike

Romerike krisesenter IKS
Interkommunalt selskap 

(IKS)
Alle kommunene på Romerike

Romerike revisjon IKS (RRi)
Interkommunalt selskap 

(IKS)
Alle kommunene på Romerike

Øvre Romerike avfallsselskap IKS (ØRAS)
Interkommunalt selskap 

(IKS)
Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker

Øvre Romerike brann og redning IKS (ØRB)
Interkommunalt selskap 

(IKS)
Gardermoregionen (ØRU-kommunene)

110-sentralen IKS
Interkommunalt selskap 

(IKS)

I alt 11 deltakere, basert på antall brann- og 

redningsvesen og noen enkeltkommuner. Omfatter de 

38 kommunene i Politidistrikt Øst (pr 2018).

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

OrbitArena AS Aksjeselskap (AS)

Ullensaker, Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Akershus fylkes-

kommune, NOR-bank - pluss flere med mindre 

eierandeler.

Gardermorergionen
Annet interkommunalt 

samarbeid
ØRU-kommunene

Beredskapsavtale for ØRU-kommunene
Annet interkommunalt 

samarbeid
ØRU-kommunene

Grunnskoletilbud for minoritetsspråklige 

elever ved Preståsen skole (Nannestad)

Annet interkommunalt 

samarbeid
Gjerdrum, Hurdal og Nannestad

Avtale om VA-samarbeid
Annet interkommunalt 

samarbeid
Ullensaker og Nannestad

Eierstyringssekretariatet (ESS)
Annet interkommunalt 

samarbeid
Gardermoregionen (ØRU-kommunene)

IKT Sikkerhetsutvalget
Annet interkommunalt 

samarbeid
Gardermoregionen (ØRU-kommunene)

Innkjøpsrådgiver
Annet interkommunalt 

samarbeid
Gjerdrum og Nannestad

Diverse avtaler med Akershus 

fylkeskommune

Annet interkommunalt 

samarbeid
AFK og akershuskommuner

Diverse avtaler om samhandling mv med 

Ahus HF

Annet interkommunalt 

samarbeid

Omfattende avtaleopplegg mellom Ahus og 

akershuskommunene

29

Interkommunale ordninger og avtaler hvor Nannestad er deltaker per februar 2018

Antall samarbeidsordninger hvor Nannestad deltar:
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Tverrfaglig innsats 

Utfordringer for folkehelsen og tjenestene i Nannestad kommune 

 Folkehelseprofilen for Nannestad (2018) viser disse parametere hvor Nannestad 
scorer signifikant dårligere enn landet som helhet: 

o Andel innbyggere med videregående skole eller høyere utdanning (30-39 år) 
o Barn av enslige forsørgere 
o Ungdom som er fornøyd med lokalmiljøet 
o Andel elever på laveste mestringsnivå i lesing, 5. klasse 
o Andel elever på laveste mestringsnivå i regning, 5. klasse 
o Frafall i videregående skole 
o Unge med lite fysisk aktivitet 
o Muskel- og skjelett-sykdommer 
o Antibiotikabruk 

 Nannestad kommune scorer signifikant bedre enn landet på disse parametere: 
o Trangboddhet 0-17 år. 
o Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 

 Demografiske endringer: Nannestad kommune vil fram mot 2030 få en høyere andel 
eldre innbyggere. Disse innbyggerne vil erfaringsmessig etterspørre flere 
helsetjenester, enn innbyggere i arbeidsfør alder. 

 Økt innvandring: Nannestad kommune opplever en stadig større andel av 
innbyggerne som er innvandret fra andre land. Dette kan innebære reintroduksjon av 
sykdommer som vi har bekjempet. Innvandringen kan også føre til en forverring av 
folkehelsen som følge av helseskadelige levevaner i disse gruppene. Disse 
utfordringene gjør at medarbeidere innenfor helse må tenke nytt – og vektlegge 
flerkulturell kompetanse - ved utøvelse av sine tjenester. 

 Økt individualisering: Krav om å være vellykket, kombinert med økt vektlegging av 
det personlige ansvar for egen skjebne, legger et press på mange i oppvekst og 
arbeidsliv slik at flere opplever «å møte veggen». Psykiske lidelser får derved økt 
oppmerksomhet i samfunnet og i helsetjenestene. 

 Pasientrettigheter og brukermedvirkning: Samfunnet blir stadig mer 
rettighetsbasert og det stilles nye krav om medvirkning for brukere/pasienter ved 
tildeling og utøvelse av tjenestene. Dette innebærer at omfanget av tjenestene kan stige 
mer enn antall brukere, noe som har konsekvenser for bemanning og prioritering av 
kommunens samlede ressurser. 

 Oppgaveoverføringer fra stat til kommune: Samhandlingsreformen innebærer at 
tyngre medisinske oppgaver blir overført fra statlig til kommunalt nivå. Kommunene 
har nå fått ansvar for kommunale akutte døgnplasser (KAD) – både innenfor somatikk 
og psykiatri. Dette innebærer at kommunene må etablere 24/7/365 tilbud med stadig 
høyere krav til kompetanse. 

 Ubegrensede behov – begrensede ressurser: Velstandsutvikling og kunnskap om nye 
behandlingsmetoder gjør at befolkningen vil etterspørre stadig nye behandlinger for å 
forebygge og kurere sykdommer. Samtidig er det tegn som tyder på at de offentlige 
finanser blir satt under press i årene som kommer. Dette innebærer for kommunens 
del at Nannestad må sikre likeverdige og gode tjenester for flest mulig innenfor 
kommunens handlingsrom. 

 Vridning av innsatsen fra kurativ til forebyggende innsats: Framtidas utfordringer 
kan ikke løses med kurativ innsats alene. Nannestad kommune må vri sin samlede 
innsats overfor innbyggerne mot forebygging og hverdagsrehabilitering for å sikre et 
godt liv for alle innbyggere. Da må alle virksomheter og enheter – innenfor og utenfor 
helsetjenestene - spille på lag til innbyggernes beste. 
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Positive utviklingstrekk og muligheter knyttet til folkehelse 

 Bedret folkehelse og økt levealder: I perioden etter krigen har landet gjennomgått en 
utvikling hvor befolkningen, blant annet gjennom endringer av livsstil og matvaner, har 
blitt stadig friskere og lever lenger. Alvorlige diagnoser er, som følge av den medisinske 
utviklingen, ikke lenger synonymt med tidlig død. 

 Økt utdanningsnivå: En stadig større del av befolkningen har fått tilgang til økt 
utdanning. Dette innebærer at befolkningen også har økt kunnskap om forebygging av 
sykdom og har bedre forutsetninger for å bidra til å takle sykdom når den kommer. 

 Bedrede boforhold: Flere har nå har sunne boforhold med rent vann, trygge matvarer, 
gode sanitære forhold, godt inneklima og skjerming mot støy. Nye boliger er også 
universelt utformet slik at beboerne kan bli boende ved ulike funksjons-nedsettelser. 
Alt dette er viktige elementer knyttet til folkehelse. 

Folkehelse og forebygging 

Mye av grunnlaget for god helse og trivsel skapes i barndommen. Helseforhold, erfaringer 
og vaner fra oppveksten har betydning gjennom hele livsløpet.  

Nannestad kommune er pålagt etter folkehelseloven § 5 å ha nødvendig oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på 
denne. Det ble derfor utarbeidet et oversiktsdokument i 2017 som skal identifisere 
folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold.  

Det er her viktig å understreke at 
folkehelsearbeid må foregå i alle 
sektorer, og således være et 
tverrsektorielt arbeid, da det er 
svært mange ulike faktorer som 
spiller inn når det kommer til å 
skape forutsetninger for god helse i 
befolkningen. 

Figuren til høyre viser at sosiale 
ulikheter påvirkes av mange ulike 
faktorer (Helsedirektoratet 2013). 

Hver av ringene viser et lag av 
helsedeterminanter, disse kommer 
i tillegg til de biologiske og 
genetiske faktorene hvert menneske har. Livsstil, samfunnsmessige forhold, 
arbeidsforhold og kulturelle faktorer påvirker helsetilstanden.                                  

I tråd med nasjonale anbefalinger og føringer vil Nannestad kommune arbeide 
helsefremmende og sykdomsforebyggende gjennom samskaping. 

Samskaping 

Samskaping – co-creation – samskapelse – skape sammen – virke med.  

Samskaping er en måte å arbeide med samfunnsutvikling på, der innbyggerne og 
kommunen skaper det gode lokalsamfunnet sammen. Det vektlegges at alle mennesker er 
en ressurs og har ressurser som kan brukes i utviklingen av lokalsamfunnet. Kreativ, 
systematisk og likeverdig samskaping mellom aktører med ulik kompetanse og rolle som 
utfyller hverandre, kan være et godt virkemiddel for sosial innovasjon i Nannestad 
kommune. Samskaping handler om likeverd, tillitt og at man ser ressursene hos hverandre. 
For å nå bredden av innbyggerne og balansere sammensetningen av ressurser er det viktig 
med tilrettelegging for gode arenaer. Gode arenaer som gir tillitt og åpner for god dialog 
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kan skape et fruktbart samspill. Gjennom gode møtearenaer kan innbyggerne og 
kommunen sammen skape, sette i gang og implementere nye felles løsninger. 

Trygge og kjente arenaer, som for eksempel helsestasjonen, er viktige samarbeidsparter 
for å nå fram til marginaliserte grupper og få innsikt i deres opplevelse av lokalsamfunnet. 

Samhandling handler om at alle leter etter ressurser som finnes i folk og samfunn, og 
inviterer hverandre inn. Istedenfor «oss mot dem» flyttes fokuset til «vi sammen» og 
relasjoner og muligheter settes i fokus, der hver og en teller like mye som deltakere i 
fellesskapet. «Oss mot dem» kan gi grobunn for uro, kriminalitet, økende forskjeller og 
dårlig folkehelse, og er dermed en dårlig løsning for alle. 

Psykisk helse og rusforebygging 

Folkehelsemeldingen (2015) peker på at psykisk lidelser er en av de store folkehelse-
utfordringene i vår tid. Dette gjelder først og fremst depresjon og angstlidelser: Nesten en 
fjerdedel av den voksne befolkning har en diagnostiserbar psykisk lidelse, mellom en 
tredjedel og halvparten av befolkningen vil oppleve minst en periode med psykisk lidelse i 
løpet av livet. Depresjon er den psykiske lidelsen som gir flest tapte leveår. Depresjon gir 
også økt risiko for død som følge av annen somatisk sykdom. 

