ÅRSMELDING

2014

ÅRSMELDING 2014
Nannestad kommune

1

ÅRSMELDING

2014

Innhold
Rådmannens kommentar ................................. 3

Nærmere om virksomhetene ......................... 34

Befolkningsutvikling ......................................... 4

Område Politiske styrings- og kontrollorganer 35

Visjon .............................................................. 5

Ansvar 10000 Sentrale politiske organer ................... 35
Ansvar 11000 Andre styrings- og kontrollorganer ..... 36

Visjon ........................................................................... 5

Område Sentraladministrasjonen ................... 38
Internkontroll .................................................. 5
Overordnet målkort ......................................... 7
Brukere og samfunn .................................................... 7
Økonomi og tjenesteproduksjon ............................... 10
Medarbeidere og interne prosesser .......................... 12

Økonomisk hovedoversikt .............................. 15
Driftsregnskap............................................................ 16
Driftsinntekter ........................................................... 17
Driftsutgifter .............................................................. 19
Balanseregnskapet ..................................................... 22
Garantiansvar ............................................................ 25
Investeringsregnskapet .............................................. 26

Selvkostregnskaper ........................................ 29
Administrativ organisasjon ............................. 31
Organisasjon .............................................................. 31
Likestilling .................................................................. 32
Sykefravær ................................................................. 33

Ansvar 12010 Rådmannens stab ................................ 39
Ansvar 12020 – Økonomiseksjonen ........................... 41
Ansvar 12040 - Kommunelegen ................................. 44
Ansvar 12050/12051/12052 Personal- og
organisasjonsseksjonen ............................................. 46
Ansvar 12060 Personalpolitiske tiltak ........................ 49
Ansvar 12061 Samhandling ........................................ 50
Ansvar 12080 – NAV Nannestad ................................ 50

Område Oppvekst og kultur ........................... 53
Ansvar 20110/20111 Maura skole / SFO ................... 58
Ansvar 20120/20121 Preståsen skole / SFO .............. 62
Ansvar 20130 Kringler-Slattum skole / SFO ............... 65
Ansvar 20570 Kringler-Slattum barnehage ................ 65
Ansvar 20150 Nannestad ungdomsskole ................... 70
Ansvar 20190 Eltonåsen skole / SFO .......................... 74
Ansvar 20510 Midtbygda barnehage ......................... 77
Ansvar 20520 Holter barnehage ................................ 81
Ansvar 20530 Bjerke barnehage ................................ 84
Ansvar 20600-20650 Støttetjenester for barn og
unge ........................................................................... 88
Ansvar 20700-20720 Kultur ....................................... 93

Område Helse og omsorg ............................... 99
Ansvar 30000 Stab Helse og omsorg ........................ 100
Ansvar 31000-31050 Støttetjenester for voksne ..... 102
Ansvar 32010/32020 Nannestad sykehjem ............. 106
Ansvar 34000-34050 Hjemmebaserte tjenester ...... 109

Område Teknisk ........................................... 112
Ansvar 62000-62091 Bolig og eiendom ................... 119
Ansvar 63000-63050 Forvaltning ............................. 122

Overføringer til trossamfunn ........................ 127
Vedlegg 1. Oversikt over årsverk pr.
31.12.14 ...................................................... 128

2

ÅRSMELDING

2014

Rådmannens kommentar
Nannestad kommune har i 2014 hatt en befolkningsvekst på 1,5 %, og det har vært høy byggeaktivitet i
kommunen. Kommunen framstår som en positiv
bokommune med god infrastruktur, et rikt foreningsog kulturliv, og med flotte naturomgivelser.
Nannestad kommune oppnådde et negativt netto
driftsresultat i 2014 på 2,3 mill kr. Dette skyldes et
betydelig merforbruk innen oppvekst og kultur, helse
og omsorg, samt reduserte rammeoverføringer (skatt
og rammetilskudd) på om lag 4,1 mill kr i forhold til
opprinnelig budsjett. I 2013 hadde kommunen et
positivt netto driftsresultat på 43,7 mill kr. Netto
driftsresultat utgjør med dette - 0,3 % av kommunens
samlede driftsinntekter i 2014.
Kommunens økonomi er krevende, og det er helt
nødvendig med nøkterne politiske prioriteringer,
stram økonomisk styring og god ressursutnyttelse.
Dette betinger videre en budsjett- og organisasjonsmodell som greier å ivareta dette innen et meget
begrenset økonomisk handlingsrom.
Nannestad er effektive innen en rekke tjenester og
forbruker i landsmålestokk lite på administrasjon.
Kommunen har en solid arbeidsstokk med lite
gjennomtrekk og jevnt over godt arbeidsmiljø. Framover vil det være avgjørende å kunne utnytte ikt
og annen teknologi for å effektivisere arbeidsprosesser og forenkle kommunikasjonen med
kommunens innbyggere.
Sykefraværet i 2014 ble på 7,9 %. Sammenlignet med resultatet for 2013 på 8 % som kun tar for
seg det legemeldte sykefraværet, ser vi en klar forbedring. Kommunen er tilfreds med at flere av
virksomhetene har arbeidet godt med sykefraværet i året som har gått. Arbeid med sykefravær
pågår kontinuerlig, og det må fortsatt settes inn ekstra fokus på de virksomheter som fortsatt har et
høyt sykefravær.
Kommuneplanen trekker opp linjene for utviklingen av kommunen i de kommende år, mens
konseptet «Nannestad 2030» har skissert mulighetene for å utvikle et mer helhetlig Nannestad
sentrum. Næringsplanen vil kunne bli et godt verktøy for næringsutvikling i godt samarbeid med
det lokale næringsliv.

Nannestad, 28. mars 2015

Paul Glomsaker
rådmann

Runar Nilsen
økonomisjef
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Befolkningsutvikling
Befolkningen i Nannestad
økte i 2014 med 175
personer (1,5 %).
Økningen er noe lavere
enn året før.
Den største økningen
skyldes netto innvandring
(101 innb.) og fødselsoverskudd (48 innb.).
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Tabellen over viser utviklingen i befolkning fordelt på aldersgrupper. Aldersgruppen 0-5 år har vist
en nedadgående tendens siden 2010 og fram til og med 2013, og en ser fortsatt en nedgang for
aldersgruppen i 2014. Aldersgruppen 16-19 år er redusert med 3,6 % og aldersgruppen over 89 år
eller eldre er redusert med 3,1 %. Den største veksten finner vi i gruppene 45-66 år og 67-79 år,
begge med en vekst på 3,6 %. Tabellen nedenfor viser utviklingen siden 1951.

Prosent
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Visjon
Visjon
Ved revidering av kommuneplan for Nannestad 20132029 valgte kommunen å holde fast ved visjonen fra
forrige kommuneplan.
Nannestads visjon bygger på muligheter til å bevare og
videreutvikle Nannestads bokvaliteter med attraktive
boligområder, varierte rekreasjonsmuligheter, kulturog foreningsliv samt privat og offentlig tjenestetilbud.

Nannestad, Romerikes beste
bokommune

Internkontroll
Viktige stikkord innenfor begrepet internkontroll er kvalitetssikring og egenkontroll. God
internkontroll handler om å sikre høy kvalitet i kommunens produksjons- og tjenesteleveranser,
påse at krav fastsatt i eller i medhold av lover eller forskrifter overholdes, og den bidrar til å
understøtte styring og oppfyllelse av kommunens fastsatte mål.
Kravet om internkontroll fremkommer i flere ulike lover og forskrifter, som f.eks. kommuneloven,
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) og forskrift
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
Det er rådmannen som etter kommunelovens § 23.2 har ansvar for både utforming, gjennomføring,
oppfølging og vedlikehold av internkontrollen.
Internkontroll kan defineres som et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes,
gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil og mangler i
virksomhetens arbeidsprosesser.
Nannestad har gjennomført flere tiltak for å ivareta internkontrollen. Noen av de viktigste er:
HMS
Nannestad kommune implementerte ny intranett/ansattportal i slutten av 2013. Dette er en portal
som vi har bygd opp på samme mal som kvalitetssystemet til Ullensaker, Gjerdrum og Eidsvoll. Det
innebefatter at vi har et bedre kvalitetssystem og internkontrollsystem enn tidligere. Vi har også en
intensjonsavtale som gjelder anskaffelse av TQM kvalitetssystem som blant annet vil innebære en
elektronisk avviksmodul, noe vi pr i dag ikke har.
Kommunen har i 2014 samarbeidet med bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter, om ulike
HMS tiltak. Avtalen med bedriftshelsetjenesten er prolongert.
Nannestad kommune har utarbeidet IKT sikkerhetsrutiner som er i samsvar med ØRU sin
overordnede IKT sikkerhetsplan. Dette innebefatter blant annet en gjennomgang av rutinene, etiske
retningslinjer etc som den enkelte arbeidstaker må underskrive og dette arkiveres i personalmappen.
Dette er i tråd med målsettingen om å gjennomgå IKT organiseringen.

5

ÅRSMELDING

2014

Etiske retningslinjer for tilsatte i Nannestad kommune (K-sak 18/09)
Nannestad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter lover og store
ressurser på vegne av fellesskapet. Det er derfor viktig at holdningene og handlingene til
folkevalgte og ansatte gjenspeiler en høy etisk standard. Faktiske handlinger hos ansatte og
folkevalgte er med på å danne grunnlaget for kommunens omdømme hos innbyggerne.
Folkevalgte og ansatte har et selvstendig ansvar for at egne handlinger er i samsvar med de etiske
retningslinjene.
Det er vedtatt etiske retningslinjer for ansatte og politikere i Nannestad kommune. I november 2013
fattet arbeidsutvalget et vedtak om å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe som fikk mandat å
evaluere disse, herunder fremme forslag om eventuelle endringer. Arbeidet med å evaluere
kommunens etiske retningslinjer er påbegynt.
Å arbeide med etiske problemstillinger i kommunen handler om å klargjøre hva som er rett og galt i
gitte situasjoner. Etikk handler også om service, kvalitet, om å bli enige om et sett av verdier,
hvordan disse verdiene skal komme til syne i praksis og om å forstå konsekvenser av handling.
Etikken bidrar med metoder og hjelp i arbeidet med å bygge tillit og god organisasjonskultur.
Fokus på etikk har blitt en nødvendighet i det offentlige, og varsling gjør det mulig å rette opp
kritikkverdige forhold.
Økonomisk internkontroll
Økonomireglement for Nannestad kommune (K-sak 75/09)
Økonomireglementet omfatter fullmakter knyttet til budsjettering og budsjettoppfølging,
regnskapsføring, finansforvaltning og annen økonomisk saksbehandling og setter rammene for den
økonomiske internkontrollen.
Formålet med økonomireglementet er
 å sikre en forutsigbar og effektiv bruk av Nannestad kommunes samlede ressurser,
 å sikre at alle som opptrer på vegne av Nannestad kommune gjør dette på en slik måte at
publikums tillit til kommunens økonomiforvaltning underbygges,
 å sikre hensynet til økonomisk internkontroll
Finansforvaltningsreglementet – Retningslinjer for forvaltning av likvider og lån (K-sak 74/09)
Finansreglementet definerer avkastnings- og risikonivåer for plassering og forvaltning av likvide midler,
herunder midler beregnet for driftsformål og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva,
samt opptak av lån og gjeldsforvaltning knyttet til dette.
Økonomiske rapporteringer
- Periodisk økonomisk rapportering (til rådmann, og eventuelt til videre behandling i
hovedutvalg)
- Tertialrapportering (kommunestyret)
- Årsmelding (kommunestyret og SSB)
- KOSTRA (SSB)
Det er igangsatt et omfattende arbeid for å gjennomgå og revidere etiske retningslinjer,
økonomireglement, delegeringsreglement, byggereglement og politisk håndbok.
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Overordnet målkort
Overordnet målkort er en sammenfatning av de mål kommunen setter seg det enkelte år, som del av
sin balanserte målstyring. Det er et administrativt styringssystem som også brukes til informasjon
og rapportering til politikere. Målområdene deles inn i Brukere og samfunn, Økonomi og
tjenesteproduksjon og Medarbeidere og interne prosesser. Til hvert av områdene er det knyttet ett
eller to fyndord som beskriver det som er ønskelige kjennetegn ved arbeidet på området.
Under det overordnede målkortet ligger de 16 virksomhetenes målkort, som beskriver hvordan hver
virksomhet gjør sitt for å oppfylle kommunens samlede målsettinger. Virksomhetene utarbeider i
tillegg virksomhetsplaner som beskriver utvalgte satsinger mer detaljert.
Nedenfor kommenteres oppfølging av det overordnede målkortet for 2014. Utfyllende detaljer går
fram av den enkelte virksomhets rapportering.

Brukere og samfunn
Mål

Kriterier / Målemetode

Ambisjon 2014

B2 Utnytte gevinster av
ØRU-Vest-samarbeidet
B3 Rullert kommuneplan
som aktivt
styringsdokument

Brukere og samfunn – ”åpenhet og nærhet”
Nannestad kommunes kvalitetspolicy
Score i henhold til virksomhetenes
Brukerdialog
def. mål for kvalitet. Score iht
Brukerundersøkelser
virksomhetenes def.. mål for
Brukertilfredshet
brukertilfredshet. Gjennomføre
innbyggerundersøkelse.
Prioriterte ØRU-Vest-tiltak
Tertialrapportering og egne rapporter
gjennomført og evaluert.
Kommuneplanen som aktivt
Tertialrapportering og politisk behandling av
styringsdokument
planer
Prioriterte planprosesser pågår.