I Nannestad kommune skal psykisk helse og rusforebygging, med barn og unge som 
prioritert målgruppe, integreres som en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Tiltak rettet 
inn mot barn og unge vil derfor være viktige virkemidler i vårt lokale folkehelsearbeid. 
Målet er å styrke barn og unges egne ressurser, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet. 
Aktuelle tiltak er å skape sosiale møteplasser, tilrettelegge for rusfrie tilbud, styrke 
foreldreferdigheter og bidra til helsefremmende skoler og fritidsaktiviteter. 

Kommunens tilnærming til rusavhengige innbyggere er at alvorlig rusmisbruk skal 
vurderes som sykdom og at de rusavhengige skal få en likeverdig oppfølging av 
helsetjenesten på linje med pasienter som sliter med somatiske plager. 

Oppvekst og helse 

Som følge av stor innflytting av barnefamilier, vil Nannestad kommune ha en høyere andel 
innbyggere hvor kommunen leverer tjenester knyttet til helsestasjon, barnehage, skole, 
kulturtilbud og barnevern. I tillegg vil den frivillige sektor ha en viktig rolle for å inkludere 
barn og unge i ulike aktiviteter.  

Sosioøkonomisk status, utdanningsnivå, levevaner, miljøforhold og tilgang til 
helsetjenester er faktorer som påvirker helsa, både individuelt og kollektivt. Forskning 
viser klar sammenheng mellom utdanningsnivå og levealder. Oppvekstsvilkår påvirkes av 
forhold i familie, barnehage, skole samt fysiske omgivelser i nærmiljøet.  

Folkehelseloven tilplikter kommunene å holde oversikt over hvordan faktorer som 
påvirker helsa fordeler seg i befolkningen – og hva som skaper eller opprettholder sosiale 
helseforskjeller. Helseprofilen for Nannestad viser at en stor andel av befolkningen ikke 
har fullført videregående skole eller tatt høyere utdanning. Kommunen har også et høyere 
frafall i videregående skole sammenlignet med fylket og landet som helhet. Ungdata-
undersøkelsen fra 2016 indikerer at ungdomsskoleelever i Nannestad har lavere trivsel 
enn landsgjennomsnittet. Ferdigheter i lesing og matematikk er lavere blant elever på 5. 
trinn enn i fylket og i landet for øvrig.  

Kommunens Oversiktsdokument for folkehelse slår fast at ØRU-kommunene har høyere 
andel innbyggere under 17 år enn landet for øvrig. Det innebærer at vi må ha et sterkt 
fokus på barn og unges oppvekst-vilkår. Videre må kommunen yte et spekter av tjenester 
til barn og unge i form av barnehager, skoler, helsetjenester, barnevern og kulturtilbud. 
Disse tjenesteområdene utgjør den største andelen av kommunenes budsjett. En vellykket 
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innsats innen disse områdene vil ha stor innvirkning på barn og unges videre utvikling og 
helsetilstand. 

Folkehelsepolitisk rapport 2017 slår fast at en trygg oppvekst er for de fleste en 
forutsetning for et liv med god helse og livskvalitet. Stadig flere barn er i kontakt med 
barnevernet, og det er grunn til å anta at barnevernet er blitt flinkere til å avdekke saker og 
iverksette tiltak på et tidligere stadium. Vi vet at barnevernsbarn i mindre grad fullfører 
høyere utdanning og i større grad blir forbrukere av helsetjenester sammenlignet med 
jevnaldrende. Gode tjenester for sårbare barn er derfor en god helseinvestering både for 
den enkelte og for samfunnet som helhet. Helsetjenester rettet mot barn og unge bør 
derfor styrkes.  

Formålet med vår samhandling rundt barn og unge er ofte å redusere barrierer mot 
livskvalitet, slik som psykiske vansker og atferdsvansker. Dette krever meget systematisk 
endringsarbeid. Tiltak som bidrar til trivsel og gode prestasjoner på skolen kan bidra til at 
alle barn og unge kan få like gode muligheter til å oppleve mestring og bedre helse.  

Nøkkelen til å redusere helseforskjeller ligger i den samlede innsatsen og ikke i få 
enkelttiltak (folkehelserapporten 2015).  Evaluering av tilbud og tjenester som gjøres i det 
forebyggende arbeidet er viktig for å sørge for at de har den ønskede effekten og ikke 
heller bidrar til å forsterke istedenfor å utjevne sosiale helseforskjeller. 

Figuren under, som er hentet fra Folkehelseinstituttet, viser faktorer som skaper 
likeverdighet i helse. 

  

  



 29 

Tidlig inn! – Strategi for forebyggende innsats i Nannestad kommune 

«Trekløveret»: 
God samhandling er forutsetningen for en effektiv forebyggende innstas og bygger på disse 
tre elementene: 

 
Men husk også: Det er aldri for sent med tidlig innsats! 

Bakgrunn: 

For å kunne tilby gode tjenester til innbyggere i alle aldersklasser, har Nannestad forebyggende 

tiltak og tidlig inn som grunnleggende strategi som skal ivaretas og implementeres av alle 

virksomheter og enheter i Nannestad kommune. 

Nasjonale og internasjonale forskingsresultater 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. Dette utgjør ca. 1/3-del av kommunens samlede antall årsverk. 

Utfordringen består i å vri deler av denne ressursinnsatsen fra kurative til forebyggende tiltak. 

Den samme utfordring gjelder 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 «paraplybegrepet» 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. 
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 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 deltakelse og mestring.  

Grunnmur: 

1. God forankring av strategiene i kommunens ledelse. 

2. Forankring i virksomhetsplaner. 

3. Tydelige strukturer og samhandlingssystemer. 

4. Samhandlingsferdigheter på alle nivåer. 

5. En langsiktig kompetanseplan ut fra strategiske behov. 

6. Jevnlig evaluering og refleksjon i samarbeidssystemet / møteplasser og rutiner. 

7. Motivasjon, kunnskap og verdiforankring. 

«Kjøreregler»: 

 Innbyggerne får riktig hjelp så tidlig som mulig. 

 Innbyggerne blir møtt med anerkjennelse og respekt. 

 De som saken gjelder skal involveres og har stor innflytelse på beslutninger og tiltak. 

 Det utvikles mest mulig lik praksis og felles kunnskap i og mellom virksomheter/enheter. 

 De som jobber med barn og unge har kunnskap og mot til å gripe inn ved bekymring. 

 Det er et forsterket fokus på samhandling, felles ansvar og innsats, i virksomhets-

planleggingen. 

 Samhandlingssystemene er definert og fungerer godt. 

Suksessfaktorer: 

 Forebygging handler om samhandling på tvers av tjenester og at hjelpen som gis til de som 

trenger ekstra bistand er samordnet. 

 For å få til dette som et kommunalt samarbeid, er det viktig at vi har en felles forståelse for 

hva som menes med risikofaktorer (eks. levekårsutfordringer, sosiale problemer, 

helseutfordringer, vanskelige hjemmesituasjoner, språkutfordringer mm.), og hva som 

menes med risikoatferd. 

 For at kommunen skal bli trygg og ha mot til å gripe inn ved bekymring, er det viktig at 

kompetansen som kommunen allerede innehar samordnes og samkjøres og de ulike 

fagpersoner er trygge på hverandre og eget mandat og at vi tilføres kunnskap jevnlig (internt 

og eksternt). 

 Forebygging handler om et kommunalt flerfaglig fellesskap/forum som evner å se hele 

mennesket fra 0 til 100 år, og sette inn rett tiltak til rett tid.  

 For å sikre samhandling bør kommunen avsette en ressurs som har ansvar for at 

samhandlingen fungerer. 

 Bruk av felles programmer – på tvers av virksomheter og enheter - knyttet til innsats og 

veiledning (eks. foreldre-veiledningsprogram) 

 Vi har et felles ansvar og trenger hverandres blikk. I dette arbeidet vil samarbeid med lag og 

foreninger være meget viktig. 

Eksempler på innsatsområder: 

 Tett oppfølging av familier under svangerskap og med barn i førskolealder. 

 Økt deltakelse i barnehage for familier med annen språkbakgrunn. 

 Tidlig innsats – med lav terskel - fra Familieteamet til familier med utfordringer. 

 Kartlegging av språkutvikling i barnehagealder. 

 Tidlig spesialpedagogisk innsats og tilpasset opplæring (satsing på småskoleelever). 

 Frisklivsinnsats for innbyggere med fare for å utvikle livsstilssykdommer. 

 Kartlegging av og veiledning til hjemmeboende eldre. 
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 Tett oppfølging av utskrivningsklare pasienter – hverdagsrehabilitering. 

Eksempler på gevinster: 

 Redusert antall vedtak om fosterhjemsplasseringer(per innb. 0-17 år). 

 Bedre score på nasjonale prøver og eksamen. 

 Redusert frafall VGS. 

 Redusert bruk av spesialundervisning på ungdomstrinnet. 

 Redusert behov for sykehjemsplasser(per innb. 80 år og eldre). 

Implementering av strategi for forebyggende innsats: 

Som oppfølging av kommuneplanprosessen er alle virksomheter i kommunen pålagt å besvare 

disse utfordringer: 

 Hva betyr samhandling og tidlig innsats konkret for din virksomhet? 

 Hvordan kan din virksomhet vri – eller bidra til – å vri kommunens ressursbruk fra 

reparasjon, «brannslukking» og behandling til forebyggende innsats? 

 Hvilke forebyggende tiltak er aktuelle for din virksomhet? 

 Hvilke forebyggende tiltak kan din virksomhet tilby andre virksomheter? 

 Hvilke gevinster kan din virksomhet hente ut fra bedret samhandling og tidlig innsats? 

 

Den tverrfaglige forebyggende innsats skal koordineres fra kommunens administrative ledelse 

for å sikre gjennomføring og dokumentere effekter av denne innsatsen, gjennom årlige 

rapporteringer til kommunestyret. 
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Demografi og boligbygging 

Nannestad kommune har opplevd en sterk befolkningsøkning i perioden etter etableringen 
av den nye hovedflyplassen på Gardermoen. Befolkningsveksten har i perioden gitt 
kommunen ca. 4.500 flere innbyggere, tilsvarende 53 % vekst i folketallet. Den årlige 
gjennomsnittlige vekstraten for 
årene 2001-2017 har vært slik:  

 Norge: 1,0 % 
 Akershus: 1,6 % 
 Nannestad: 2,2 % 

Det er verdt å merke seg at den 
nasjonale vekstraten har gått ned 
fra 1,3 % til 0,7 % i perioden fra 
2011. Denne nasjonale trenden vil 
påvirke befolkningsutviklingen i 
vår region og i kommunen i årene 
som kommer.  