B4 Positiv profilering av
kommunen gjennom
målrettet informasjons- og
mediestrategi

Antall positive/negative og nøytrale artikler i
lokalavisene.
Hjemmesider i aktiv bruk
Loggføring over antall besøk.

Kommunen framstår totalt sett som
åpen, positivt og attraktiv utad.
Oppdaterte og brukervennlige
hjemmesider.

B5 Bærekraftig utvikling.

Tiltak i tråd med energi og klimaplanen.
Antall tiltak gjennomført i 2014.

Opprettholde miljøfyrtårn-sertifisering
og vurdere nye fyrtårn.
Målrettede tiltak for forebyggende- og
helsefremmende arbeid

B1 Høy kvalitet i
tjenestetilbudet

B6 Effektiv gjennomføring
av Samhandlingsreformen og felles fokus
på folkehelse

Tertialrapportering
Ivareta oppgavene innenfor estimerte
kostnader.

Folkehelseplan utarbeidet og
implementert

Kvalitet i tjenestetilbudet
Kvalitet i tjenestene
I skolen er målsettingen om å utarbeide felles kjennetegn på god klasseledelse og system for bruk
og oppfølging av disse, gjennomført. Måloppnåelse vedr resultater på elevundersøkelsen og
nasjonale prøver varierer, det henvises her til skolenes målkort.
Barns trivsel og medvirkning har hatt fokus i barnehagene og planlagte tiltak innenfor
barnesamtaler, foreldresamtaler og brukerundersøkelser er gjennomført.
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Støttetjeneste for barn og unge har gjennomført planlagte tiltak for tverrfaglig samarbeid, inkludert
utarbeidelse av brosjyren «Når barns atferd gjør deg bekymret». Kultur har gjennomført planlagte
tiltak innenfor kulturadministrasjon, kulturskole og bibliotek i tråd med sin virksomhetsplan.
Innenfor helse og omsorg er styrking av faglig kompetanse m.h.t høgskoleutdannet personell med
spesialkompetanse en av de viktigste strategiene for å styrke kvaliteten på tjenestene.
Turnusprogrammet GAT er innført og fungerer effektivt i det daglige. Informasjon, rutiner og
prosedyrer ligger lett tilgjengelig i ansattportalen.
Brukerundersøkelser
Brukerundersøkelser er ett av flere redskap for å undersøke hvordan kvaliteten i tjenestetilbudet blir
opplevd av innbyggerne. Undersøkelsene brukes til å sette søkelyset på mulige områder for
forbedring.
I 2014 er det gjennomført brukerundersøkelser i støttetjeneste for voksne vedr psykisk
utviklingshemmede og rus- og psykisk helsetjeneste. Hjemmebaserte tjenester og sykehjemmet
planlegger brukerundersøkelser i 2015. Det er også gjennomført brukerundersøkelser i skolene og i
noen av barnehagene. I tillegg til brukerundersøkelser er systematisk bruk av foreldresamtaler et
viktig tiltak for å hente inn synspunkter fra brukerne i skole og barnehage. Brukerundersøkelse i
SFO gjennomføres hvert annet år, neste gang i 2015.
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser innenfor teknisk område 2014.
Den planlagte innbyggerundersøkelsen vil bli gjennomført i 2015.

Gevinster av ØRU-Vest-samarbeidet
Det pågår fortsatt samarbeid for å sikre effektive og robuste tjenester innenfor ØRU Vest. I 2014 er
disse samarbeidstiltakene videreført i ØRU-Vest: Felles frisklivskonsulent, innføringsklasse for
fremmedspråklige elever, kursrekke og veiledning for nyutdannede lærere. Nannestad har i tillegg
ivaretatt PPTjenester og kemnerfunksjon for Hurdal. Videre er en innkjøpsrådgiver fordelt med 60
% i Nannestad, 20 % i Gjerdrum og 20 % i Hurdal. Samarbeidet om webansvarlig avsluttes ved
årsskiftet 2015/16.

Kommuneplan og planstrategi
Planstrategi for Nannestad kommune for 2012 – 2015, ble vedtatt med følgende endringer i
kommunestyret 19.6.12:
1. Revidering av kommuneplanen starter 2012.
2. Arbeidet med kulturplan starter i første halvdel av 2013.
3. Planene for henholdsvis rus og alkoholpolitikk slås sammen, oppstart av revidering starter
høsten 2012.
4. Arbeidet med strategisk næringsplan starter høsten 2012.
5. Innstillingsutvalgene er styringsgrupper for planer innenfor sine områder.
Status ved utgangen av 2014:
 Kommuneplan for Nannestad vedtatt av kommunestyret oktober 2013.
 Arbeid med kulturplan igangsatt.
 Arbeid med kulturminnevernplan pågår.
 Strategisk næringsplan 2014-2018 vedtatt av kommunestyret september 2014.
 Strategiplan for mer og bedre læring 2013 – 2017 rullert og tilhørende handlingsprogram for
skoleåret 2014 – 2015 vedtatt, august 2014.
 Omsorgsplanen rullert vår 2014.
 Folkehelseplanarbeidet pågår.
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Profilering
Forvaltnings- og økonomiutvalget behandlet informasjonsstrategien for Nannestad kommune i møte
04.06.14. Denne vil bli videreutviklet i 2015.
Nannestad kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media.
Åpenhet er en forutsetning for et levende folkestyre. Nannestad kommune vil tilstrebe
meroffentlighet for sin virksomhet. Det innebærer en målrettet satsning på både ekstern og intern
informasjon. Innbyggerne skal være sikret innsyn i saksbehandlingen, og sikres tilgang på
informasjon om sine rettigheter og plikter.
I 2014 ble det utgitt to informasjonsbilag om Nannestad som vedlegg til Eidsvoll/Ullensaker blad,
ett med fokus på næringsliv og etablering og ett med fokus på kommunens virksomhet og
samarbeidet med lag og foreninger. Det har i tillegg vært utgitt 3 informasjonshefter om
kulturaktiviteter gjennom året.
Nettsidene er bygd opp slik at det skal være lett tilgang til de mest brukte kommunale tjenestene, og
at brukeren skal være mest mulig selvbetjente. Tjenestene er delt inn i tema etter farge. De 5 mest
brukte tjenestene er: Ledig stilling, Barnehage, Skole og Byggesak og Kart.
Trafikken på nettsidene har økt etter at kommunen lanserte sine offisielle Facebook sider i oktober
2013 og er fremdeles økende. Den største økningen ser vi fra de som bruker nettbrett og andre
mobile enheter. De mest brukte nettlesere er Internett Explorer (dalende) Safari og Chrome. De
fleste av våre lesere kommer fra Norge og Sverige.
I 2014 var det totalt 238 artikler om Nannestad kommune i lokalavisene. Dette er artikler som
positive, negative og nøytrale artikler, men det er en klar hovedvekt av positive artikler. Dette er en
kartlegging servicekontoret gjør ved å gjennomgå artikler i Eidsvoll og Ullensaker blad og
Romerikes blad.

Bærekraftig utvikling
Allerede miljøsertifiserte virksomheter, 4 barnehager og 2 skoler, er resertifisert, men kommunen
har ikke prioritert å utvide dette arbeidet til flere virksomheter.
Nannestad ungdomsskoles opplegg på Hegli gård gir elevene innsikt og kompetanse vedr
bærekraftig utvikling både i lokalt og globalt perspektiv.
I henhold til energi- og klimaplanen er det en målsetting om reduksjon av energiforbruket i
kommunal bygningsmasse med 20 %. Foreløpige analyser viser at vi har en reduksjon på 9 % og
forventer ytterligere innsparinger gjennom oppgradering/ombygging av Nannestad ungdomsskole.
Det er fortsatt fokus på energioppfølging og gjennomføring av ENØK-tiltak. Erfaringsmessig ser vi
at tidligere kartlegginger har noe optimistiske kalkyler for tiltak. Konsekvensen av dette er at
avskrivningstiden blir lengre og innsatsfaktoren i form av investeringer må økes.
Endringer i plan- og bygningsloven og byggeforskriften TEK10 gir hjemmel for fokus på bærekraft,
og enkelte mål i energi- og klimaplanen er nå lovfestet.
Bærekraft legges også til grunn i all arealplanlegging. Utbygging i tilknytning til våre tettsteder gir i
tillegg til god utnyttelse av eksisterende infrastruktur større grunnlag for etablering av et godt
kollektivtilbud og redusert behov for fritidsreiser. Utfordringen er å sikre et godt vareutvalg i
tettstedene slik at handelslekkasje og unødig transport reduseres.
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Samhandlingsreformen og folkehelse
Nannestad kommune har ivaretatt forpliktelsene m.h.t spesialisthelsetjeneste og utskrivningsklare
pasienter, innenfor tildelte midler til reformen. Det har ikke vært friske midler av betydning
tilgjengelig til å styrke forebyggende tiltak.
Innen helse og omsorg er det gjennomført flere kompetansehevende tiltak i forbindelse med
samhandlingsreformen.
Folkehelsetiltak av generell forebyggende karakter har vært gjennomført gjennom barnehagenes
satsing på fysisk aktivitet og kosthold, skolenes trivselsledere og helsesøstertjenestens
tilstedeværelse og oppfølging på skolene.
Frisklivskoordinator er etablert og arbeidet med folkehelseplanen og tilhørende tiltak fortsetter.

Økonomi og tjenesteproduksjon
Mål
Ø1 Kostnadseffektiv og
konkurransedyktig
tjenesteproduksjon
Ø2 Bærekraftig
kommuneøkonomi

Kriterier / Målemetode

Ambisjon 2014

Økonomi og tjenesteproduksjon – ”effektivitet og kvalitet”
Kostnad per enhet - Kostra
Som budsjettert
Dekningsgrad - Kostra

Som planlagt

Budsjettavvik - Regnskap vs budsjett
Gjeldsgrad – Rapporteres overordnet i
årsmelding.

Holde budsjettet
Gj.snitt nedgang på 1,5 % pr år.

Kostnadseffektiv og konkurransedyktig tjenesteproduksjon
Tabellen nedenfor viser KOSTRA-resultater hvor Nannestad har enten den høyeste (lilla farge) eller
den laveste (grønn farge) kostnad pr enhet/dekningsgrad. Oversikten viser på en enkel måte hvordan
vi ligger an sammenlignet med ØRU-kommunene. KOSTRA-tallene for gjennomsnittet i Akershus
er i kolonnen lengst til høyre.
Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 (K)
etter statistikkvariabel, tid og region

Gjerdrum

Ullensaker

Nes

Eidsvoll

Nannestad

Hurdal

Akershus

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner,
kommunehelsetjenesten

1 772

1 770

2 107

1 897

2 538

..

2 101

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner,
pleie- og omsorgtjenesten

15 003

11 903

15 110

13 105

11 901

..

13 713

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr.
innbygger 20-66 år

1 692

1 950

1 956

3 088

1 662

..

2 621

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år,
barnevernstjenesten
Andel barn 1-5 år med barnehageplass

7 260
95,6

5 942
97,0

10 090
94,1

7 714
89,0

11 611
88,0

..
95,6

6 382
91,9

Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning

7,6

7,0

6,2

8,3

9,3

5,2

7,1

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere,
kommunehelsetjenesten

..

10,5

8,0

8,4

6,9

17,8

8,8

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere,
kommunehelsetjenesten

..

8,5

8,8

7,1

9,2

2,9

9,1

Andel barn med barnevernstiltak ift.
innbyggere 0-17 år

5,0

3,7

5,1

4,7

7,9

7,3

3,6

Korrigerte brutto driftsutgifter til
grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (20

93 939

90 077

94 311

90 944

95 142

..

91 281

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av
hjemmetjenester (i kroner)

239 241

240 649

203 936

216 368

138 630

..

241 452

5 336

2 833

3 964

4 276

5 705

4 122

3 829

111 696

162 015

40 588

102 278

124 645

..