Dersom Nannestad skal 
opprettholde en vekstrate over 
2 % i den kommende perioden, 
innebærer det at kommunen må 
«kapre markedsandeler» fra øvrige 
deler av landet. 

Grafen til høyre viser at Nannestad 
har fått en økende andel av landets 
befolkning i perioden fra 1960. 
Dersom trenden fra år 2000 
videreføres, kan det estimeres at 
mellom 0,29 og 0,31 % av landets 
befolkning er hjemmehørende i Nannestad i 2040. 

SSBs befolkningsframskriving fra 2018 viser forventet utvikling i Nannestad i perioden 
fram mot 2040. Prognosen indikerer at Nannestads befolkning vil øke med fra ca. 4.100 
(MMMM) til ca. 
5.200 (HHMH) 
innbyggere i 
perioden mot 
2040. Dette 
tilsvarer en 
prosentuell 
vekst mellom 
31-40 %. 
Den framtidige 
befolknings-
veksten er 
imidlertid helt 
avhengig av to 
faktorer: 

 Fortsatt vekst i flyplassrelaterte næringer på og rundt OSL. 
 Fortsatt stor etterspørsel etter boliger, særlig for barnefamilier, i hele Oslo-regionen. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Norge 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,9 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % 0,9 % 0,9 % 0,7 %

Akershus 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,9 % 1,8 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,7 % 1,6 %

Nannestad 2,7 % 3,3 % 2,0 % 2,0 % 1,8 % 2,1 % 1,1 % 1,3 % 1,2 % 1,8 % 2,1 % 1,3 % 1,8 % 1,5 % 3,2 % 3,2 % 4,6 %
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Boligbygging 

Nannestad opplevde en stor 
boligbygging i perioden 
rundt etableringen av hoved-
flyplassen på Gardermoen 
med en topp på 188 fullførte 
boliger i 2001. I perioden 
2008-2012 ble det, blant 
annet på grunn av 
finanskrisen, bygget få 
boliger. 

I årene 2014-2017 var det 
igjen stor aktivitet på 
boligmarkedet med et 
aktivitetsnivå godt over planforutsetningene i kommuneplanen 2013-2029. Planen la til 
grunn et årlig boligbehov på 100-120 enheter.  

Denne høye aktiviteten kan skyldes både de historisk lave lånerentene kombinert med 
vekst i antall arbeidsplasser på og rundt OSL. 

De senere år har vi fått en mer variert boligmasse ved at en større andel av boligene er 
bygget i boligblokker og delte boliger og andelen eneboliger totalt sett er lavere. 

Befolkningsvekst 

Nannestad kommune legger SSBs befolkningsprognoser til grunn ved beregning av 
forventet inntektsutvikling og utgiftsbehov knyttet til de ulike tjenesteområdene. På 
inntektssiden legges det moderate alternativ MMMM til grunn, mens alternativ HHMH 
legges til grunn for å framskrive veksten i de ulike brukergrupper. Dette for å ha en større 
sikkerhetsmargin i den kommunale planleggingen.  

 

Grafen over viser at SSB treffer rimelig godt for utviklingen i vår kommune, men 
prognosene blir hele tiden oppdatert med basis i den reelle befolkningsutviklingen. Med 
bakgrunn i befolkningsveksten de seneste årene har SSB oppdatert sin prognose slik at 
folketallet ved utløpet av kommuneplanperioden ligger drøyt 800(alt. HHMH) høyere enn 
det prognosen fra 2016 tilsa. 
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Flerkulturell kommune 

Befolkningsveksten i 
Nannestad i de 
senere årene skyldes 
i hovedsak tilflytting 
av innbyggere med 
bakgrunn fra andre 
land. 

Per 1. januar 2018 
var 2.866 av 
innbyggerne 
innvandrere, eller 
barn av disse. Dette 
tilsvarer 21,6 % av 
kommunens folketall. 

Den økende andelen innbyggere med annen språklig og kulturell bakgrunn stiller nye krav 
til organisering og utøvelse av kommunale tjenester. Eksempelvis hadde, per 2016, 21,2 % 
av innbyggerne i barnehagealder slik bakgrunn. 

Det er avgjørende for kommunens økonomi at 
innvandrerne får en yrkesdeltakelse på linje med den øvrige 
befolkningen. 

Tabellen viser bakgrunnsland for de 15 største innvandrer-
gruppene i Nannestad. Disse 15 landene står for 73 % av det 
samlede antallet innvandrere. 

Tabellen viser at innvandrerbefolkningen i hovedsak består 
av arbeidsinnvandrere (Polen, Litauen, Pakistan, Sverige 
m.fl.), samt familiegjenforening (Thailand og Filippinene)). 
En mindre andel antas å ha flyktningebakgrunn (Iran, Syria, 
Somalia og Irak). 

  

1 Polen 21,5 %

2 Litauen 9,6 %

3 Pakistan 7,1 %

4 Sverige 6,2 %

5 Filippinene 5,7 %

6 Thailand 4,7 %

7 Tyskland 2,4 %

8 Romania 2,2 %

9 Iran 2,2 %

10 Syria 2,1 %

11 Danmark 1,9 %

12 Sri Lanka 1,9 %

13 Somalia 1,8 %

14 Irak 1,7 %

15 Russland 1,6 %
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Tilflyttingskommune 

I periodene 2013-2016 kom den 
alt vesentlige netto innflyttingen 
til Nannestad fra Oslo, utlandet og 
øvrige kommuner på Romerike. 

Regionalt kan det muligens 
registreres en fortrengnings-
effekt fra sentralt beliggende 
kommuner med høye boligpriser, 
til mer rurale kommuner med 
lavere boligpriser. I tillegg kan 
man anta at barnefamilier søker 
mot kommuner av Nannestads 
type, for å kunne skaffe seg mer familievennlige boligtyper. Denne hypotesen underbygges 
av at Akershus fylke har stor netto tilflytting fra Oslo, mens flyttebalansen er negativ mot 
nabofylkene – særlig Østfold og Buskerud. 

Nannestad bør utvikle et variert botilbud som gjør at barnefamilier med god økonomi 
velger å bosette seg i kommunen. 

Nannestad vil legge vekt på en bærekraftig utvikling med vekt på tre dimensjoner som er 
gjensidig avhengig av hverandre: økonomi, miljø og sosiale forhold. Disse perspektivene 
reflekteres også i FNs bærekraftmål. 

Kvaliteten på bolig og boområder har konsekvenser for trygge og helsefremmende miljøer. 
En trygg og stabil bosituasjon skaper økt trivsel og velvære. Nannestad kommune vil 
derfor legge til rette for utvikling av boliger og boområder med fravær av støy, 
forurensning og med godt inneklima, samt tilgang til rekreasjonsområder og arenaer for 
deltagelse og medvirkning. 

Det er videre verdt å merke 
seg at denne innenlandske 
netto tilflyttingen til 
Nannestad i all hovedsak 
utgjøres av innbyggere med 
bakgrunns-land utenfor 
Norge. Dette forsterker 
hypotesen om at de høye 
boligkostnadene knyttet til 
blokkbebyggelse i 
knutepunkter fortrenger 
særlig barnefamilier med 
lavere mulighet for å betjene 
dette kostnadsnivået. For 
Nannestads vedkommende 
utgjør innvandrere 92 % av den samlede innenlandske netto tilflyttingen til Nannestad i 
perioden 2008-2016. 
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Arealbehov knyttet til tjenesteyting 

Aldersfordelt befolkning i barneskolenes inntaksområder per 1. januar 2018. 

Hele kommunen 

 

Gjennomsnittlig størrelse på årskullene 0-15 år er på 174 personer. Det største årskullet er 
15-åringene (203) og det minste årskullet er 0-åringene (140). 

NB: Basert på tallmateriale for perioden 2009-2018, kan man forvente at årskullet med  
0-åringer i 2018 vil «legge på seg» med ca. ¼-del i perioden fram til skolestart som følge av 
innflytting. Det indikerer at dette kullet kan utgjøre rundt 170 når de kommer til skolestart. 

Årskullet (kohorten) forventes å øke videre i løpet av grunnskolen, men ikke i så sterk grad 
som i førskolealderen.  
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Maura skoles inntaksområde 

 

Gjennomsnittlig størrelse på årskullene 0-15 år er på 69 personer. Det største årskullet er 
11-åringene (91) og det minste årskullet er 4-åringene (52). 

 

Preståsen skoles inntaksområde 

 

Gjennomsnittlig størrelse på årskullene 0-15 år er på 46 personer. Det største årskullet er 
14-åringene (64) og det minste årskullet er 0-åringene (26). 
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Kringler-Slattum skoles inntaksområde 

 

Gjennomsnittlig størrelse på årskullene 0-15 år er på 21 personer. Det største årskullet er 
15-åringene (35) og det minste årskullet er 14-åringene (14). 

 

Eltonåsen skoles inntaksområde 

 

Gjennomsnittlig størrelse på årskullene 0-15 år er på 38 personer. Det største årskullet er 
8-åringene (46) og de minste årskullene er 2-, 3- og 14-åringene (33). 

  

22

26

22
23

21
23

19 19

25

19 19
17

19
18

14

35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år

Kringler-Slattum skolekrets

0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år

35

41

33 33

37

34 34

42

46

39

42 41

34

40

33

42

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år

Eltonåsen skolekrets

0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år



 39 

Vekst i barne- og ungdomsbefolkningen som følge av tilflytting 

Når man studerer størrelsen på årskullene, er det generelle bildet at det er færre 0-åringer 
enn barn/unge i de eldre aldersklassene, noe som ved første øyekast skulle indikere et 
mindre behov for kapasitet i barnehager og skoler. I midlertid forventer både kommunen 
og SSB at de yngste årskullene vil «legge på seg» som følge av tilflytting til kommunen. 

Eksempelvis forventer SSB en slik utvikling i barnekullet som var 0 år i 2018: 

 

I følge SSBs prognosealternativ HHMH fra 2018, vil kullet øke til 195 - tilsvarende 39 % - 
før kullet er ferdig på ungdomsskolen. 
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Andel av innbyggere i barnehage- og grunnskolealder 

 

Innbyggere i barnehagealder 

De fleste innbyggerne i alderen 1-5 år er 
bosatt i Maura skoles inntaksområde. De 
utgjør 315 barn, tilsvarende 39 % av 
samtlige barn i disse aldersklassene. 

Tilsvarende antall og andeler for de 
øvrige inntaksområdene er: 

 Preståsen: 204 / 25 % 
 Kringler-Slattum: 115 / 14 % 
 Eltonåsen: 178 / 22 % 

 

 

 

 

 
 

Innbyggere i barneskolealder 

De fleste innbyggerne i barneskole-alder 
er bosatt i Maura skoles inntaksområde. 
De utgjør 514 barn, tilsvarende 41 % av 
samtlige barn i disse aldersklassene. 

Tilsvarende antall og andeler for de 
øvrige inntaksområdene er: 

 Preståsen: 330 / 26 % 
 Kringler-Slattum: 137 / 11 % 
 Eltonåsen: 278 / 22 % 
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Innbyggere i ungdomsskolealder 

De fleste innbyggerne i ungdoms-
skolealder er bosatt i Maura skoles 
inntaksområde. De utgjør 218 
ungdommer, tilsvarende 38 % av 
samtlige ungdommer i disse 
aldersklassene. 

Tilsvarende antall og andeler for de 
øvrige inntaksområdene er: 

 Preståsen: 172 / 30 % 
 Kringler-Slattum: 67 / 12 % 
 Eltonåsen: 115 / 20 % 

 

 

 

 

 

Behov for areal til skoler 

Nannestad har etablert en velfungerende og kostnadseffektiv skolestruktur med relativt 
store skoler: 

 Det er én barneskole i alle kommunens 4 tettsteder. 
 Det er én ungdomsskole som dekker hele kommunen. 

Det anbefales å videreføre denne skolestrukturen, noe som innebærer at det må sikres 
mulighet for utvidelse av kapasiteten ved Preståsen og Maura barneskoler. 

Behov for areal til barnehager 

Nannestad kommune viderefører prinsippet om at det skal være minst én kommunal 
barnehage i hvert tettsted.  

For å imøtekomme behov for framtidig barnehagedekning, vil vurdering av behov for å 
sikre barnehagetomter fortsatt være tema ved regulering av større boligområder. 

Behov for areal til øvrige tjenester og kommunale tilbud 

Arealbehov knyttet til helse og omsorg, vil av hensyn til effektivitet og sentrums-utvikling, 
bli løst ved utarbeidelse av reguleringsplaner for Nannestad sentrum. 

En styrking av Nannestad sentrum vil også gi bedre grunnlag for etablering av 
helserelaterte tjenester i fylkeskommunal og privat regi. 

  

218

172

67

115

USK

Maura skolekrets Preståsen skolekrets

Kringler-Slattum skolekrets Eltonåsen skolekrets



 42 

Utbyggingsstrategi – Bolig og næring 

Lokalisering av framtidig boligbygging 

Kommunen kan gjennom kommuneplanens arealdel 
avsette områder til framtidig boligbygging, men det er 
grunneiere og utbyggere som bestemmer hvor den 
faktiske boligbygging vil skje, ut fra sine 
markedsmessige vurderinger. 

Kommuneplanen 2013-2029 la føringer for en slik 
fordeling mellom våre tettsteder: 

 Nannestad sentrum: 40 % 
 Maura: 20 % 
 Eltonåsen: 20 % 
 Kringler-Slattum: 20 % 

 

Det ble i perioden 2014-2016 gitt 
igangsettingstillatelse for 678 nye boliger fordelt slik 
mellom kommunens tettsteder: 

 Nannestad sentrum: 22 % 
 Maura: 45 % 
 Eltonåsen: 20 % 
 Kringler-Slattum: 13 % 

I kommuneplanen var det avsatt tilstrekkelige arealer 
til boligbygging i alle tettsteder, men markedet 
vurderte Maura som det mest attraktive området. I 
Nannestad sentrum utgjør leilighetsbygg 
hovedtyngden av de nye boligprosjektene, mens 
eneboliger dominerer utbyggingen i Holter og i Åsgreina.  
I Maura er det en større variasjon i boligtypene som er bygd de senere årene.  

 

Den regionale planen for areal og transport 
inneholder føringer for at 80 % av framtidig 
boligbygging skal skje innenfor en radius på 1 km fra 
Nannestad sentrum. 

Planen gir likevel åpning for en viss boligbygging i de 
øvrige tettstedene: «Mindre tettsteder med stabile og 
gode nærmiljø er en positiv ressurs for regionen. Det gir 
de som ønsker det muligheten til å velge en annen type 
bomiljø enn det de prioriterte vekst-områdene kan tilby. 
Nærservice, turisme, landbruks- og andre stedsrelaterte 
næringer tilfører også de mindre tettstedene viktige 
samlingspunkt og arbeidsplasser. 

Det kan en del steder være ønskelig å legge til rette for 
noe utbygging for å utnytte eksisterende sosial og teknisk infrastruktur eller for å unngå 
lokal befolkningsnedgang. Planen åpner for noe slik vedlikeholdsvekst utenfor prioriterte 
vekstområder.» 

(Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus side 23) 
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Nannestads fortrinn som bokommune 

For å tiltrekke seg nye innbyggere, vil kommunen vektlegge, videreutvikle og markedsføre 
disse kvalitetene: 
 Nærhet til et variert tilbud av arbeidsplasser. 
 Ny boligbygging lokalisert utenfor flystøysonene. 
 Korte avstander fra boligområder til barnehage og barneskole. 
 Tilgang til natur fra alle boligområder. 
 Et variert boligtilbud – til en overkommelig pris - for ulike familietyper og 

aldersklasser. 

Strategi for framtidig boligbygging 

Nannestad kommune vil tilpasse seg den regionale planen for areal og transport, men 
samtidig ta hensyn til lokale forhold og markedets vurderinger. Det presiseres at planen 
ikke er juridisk bindende.  

En dramatisk endring av utbyggingsmønsteret hvor Nannestad sentrum de nærmeste 
årene får 80 % av ny boligbygging er ikke et realistisk eller et ønsket scenario. En mer 
realistisk og ønsket utvikling er at Nannestad sentrum, sammen med Maura, får en slik 
andel av boligbyggingen. 

Det vises til fylkestingets vedtak ved behandlingen av den regionale planen: «For følgende 
kommuner, Aurskog Høland, Nes og Nannestad, som er store i areal, langt fra Oslo og med en 
befolkningsstruktur som er spredt på flere mindre kommunesentra, kan det vurderes om ikke 
veksten kan legges på mer enn ett utpekt vekstområde forutsatt at disse har tilfredsstillende 
kollektivdekning.» 

Nannestad kommune forutsetter at Akershus fylkeskommune, som eier av den regionale 
planen, og Nannestad kommune, som planmyndighet, kommer fram til en omforent 
forståelse av hvordan planens retningslinjer skal praktiseres.  

Nannestad kommune vil sikre et variert boligtilbud for familier med ulike behov og 
betalingsevne. Nye boliger må utformes slik at kravene til universell utforming og 
livsløpsstandard blir ivaretatt. 

 Nannestad kommune vil legge til rette for at de familier som ønsker å bosette seg i 
kommunen skal få en mulighet til å realisere sine planer. Kommunen vil derfor legge til 
rette for planreserver i de 4 tettstedene som er tilpasset den etablerte og ønskede 
sosiale infrastruktur. 

 Nannestad kommune vil legge til rette for at Nannestad sentrum skal få en slik vekst 
som styrker tettstedets rolle som kommunesenter og attraktiv lokasjon for etablering 
av handel og service. 

 Nannestad kommune vil ikke legge ut nye utbyggingsområder i gul støysone (iht. nytt 
offisielt støysonekart) 

 Nannestad kommune vil, for å dra nytte av våre investeringer, legge til rette for at den 
sosiale og tekniske infrastrukturen i våre øvrige tettsteder får en jevn og bærekraftig 
utnyttelsesgrad. 

 Nye boliger skal lokaliseres slik at det er gode muligheter for at elevene ved 
kommunens barneskoler har en trygg skoleveg som legger til rette for å gå eller sykle 
til skolen. 

 Bortsett fra områder tett på Nannestad sentrum, skal dyrket jord sikres mot ny 
boligbygging. 

 Områder for langsiktig boligbygging avgrenses og kartfestes av en «grønn grense» 
rundt kommunens 4 tettsteder. 

  



 44 

Boligbehov og arealreserver 

 

Ved beregning av boligbehovet legger Nannestad kommune både SSBs befolknings-
prognoser og egne erfaringer til grunn.  

Basert på befolkningsveksten de siste 10 år, vil det være realistisk å legge en årlig 
vekstrate på 2 % til grunn ved beregning av boligbehovet. Dersom trenden de siste 5 år 
videreføres, innebærer det en årlig vekstrate rundt 3 %.  

SSBs prognoser fra juni 2018 indikerer en slik befolkningsvekts med tilhørende boligbehov 
mot 2035. 

 

En samlet vurdering av tilgjengelige befolkningsprognoser indikerer at Nannestad 
kommune, særlig de nærmeste årene, må legge til rette for en årlig boligbygging på ca. 140 
enheter per år. Dette tilsvarer et samlet boligbehov på 2.000 til 2.500 enheter.  

Etterspørselen i markedet og utbyggernes gjennomføring av prosjektene indikerer at det 
fortsatt vil være store endringer i boligbyggingen fra år til år. Kommunen anser ikke et 
rigid utbyggingsprogram å være et tjenlig virkemiddel for å styre de enkelte aktørene. 
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Interessen for Nannestad 
som bokommune har ført 
til at utbyggere har lagt 
ned et omfattende arbeid 
med store kostnader for å 
regulere framtidige 
boligområder i 
kommunen. Det er derfor 
samlet sett et potensial 
for å bygge ut mer enn 
3.600 boliger i henhold til 
vedtatte regulerings-
planer. Hvilke prosjekter 
som blir realisert de 
kommende årene, 
avhenger av etterspørselen i markedet og utbyggernes gjennomføringsevne, samt 
eventuelle rekkefølgebestemmelser i planbestemmelsene for den enkelte reguleringsplan. 

 

 

Det samlede boligbehovet på 2.000 til 2.500 enheter, forutsettes i henhold til den regionale 
planen for areal og transport, å bli bygget i og rundt Nannestad sentrum (ca. 2.000 boliger). 
Arealbehovet til disse boligene utgjør ca. 86 % av det regulerte arealet til formålet. 

Arealbehovet for de øvrige 20 % av det samlede boligbehovet utgjør ca. 39 % av det 
regulerte arealet i disse 3 tettstedene. 