179 860

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder
rapporteringsåret+1)
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal
vei og gate

Se virksomhetenes
kommentarer til
målkort og
KOSTRArapportering for
mer informasjon
vedrørende
statistikken.
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Bærekraftig økonomi
Budsjettavvik
Regnskapet for 2014 viser et negativt netto driftsresultat på 2,3 mill kr. Netto driftsresultat utgjør
med dette minus 0,3 % av kommunens samlede driftsinntekter i 2014.
Virksomhetene kommer ut med et samlet merforbruk i forhold til budsjett på 18,6 mill kr i 2014.
Virksomheter

Regnskap hittil

Vedtatt
budsjett

Justert
budsjett

Forbruk
i%

Budsjettavvik i

Område

2014

2014

2014

Sentrale politiske organer

6 034 211

5 651 000

5 747 000

105,0

287 211 Politisk

Rådmannskontoret

4 998 410

15 179 000

4 616 000

108,3

382 410

7 916 000

98,3

-137 196

25 009 000

99,7

-82 908

Personalforvaltningsseksjonen

4 500 348

4 513 000

4 558 000

98,7

-57 652

Dokumentsenteret

2 697 259

2 351 000

2 771 000

97,3

-73 741

Servicekontoret

1 169 275

1 147 000

1 325 000

88,2

-155 725

Personalpolitiske tiltak

2 207 608

4 032 000

3 581 000

61,6

-1 373 392

NAV

15 318 318

16 062 000

16 040 000

95,5

-721 682

Stab oppvekst og kultur

1 832 909

1 912 000

2 000 000

91,6

-167 091

Skole felles

4 835 102

4 681 000

4 134 000

117,0

701 102

Maura skole og sfo

28 809 905

26 067 000

27 911 000

103,2

898 905

Preståsen skole og sfo

27 818 763

24 560 000

26 329 000

105,7

1 489 763

Kringler Slattum skole og sfo

10 162 814

9 778 000

10 117 000

100,5

45 814

Nannestad ungdomsskole

34 995 691

33 901 000

35 608 000

98,3

-612 309

Eltonåsen skole og sfo

17 564 319

15 563 000

16 593 000

105,9

971 319

Barnehage felles

46 341 110

48 040 000

48 088 000

96,4

-1 746 890

Midtbygda barnehage

12 326 803

10 919 000

11 613 000

106,1

713 803

Holter barnehage

10 255 266

9 757 000

10 354 000

99,0

-98 734

Bjerke barnehage

8 943 050

8 430 000

8 979 000

99,6

-35 950

Kringler Slattum barnehage

3 515 564

2 984 000

3 455 000

101,8

60 564

Støttetjenesten for barn og unge

44 834 536

36 630 000

37 863 000

118,4

6 971 536

Kultur, bibliotek og kulturskole

10 330 293

9 454 000

10 265 000

100,6

65 293

2 365 397

2 426 000

2 593 000

91,2

-227 603

Støttetjenesten for voksne

53 763 217

44 905 000

46 947 000

114,5

6 816 217

Nannestad sykehjem

47 744 880

42 456 000

45 345 000

105,3

2 399 880

Nannestad sykehjem - Kjøkken

11 097 237

10 808 000

10 990 000

101,0

107 237

Hjemmebaserte tjenester

2 480 137

Stab bistand og omsorg

Administrasjon

7 075 000
25 557 000

-2 219 888

Oppvekst og kultur

7 778 804
24 926 092

Kommunelege og miljø

9 257 126

11 575 869

29 856 000

31 085 000

108,0

7 007 871

6 600 000

6 724 000

104,2

283 871 Trossamf.

Stab teknisk og renovasjon

2 215 805

1 762 000

1 945 000

113,9

270 805

Kommunalteknikk

5 860 722

4 132 000

3 772 000

155,4

2 088 722

Bolig og eiendom

34 051 272

34 954 000

35 718 000

95,3

-1 666 728

922 455

-18 000

119 000

775,2

803 455

5 911 026

6 583 000

7 923 000

74,6

-2 011 974

Forvaltning
Brann
Sum

7 407 281

7 300 000

7 494 000

98,8

-86 719

544 108 748

516 007 000

525 527 000

103,5

18 581 748

Teknisk

33 565 137

Trossamfunn

Nyanlegg, investering

287 211

Helse og omsorg

Økonomiseksjonen

kroner

Områdets
budsj.avvik i
kroner

283 871

-602 440
18 581 748

For mer informasjon til budsjettavvik, se områdenes/virksomhetenes kommentarer til regnskapstall.
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Gjeldsgrad
Størrelsen på kommunens lånegjeld har stor betydning for den økonomiske handlefriheten.
Lånene som vi allerede har tatt opp avgjør hvor mye av inntektene som er bundet opp til renter
og avdrag.
Nannestad kommune har
for årene 2010-2014 hatt
et mål om en gjennomsnittlig nedgang i gjeldsgraden på 1,5 %. Målet i
2009 var en nedgang på 2
%.
Grafen til høyre viser at
utviklingen i
gjeldsgraden for perioden
2009-2014 er innenfor
målet.
Gjeldsgraden har økt siden 2012, men er på et lavere nivå enn for årene 2009, 2010 og 2011.

Medarbeidere og interne prosesser
Mål

Kriterier / Målemetode

M1 En lærende
organisasjon med
profesjonelle medarbeidere som får og tar
ansvar

Medarbeidere og interne prosesser – ”profesjonalitet”
Tiltak etter forrige års
Økt medarbeidertilfredshet.
medarbeiderundersøkelse følges opp.
Antall medarbeidersamtaler og evt egne
Medarbeidersamtale med alle ansatte.
trivsels- og arbeidsundersøkelser.
Kompetansetiltak gjennomføres i alle
Antall kompetanseutviklingsplaner
virksomheter
Lederutviklingsprogram og Lederforum
Ledelse i samsvar med lederkravene.
gjennomført som planlagt.
Oppfølging i tråd med kommunekompasset

M2 Godt arbeidsmiljø,
både fysisk og sosialt

M3 Kontinuerlig og aktivt
kvalitetsarbeid

Ambisjon 2014

Sykefravær
Tertialvis rapportering

Score ift individuelt def mål. Helhetlig
reduksjon ift 2013 med 1,0 %.

Tiltak i tråd med IA-plan
Halvårlig rapportering til AMU.

IA-plan i aktiv bruk i alle
virksomheter.

Aktivitet og input i ansattportalen, inkl
kvalitetssystemdelen.
Nytt lønns- og personalsystem implementert
Kvalitetssikrede rutiner i lønns-, personal- og
budsjettarbeidet.

Ansattportalen implementert og i aktiv
bruk i alle virksomheter
Nytt lønns- og personalsystem
fungerer effektivt i det daglige og i
budsjetteringsarbeidet.
Etablere administrativt årshjul og
evaluere budsjettprosessen

12

ÅRSMELDING

2014

Lærende organisasjon
Medarbeiderundersøkelse og medarbeidersamtaler
Nannestad kommune har bestemt at det skal gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert annet år.
I 2014 har oppfølging av medarbeiderundersøkelsen i 2013 hatt fokus i alle virksomhetene. Det skal
gjennomføres ny medarbeiderundersøkelse høsten 2015.
Medarbeidersamtaler ansees som et sentralt verktøy for ledere i arbeidet med arbeidsmiljø og
medarbeidertilfredshet. Medarbeidersamtaler er gjennomført i alle virksomheter i 2014.
Kompetansetiltak
Virksomhetene utarbeider egne planer for kompetanseutvikling. Kursrekker, nettverk og andre tiltak
i «Handlingsprogram for mer og bedre læring» har omfattet alle ansatte i skole og SFO. På
barnehageområdet har hovedtema i felles kompetansetiltak for kommunale og private barnehager
vært, relasjonsledelse, relasjonskompetanse og voksenrollen i barnehagen.
Faglig kompetanse m.h.t høgskoleutdannet personell med spesialkompetanse er prioritert i området
helse og omsorg.
På teknisk område er det gjennomført ADK sertifisering og maskinføreropplæring for aktuelle
medarbeidere. I tillegg er landmålingskompetansen styrket ved at fagansvarlig har tatt etterutdanning. Innenfor området bolig- og eiendom har vi tidligere gjennomført etterutdanning av nøkkelpersoner i forhold til vaktmestertjenesten. Innenfor dette faget er nå opprettet egen fagutdanning
innenfor drift av bygg. Fagutdanningen starter i 2015 og vi har to medarbeidere med her.
Lederutvikling
Ledelsesutviklingstiltak har vært gjennomført både i områdene og felles i kommunen gjennom
lederforum. Det ble i 2014 gjennomført workshops for ledere og tillitsvalgte som grunnlag for
utarbeidelse av «Arbeidsgiverstrategi for Nannestad kommune 2015 – 2019». Her er overordnede
prinsipper som skal være førende for lederskap i kommunen definert.
Nannestad kommune hadde en gjennomgang av sin organisasjon ved kommunekompasset.
Manglende arbeidsgiverstrategi var et av punktene som fremkom i denne evalueringen. Vi har
arbeidet aktivt med kommunekompasset i 2014, dette er et arbeid som vil bli videreført i 2015.
Reorganiseringen gjennomført høsten 2014, innebærer justering av styringslinje og delegering på
enkelte områder og nye arenaer for ledelse og tverrfaglig samarbeid. Opprettelse av samhandlingsog forebyggende enhet, samt organiseringen av stabs- og støtteområdet er resultatet av dette.
Arbeidet med gjennomgang av organisasjonen fortsetter i 2015.

Godt arbeidsmiljø
Arbeidsmiljø og sykefravær
Det totale sykefraværet i Nannestad kommune var i 2014 7,9 % som omhandler både det legemeldte
og egenmeldte fraværet. Når det gjelder det legemeldte fraværet som i 2014 var på 7,3 %, så er det
en nedgang på 0,6 % i fra 2013, noe som må anses som en god utvikling. Sammenlignet med 2011
og 2012, så ser vi at det er det laveste fraværet på mange år. Det legemeldte sykefraværet var på 7,8
% i 2011, 7,9 % i 2012 og til 8 % i 2013. Det er viktig for Nannestad kommune å jobbe
kontinuerlig med å få redusert sykefraværet og av den grunn er det viktig at målet for 2014
videreføres.
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Kommunen gjennomgikk IA handlingsplan i 2013 noe som resulterte i en revidert handlingsplan
som ble vedtatt i 2014. Planen inneholder gode tiltak noe som innebærer at planen er et viktig
arbeidsredskap for virksomhetene. Nannestad kommune har videreutviklet samarbeidet med NAV
arbeidslivssenter og Bedriftshelsetjenesten med et klart mål om at sykefraværet skal reduseres. Vi
har blant annet opprettet IA kontakter innenfor hvert enkelt område samt en IA gruppe på
overordnet nivå. Alle virksomheter har nå utarbeidet lokale IA handlingsplaner som tar
utgangspunkt i den overordnede.
Seniorpolitiske tiltak er rutinemessig del av medarbeidersamtalene for arbeidstakere som har fylt 61
år. De tiltak som benyttes er for en stor del tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidstid.
Det ble ikke gjennomført en medarbeiderundersøkelse i 2014, men vil bli gjennomført i løpet av
høsten 2015 i henhold til planen.

Kontinuerlig og aktivt kvalitetsarbeid
Ansattportalen
I løpet av 2014 er ansattportalen blitt tilgjengelig for stadig større del av arbeidstakerne. Portalen er
implementert og i aktiv bruk. Den er et godt redskap i tilgjengeliggjøring av sentrale kvalitets- og
styringsdokumenter. Utfordringen er å sikre at portalen systematisk brukes av alle i det daglige og
at alle dokumenter er oppdatert.
Nytt lønns- og personalsystem
Agresso lønns- og personalsystem er implementert. Enkeltmoduler fungerer fremdeles i varierende
grad, rent teknisk, og ulike tiltak for spredning av kompetanse blant brukerne er fremdeles
nødvendig. Den aktive bruken i det daglige øker og systemet blir samlet sett et stadig mer effektivt
redskap.
Budsjettmodulen er ikke tatt i bruk.
Administrativt årshjul og budsjettprosess
Budsjettprosessen i 2014 er evaluert og konklusjonen er at den er arbeidskrevende på alle nivå i
organisasjonen. Det er satt i gang arbeid med ulike måter å effektivisere budsjetteringen på, parallelt
med vurdering av ytterligere steg i retning av full rammebudsjettering. Dette vil konkretiseres i
justeringer av økonomireglement og delegeringsreglement i 2015.
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Økonomisk hovedoversikt

2008
Statlig rammeoverføring
Skatt
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Lønn- og sosiale utgifter
Andre driftsutgifter
Avskrivninger
Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat
Renteutgifter
Renteinntekter
Avdrag på lån
Mottatte avdrag
Eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat
Nto dr.res. i % av dr.innt.
Avsetning til (-)/bruk av fond (+)
Merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

Tidligere års regnskap
2009
2010
2011
2012

Regnskap
2013
2014

109 413
195 312
192 600
497 324
300 358
169 446
21 158
490 961

121 780
217 996
221 267
561 043
331 463
178 684
23 793
533 941

127 537
233 938
215 358
576 833
333 227
187 075
23 681
543 982

235 997
221 085
155 775
612 857
357 842
196 243
25 636
579 721

264 641
236 282
168 313
669 236
384 986
224 450
26 925
636 361

277 564
249 304
191 171
718 039
413 441
228 531
29 324
671 296

289 079
256 511
199 842
745 432
455 285
255 708
31 415
742 409

Vedtatt
budsjett
2014

Justert
budsjett
2014

289 584
260 100
159 742
709 426
447 747
224 210
28 969
700 926

288 384
256 520
177 984
722 888
457 294
234 483
31 410
723 187

6 363

27 102

32 851

33 136

32 875

46 743

3 023

8 500

-299

39 807
14 532
29 557
164
54 668
21 158

20 227
13 521
25 986
391
32 301
23 793

21 042
9 450
23 714
247
35 059
23 681

23 914
9 274
25 041
290
39 391
25 636

24 054
12 820
26 484
216
37 502
26 925

26 903
19 735
25 389
186
32 371
29 324

24 792
16 072
28 132
143
36 709
31 415

24 800
9 404
25 300
200
40 496
28 969

24 782
15 521
28 356
200
37 417
31 410

-27 147

18 594

21 473

19 381

22 298

43 696

-2 271

-3 027

-6 306

-5,5 %
11 752
15 395

3,3 %
-10 871
-7 723

3,7 %
-5 505
-15 967

3,2 %
-7 254
-12 127

3,3 %
-20 665
-1 633

6,1 %
-21 563
-22 133

-0,3 %
2 271
0

-0,4 %
3 027
0

-0,9 %
6 306
0

Kommentarer til tabellen overfor følger i punktene nedenfor.
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Driftsregnskap
Brutto driftsresultat gir uttrykk for
kommunens evne til å betjene lånegjeld,
evne til å finansiere deler av årets
investeringer over driftsresultatet, samt
evne til å avsette midler til senere års
bruk.
Figuren til høyre viser at Nannestad
kommune ikke klarte å opptjene til interne
avsetninger og investeringer i 2014.
Netto driftsresultat (rosa søyler) steg
betydelig fra 2011 til 2013, deretter ble det en kraftig nedgang i 2014 (- 2,3 mill kr).
Netto driftsresultat er det viktigste målet for økonomisk balanse og et uttrykk for kommunens
økonomiske handlefrihet.
Netto driftsresultat angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, hvor netto renteutgifter
og låneavdrag er medregnet. Netto driftsresultat bør være stort nok til å dekke nødvendig
egenfinansiering av nye investeringer, fondsavsetninger og ha buffere til å møte uforutsette
kostnader og eventuelt underskudd. Et netto driftsresultat på 3 % av driftsinntektene brukes som et
mål på en kommuneøkonomi i finansiell balanse.
Regnskapet for 2014 viser et brutto driftsresultat på 3 mill kr og et netto driftsresultat på
- 2,3 mill kr. Netto driftsresultat utgjør med dette minus 0,3 prosent av driftsinntektene.
Administrasjonen vil imidlertid bemerke at netto driftsresultat ikke gir et riktig bilde av den
økonomiske resultatet for 2014. Netto driftsresultat er blant annet påvirket av et inntektsført
premieavvik på 16,3 mill kr og KLP-overskudd på 2,6 mill kr.
I ulike sammenhenger har vi valgt å kalle disse inntektene for engangsinntekter som kommunen
ikke kan basere varig drift på.