 

Oppsummering 

Det er regulert tilstrekkelig med arealer til boligformål i Nannestad kommune til å dekke 
forventet boligbygging i planperioden fram mot 2035. 
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Lokalisering av framtidig næring 

Muligheter knyttet til OSL og E16: Nannestad vil som én av vertskommunene for OSL, 
oppleve økt interesse fra næringslivet om etablering i flyplassens nærområde. I tillegg 
erfarer kommunen at arealkrevende virksomheter i og rundt Oslo blir tvunget ut mot 
mindre sentrale tomter som følge av den fortettingen som nå skjer i hovedstaden. 

Et ankepunkt mot etablering i Nannestad har vært manglende tilknytning til jernbane. 
Imidlertid heter det i godsanalysen 
knyttet til Nasjonal transportplan at det 
årlig transporteres om lag 270 mill. tonn 
på veg i Norge. Av dette kunne noe over 
20 mill. tonn vært aktuelt for transport 
med andre transportmidler.  

Med sterke virkemidler synes det mulig 
å overføre 5-7 mill. tonn gods fra veg til 
sjø og jernbane. Med utgangspunkt i 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet synes 
overførings-potensialet mer beskjedent. 

For Nannestads vedkommende viser 
denne analysen at utviklingen med økte 
godsmengder på lastebil vil øke de kommende år og at logistikktunge bedrifter vil søke 
etablering langs viktige stamveier. Etter hvert som korridoren langs E6 mellom Oslo og 
Gardermoen fylles med bedrifter, vil interessen for etablering langs E16 øke. I tillegg kan 
man forvente økt trafikk langs E16 som følge av dårlig framkommelighet og høye avgifter 
for gjennomgangstrafikk gjennom Oslo. Nannestad kommune bør derfor legge til rette for 
etablering for logistikkavhengige bedrifter langs E16. 

Vestområdet ved flyplassen: OSL har signalisert behov for å utvide flyplassområdet 
vestover mot E16. Området inneholder per dato en GA-terminal, postterminal og diverse 
lufthavntilknyttet virksomhet. Nannestad kommune ser positivt på denne forespørselen og 
har i kommuneplanen lagt området ut til framtidig lufthavn. Imidlertid har kommunen 
mottatt flere forespørsler fra private aktører om å legge dette strategisk viktige området ut 
til næring. I arbeidet med kommuneplanens arealdel forutsettes det at Avinor avklarer sitt 
behov for dette arealet.  

Moreppen: Gardermoen Vest næringspark er under sterk utvikling med aktører som 
finner at denne lokalisering er optimal ved en samlet vurdering av etableringskostnader, 
nærhet til vegsystemer og flyplass, samt rekruttering av ansatte. 

Tilbud til mindre næringsaktører: Nannestad kommune får jevnlig henvendelser fra 
mindre næringsaktører i oppstartfasen som søker etter lokaliteter og arealer med relativt 
lave etableringskostnader. Kommunen må, i samarbeid med eksisterende næringsliv, være 
på tilbudssiden for å hjelpe slike bedrifter.  

Publikumsrettet næring: Nannestad kommune legger til rette for publikumsrettet næring 
og servicetilbud i reguleringsplaner for sentrumsområder i kommunen. 

  

Å kombinere framtidig forventet 
transportvekst med oppfyllelse av framtidige 
klimaforpliktelser, vil kun i beskjeden grad 
innfris ved et begrenset instrument som å 
overføre gods mellom transportformene. 

Målene kan kun nås ved å gjøre all 
godstransport mer sikker, effektiv og 
miljøvennlig – uavhengig av transportmiddel-
fordeling. 

NTP - Godsanalyse 
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ROS-analyser 

Overordnet ROS-analyse 

Med utgangspunkt i Sivilbeskyttelseslovens krav er Nannestad kommune i ferd med å 
oppdatere sin helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne skal ”kartlegge 
hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at 
disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen.” 

Nannestad kommune er i ferd med å oppdatere den overordnede ROS-analysen og har 
pekt ut disse mulige hendelser med stort risikopotensiale: 

 Naturhendelser 
 Store ulykker 
 Svikt i infrastruktur 
 Kriminalitet / økonomisk utroskap 
 Alvorlig sykdom (pandemi) 
 Tilsiktede hendelser 
 Uønsket hendelse i utlandet hvor innbyggere fra Nannestad er involvert 
 Uønsket hendelse av nasjonalt omfang 

ROS-analyser for områder med endret formål 

Det utarbeides ROS-analyser for alle områder hvor formålet endres fra LNF til 
byggeområde. Dette vil bli innarbeidet som en del av dokumentasjonen i tilknytning til 
arealdelen.   
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Del 3: Tema som behandles i egne planprosesser 

Forslag til boligsosial strategi 

Nannestad har startet arbeidet med å rullere sin boligsosiale handlingsplan. 
Administrasjonens forslag til boligsosial strategi er gjengitt nedenfor: 

1. Nannestad kommunes hovedstrategi er å hjelpe innbyggerne til å anskaffe og beholde 
egen bolig.  

2. Tidsavgrensede leiekontrakter bør være normen når det gjelder utleie av kommunale 
boliger. Kommunen og leietaker forutsettes ved kontraktsinngåelse, å starte en prosess 
med sikte på at leietaker kan etablere seg i det ordinære boligmarked. Leiekontrakter 
uten tidsavgrensning kan inngås for leietakere i omsorgsboliger. 

3. Nannestad kommune legger til grunn en helhetlig fordeling av kommunalt disponerte 
boliger med utgangspunkt i den enkelte søkers individuelle livssituasjon og 
hjelpebehov. 

4. Nannestad kommune har som ambisjon å kunne disponere 12 boliger per 1.000 
innbyggere. Det innebærer at kommunen bør etablere 3-4 nye kommunalt disponerte 
boliger per år dersom folketilveksten skjer i samsvar med kommuneplanens prognose.  

5. Nannestad kommune bør etablere et antall robuste boliger for beboere med lav 
boevne. Disse boliger bør etableres i nærhet til det kommunale tjenesteapparat slik at 
det legges til rette for tjenester 24/7/365. 

6. Nannestad kommunes boliger bør forvaltes til selvkost. Det innebærer at alle utgifter 
knyttet til anskaffelse, drift og verdibevarende vedlikehold av boligene skal samsvare 
med leieinntektene. Når det gjelder fastsetting av husleien for den enkelte bolig, 
anbefales å benytte en tilpasset form for ”gjengs leie”. 

7. For å opprettholde kommunens ambisjonsnivå når det gjelder antall kommunalt 
disponerte boliger, anbefales det å satse på mindre boliger, men tilpasset ulike 
familiestørrelser. 

8. Nannestad kommune bør avhende et antall eneboliger. Inntekter fra disse salg 
øremerkes til anskaffelse av nye boenheter i leilighetshus. 

9. Nannestad kommune bør i samarbeid med boligsamvirket / utbyggere etablere 
borettslag hvor kommunen disponerer et antall boliger. 

10. Tilrettelegge for et velfungerende boligmarked: 

 Legge føringer for at framtidig boligbygging må gi et bedre tilbud av boliger som er 
tilpasset ulike familietyper, brukernes funksjonsnivå og økonomi. 

 En andel av den kommunalt disponerte boligmasse bør være selveierleiligheter 
som er tilpasset den enkeltes økonomi. Kommunens rolle vil være råd og 
veiledning og hjelp til å benytte husbankens ordninger. 

11. Øke antall miljøvennlige og universelt utformede boliger og boområder. 

 Nannestad kommune vil, ved behandling av reguleringsplaner, sikre at et antall av 
boligene har fullverdig livsløpsstandard. 

 Det stilles særlige krav til universell utforming av og livsløpsstandard for 
boområder rundt Nannestad sentrum. 
 

12. Innspill fra RFF: 
 Det vil bli behov for et antall bemannede omsorgsboliger / bofellesskap for unge / 

voksne funksjonshemmede. 
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Barnehager i Nannestad mot 2030 (vedtatt plan)  

Anbefalinger 
1. Det anbefales å etablere en planberedskap med sikte på at Nannestad kommune kan 

sikre det nødvendige antall barnehageplasser som samsvarer med SSBs befolknings-
framskriving alternativ HHMH. 

2. Tilpasning av nødvendig barnehagekapasitet sikres gjennom et samarbeid mellom 
kommunen og private aktører. 

3. Det anbefales å opprettholde et barnehagetilbud i alle våre 4 tettsteder. 
4. Det anbefales – av økonomiske grunner - at alle kommunale barnehager har minst 4 

avdelinger. 
5. Det anbefales å videreføre et kommunalt barnehagetilbud i Maura, Nannestad sentrum, 

Åsgreina og Eltonåsen. 

Strategiplan for skolekapasitet og skolestruktur (under utarbeidelse) 

Strategiplan for skolekapasitet og skolestruktur er under rullering, men ferdigstilling er 

utsatt i påvente av SSBs nye befolkningsprognose som kommer i juni 2018. Dette for å 

ha et best mulig grunnlag for å vurdere kapasitetsbehov ved kommunes 5 skoler. 

Nedenfor er gjengitt administrasjonens foreløpige oppsummering og anbefalinger. 

Oppsummering og anbefalinger 
a) Nannestad er beredt til å tilpasse sin skolekapasitet i tråd med den faktiske 

boligbygging, tilflytting og befolkningsvekst i kommunen. 
b) Skolestrukturen med 4 barneskoler og én ungdomsskole er robust nok til å tåle den 

forventede elevveksten. Det anbefales derfor, av pedagogiske og økonomiske grunner, 
ikke å øke antallet barneskoler. 

c) Nannestad kommune registrerer at SSB i sitt alternativ HHMH i stor grad treffer når 
det gjelder det totale antall elever på barne- og ungdomstrinnet. Kommunen vil derfor 
oppdatere prognosegrunnlaget når de nye befolkningsframskrivinger foreligger (juni 
2018). 

d) Det er vanskelig å prognostisere den framtidige fordeling av boligbygging og 
befolkningsvekst mellom barneskolenes inntaksområder. Kommunen legger allikevel, i 
tråd med de regionale føringer for areal og transport, til grunn at den største 
framtidige elevvekst vil komme i inntaksområdene til Preståsen og Maura barneskoler. 

e) Kringler-Slattum skole har god kapasitet på spesialrom og kan derfor utvides med 
midlertidige eller permanente klasserom dersom skolen, som følge av pågående 
utbygging i kretsen, får to paralleller på enkelte eller alle trinn. 

f) Når det gjelder samlet kapasitetsutnyttelse for spesialrom, vil barneskoler med 4 
paralleller være det mest kostnadseffektive. 

g) Administrasjonen anbefaler at kommunen har en beredskap knyttet til elevvekst på 
barnetrinnet. De etablerte modulbygg ved Maura skole beholdes for å ta høyde for 
klassesprekk på enkelte trinn. 

h) Preståsen skole utvides til fullverdig 3 parallellers skole i tråd med 
elevtallsutviklingen, for så å utvides til 4 paralleller når utbygging av boligområdene 
rundt Nannestad sentrum faktisk blir utbygd. 

i) Kommunen registrerer at nye grunnskoler rundt om i landet prosjekteres med et 
mindre areal per elev enn tilfellet er i eksisterende grunnskoler i Nannestad. Lav 
arealbruksintensitet påfører kommunen FDV-kostnader (Forvaltning, drift og 
vedlikehold) som alternativt kunne vært brukt til å styrke undervisningen. 

j) Nannestad kommune registrerer at Maura skole har et lite uteoppholdsareal i forhold 
til elevtallet. Det anbefales derfor å øke utendørs oppholdsareal for elevene til ca. 22 
daa i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Dette vil, i henhold til rapport IS-
1130 fra Helsedirektoratet være tilstrekkelig for en barneskole med 600 elever. 
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k) Nannestad kommune bør videreføre prinsippet om at man kun har én ungdomsskole 
og at denne er lokalisert til Nannestad sentrum. 

l) Nannestad har, ved bruk av bassenget ved Nannestad ungdomsskole tilstrekkelig 
kapasitet til å kunne gjennomføre den obligatoriske svømme- og livredningsopplæring 
for alle elever, men mangler bassengtilbud for elever og andre med spesielle behov og 
krav til vanntemperatur m.v. 

Overordnet plan for helse- og omsorgstjenester (vedtatt plan) 

Planen peker på disse sentrale utfordringer for folkehelsen og helsetjenestene i Nannestad 
kommune: 

• Demografiske endringer: Nannestad kommune vil fram mot 2030 få en høyere 
andel eldre innbyggere. Disse innbyggerne vil erfaringsmessig etterspørre flere 
helsetjenester enn innbyggere i arbeidsfør alder. 

• Økt innvandring: Nannestad kommune opplever at en stadig større andel av 
innbyggerne er innvandret fra andre land. Dette kan innebære reintroduksjon av 
sykdommer som vi har bekjempet og det kan føre til en forverring av folkehelsen. 
Disse utfordringene gjør at medarbeidere innenfor helse må tenke nytt – og 
vektlegge flerkulturell kompetanse - ved utøvelse av sine tjenester. Kommunen må 
i denne situasjonen også få økt kompetanse og fokus på kvinnehelse for å bedre 
innvandrerkvinnenes autonomi og helsesituasjon. 

• Økt individualisering: Krav om å være vellykket, kombinert med økt vektlegging av 
det personlige ansvar for egen skjebne, legger et press på mange i oppvekst og 
arbeidsliv slik at flere opplever «å møte veggen». Psykiske lidelser får derved økt 
oppmerksomhet i samfunnet og i helsetjenestene. 

• Pasientrettigheter og brukermedvirkning: Samfunnet blir stadig mer 
rettighetsbasert og det stilles nye krav om medvirkning for brukere/pasienter ved 
tildeling og utøvelse av tjenestene. Dette innebærer at omfanget av tjenestene kan 
stige mer enn antall brukere, noe som har konsekvenser for bemanning og 
prioritering av kommunens samlede ressurser. 

• Oppgaveoverføringer fra stat til kommune: Samhandlingsreformen innebærer at 
tyngre medisinske oppgaver blir overført fra statlig til kommunalt nivå. 
Kommunene har nå fått ansvar for kommunale akutte døgnplasser (KAD) – både 
innenfor somatikk og psykiatri. Dette innebærer at kommunene må etablere 
24/7/365 tilbud med stadig høyere krav til kompetanse. 

• Ubegrensede behov – begrensede ressurser: Velstandsutvikling og kunnskap om 
nye behandlingsmetoder gjør at befolkningen vil etterspørre stadig nye 
behandlinger for å forebygge og kurere sykdommer. Samtidig er det tegn som tyder 
på at de offentlige finanser blir satt under press i årene som kommer. Dette 
innebærer for kommunens del at Nannestad må sikre likeverdige og gode tjenester 
for flest mulig innenfor kommunens handlingsrom. 

• Vridning av innsatsen fra kurativ til forebyggende innsats: Framtidas utfordringer 
kan ikke løses med kurativ innsats alene. Nannestad kommune må vri sin samlede 
innsats overfor innbyggerne mot forebygging og hverdagsrehabilitering for å sikre 
et godt liv for alle innbyggere. Da må alle virksomheter og enheter – innenfor og 
utenfor helsetjenestene - spille på lag til innbyggernes beste. 

  



 51 

Strategisk plan for virksomhet Helse 2017-2030 (vedtatt plan) 

Viktige mål og hensyn 

• Helse- og omsorgstjenester skal planlegges og gjennomføres med fokus på 
brukernes ressurser. 

• Tjenestetilbudet skal være helhetlig, samordnet og fleksibelt. 
• Tjenesteutvikling bidrar til å sikre riktig kapasitet på alle tjenestenivåer 
• Ansatte i helse skal ha riktig kompetanse og det skal arbeides systematisk med 

kompetanseheving av alle ansatte for å møte nye behov. 
• Helse skal planlegge å kvalitetssikre tjenestetilbudet i tråd med befolkningens 

utvikling og tjenestebehov. 

Utfordringsbildet 

Nasjonale myndigheter peker på følgende hovedutfordringer: 

• At det blir flere brukere med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. 
• At det blir flere eldre kombinert med en knapphet på tjenesteytere (personale). 
• At det trengs bedre medisinsk tverrfaglig samarbeid for å sikre koordinerte 

tjenester. 
• At det er behov for å forebygge og begrense mer- og behandle mindre. 
• At det legges mer vekt på aktivitet i omsorg og på å møte psykososiale behov. 

Anbefalinger tiltak (utdrag) 

Omsorgstrappa 

Nannestad kommune vil ta hele omsorgstrappa i bruk og satse på tidlig innsats, 
hverdagsrehabilitering, forebyggende hjemmebesøk, velferdsteknologi, dagaktivitetstilbud 
og gode hjemmebaserte tjenester for å bidra til at våre innbyggere skal kunne få 
muligheten til å bo lengst mulig i eget hjem. 

• Pleietyngden på sykehjemmet tilsvarer ca. 1 bruker per årsverk. 
• Pleietyngden i hjemmebaserte tjenester utgjør ca. 5 brukere per årsverk. 
• En vridning fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg vil derfor innebære at 

flere kan få hjelp ut fra den enhver tid tilgjengelige bemanning. 
• Dersom sykehjems-kapasiteten reduseres med 10 plasser, kan 40 til 50 flere 

hjemmeboende få tjenester fra virksomhet Helse, alternativt kan dagens brukere få 
et utvidet tilbud. 

Bemannede omsorgsboliger 

Omsorgsbehovene for den eldre del av befolkningen anbefales i større grad å gis i 
bemannede omsorgsboliger framfor sykehjem. 

Redusert dekningsgrad for sykehjemsplasser 

Nannestad ivaretar de nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Økt 
satsing på hjemmebaserte tjenester og bemannede omsorgsboliger – kombinert med 
korttidsopphold på sykehjemmet – vil kunne frigjøre sykehjemsplasser slik at de brukerne 
som oppfyller kriteriene for langtids opphold er sikret et forsvarlig tilbud. 

Velferdsteknologi 

Nannestad kommune vil, i nært samarbeid med kommunene i Gardermoregionen og DGI, 
sikre at våre innbyggere får tilgang til moderne velferdsteknologi for å kunne leve et 
selvstendig liv, samt sikre økt effektivitet og kvalitet i våre helse- og omsorgstjenester. 
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De viktigste tiltak å gjennomføre for å sikre en effektiv og kvalitativt god tjeneste er: 

• Tilgang til bredbånd for hjemmeboende og pasienter/pårørende i institusjon og 
omsorgsboliger. Dette er grunnmuren som må være på plass for å kunne ta i bruk 
moderne kommunikasjons- og velferdsteknologi. 

• Trygghetsalarmer. 
• Elektroniske dørlåser. 

Strategisk kompetanseplan 

Strategisk kompetanseplan for Helse 2013-2017 revideres og oppdateres i løpet av 2017 
for å sikre at virksomhet Helse har medarbeidere som innehar den kompetanse som 
virksomheten har behov for i årene som kommer. 

Planen vil fokusere på disse områder: 

• Etter- og videreutdanning basert på virksomhetens behov. 
• Rekruttering i samsvar med virksomhetens endrede behov. 

Handlingsplan for bosetting og inkludering av flyktninger (vedtatt plan) 

Planen inneholder disse tiltak: 

Innholdet i introduksjonsprogrammet 

Introduksjonsprogrammet kan gjennomføres på ulike måter. Deltakerne tilegner seg nytt 
språk, kunnskaper om nytt land og det norske arbeidslivet ut fra ulik bakgrunn. Det er 
derfor viktig å bruke forskjellige læringsstrategier. Det medfører behov for videreutvikling 
av introduksjonsprogrammet.  

Voksenopplæringen 

Nannestad kommune vil vektlegge at undervisningen i norsk må være variert og ta i bruk 
ulike metoder for å fenge alle elevene. Det må være stor fleksibilitet for å kombinere 
norskundervisningen med ulike typer praksis. Flere verktøy kan benyttes for å veilede 
deltakerne til riktig yrkesvalg eller utdanning i Norge. Prosjektet «Broen» tester ut 
verktøyet «Jobbpics» og metoden «Place then Train». Disse vil kunne gi større grad av 
tilpasning av opplæringen for den enkelte deltaker. 

Tett oppfølging 

God kartlegging og grundig oppfølging av deltakerne fra flyktningkonsulentene i 
kommunen gir større grad av måloppnåelse ved endt introduksjonsprogram. Utvikling av 
egen handlingsplan for flyktningetjenesten er viktig. Sentrale satsninger er 
foreldreveiledning, kost og ernæringsveiledning, opplæring i privat økonomi og 
ivaretakelse av bolig.  

Praksismuligheter 

Økt tilgang på varierte praksismuligheter for deltakerne i både i privat og offentlig sektor 
er viktig for å bedre tilbudet. Kommunen vil inngå egne avtaler om hospitering, 
språkpraksis eller arbeidstrening. NAV vil fortsette sitt arbeid med å inngå tilsvarende 
avtaler med privat næringsliv.  