Figuren til høyre viser at kommunen fra
2009 og fram til og med 2013 har
oppnådd et netto driftsresultat som
tilfredsstiller anbefalingen på 3 % eller
bedre. I 2014 var netto driftsresultat på
minus 0,3 %.
Årsaken til dette er blant annet
betydelige merforbruk ute på
områdene/virksomhetene. Se utdypende
kommentarer under områdenes tall.
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Driftsinntekter
I 2014 utgjorde driftsinntektene totalt 745,4 mill kr. Dette innebærer en vekst på 27,4 mill kr eller
3,8 % sammenlignet med inntekten for 2013 på totalt 718 mill kr. Totalt var det i 2014 budsjettert
med sum driftsinntekter på 722,9 mill kr. Sett opp mot budsjett fikk kommunen merinntekter på
totalt 22,5 mill kr (3,1 %).
Figuren til høyre viser sammenhengen
mellom statlig rammeoverføring, skatt og
andre driftsinntekter.
Sum skatt og statlig rammeoverføring
utgjør ca. 70 % av de totale inntektene.
Andelen andre driftsinntekter ble
betydelig redusert i 2011, fra 37,3 %
(2010) til 25,4 %. Dette kommer bl.a. av
endring i inntektssystemet som skulle
sørge for en mer rettferdig fordeling av
inntektene mellom kommunene og
innlemming av barnehagetilskudd.

Statlig rammetilskudd
Rammetilskuddet fra staten er den største inntektsposten for kommunen (38,8 %).
Rammetilskuddet økte fra 277,6 mill kr til 289,1 mill kr i 2014, en økning på 11,5 mill. kr (4,15 %).
Økningen inkluderer inntektsutjevning på 22,6 mill kr.
Inntektsutjevningsordningen er en kompensasjonsordning for kommuner med lave skatteinntekter.
Ordningen fungerer slik at kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet, får utbetalt
inntektsutjevnende tilskudd i tillegg til rammetilskudd. Kommuner med skatteinntekter over
landsgjennomsnittet vil i motsatt fall få et trekk. Skatteinntektene pr. innbygger i Nannestad er
svake og utgjør i 86,9 % av landsgjennomsnittet i 2014.

Skatt
Skatteinntektene var på 256,5 mill kr i 2014. Dette er en økning på 7,2 mill kr eller 2,9 % i forhold
til 2013. Figuren «Driftsinntektenes sammensetning» over viser at andelen skatteinntekter i % av
sum driftsinntekter gradvis har gått fra 40,6 % i 2010 til det laveste nivået i 2014 på 34,4 %.
Skatteveksten sviktet i 2014 med 3,6 mill kr sett opp mot opprinnelig budsjett. 84,3 % av svikten
oppsto i 6. og siste termin.
Skatteveksten for Akershus var på 2,7 %, mens skatteinntektene til kommunene i landet som helhet
hadde en vekst på 1,9 % fra 2013 til 2014.
I kommunens økonomistyring ser administrasjonen disse to inntektspostene i sammenheng. Skatt og
rammetilskudd sett under ett kommer ut med et positivt avvik i forhold til budsjett på 0,7 mill kr.
Samlet skatt og rammetilskudd økte med 18,7 mill kr fra 2013 til 2014.
Budsjettert skatt og rammetilskudd ble justert i løpet av 2014. Skatt kom ut med en mindreinntekt i
forhold til budsjett på 9.000 kr, mens rammetilskudd viser en merinntekt på 0,7 mill kr.
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Figuren til høyre viser
utviklingen i skattedekningsgraden (statlig
rammeoverføring i % av
sum driftsutgifter) og
rammetilskuddsgraden
(skatt i % av sum driftsutgifter).
Andelen som finansieres
av frie inntekter har vært
stabil på i overkant av
78 % i årene 2011-2013,
men det er en nedgang fra
78,5 % til 73,5 % i 2014.
Skattedekningsgraden var i 2010 var på sitt høyeste nivå i perioden. Deretter har skattedekningsgraden gått ned fra 43 % i 2010 til 34,6 % i 2014. Rammetilskuddsgraden har økt fra 22,3 % i 2008
til 38,9 % i 2013, hvor det høyeste nivået var i 2012.
Av tabellen kan man lese at for hver krone kommunen har i driftsutgifter, finansieres 39 øre av
statlige rammeoverføringer og 35 øre finansieres med skatt av egne innbyggere.

Andre driftsinntekter
Posten gjelder alle andre driftsinntekter, foruten skatt, rammetilskudd og finansielle inntekter.
Grafen «Driftsinntektenes sammensetning i %», se forrige side, viser at andre driftsinntekter i
perioden 2009 – 2012 utgjorde en stadig mindre andel av de totale driftsinntektene til kommunen.
Denne trenden snudde i 2013 og det ser ut til at andelen andre inntekter fortsetter å øke også i 2014
(26,8 %).
Andre driftsinntekter var på 199,8 mill kr i 2014. Sett opp mot resultatet for 2013 innebærer dette
en inntektsøkning på 8,7 mill kr (4,5%). Ser vi på andre driftsinntekter opp mot budsjett 2014 har
Nannestad oppnådd en merinntekt på 21,9 mill kr (12,3 %), hvorav områdene har merinntekter på
samlet 18,5 mill kr (10,5 %). I tillegg til generell prisøkning, så kommer inntektsøkningen blant
annet av at Nannestad har tatt imot 15 flyktninger, hvilket ga en økning i integreringstilskuddet (ca.
3,5 mill kr). Videre ser vi en økning i andre refusjoner (ca. 6,2 mill kr) og økning i refusjoner fra
andre kommuner (ca. 1,9 mill kr). Det har også vært inntektsøkninger knyttet til behandlingsgebyr
etter plan- og bygningslov, arealplaner og oppmålingsforretning.
Kommunen fikk i 2013 ca. 9,3 mill kr i momskompensasjon på investeringer som ble bokført på
drift. Denne refusjonen bokføres i sin helhet på investeringsregnskapet i 2014.
Det henvises til områdenes kapitler for mer informasjon.
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Driftsutgifter
Totalt beløp driftsutgiftene seg til 742,4 mill kr i 2014. I 2013 var de totale driftsutgiftene på 671,3
mill kr, noe som gir en økning på 71,1 mill kr, dvs. 10,6 %.
Figuren til høyre viser
sammensetningen mellom lønn og
sosiale utgifter, andre
driftsutgifter og avskrivninger.
For 2014 har andelen
avskrivninger gått noe ned. Det
samme har andelen lønn og
sosiale utgifter, mens andelen
andre driftsutgifter har gått noe
opp.

Lønn og sosiale utgifter
Lønn og sosiale utgifter var på 455,3 mill kr kroner i 2014. Dette utgjorde 622,58 årsverk.
Lønnsutgiftene økte med 41,8 mill kr fra 2013 til 2014. Dette er en økning på 10,1 %.
Lønnsoppgjøret i kommunalt tariffområde hadde en årslønnsvekst på 3,1 % fra 2013 til 2014. Den
øvrige veksten forklares blant annet av 10,58 flere årsverk.
Det er et avvik i forhold til budsjett på 14,9 mill kr som kan relateres direkte til områdene. Av dette
beløpet er det et budsjettmessig positivt avvik på sykepenger med 7,8 mill kr. Utdypende
kommentarer følger under hvert område.

Andre driftsutgifter
Andre driftsutgifter består i denne oversikten av kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
tjenesteproduksjon (f.eks. kjøp av vikartjenester, forbruksmateriell, skyss for skoleelever,
bygningsmateriell, vask av tekstiler, m.m.), og som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Dette
kan dreie seg om kjøp av tjenester fra private, interkommunale selskaper (IKS), revisjon og
legevakt. I tillegg omfatter posten blant annet sosialhjelp, driftstilskudd til Nannestad kirkelige
fellesråd og utgifter innenfor barneverntjenesten.
Posten andre driftsutgifter var på 255,7 mill kr i 2014 mot 228,5 mill kr i 2013. Dette gir en
kostnadsøkning på 27,2 mill kr eller 11,9 % fra 2013 til 2014.
Sett opp mot justert budsjett for 2014 var det et merforbruk på 21,2 mill kr (9,1 %), hvorav 19,9
mill kr gjelder områdene. Innenfor oppvekst og kultur ses det merforbruk på blant annet konsulentog kontrolltjenester (7,3 mill kr, hvorav barnevern 6,9 mill kr), refusjoner til stat, andre kommuner,
m.m. (ca. 3 mill kr) og skoleskyss (ca. 900.000 kr). På området helse- og omsorg ser vi merutgifter
på blant annet kjøp av vikartjenester (2,4 mill kr), drift og vedlikehold av leiebiler og medisinsk
forbruksmateriell.
Avvik på denne posten må ses litt i sammenheng med positivt avvik på inntektene. Avvikene
forklares nærmere under kapitlene for områdene.
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Figuren til høyre viser at områdene
Oppvekst og kultur (48,2 %) og Helse og
omsorg (27,3 %) er de største områdene
målt i netto driftsutgifter.
Deretter følger Sentraladministrasjonen
(11,7 %) og Teknisk (9,8 %).
Netto finansposter utgjør 0,7 %.

Årets avskrivninger
Årets avskrivninger er på 31,4 mill kr. Dette
er en økning på 2,1 mill kr i forhold til
2013. Årsaken til denne økningen er blant
annet at Maura skole, ny hall ved Maura skole og nye ledningsnett ble tatt i bruk i 2014.

Eksterne finanstransaksjoner
Posten eksterne finanstransaksjoner utgjør 36,7 mill kr mot 32,4 mill kr året før. Dette gir en økning
på 4,3 mill kr.
Ved utgangen av 2014 utgjør netto renter og avdrag 4,9 % av kommunens driftsinntekter mot 4,5 %
året før. Minimumsavdrag og lavt rentenivå på innlån bidrar fortsatt til å holde netto finans på et
rimelig lavt nivå. God avkastning på plasseringene er også en viktig bidragsyter i dette regnestykket.
Sum renteutgifter utgjorde 24,8 mill kr og dette er 2,1 mill kr mindre enn året før. Rentenivået har
vært lavt i Norge over lengre tid. Lån med flytende rente har blant annet nytt godt av dette.
Norges Banks styringsrente ble redusert fra 1,5 % til 1,25 % i desember 2014, for å motvirke faren
for en markert nedgang i norsk økonomi som følge av en lavere oljepris.
Norges Banks analyser tilsier en styringsrente på om lag 1 % de neste årene. Dette innebærer at
oppgangen i styringsrenten nå anslås å komme senere enn tidligere antatt.
Avdragene utgjorde i 2014 28 mill kr mot 25,1 mill kr. året før. Kommunestyret har vedtatt å betale
avdrag som tilsvarer minimumsreglene i kommuneloven, altså at gjelden som minimum skal nedbetales i takt med kapitalslitet (k-sak 43/09). Minste lovlige avdrag etter kommunelovens § 50 nr. 7
utgjør i 2014 26,5 mill kr.
Renteinntekter og avkastning på kommunens plasseringer beløp seg til 16,1 mill kr i 2014.
I 2013 var beløpet 19,7 mill kr. Nedgangen skyldes først og fremst mindre avkastning på
plasseringer i aksjemarkedet, men også lavere renteinntekter på bankplasseringer og
pengemarkedsfond.
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Tabellen nedenfor viser kommunens plasseringer ved utgangen av 2014 fordelt på forskjellige
aktivaklasser. Oversikten viser også avkastning på hver plassering og samlet for hver aktivaklasse.
Plassering av aktiva 2014
IB 01.01.2014
Bank
Danske Bank
Nordea
DnB
Sum bank
Pengemarkedsfond
Nordea Kreditt
Nordea Likviditet Pensjon
Nordea Likviditet OMF
Storebrand Rente+
Sum pengemarkedsfond
Obligasjonsfond
Storebrand Norsk Kreditt IG 20
Storebrand Livsforsikring AS 2008-2014
Pareto Høyrente
DI Norsk Obligasjon Institusjon
Nordea Norsk Kredittobligasjon I
Sum obligasjonsfond
Aksjefond
Nordea Stabil Avkastning
Nordea Stabile Aksjer Global
KLP Aksjeglobal Indeks II
Skagen Global
Sum aksjefond
SUM