Kommunepsykolog 

Flyktningetjenesten vil kunne benytte kommunepsykologen til kartlegging av flyktningers 
psykiske helse og avklaring knyttet til eventuelt behandlingsbehov. 

Fritid 

Deltakelse i fritidsaktiviteter er en viktig faktor for å sikre god inkludering i samfunnet. 
Dette forutsetter et godt samarbeid mellom kommunen og frivillige aktører. 
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Flyktningetjenesten og Kultur vil i samarbeid tilrettelegge for økt deltakelse i ulike 
fritidsaktiviteter. 

Boliger                 

Ved tildeling av kommunale boliger, vurderes flyktninger på lik linje med andre 
vanskeligstilte i kommunen. Nannestad kommune skal benytte seg av Husbankens 
støtteordninger til anskaffelse av boliger som er egnet for bosetting. Lokasjon for bosetting 
bør skje i nærhet til kollektivtrafikk.  

Kompetanseheving og flerkulturell forståelse 

Kommunen har et ansvar for å styrke kompetansen hos sine ansatte i alle virksomheter. 
Det er en målsetting å gjenspeile befolkningssammensetningen ved utlysning og 
ansettelser i kommunale stillinger. 

Temaplan Psykisk helse og rus (vedtatt plan) 

Temaplanen vektlegger samhandling mellom alle virksomheter og enheter som har ansvar, 
muligheter og oppgaver knyttet å forebygge psykiske lidelser og rusmisbruk. I planen 
heter det derfor om forebygging av psykiske lidelser og rusmiddelbruk: 

For å etablere en forebyggingskultur, må kommunen se utover helsevesenet og bygge en 
samhandlingskultur. I det forebyggende psykiske helsearbeidet kan tiltak knyttet til 
samfunnsøkonomi, arbeidsliv, boforhold, skoler, barnehager, familieliv og livsstil være vel 
så virkningsfulle som tiltak i helsevesenet. I Folkehelseinstituttets rapport «Bedre føre 
var…» vektlegges slike samfunnsmessige forhold og offentlige tiltak som kommunen i stor 
grad kan påvirke: 

1. Høy sysselsetting. Arbeidsledighet er en sterk risikofaktor for psykiske problemer. Mot 
dette er konjunkturpolitikken og arbeidsmarkedspolitikken de viktigste grepene, samt 
tiltak som kan redusere sykefravær og uføretrygding. 

2. Helsefremmende skoler. En helsefremmende skole er kjennetegnet ved et miljø hvor 
elevene ikke blir mobbet, hvor de er del av et fellesskap med jevnaldrende og hvor de 
opplever å mestre skolearbeidet. Mobbing er en sterk risikofaktor for psykiske problemer 
hos barn og unge. Flere programmer mot mobbing og atferdsproblemer har god effekt og 
anbefales gjennomført fortløpende i alle grunnskoler i Norge. 

3. Høykvalitetsbarnehager. Småbarns psykiske helse formes av den daglige omgang de 
har med andre mennesker. Barnehager av høy kvalitet har en rekke psykisk 
helsefremmende effekter for de fleste barn. Alle førskolebarn bør ha tilbud om en lett 
tilgjengelig, økonomisk overkommelig barnehage av høy kvalitet. 

4. Forebyggende tiltak på eldresentre. Eldresentrene bør videreutvikles på en slik måte 
at de fremmer psykisk helse og forebygger ensomhet, fysisk inaktivitet og depresjon. 
Psykisk helsefremmende og forebyggende tiltak blant eldre er et forskningssvakt område 
av stor samfunnsmessig betydning. 

5. Hjemmebesøk til førskolebarn. Mishandling av barn er en sterk risikofaktor for senere 
psykiske problemer. Hjemmebesøksprogrammer for å identifisere barn som blir 
mishandlet og redusering av dette problemet bør iverksettes i kommunene. 

6. Styrking av foreldreferdigheter. Mangelfulle foreldreferdigheter og særlig utfordrende 
foreldreoppgaver er risikofaktorer for senere psykiske problemer hos barnet. Programmer 
som styrker foreldreferdigheter bør tilbys alle familier med førskolebarn. Særlig viktig er 
det å gjennomføre programmer for å identifisere og hjelpe familier som utsettes for mange 
belastninger og familier der det er barn med funksjonshemminger eller begynnende 
symptomutvikling. 
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7. Arbeid med bistand. Arbeidsledighet er en sterk risikofaktor for psykiske problemer. 
Det er også en risikofaktor for unødige negative konsekvenser av å leve med en psykisk 
lidelse. På individnivå har programmer som ”Arbeid med bistand” vist god effekt. Slike 
programmer bør være tilgjengelige i alle kommuner. 

8. Grupper, kurs og programmer for mestring av angst og depresjon. Støttegrupper, 
selvhjelpsgrupper og pedagogiske (psykoedukative) programmer (f.eks. kurs i mestring av 
depresjon og internettbaserte programmer) kan både forebygge og redusere symptomer 
på depresjon. Slike grupper og programmer bør være tilgjengelige i alle kommuner. 
Skoleprogrammer og bedriftsprogrammer mot angst og depresjon bør videreutvikles og 
testes med utgangspunkt i de mest vellykkete nordiske programmene og gjøres 
tilgjengelige for skoler og arbeidsplasser. 

9. Programmer for forebygging av søvnproblemer. Søvnproblemer er kanskje landets 
mest utbredte og undervurderte folkehelseproblem og er også debutproblem ved de fleste 
psykiske lidelser. Søvnrestriksjon, stimuluskontroll, avslappingsteknikker og søvnhygiene 
har vist seg å være svært effektive teknikker ved behandling av søvnproblemer. 

Strategisk næringsplan (vedtatt plan) 

Strategisk næringsplan for Nannestad ble vedtatt av kommunestyret i september 2014. 

Planen ble utviklet i nært samarbeid med næringslivet og inneholder disse mål og 
strategier: 

1: Samfunnsutvikling til beste for innbyggere og næringsliv  

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

Strategier: 

1. Sørge for at kommunen til enhver tid har planavklart areal for ulike typer næring med 
ulike behov for lokalisering. 

2. Sikre et befolkningsgrunnlag i våre tettsteder som gir mulighet for å etablere og drifte 
nødvendig teknisk infrastruktur innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. 

3. Fortsette strategien med store kommunale enheter for å sikre effektiv ressursbruk. 
4. Sikre en overordnet arealstrategi som er avstemt med statlige krav og overordnet 

planverk. 
5. Styrke Nannestad som kommunesenter ved å legge til rette for etablering av et variert 

boligtilbud og et attraktivt servicetilbud for innbyggerne, samt planmessig lokalisere 
tiltak til sentrum, når det ligger til rette for det. 

6. Videreutvikle Maura som et attraktivt bosted med lokalt handels- og servicetilbud. 
7. Legge til rette for boligbygging i Eltonåsen med sikte på å utnytte etablert 

skolekapasitet optimalt. 
8. Utvikle Åsgreina som et fullverdig bosted slik at sosial og teknisk infrastruktur utnyttes 

optimalt. 

2: Sentrums- og tettstedsutvikling 

Nannestads mål er at vi har en sentrums- og tettstedsutvikling som styrker Nannestad 
sentrum som kommunesenter med boliger, næring og offentlig servicetilbud – samtidig 
med at våre tre øvrige tettsteder sikres en befolkningsutvikling som gjør av vi utnytter den 
sosiale og tekniske infrastruktur best mulig. 

1. Det legges til rette for stedstilpasset boligbygging i alle våre tettsteder. 
2. Det arbeides aktivt for å få næringsaktører til å etablere seg i Nannestad sentrum. 
3. Nannestad kommune støtter aktivt opp om samferdselsstrategien for Øvre 

Romerike. 
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4. Nannestad kommune vil søke samarbeid med overordnede myndigheter og lokalt 
næringsliv med sikte på å utvikle attraktive tettsteder. 

3: Reiseliv og turisme 

Nannestads mål er at Nannestad utnytter sine muligheter som attraktivt reisemål for 
«nærturisme» 

1. Felles markedsføring av Nannestad: Kommunen, næringslivet og utbyggerne. 
2. Fortsatt sterk satsing på dagsturisme i form av skiløyper og alpinanlegg. 
3. Satsing på gårdsturisme / lokale råvarer / produktutvikling. 
4. Satsing på hestesport. 
5. Utvikling og kommersialisering av våre skiløyper og skianlegg. 
6. Tilrettelegging for campingturisme. 
7. Legge til rette for utleiehytter. 
8. Inspirere til at det arrangeres «Åpen gård». 
9. Utvikling av lokale spesialiteter. 

4: Styrking av eksisterende næringsliv 

Nannestads mål er at det lokale næringsliv gis mulighet for videre vekst og utvikling. 

1. Kommunen vil satse på jevnlige møter med næringslivet og videregående skole. 
2. Markedsføring og profilering av våre næringsområder. 
3. Nannestad kommune skal stille seg positiv til utvikling av nye næringer basert på 

ressurser i landbruket. 
4. I forkant av kommuneplanrulleringer gjennomføres, i samarbeid med 

næringsrådet, en analyse av behovet for nye næringsområder. 
5. Nannestad kommune avsetter en ressurs som er dedikert for næringsutvikling. 
6. Kommunen skal være rask og fleksibel i behandling av forslag for alternativ bruk 

av bygningsmasse knyttet til landbruket. 
7. Det avholdes informasjonsmøter med grunneiere / interesseorganisasjoner i 

forbindelse med oppstart av kommuneplanrulleringer med informasjon om 
muligheter og regelverk for endring av arealbruk. 

5: Kommunikasjonsårer og næringsområder 

Nannestad har som mål at det etableres næring i tilknytning til E-16 og OSL 

1. Arbeide for at Nannestad tillates å utvikle næringsområder langs E-16. 
2. Oppnå regional aksept for å utvikle næringsområdene vest for flyplassen. 
3. Etablere dialog med aktuelle grunneiere med sikte på å utvikle næringsområder i 

tilknytning til E-16 og hovedflyplassen. 
4. Etablere dialog med næringsaktører som søker nærhet til flyplassen eller E-16. 

6: Omdømmebygging og markedsføring av næringslivet 

Nannestads mål er at det er etablert kjennskap blant boligsøkere og næringsliv om de 
unike fortrinn som kommunen har. 

1. Det innledes et forpliktende samarbeid mellom næringslivet, videregående skole, 
lokale lag og foreninger og kommunen med sikte på felles markedsføring av 
Nannestad. 