Sum avk 2014

Avk %

UB 31.12.2014

Andel

68 986 805,99
1 300 267,54
1 063 685,01
71 350 758,54

2 844 993,11
7 169,57
327,51
2 852 490,19

3,00 %
0,55 %
0,03 %
3,00 %

82 107 651,73
239 317,62
82 346 969,35

28,9 %

49 558 293,78
47 502 878,50
12 249 169,69
2 156 871,80
111 467 213,77

1 733 287,75
1 485 696,85
394 594,72
32 341,00
3 645 920,32

3,50 %
51 291 581,53
3,13 %
48 988 575,35
3,22 %
12 643 764,41
1,50 %
2 189 212,80
3,27 % 115 113 134,09

40,5 %

5 642 001,91
7 000 000,00
10 172 347,11
5 161 678,89
19 976 865,29
47 952 893,20

304 912,00
183 147,22
179 089,89
284 300,03
1 387 289,24
2 338 738,38

5,40 %
2,62 %
1,76 %
5,51 %
6,94 %
4,88 %

5 946 913,91
15 351 437,00
5 445 978,92
21 364 154,53
48 108 484,36

16,9 %

11 508 820,63
11 226 711,00
10 249 266,78
1 533 451,23
34 518 249,64
265 289 115,15

1 119 456,96
2 008 999,35
1 106 524,01
242 930,30
4 477 910,62
13 315 059,51

9,73 %
17,89 %
10,80 %
15,84 %
12,97 %
5,02 %

12 628 277,58
13 235 710,35
11 355 790,79
1 776 381,53
38 996 160,25
284 564 748,05

13,7 %
100,0 %

Kommentarer til tabellen:
Tabellen viser at kommunen i 2014 har hatt en samlet avkastning på plasseringene på 5 % eller
13,3 mill kr. Dette er 4,8 mill kr bedre enn opprinnelig budsjett. Avkastningen året før var på
6,8 %. Det vises til utdypende kommentarer i særskilt finansrapportering.
Avsetninger til og bruk av fond
Det samlede bruket av fond er på 2,3 mill kr. Av dette beløpet utgjorde avsetninger til fond
33,4 mill kr, og bruk av fond 35,7 mill kr.
Bruk av fond
Den største posten gjelder disponering av fjorårets udisponerte resultat som ble avsatt til
disposisjonsfondet på 22,1 mill kr.
Øvrige store poster gjelder blant annet hverdagsrehabilitering (1,5 mill kr), utstyr til helse og
omsorg (500.000 kr), midler til belysning (150.000 kr), prosjekt friluftsliv, premieavvik, turnuslege
og Plansmie. Videre er 6,3 mill kr benyttet av bundne fond. De største postene er bruk av selvkostfondsmidler (avløp 2,6 mill kr), voksenopplæring, NyGiv-midler og psykologisk tjeneste.
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Avsetning til fond
Når det gjelder avsetninger gjort i 2014, er 4,7 mill kr avsatt til bundne fond. De største postene er
midler til selvkostfond, midler til tverrfaglig prosjekt innenfor psykisk helse og midler til
psykologstilling.
Avsetning til disposisjonsfond utgjør 27,7 mill kr, herav avsetning av fjorårets udisponerte resultat
på netto 21,5 mill kr og en andel av premieavviket på 6,2 mill kr.

Balanseregnskapet
Balanseregnskapet viser kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital, dvs. hva kommunen eier av
penger og gjenstander og på hvilken måte disse er anskaffet.

BALANSE

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EIENDELER
Anleggsmidler
herav utlån, aksjer, andeler
Omløpsmidler
herav kortsiktige fordr.

1 025 874 1 057 725 1 145 158 1 146 319
31 928
34 549
36 044
39 952
232 743 254 973 291 799 401 796
36 284
25 449
32 704
30 864

1 247 637
47 455
302 654
43 799

1 342 696
51 917
351 361
45 357

1 429 587
50 984
390 692
52 854

Sum eiendeler

1 258 617 1 312 698 1 436 957 1 548 115

1 550 291

1 694 057

1 820 279

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
36 472
55 778
85 206
17 354
21 596
34 369
46 667
Herav:
Disposisjonsfond
47 984
45 438
53 922
71 646
102 047
104 602
119 365
Bundne driftsfond
20 052
28 107
22 261
22 622
23 893
27 918
26 206
Ubundne invest.fond
69 856
73 390
62 498
62 498
62 498
62 498
62 498
Bundne invest.fond
930
1 167
1 512
1 667
993
304
1 481
Regnsk.messig mindreforbruk
0
7 723
15 967
12 127
1 633
22 133
0
Regnsk.messig merforbruk
-15 395
-5 848
-1 800
0
0
0
0
Udisponert i inv.regnskapet
0
0
0
0
0
0
0
Udekket i inv.regnskapet
-5 455
0
0
-16 281
-4 209
-335
0
Endret regnskapsprinsipp
4 293
-5 265
-5 265
-5 265
-5 265
-5 266
-5 266
Likviditetsreserve
1 505
0
0
0
0
0
0
Kapitalkonto
-87 298
-88 934
-63 889 -131 660 -159 994 -177 484 -157 618
Langsiktig gjeld
1 140 342 1 181 041 1 266 534 1 347 740 1 415 726 1 553 361 1 659 321
Kortsiktig gjeld
81 803
75 879
85 217 183 021
112 969
106 327
114 290
Sum egenkapital og gjeld

1 258 617 1 312 698 1 436 957 1 548 115

1 550 291

1 694 057

1 820 279
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Balansens sammensetning per 31.12.2014:
Ved utgangen av 2014 utgjør anleggsmidlene i
kommunen 79 % av eiendelene, mens den
langsiktige gjelden, som består av pensjonsforpliktelser 48 % og lånegjeld 52 %, utgjør 92 %.

Anleggsmidler
Herav:

79 % Egenkapital
50 %

Langsiktig gjeld

3%
91 %

Faste eiendommer

2 % Herav:

Maskiner/biler

4%

Pensjonsforpliktelse

48 %

Utlån

1%

Lån

52 %

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser utgjør en
Aksjer og andeler
vesentlig andel av eiendeler og gjeld i balansen.
Pensjonsmidler
Arbeidstakere opptjener rett til en framtidig pensjon
Omløpsmidler
over den tid de er ansatt i kommunen.

44 %
0%

21 % Kortsiktig gjeld

6%

Pensjonsforpliktelsen på et gitt tidspunkt vil være den forholdsmessige andel av nåverdien av
framtidige pensjonsutbetalinger som er opptjent av de ansatte på dette tidspunkt.
Pensjonsmidlene er midler til dekning av framtidige pensjonsutbetalinger. De bokførte pensjonsforpliktelsene er 177,6 mill kr større enn de bokførte pensjonsmidlene.
Egenkapitalen i kommunen er på 3 %. Nannestad kommunes omløpsmidler dekker kommunens
kortsiktige gjeld.

Eiendeler
Anleggsmidler
Anleggsmidlene, som er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, har siste regnskapsår økt med
86,9 mill kr. Ny avlastningsbolig og nye ledningsnett er blant bidragsyterne til økningen i faste
eiendommer og anlegg. Pensjonsmidlene øker med 52,7 mill kr fra 2013 til 2014.
Bokført verdi av kommunens pensjonsmidler utgjør 622,2 mill kr. Dette er de midlene som
kommunen gjennom pensjonsselskapene Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse
har til disposisjon for dekning av løpende pensjonsutgifter.
Omløpsmidler
Eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk går under posten omløpsmidler. Vi snakker
gjerne om en tidshorisont på ett år. Her inngår kortsiktige fordringer, premieavvik, bokførte verdier
av aksjer og andeler, obligasjoner og løpende likvide midler. Omløpsmidlene økte med 39,3 mill kr
til 390,7 mill kr i 2014.
Arbeidskapital er differansen mellom
omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og
fungerer som en likviditetsreserve for
å fange opp forsinkelser mellom innog utbetalinger. Arbeidskapitalen
inneholder reserver (fondsmidler) som
kan brukes til framtidige investeringer.
Av grafen til høyre ser vi at
arbeidskapitalen har økt fra 245 mill
kr i 2013 til 276,4 mill kr i 2014. Dette
betyr at Nannestad kommune har
anskaffet 31,4 mill kr mer penger enn hva den har brukt.
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Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Egenkapitalen var ved utgangen av 2014 på 46,7 mill kr. Dette er en økning på 12,3 kr mill fra året
før. Kapitalkontoen viser i hovedsak kommunens egenfinansiering av anleggsmidlene. Kontoen er
negativ med 157,6 mill kr i 2014 mot minus 177,5 mill kr ved utgangen av 2013. Ved utgangen av
fjoråret var kommunens egenkapitalandel på 3 %.
Gjermå-midlene er fortsatt helt avgjørende for kommunens egenkapital- og likviditetssituasjon.
Uten disse midlene intakt ville situasjonen vært kritisk i store deler av året. Disse midlene gir
Nannestad kommune et meget verdifullt økonomisk handlingsrom.
Langsiktig gjeld
Nannestad kommunes samlede langsiktige gjeld består av pensjonsforpliktelser, lånegjeld knyttet til
investeringer og innlånte midler fra Husbanken til videre utlån (startlån). Ved utgangen av 2014
utgjorde den langsiktige gjelden 1 659,3 mill kr mot 1 553,4 mill kr året før.
Kommunens pensjonsforpliktelser utgjør 799,8 mill kr. Dette er den bokførte summen av de
fremtidige pensjonskostnadene som kommunen er forpliktet til å dekke for sine nåværende og
tidligere ansatte. Begrepet må ikke forveksles med begrepet pensjonsmidler som inngår under
balanseposten anleggsmidler.
Lånegjelden knyttet til investeringer i bygg og anlegg utgjør nå 859,5 mill kr. Lånegjelda økte med
64,2 mill kr fra 2013. Det ble tatt opp et nytt sertifikatlån i 2014 på 85 mill kr.
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (KOSTRA) utgjør 98,3 % ved utgangen av 2014
mot 100,1 % året før. Gjennomsnittet i Akershus ligger på 78,8 %. Blant ØRU-kommunene ligger
Ullensaker på 123,6 % mens Nes ligger på 54 %.
Netto lånegjeld pr innbygger utgjør for Nannestad sin del 61 650 kr, mens i Ullensaker er den på
76 560 kr og i Nes 33 115 kr. Snittet i Akershus er på 51 524 kr.
Tabellen nedenfor viser utviklingen av lånegjelden pr innbygger i Nannestad kommune.
Bærekraftig økonomi, netto lånegjeld
Netto lånegjeld i kr per innbygger ekskl
pensjonsforpliktelse
Utvikling i netto lånegjeld per
innbygger i % ekskl pensjonsforpliktelse

2009

2010

2011

2012

2013

2014

56 170

56 893

55 892

59 147

61 391

61 650

-2,9

1,3

-1,8

5,8

3,8

0,4

Gjelden pr. innbygger har økt med 0,4 %. Dette utgjør 259 kr pr. innbygger. Gjeld i prosent av
driftsinntekter og gjeld i kroner pr innbygger gikk noe opp fra 2013 til 2014.
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Noen nøkkeltall, drifts- og balanseregnskap
Driftsregnskapet:
Bto dr.res i % av innt.
Nto rtr/avdr i % av innt
Nto dr.res i % av innt
Balansen:
Brutto lånegjeld
Utlån HB, pensjonsforplikt.
Netto lånegjeld

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1,3 %
11,0 %
-5,5 %

4,8 %
5,8 %
3,3 %

5,7 %
6,1 %
3,7 %

5,4 %
6,4 %
3,2 %

4,9 %
5,6 %
3,3 %

6,5 %
4,5 %
6,1 %

0,4 %
4,9 %
-0,3 %

1 140 342 1 181 041 1 266 534 1 347 740 1 415 726 1 553 361 1 659 321
-492 125 -532 887 -576 126 -647 322 -728 763 -806 483 -855 129
648 217
648 154
690 408
700 418
686 963
746 878
804 192

Nto gjeld i % av innt

130,3 %

115,5 %

119,7 %

114,3 %

102,6 %

104,0 %

107,9 %

Arbeidskapitalens driftsdel
Sum omløpsmidler
- ubrukte lånemidler
- inv.fond og b.dr.fond
Netto omløpsmidler drift
- kortsiktig gjeld
Arbeidskapitalens driftsdel

232 743
-27 171
-90 838
114 734
-81 802
32 932

254 973
-34 383
-102 664
117 926
-75 879
42 047

291 799
-57 487
-86 271
148 041
-85 218
62 823

401 796
-69 762
-86 787
245 247
-183 021
62 226

302 654
-11 946
-87 384
203 324
-112 969
90 355

351 361
-37 031
-90 720
223 610
-106 327
117 283

390 692
-75 966
-90 185
224 541
-114 290
110 251

6,6 %

7,5 %

10,9 %

10,2 %

13,5 %

16,3 %

14,8 %

AK's driftsdel i % av innt

Tabellen viser at 4,9 % av inntektene til kommunen har gått med til å betjene netto renter og avdrag.
For hver krone kommunen fikk i inntekt/overføring i 2014, gikk 4,9 øre til å betjene netto renter og
avdrag. Året før var nivået 4,5 %, det vil si en økning på 0,4 øre pr. krone i 2014.
Brutto lånegjeld har økt fra 2013 til 2014. Økningen skyldes både opptak av nye lån (sertifikatlån)
og økte pensjonsforpliktelser. Som en følge av låneopptaket, finner vi også at netto gjeld i prosent
av inntektene har økt fra 104 % i 2013 til 107,9 % i 2014.
Netto omløpsmidler drift viser noe oppgang fra 2013 til 2014. En økning i den kortsiktige gjelden
gir en reduksjon i arbeidskapitalens driftsdel i % av driftsinntektene.