2. Det utvikles et felles budskap med tilhørende logo knyttet til «merkevaren» 
Nannestad. 
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Planprogram for kommunedelplan naturmangfold for Nannestad 

Bakgrunn 

Utarbeidelse av kommunedelplan for naturmangfold er vedtatt i Nannestad kommunes 
planstrategi 1. november 2016. Det ble videre vedtatt oppstart av kommunedelplanen 
våren 2017 i Klima- og miljøutvalget (KM utvalget) 2. mai 2017. I møte 12. juni 2017 
vedtok KM utvalget prosjektplan med følgende tilnærming til prosjektet: 

1. Hele kommunen inngår med hovedfokus på områdene under marin grense. 
2. Kommunen bør utarbeide en tematisk plan med gode kart slik at kunnskap om 

naturmangfoldet blir tilgjengeliggjort. 
3. Planarbeidet for naturmangfold skal videre utarbeide overordnede føringer og 

strategier for ivaretagelse av naturmangfoldet i kommunen. Dette skal danne 
grunnlaget for ivaretagelse av naturmangfoldet gjennom kommuneplanens arealdel. 

4. Vedrørende framdriftsplan: Det innkalles til referansegruppemøte (med den endrede 
sammensetningen av referansegruppa) i perioden juni – september 2017 i forbindelse 
med at det skal utarbeides utkast til planprogram og referansegruppemøte i stedet for 
arbeidsmøte i januar – april 2018 før planforslaget sendes ut på offentlig ettersyn. 

Arbeidet med kommunedelplanen inngår i et nasjonalt pilotprosjekt initiert av 
Miljødirektoratet.  Ti kommuner i landet deltar i pilotprosjektet. Bakgrunnen for 
pilotprosjektet er St.meld. 14 (2015.2016): 

«Regjeringen ønsker å legge til rette for at kommunen kan øke sin kompetanse om 
naturmangfold. Regjeringen foreslår at dette skal skje gjennom et godt kunnskapsgrunnlag 
og økt veiledning, og gjennom et pilotprosjekt om kommunedelplaner for naturmangfold. I 
dette pilotprosjektet vil det bli lagt vekt på de verdiene som naturmangfoldet representerer i 
nasjonal, regional og lokal sammenheng» 

Målsetting med pilotprosjektet: 

 Arbeidet med en kommunal plan for naturmangfold skal være et virkemiddel for å 
sette naturmangfoldet på den lokalpolitiske dagsorden, etablere en større grad av 
lokal forankring og medvirkning i utvelgelsen av viktige naturområder i 
kommunen. 

 Kommunale planer for naturmangfold skal styrke kunnskapsgrunnlaget for 
politiske og administrative beslutninger i kommunen, skape forutsigbarhet for 
forvaltningen, eiere og utbyggere og være et redskap for å synliggjøre 
naturmangfoldet som ressurs. 

Miljødirektoratet stiller krav om at kommunene, som har kommet med i pilotprosjektet, 
vedtar planen innen utgangen av 2018. Det er krav om undervegsrapportering, 
sluttrapport fra kommunen med regnskap og oversendelse av vedtatt plan når arbeidet er 
ferdigstilt. 

Virkning av planen 

En kommunedelplan for naturmangfold vil bli et retningsgivende styringsverktøy for 
kommunen i arbeidet med naturmangfold. Gjennom prosessen ønsker en å få opp en 
helhetlig oversikt over verdifulle naturområder og arter i kommunen, og gjøre 
naturinformasjonen mer tilgjengelig. 

Dette vil styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger i 
kommunen og skape forutsigbarhet for forvaltningen, eiere og utbyggere. Videre vil planen 
synliggjøre naturmangfoldet som ressurs for kommunen og styrke insentivet til å ta vare 
på naturverdiene som finnes her. 

Det er lagt opp til en prosjektorganisering med klima- og miljøutvalget som styringsgruppe 
og kommuneadministrativ prosjektledelse og prosjektgruppe. I prosessen med planen er 
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det også lagt opp til bred medvirkning med grunneier- og grunneierorganisasjoner, 
enkeltpersoner samt lag/foreninger. 

Grunneierorganisasjonene, samt natur- og friluftsorganisasjoner og faginstitutter vil bli 
invitert med i prosjektet gjennom arbeidsgrupper. Hensikten med disse arbeidsmøtene 
blir bl.a. å samle kunnskap om lokalt viktige naturområder som ikke er fanget opp gjennom 
kommunens tidligere kartlegginger. I tillegg vil det åpnes opp for diskusjoner om mål, 
strategier og handlingsplan for ivaretagelse av naturmangfoldet, samt forvaltning av 
ravinene. 

Kulturplan (under arbeid) 

Virksomhet Kultur er i ferd med å utarbeide ny kulturplan for kommunen, som vil være 
rettesnoren for hvordan kulturarbeidet skal føres de kommende årene. 

Prosjektbeskrivelsen ble lagt fram for Oppvekst- og kulturutvalget 23. april 2018 og 
inneholder slike tema: 

Den nye kulturplanen blir en temaplan og skal omfatte: 

 Beskrivelse og kartlegging av dagens kulturtilbud i kommunen. 
 Mål og satsingsområder for kulturlivet i Nannestad i tiden fremover. 
 En handlingsplan som viser hvordan en når de ulike målene. 

Nannestad er en kommune i vekst, og kulturfeltet er stadig i endring. Flere innbyggere 
betyr økt fokus på kulturtilbudet, og det stiller større krav til langsiktig satsing innenfor 
kulturområdet. Alle innbyggere i kommunen har rett til og krav på et aktivt og 
inkluderende kulturliv. Et rikt kulturtilbud er viktig for at Nannestad skal være et 
attraktivt sted å bo, et godt sted å vokse opp og en god kommune å bli gammel i. 

Med et aktivt kulturliv følger trivsel, livskvalitet og et godt omdømme. For å oppfylle 
Kulturloven må de kommunale kulturvirksomheter stadig strekke seg mot at alle gis 
tilgang til opplevelser og deltakelse, der den enkelte kan finne sitt sted å høre hjemme i 
bygdas kulturliv. 

Vår visjon gjenspeiler visjonen i Nannestads kommuneplan: 

Nannestad, Romerikes beste bokommune med et rikt kulturliv for alle. 

Mål og hensikt med kulturplanen 

Det overordnede målet er at kulturplanen skal bidra til å legge forholdene til rette for et 
blomstrende kulturliv i Nannestad, som igjen øker livskvalitet hos innbyggerne. Planen er 
ment å synliggjøre aktørene i Nannestads kulturliv. Den vil gi en beskrivelse av 
kommunens kulturliv i dag, både den kommunale tjenesteproduksjonen og den frivillige. I 
tillegg vil det være viktig å synliggjøre arenaer for kulturformidling. Planen skal også 
tydeliggjøre mål og satsingsområder i tiden fremover. En handlingsplan vil vise konkrete 
tiltak som skal prioriteres innenfor de ulike områdene. 

Kulturplanen skal være et verktøy for den politiske styringen og en retningsgiver for det 
praktiske kulturarbeidet i kommunen. Planen skal bidra til å skape mer forutsigbare 
utviklingsvilkår for kulturlivet, og felles mål for kulturarbeidet i kommunen. 

Kultur som verdiskapende element 

Kulturen skaper attraktive steder ved at et sted der det er et aktivt kulturtilbud, kan få et 
godt omdømme. Rapporten Kultur og attraktivitet (…) skrevet av forsker og sosialøkonom 
Knut Vareide ved Telemarkforsking viser at kommuner med et godt kulturtilbud er mer 
attraktivt å bo i for personer med høyere utdanning. Med dette utgangspunktet vil 
kommuner som stimulerer kulturtilbudet positivt kunne få et høyere formelt 
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kompetansenivå i befolkningen og arbeidslivet, som igjen bidrar til å skape et godt 
lokalsamfunn. 

Kulturen kan videre være grunnlag for annen verdiskaping på stedet, ved at kunstnere og 
kulturbasert næringsvirksomhet aktivt bidrar i andre bedrifters markedsføring og/ eller i 
deres interne utvikling. Kommuneplanens strategi for næringsutvikling innebærer et 
ønske om etablering knyttet til bl.a. natur-/kulturbasert næring/turisme. 

En kulturplan synliggjør kulturlivet i Nannestad og vil gi en oversikt som kan danne et 
grunnlag for videre vekst og verdiskaping. 

Kultur som forebyggende element 

Opplevelse av og deltakelse i kulturaktiviteter, forløser menneskelige ressurser hos den 
enkelte, trigger fantasi og skaperkraft, og gir mestringsglede. I den forstand vil 
kulturvirksomhet ha sin egenverdi. 

I forbindelse med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) fant forskere ut at alle 
som konsumerer kultur i en eller annen form opplever bedre helse, er mer tilfreds med 
livet sitt og har mindre forekomster av angst og depresjon, sammenlignet med folk som 
ikke er så opptatt av kultur. Dette gjelder kultur i vid forstand, ikke bare fysisk aktivitet. 

I tråd med kommuneplanens samfunnsdel vil planen inneholde tiltak som setter fokus på 
helseforebygging spesielt og forebygging generelt. Kommunens mål er at folkehelsen blir 
bedre, og et aktivt kultur- og foreningsliv nevnes som en av suksessfaktorene. 

Kultur som inkluderende element 

Det kulturelle mangfoldet omfatter alle uttrykk og all kompetanse og kulturarv som finnes 
hos enkeltmennesket og i ulike fellesskap i samfunnet. Kulturelt mangfold handler om å 
fremme et mangfold av ideer, tanker og holdninger, om estetisk mangfold, og om å fremme 
deltakelse på tvers av sosial og kulturell bakgrunn. 

Kunst og kultur fungerer som brobyggere mellom ulike mennesker og samfunn. Det å være 
aktiv innen kulturfeltet skaper nettverk og virker inkluderende. Kulturplanen skal 
inneholde mål som omhandler hvordan en kan nå ulike grupper som til nå ikke har vært 
aktive innen kulturlivet i Nannestad. 

Planen vil bidra til at de forskjellige kulturarenaene og aktivitetene blir mer synlig og skal 
gjøre det lettere å finne kontaktinfo og annen relevant informasjon, slik at flere får 
muligheten til å delta. 

Energi- og klimaplan 

Planprogram ble lagt ut på høring i februar 2017. 

Planarbeidet ble satt på vent i påvente av den regionale planen for energi- og klima i 
Akershus som skal sluttbehandles 1. halvår 2018. 

Kommunens planarbeid vil bli gjenopptatt høsten 2018 med bakgrunn i regional plan og 
utarbeidet klimaregnskap for Nannestad kommune.. 

 

 