Garantiansvar
Nannestad kommunes garantiansvar pr 31.12.2014 utgjorde 39,9 mill kr. Dette gir en samlet økning
i garantiansvaret med 7,9 mill kr fra forrige år.
Bjerke IL Fotball søkte om kommunal garanti for oppsetting av nytt klubbhus, og ble i kommunestyret (k-sak 14/10) innvilget garanti for inntil 3,3 mill kr for en periode på inntil 30 år.
I kommunestyret, sak 36/14, fikk Nannestad Skisenter Åslia fornyet og utvidet sin lånegaranti.
Garantien gjelder for lånets hovedstol, maksimalt 4 750 000 kr med tillegg på 10 % av til enhver tid
gjeldende hovedstol til dekning for eventuelle påløpte renter og omkostninger (maksimalt
garantiansvar er 5 225 000 kr).
Spesifisert oversikt over garantibeløpene framgår som note 3 til regnskapet for 2014. Risikoen
(sannsynligheten for realisering) anses som moderat, sett i forhold til hvilke type virksomheter det
er gitt garanti for.
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Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet er en oversikt over utgiftene knyttet til investeringer i bygg og anlegg, utlån
av etableringslån, kjøp og salg av eiendommer mv. – og hvordan utgiftene til disse formålene er
dekket.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sum inntekter

Av et samlet
finansieringsbehov på
67,4 mill kr, er 56,4 mill
kr finansiert ved bruk av
lån.

I tabellene nedenfor
følger en skjematisk
oppstilling over
investeringene i
Nannestad kommune.

Sum utgifter
Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov

4 127

4 684

9 321

6 897

1 629

2 806

14 475

37 484

16 890

68 313

52 072

54 605

76 284

60 034

5 517

20 367

19 110

9 932

30 685

20 411

21 859

38 874

32 573

78 102

55 107

83 661

93 889

67 418

Dekket slik:
Bruk av lån

19 238

19 808

56 816

32 485

69 816

71 915

56 365

Mottatte avdrag på utlån

3 158

3 341

3 851

2 956

2 795

4 333

4 243

Salg av aksjer og andeler

0

0

0

48

664

0

Bruk av tidligere års udisponert

0

0

0

0

0

0

390

769

4 966

3 336

5 440

7 914

1 000

1 577

0

74

8 703

5 655

2 545

10 892

0

0

0

538

0

0

0

794

689

0

6 110

0

0

0

0

Sum finansiering

33 419

32 573

78 102

38 825

79 583

93 554

67 418

Udekket/udisponert

-5 455

0

0

-16 282

-4 078

-335

0

Overføringer fra driftsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserve

10 095

155
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Prosjekt 6255/6256 Maura skole ombygging og Maura skole flerbrukshall/klasserom
Prosjektet har hatt en ferdigbefaring og anses å være tilnærmet avsluttet. Budsjettene er holdt, og
det er påløpt noe i sluttutbetalinger i 2014.
Sluttrapport vil bli utarbeidet når sluttoppgjør med entreprenør er avsluttet. Sluttoppgjør er først og
fremst kontraktsforhold i NS 8407.
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Prosjekt 6268 Avlastnings-/omsorgsbolig
Med bakgrunn i omsorgsplan for 2012-2025 vedtatt i kommunestyresak 8/12 og kommunestyrets
økonomiplanvedtak for perioden 2014-2017 i k-sak 17/13, ble ny avlastnings-/omsorgsbolig
ferdigstilt i 2014.
Bygget inneholder 6 omsorgsleiligheter for yngre funksjonshemmede og 4 avlastningsboliger
(også for funksjonshemmede) og er lokalisert i Prestmosvegen 7, like ved Familiens hus i
Nannestad sentrum. Kostnadene til prosjektet ble dyrere enn opprinnelig budsjettert med brutto
byggekostnader på 23 mill kr. I utgangspunktet ble det i økonomiplanen avsatt 15 mill kr (inkl.
mva.). Finansieringsgrunnlaget var lån (7 500 000 kr), salg av Myrstadveien 12 (2 500 000 kr) og
investeringstilskudd (5 000 000 kr). Samtidig har investeringstilskuddet økt med over 6 mill kr til
11,27 mill kr.

Sluttrapporter for investeringsprosjekter
I 2014 ble det utarbeidet og behandlet følgende sluttrapporter for investeringsprosjekter:
Prosjekt
6112
6117
6123

Prosjektnavn
Løken pumpestasjon – rehabilitering
Diverse kloakkprosjekter Løken
Kloakksanering Bjørnevegen

K-sak
14/102
14/103
14/104

Div. bilder fra Etappe 2 og Melby.
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Selvkostregnskaper
Nannestad kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer
for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, februar 2014).
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene
som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger innenfor de
områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling.
Tallene er i det alt vesentlige hentet fra ansvar 61000 Kommunalteknikk, funksjonene 3400 og 3450
Vann, funksjonene 3500 og 3530 Avløpsnett, funksjon 3540 Septikk og funksjonene 3550 og 3570
Renovasjon.
Kommunens selvkostregnskaper for 2014 er gjort opp med følgende resultat:
Etterkalkyle selvkost 2014
Gebyrinntekter
Øvrige driftsinntekter
Driftsinntekter
Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Kalkulatorisk rente (2,68 %)
Indirekte netto driftsutgifter
Indirekte avskrivningskostnad
Indirekte kalkulatorisk rente (2,68 %)
Driftskostnader
Resultat
Kostnadsdekning i %
Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,68 %)
Selvkostfond 31.12

Etterkalkyle selvkost 2014

Gebyrinntekter
Øvrige driftsinntekter
Driftsinntekter
Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Kalkulatorisk rente (2,68 %)
Indirekte netto driftsutgifter
Indirekte avskrivningskostnad
Indirekte kalkulatorisk rente (2,68 %)
Driftskostnader
+ Tilskudd/subsidiering
Resultat
Kostnadsdekning i %
Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,68 %)
Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12

Vann

Avløp

Renovasjon

Septikk

Totalt

12 776 169
353 986
13 130 155
9 017 190
1 803 803
624 761
566 855
4 877
2 929
12 020 415
1 109 739
109,2 %

24 763 783
517 172
25 280 955
18 805 933
5 421 142
3 136 975
736 906
9 370
5 838
28 116 165
-2 835 209
89,9 %

8 826 315
2 900
8 829 215
8 557 858
0
0
398 095
2 765
2 551
8 961 269
-132 054
98,5 %

3 053 334
293 422
3 346 756
2 276 077
0
0
276 341
1 972
989
2 555 378
791 378
131,0 %

49 419 601
1 167 480
50 587 081
38 657 058
7 224 945
3 761 736
1 978 197
18 984
12 307
51 653 227
-1 066 146
97,9 %

6 113 256
1 109 739
178 895
7 401 891

8 377 959
-2 835 209
186 735
5 729 485

168 534
-132 054
2 750
39 230

-55 269
791 378
9 133
745 242

14 604 480
-1 066 146
377 513
13 915 848

Feiing

1 094 348
704 516
1 798 864
1 798 380
0
0
194 180
598
507
1 993 665
0
-194 800
90,2 %
-119 912
-194 800
-5 830
-320 542

Reguleringsplaner
577 046
117 379
694 425
1 132 604
0
0
511 849
2 065
2 569
1 649 087
-954 662
0
42,1 %
0
0
0
0

Bygge- og
eierseksj.saker
2 271 613
102 000
2 373 613
2 340 445
16 075
1 078
789 669
2 670
3 406
3 153 343
-779 730
0
75,3 %
0
0
0
0

Kart og
oppmåling

Totalt

1 498 052
621 767
2 119 819
1 746 751
20 000
3 488
438 384
1 782
2 103
2 212 508
0
-92 689
95,8 %

5 441 059
1 545 662
6 986 721
7 018 180
36 075
4 566
1 934 082
7 115
8 585
9 008 603
-1 734 392
-287 489
77,6 %

529 679
-92 689
12 967
449 957

409 767
-287 489
7 137
129 415

Nannestad kommune benytter Momentum Selvkost for beregning av selvkost.
I selvkostkalkyen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt henførte indirekte
driftsutgifter (administrasjonsutgifter).
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Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av
fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men
representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes
restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente
+ 1/2 %-poeng. I 2014 var denne lik 2,68 %.
Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i
selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av
en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt.
Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten.
Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet
gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som
stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen 2019.
I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide
forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste
økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er
det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell
etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst
mulig svingninger i de kommunale gebyrene.
Selvkostfond pr 31.12.14 (inkl. rente på fond):
Selvkostområde
Vann
Avløp
Renovasjon
Septikk
Feiing (fremførbart underskudd)
Kart og oppmåling

Avsetning til (+)/bruk av Kalkulert renteinntekt
selvkostfond (-)
(2,68 %)
1 109 740
178 895
- 2 835 209
186 735
- 132 054
2 750
736 109
9 133
-194 800
- 5 830
- 92 689
12 967

Fond 31.12.14
7 401 891
5 729 485
39 230
745 242
-320 542
449 957
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Administrativ organisasjon
Organisasjon
Kommunen ledes av rådmannen. Rådmannens ledergruppe består av 3 kommunalsjefer,
økonomisjef og personal- og organisasjonssjef. Kommunalsjefene har ansvar for i alt 16
virksomheter. Det er i løpet av 2014 foretatt organisasjonsmessige justeringer med virkning fra 1.
januar 2015.
Rådmannen er kommunens administrative leder, og står ansvarlig overfor kommunestyret for hele
den kommunale virksomheten.
Rådmannens viktigste oppgaver er å:
 legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet
 styre og utvikle forvaltning, tjenester og tilbud
 styre og utvikle organisasjonen.
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Likestilling
Nannestad kommune har 814 ansatte, hvorav 666 kvinner og
148 menn. Ved utgangen av 2014 var våre ansatte fordelt på
622,58 årsverk. Tallene for årsverk er hentet ut fra
lønnssystemet, og viser faktisk stillingsstørrelse utbetalt i
desember måned. Vikarer og engasjementer er ikke med. Det
vil derfor være avvik mellom data hentet ut fra
lønnssystemet og årsverk iht. vedlegg 1.
Som vi ser av figuren til høyre gir dette en kvinneandel på
81,8 %. Ser vi alle ansatte under ett i kommunen er
fordelingen mellom menn og kvinner svært tradisjonell, med
hovedvekt av kvinner innenfor helse og omsorg og
barnehage.

På nasjonal basis blir det stadig flere kvinnelige ledere,
spesielt i mellomledersjiktet.
Dette er også tilfelle i Nannestad. I mellomledersjiktet er det
16 virksomhetsledere innenfor de tre områdene oppvekst og
kultur, helse og omsorg og teknisk. I tillegg medregnes
kommunelegen og leder av NAV.

Kommunens ledergruppe består av rådmannen (M), personalog organisasjonssjef (M), økonomisjef (M) og tre kommunalsjefer. Blant kommunalsjefene er det to kvinner og en mann. På
teknisk område er det en mannlig kommunalsjef. Området for
helse og omsorg har kvinnelig kommunalsjef, det samme har
området for oppvekst og kultur.
Kjønnsbalansen er noe skjev, og vi kan i kommunens
ledergruppe også se et tradisjonelt mønster.

En oversikt over kommunens årsverk er vist i vedlegg 1.
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Sykefravær
Sykefraværet i Nannestad kommune er på totalt 7,9 %. Det er det laveste sykefraværet siden 2008.

Sykefravær i prosent
12,0
9,4

10,0
8,2
Prosent

8,0

9,6

8,4
7,6

8,0

7,4

8,6

8,6

8,0

7,9

6,0
4,0
2,0
År 2004

År 2005

År 2006

År 2007

År 2008

År 2009

År 2010

År 2011

År 2012 År 2013*) År 2014

*) Kun legemeldt fravær i 2013. Øvrige år; både egenmeldt og legemeldt sykefravær.

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en oversikt som gjelder hele landet, en statistikk som tar
utgangspunkt i det samme. Denne oversikten viser et sykefravær på 7,3 % for det legemeldte,
en nedgang på 0,6 % fra 2013.
Særlig fokus på IA-arbeid
Nannestad kommune har fokus på IA arbeidet. Ny IA handlingsplan er utarbeidet. Det er et klart
mål at sykefraværet i Nannestad kommune skal ned. Spesielt vil det være fokus på tjenestesteder
som har fravær over 10 %.
Det er nedsatt en IA gruppe bestående av IA kontakt på overordnet nivå samt IA kontakter innenfor
hvert enkelt område. Det er utarbeidet lokale IA planer innenfor hver virksomhet med utgangspunkt
i den overordnede planen. Dette arbeidet vil bli videreført og videreutviklet i samarbeid med NAV
arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten med et klart mål om videre reduksjon i sykefraværet.
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Nærmere om virksomhetene
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Område Politiske styrings- og kontrollorganer
Rammeområdet omfatter følgende ansvar:
 Ansvar 10000 Sentrale politiske organer
 Ansvar 10010 Valg
 Ansvar 11000 Andre styrings- og kontrollutvalg

RAMMEOMRÅDE Politiske styrings- og kontrollorganer (10000-11000)
R2014

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

Lønn

3 701 630

3 165 000

3 179 000 116,4 %

-522 630

4 005 228

Andre utgifter

2 802 003

2 618 000

3 079 000

91,0 %

276 997

2 546 285

Sum utgifter

6 258 000 103,9 %

6 503 633

5 783 000

Sum driftsinntekter

-219 423

-132 000

Finansieringsinnt.

-250 000

0

0

0

6 034 211

5 651 000

Finansieringsutg.
Netto dr.utg.

-245 633

6 551 513

84,1 %

-41 577

-163 237

-250 000 100,0 %

0

0

0

0

-287 211

6 388 276

-261 000
0

5 747 000 105,0 %

Netto forbruk i 2014 for hele rammeområdet ble 6 mill kr, som var 287 211 kr mer enn budsjettert.
Kostnaden for Romerike revisjon for perioden oktober-desember på 290 000 kr ble feilpostert og
skulle vært belastet dette området.

Ansvar 10000 Sentrale politiske organer
Ansvar 10000 dekker ordførerens kontor, kommunestyrets, innstillingsutvalgenes og
kontrollutvalgets virksomhet, samt økonomisk støtte til de politiske partiene.

Sentrale politiske organer (10000)
R2014

B2014

JB2014

Pst

Lønn

3 664 497

3 119 000

3 133 000

117,0 %

Andre utgifter

1 850 169

1 336 000

1 851 000

Sum utgifter

5 514 665

4 455 000

4 984 000

Sum driftsinntekter

-157 443

-27 000

Finansieringsinnt.

-250 000

Finansieringsutg.

Avvik

R2013

Resultat

-531 497

3 287 954

100,0 %

831

1 175 153

110,6 %

-530 665

4 463 107

-199 000

79,1 %

-41 557

-56 479

0

-250 000

100,0 %

0

0

0

0

0

0

0

5 107 223

4 428 000

4 535 000

-572 223

4 406 628

112,6 %

Kommentarer til tallene:
Netto forbruk i 2014 ble 5,1 mill kr, som er 572 223 kr mer enn budsjettert.
Sum som framkommer under «lønn» er godtgjøring til ordfører, varaordfører, innstillingsutvalgene,
kontrollutvalget og kommunestyrets medlemmer + lønn til politisk rådgiver i 80 % stilling. Beløpet
utgjorde i 2014 3,6 mill kr medregnet arbeidsgiveravgift. Budsjett for 2014 var 3,1 mill kr.
Årsakene til merforbruk skyldes hovedsakelig møtegodtgjøring. Årsregnskapene viser at det har
vært et merforbruk innen området over flere år.
Nannestad kommune har via Eidsvoll Ullensaker Blad utgitt informasjon om kommunen i januar og
august 2014 i form av 12 sider i avisen. Kostnadene for dette er 123 000 kr.
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Ansvar 10010 Valg
Ansvar 10010 dekker området Valg – (Stortings- og sametingsvalg/kommunestyre- og
fylkestingsvalg).

Valg (10010)
R2014
Lønn

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

345

0

0

-345

444 880

Andre utgifter

2 280

23 000

23 000

9,9 %

20 720

228 585

Sum utgifter

2 625

23 000

23 000

11,4 %

20 375

673 465

-13

0

-0

13

-42 823

Finansieringsinnt.

0

0

0

0

0

Finansieringsutg.

0

0

0

0

0

2 612

23 000

23 000

20 388

630 643

Sum driftsinntekter

11,4 %

Kommentarer til tallene:
På ansvar 10010 Valg var det satt av 23 000 kr til kurs i 2014. Reelle utgifter til kurs var
2 600 kr i 2014.

Ansvar 11000 Andre styrings- og kontrollorganer
Ansvar 11000 dekker kostnadene til revisjon, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede.

Andre styrings- og kontrollorganer (11000)
R2014
Lønn

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

36 789

46 000

46 000

80,0 %

9 211

272 393

Andre utgifter

949 554

1 259 000

1 205 000

78,8 %

255 446

1 142 547

Sum utgifter

986 343

1 305 000

1 251 000

78,8 %

264 657

1 414 941

Sum driftsinntekter

-61 966

-105 000

-62 000

99,9 %

-34

-63 935

Finansieringsinnt.

0

0

0

0

0

Finansieringsutg.

0

0

0

0

0

924 377

1 200 000

1 189 000

264 623

1 351 006

77,7 %

Kommentarer til tallene:
Romerike Revisjon IKS ble operativt i 2014 (vedtatt opprettet i 2012). Revisjonskostnadene for
2014 er på totalt 1,2 mill kr mot 1,1 mill kr foregående år.
Ved en inkurie er faktura på tilskudd fra eierkommuner på 290 000 kr for perioden oktober til
desember 2014 fra Romerike Revisjon IKS belastet 12010 Rådmannens stab. Denne kostnaden
skulle vært ført på ansvar 11000, andre styrings- og kontrollorganer.
Sum som framkommer under «andre utgifter» er kostnadene til betaling for revisjonstjenester til
Øvre Romerike revisjonsdistrikt (i perioden frem til 31.05.14) og Romerike revisjon IKS.
Sum som framkommer under «lønn» dekker godtgjøring til eldrerådets og rådet for funksjonshemmedes medlemmer og varamedlemmer.
Eldrerådets forbruk i 2014 beløp seg til 26 044 kr (budsjett 40 000 kr) mot 59 826 kr i 2013.
Rådet for funksjonshemmede hadde et forbruk i 2014 på 18 073 kr (budsjett 30 000 kr) mot 16 728
kr i 2013.
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Antall behandlede saker i kommunestyret, innstillingsutvalgene og andre utvalg
Organ

2011

2012

2013

2014

Kommunestyret
Forvaltnings- og
økonomiutvalget
Plan- og utviklingsutvalget
Naturressurs- og miljøutvalget *
Omsorgs- og oppvekstutvalget *
Oppvekst- og kulturutvalget
Bistand- og omsorgsutvalget
Kontrollutvalget
Administrasjonsutvalget
Arbeidsmiljøutvalget
Tilsettingsutvalget
Klagenemnda

156
107

119
124

86
74

113
103

55
26
33
11
6
54
24
24
218
1

76

63

57

44
27
52
33
36
165
5

32
34
39
27
42
179
1

40
40
38
28
26
189
0

* Naturressurs- og miljøutvalget ble nedlagt etter valget i 2011. Saksområdene ble overført til Plan- og
utviklingsutvalget. Samtidig ble Omsorgs- og oppvekstutvalget nedlagt og ansvarsområdet overført til og delt mellom
Oppvekst- og kulturutvalget og Bistand- og omsorgsutvalget.

Likestilling - folkevalgte i Nannestad kommune
Valgte representanter til kommunestyret for perioden 2011-2015
Antall
representanter

Herav kvinner

Herav menn

Det norske Arbeiderparti
Sosialistisk Venstreparti
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Venstre

11
1
6
7
1
2
3

4
0
1
3
1
1
0

7
1
5
4
0
1
3

I alt

31

11

20

Parti

Dette gir en fordeling på 35,5 % kvinner og 64,5 % menn. Ordfører for perioden 2011-2015 er
Anne-Ragni K. Amundsen. Varaordfører er Hans Thue. Begge representerer Nannestad
Arbeiderparti.
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Område Sentraladministrasjonen
Rammeområdet omfatter følgende ansvar:
 Ansvar 12010 Rådmannskontoret
 Ansvar 12020 Økonomiseksjonen
 Ansvar 12040 Kommunelege og miljø
 Ansvar 12050-12052 Personal- og organisasjonsseksjonen
 Ansvar 12060 Personalpolitiske tiltak
 Ansvar 12080 NAV Nannestad

RAMMEOMRÅDE Sentraladministrasjonen (12010-12080)
R2014

B2014

JB2014

Pst

Lønn

38 082 992

38 743 000

40 311 000

Andre utgifter

40 527 234

48 360 000

Sum utgifter

Avvik

R2013

94,5 %

2 228 008

32 713 874

39 140 000 103,5 %

-1 387 234

36 091 238

78 610 226

87 103 000

98,9 %

840 774

68 805 112

Sum driftsinntekter

-12 317 890

-10 758 000

-11 707 000 105,2 %

610 890

-13 088 781

Finansieringsinnt.

-3 654 995

-729 000

-2 228 000 164,0 %

1 426 995

-376 580

958 772

300 000

300 000 319,6 %

-658 772

2 344 741

63 596 112

75 916 000

2 219 888

57 684 492

Finansieringsutg.
Netto dr.utg.

79 451 000

65 816 000

96,6 %

Resultat

Kommentarer til tallene:
Netto forbruk i 2014 ble ca. 2,2 mill kr mindre enn justert budsjett.
Lønn:
Forbruket til de enkelte stabsenhetene varierte mellom 61,9 % og 100,36 %. I sum bidrar dette til et
mindreforbruk for året på 2,2 mill kr. Se kommentarer innenfor det enkelte ansvar i området.
Andre utgifter:
Posten viser et merforbruk på 1,4 mill kr i forhold til budsjett for ansvarsområdet. Merforbruket er
kommentert av det enkelte ansvar.
Inntekter:
Merinntekten utover justert budsjett på 610 890 kr skyldes blant annet refusjon sykepenger og
refusjonsinntekter fra NAV.
KOSTRA 2014:
I 2013 var det kun Ullensaker som hadde lavere netto driftsutgifter per innbygger enn Nannestad.
Dette har endret seg i 2014, og vi ser av tabellen på neste side at Nannestad har høyere netto
driftsutgifter pr innbygger enn både Eidsvoll og Ullensaker. Økningen i Nannestad skyldes i stor
grad betydelige kostnader innenfor støttetjenestene for voksne og barn, samt en høyere andel elever
som får spesialundervisning.
I 2014 var det kun Ullensaker kommune som hadde mer netto lånegjeld per innbygger enn
Nannestad. Økningen fra 2013 til 2014 kommer av at Nannestad tok opp 85,3 mill kr i lån til nye
investeringsformål i 2014. Sammenlignet med gjennomsnittet for Akershus, så har Nannestad
kommune en høy netto lånegjeld per innbygger.
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Netto dr.utg. per innb
i kr til adm. styring,
fellesutg

Lønn adm. styring,
fellesutg i % av totale
lønnsutg.

Brutto driftsutgifter til
politiske styring pr
innb.

8,8 % av totale lønnsutgifter benytter
Nannestad til å lønne personer innenfor
administrativ styring. Dette er en
nedgang fra 2013 hvor Nannestad brukte
9,1 %.

Nannestad 2007
Nannestad 2008
Nannestad 2009
Nannestad 2010
Nannestad 2011
Nannestad 2012
Nannestad 2013
Nannestad 2014
Eidsvoll 2014
Gjerdrum 2014
Hurdal 2014
Nes 2014
Ullensaker 2014
Gj.snitt Akershus 2014

Netto lånegjeld i kr per
innbygger ekskl
pensjonsforpliktelse

Ulike måter å fordele fellesutgifter på
gjør sammenligning av dette nøkkeltallet
med andre kommuner vanskelig.

KOSTRA
ADM.STYRING,
FELLESUTG. M.M.
KONSERN

Frie inntekter i kroner
per innbygger

Ser vi på utviklingen i netto driftsutgifter
per innbygger til administrasjon, finner
vi at den er økt fra 2013 til 2014 med
113 kr. Tallet er allikevel på et lavere
nivå enn for årene 2011 og 2012, og
ligger godt under gjennomsnittet for
Akershus.

2014

Netto driftsutgifter i
kroner per innbygger
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26 079
28 763
29 611
31 202
38 731
41 749
42 546
46 668
43 972
50 481

27 529
28 123
31 096
32 484
40 230
43 540
45 007
45 919
45 006
48 310

59 490
57 826
56 170
56 893
55 892
60 288
63 439
64 100
48 521
57 632

3 042
2 911
3 816
3 301
3 972
3 885
3 672
3 785
3 404
4 766

9,7
6,9
10,1
7,0
7,9
9,0
9,1
8,8
6,8
9,9

381
272
332
247
310
351
402
426
222
349

46 735 44 738
44 040 45 436
47 590 47 607

34 276
78 890
55 329

3 573
3 328
3 910

6,6
7,8
7,2

168
279
251

Ser vi på Nannestad sine kostnader til politisk styring, finner vi at det er en økning fra 402 kr pr
innbygger i 2013 til 426 kr pr innbygger i 2014, og at Nannestad har den høyeste kostnader pr
innbygger på dette området sammenlignet med Akershus og ØRU-kommunene.

Ansvar 12010 Rådmannens stab
Under ansvar 12010 Rådmannens stab ligger følgende funksjoner:
 1201 Rådmannen
 1909 IKT-utgifter
 2425 Skjenkebevilling/skjenkekontroll

Rådmannens stab (12010)
R2014

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

Lønn

3 697 613

3 930 000

3 753 000

98,5 %

55 387

4 708 803

Andre utgifter

2 623 427

13 130 000

1 842 000

142,4 %

-781 427

3 387 212

Sum utgifter

6 321 040

17 060 000

5 595 000

113,0 %

-726 040

8 096 015

Sum driftsinntekter

-837 355

-1 881 000

-979 000

85,5 %

-141 645

-2 219 896

Finansieringsinnt.

-486 277

0

-0

486 277

0

1 001

0

0

-1 001

510 256

4 998 410

15 179 000

4 616 000

-382 410

6 386 375

Finansieringsutg.

108,3 %

Funksjon 1201 Rådmannens stab
Lønnsforbruket utgjør 3,7 mill kr og andre utgifter 2,6 mill kr, noe som er 781 427 kr mer enn
budsjett. Flere felleskostnader som i henhold til KOSTRA skal føres på funksjon 120 er ført her.
Det gjelder blant annet tingforsikringer, kontingent til KS og en andel av felles IKT-system (DGI).
Ved en inkurie er faktura på tilskudd fra eierkommuner på 290 000 kr for perioden oktober til
desember 2014 fra Romerike Revisjon IKS belastet 12010. Denne kostnaden skulle vært ført på
ansvar 11000, andre styrings- og kontrollorganer.
Der det ikke er avsatt tilstrekkelig budsjettmidler til felleskostnader, må det dekkes over
rådmannens stab.
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Funksjon 1909 IKT-utgifter
Alle felles IKT-kostnader (fakturert fra DGI og kostnadsført på art 13750 Kjøp fra eget IKS) er i
utgangspunktet kostnadsført under rådmannen på funksjon 1909 og siden fordelt på virksomhetene.
Viderefaktureringer fra tredjepart (programvareleverandører osv.) via DGI til kommunen er fordelt
på aktuell virksomhet. 926 000 kr av fakturert beløp fra DGI (felleskostnader iht KOSTRA) er ført
på ansvar 12010 og på funksjon 1201. Kostnader ved programvare og virksomhetenes bruk av fagsystemer er fordelt på virksomhetene etter bruk.
Kostnadene ved samlede og planlagte innkjøp av datautstyr (PC-er, skrivere og nettverksutstyr mv)
blir utgiftsført i investeringsregnskapet på prosjekt 1204 Datainvesteringer. Dette utgjorde i 2013
2,2 mill kr.
Mindre enkeltinnkjøp av utstyr er belastet driften i aktuell virksomhet iht ny standard KRS 4.
Løpende utgifter til datadrift (herunder programvarelisenser, support mv) som er knyttet til
datasystemer som ikke inngår i DGIs leveranser, er ført på aktuell virksomhet.
Funksjon 2425 Skjenkebevilling / skjenkekontroll
Kostnadene til skjenkebevilling og skjenkekontroll utgjorde i alt 45 326 kr brutto. Kontrollen
utføres etter avtale med Østlandske kontrolltjenester AS. Det er inntektsført
96 221 kr i gebyrer og mva. Netto bidrag fra funksjonen er 50 895 kr.
Personalressurser
Ansvar - Rådmannskontoret (12010)
Faste årsverk
2010
Årsverk
2,50

2011
5,00

2012
5,50

2013
5,36

2014
3,20

Vedtak *)

*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.

Sykefravær
Ansvar - Rådmannskontoret (12010)
Sykefravær i prosent
2010
Sykefravær i prosent
0,00

2011
2,70

2012
1,20

2013*)

2014
4,77

*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.
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Ansvar 12020 – Økonomiseksjonen
Økonomiseksjonen (12020)
R2014

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Lønn

9 242 276

8 219 000

9 283 000

99,6 %

40 724

Andre utgifter

2 778 539

1 362 000

2 018 000

137,7 %

-760 539

2 931 088

Sum utgifter

12 020 814

9 581 000

11 301 000

106,4 %

-719 814

10 596 569

Sum driftsinntekter

-3 159 747

-2 406 000

-3 185 000

99,2 %

-25 253

-3 525 029

Finansieringsinnt.

-1 083 249

-100 000

-200 000

541,6 %

883 249

-151 816

986

0

0

-986

1 283

7 778 804

7 075 000

7 916 000

137 196

6 921 008

Finansieringsutg.

98,3 %

Resultat

7 665 481

Kommentarer til tallene
Økonomiseksjonen kom i 2014 ut med et samlet mindreforbruk i forhold til justert budsjett på
137.000 kr. Året har vært preget av mye prosjektarbeid både i forhold til nytt
e-handelssystem og Agresso Lønn/HR. Dette har i perioder vært svært ressurskrevende, spesielt i
lys av at man i tillegg må ivareta løpende driftsoppgaver.
Seksjonen ivaretar kemnerfunksjonen for Hurdal kommune og har i 2014 hatt felles
innkjøpsrådgiver med kommunene Hurdal og Gjerdrum.
Lønn
Samlet lønnsforbruk for økonomiseksjonen viser 99,6 % eller 41 000 kr mindre enn justert budsjett.
Det er brukt 400 000 kr i variable lønnskostnader i 2014. Det alt vesentlige i forbindelse med to
vikariater.
Andre utgifter
Gjelder først og fremst kommunens andel av kostnadene til arbeidsgiverkontrollen med 542 000 kr
og utgifter til DGI (lønns- og regnskapssystemet Agresso) med 608 500 kr. I tillegg er
finansieringen av e-handels prosjektet ompostert og ført som utgift i 2014 med 875 000 kr. Dette er
finansiert med disposisjonsfondsmidler.
Inntekter
Økonomiseksjonens samlede driftsinntekter ble på 4,2 mill kr. Av dette utgjør blant annet
gebyrinntektene 734 000 kr, internsalg 983 000 kr og refusjon fra kommuner 814 000 kr. I tillegg er
som nevnt over 875 000 kr benyttet av disposisjonsfond til å finansiere kommunens deltakelse i ehandelsprosjektet.
Personalressurser
Ansvar - Økonomiseksjonen (12020)
Faste årsverk
2010
Årsverk
13,00

2011
12,00

2012
11,90

2013
12,00

2014
13,00

Vedtak *)

Økningen fra 2013 til 2014 skyldes intern omorganisering ved at innkjøpsrådgiver ble flyttet fra
rådmannskontoret til økonomiseksjonen.
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Sykefravær
Ansvar - Økonomiseksjonen (12020)
Sykefravær i prosent
2010
Sykefravær i prosent
10,80

2011
1,70

2012
1,80

2013*)

2014
2,71

*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

Kommentarer
Sykefraværet i seksjonen er lavt.
Diverse statistikk for økonomiseksjonen
Regnskap

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Anta l l utgå ende fa ktura

20 874

21 679

21 482

20 797

20 823

20 826

20 852

26 014

26 450

Anta l l i nngå ende fa ktura

8 889

10 349

11 733

11 557

10 946

11 322

12 483

12 834

13 872

Hovedboks bi l a g

3 599

3 926

4 312

3 283

3 053

4 476

3 120

3 568

3 425

33 362

35 954

37 527

35 637

34 822

36 624

36 455

42 416

43 747

7,8

4,4

-5,0

-2,3

5,2

-0,5

16,4

3,1

Sum antall regnskapsbilag
Endri ng i % a nta l l regns ka ps bi l a g
Lønn

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Anta l l l ønns - og trekkoppga ver

1 371

1 423

1 551

1 573

1 538

1 603

1 606

1 775

1 762

11 037

Anta l l l ønns s l i pper

11 341

11 950

12 553

12 241

12 400

12 785

13 905

14 858

Endri ng i % a nta l l LTO

3,8

9,0

1,4

-2,2

4,2

0,2

10,5

-0,7

Endri ng i % a nta l l l ønns s l i pper

2,8

5,4

5,0

-2,5

1,3

3,1

8,8

6,9

Bilag knyttet til lønns- og regnskapsføring for kirkelig fellesråd kommer i tillegg.
Antall inngående fakturaer er fordelt slik: EHF 230, skannet 13479 og manuelt på papir 163.
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Restanser på kommunale krav

2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
*

Utskrevet
55.861.186
63.484.175
59.904.424
71.310.924
70.927.520
83.994.599
86.377.719
98.970.174
119.679.669
116.865.388

Restanse
31/12-12
18.125
63.296
41.612
58.591
77.078
500.968
395.144
5.542.343

Restanse
31/12-13
18.125
63.296
41.612
48.493
69.282
33.758
140.275
238.696
12.291.418

Restanse
15/07-14
18.125
63.296
41.612
47.583
63.544
29.694
119.912
172.868
1.570.556
8.742.035

Restanse
31/12-14
5.555
44.026
23.984
40.907
55.844
21.969
100.708
104.667
817.092
12.702.832

Bevegelse
12.570
19.270
17.628
6.676
7.700
7.725
19.204
68.201
753.464
104.162.556 *)

Restanse i %
0,00%
0,06%
0,04%
0,05%
0,07%
0,02%
0,11%
0,10%
0,68%
2,45%

År 2014 ca. 9 830 295 kr er ikke forfalt til betaling per 31.12.14

De fleste restansene fra år 2004 til og med 2014 er enten sikret ved tvangsinndrivelse kap.7, dom i
forliksråd eller ved ett gjeldsbrev.
Til orientering nevnes at det er 22 eiendommer på tvangssalg - oversendt i 2014, og av disse er det
12 eiendommer som foreløpig er oppgjort og trukket tilbake.

Skatteinnfordringen i 2014
Regnskapet viser pr. 31.12.2014 en skatte- og avgiftsinngang til fordeling mellom skattekreditorene
(etter fradrag for avsetning til marginkonto) på 1 065 252 439 kr. Tilsvarende tall for 2013 var
1 019 942 727 kr.
I skatteregnskapet for Nannestad kommune, er skatte- og avgiftsinngangen fordelt slik mellom
skattekreditorene:
Skattekreditor
Kommune
Stat
Fylkeskommune
Folketrygd

Fordeling i 2014

Fordeling i 2013

256 510 693,370 098 982,57 455 648,381 187 116,1 065 252 439,-

249 303 613,357 262 522,54 433 114,358 943 478,1 019 942 727,-

Økning
7 207 080,12 836 460 ,3 022 534 ,22 243 638 ,45 309 712 ,-

Økning i
%
2,9 %
3,6 %
5,6 %
21,8 %
4,4 %

Det vises for øvrig til egen politisk sak om skatteregnskapet for 2014.
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Innkjøp/anskaffelser
Nannestad kommune er med i Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) som er et samarbeid
mellom de 6 kommunene på Øvre Romerike. Alle avtaler som Nannestad er omfattet av blir
publisert på intranettsiden i Nannestad kommune.
En gjennomgang av avtalene for 2014 viser at Nannestad pr 31.12.14 er omfattet av 178 avtaler via
innkjøpssamarbeidet fordelt på 90 produktområder. Omsetning på disse avtalene i 2014 har vært på
ca. 89 mill kr (96,5 mill kr). Nannestad har i tillegg egne avtaler med ca. 90 leverandører hvor
omsetningen i 2014 har vært på ca. 32,4 mill kr (21,9 mill kr). 2013 tall oppgitt i parentes.
Kommunene på Øvre Romerike har en målsetting om å være dyktige innen offentlige anskaffelser.
Anskaffelsene skal ha en god forankring i ledelsen, og alle innkjøp i kommunene skal gå gjennom
innkjøpssystemet. Det er derfor vedtatt at kommunene på Øvre Romerike skal bruke e-handelssystemet for alle innkjøp. Elektronisk handel er et verktøy for å effektivisere og rasjonalisere
innkjøpsprosessene i kommunen. Det vil si at kommunen tar i bruk elektroniske verktøy som støtter
opp om planleggingen, gjennomføring og oppfølging av kommunens innkjøp. E-handel vil gi økt
avtalelojalitet til kommunens rammeavtaler og samtidig sørge for at lover og retningslinjer blir
fulgt.
I desember 2014 startet implementeringen av e-handelssystemet i kommunene. I løpet av 3 år skal
100 % av alle bestillingene skje via e-handel og 85 % av alle inngående fakturaer være ehf-format.

Ansvar 12040 - Kommunelegen
Kommunelegen (12040)
R2014
Lønn

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

3 811 023

4 193 000

4 509 000

84,5 %

697 977

2 486 946

Andre utgifter

24 174 655

24 148 000

23 953 000

100,9 %

-221 655

21 056 811

Sum utgifter

27 985 678

28 341 000

28 462 000

98,3 %

476 322

23 543 757

Sum driftsinntekter

-3 010 081

-2 355 000

-2 424 000

124,2 %

586 081

-1 711 851

Finansieringsinnt.

-600 000

-429 000

-1 029 000

58,3 %

-429 000

-399

Finansieringsutg.

550 494

0

0

-550 494

471 138

24 926 092

25 557 000

25 009 000

82 908

22 302 644

99,7 %

Resultat

Kommentarer til tallene:
Totaltallet for kommunelege og miljø viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 82 908 kr.
Lønn:
Det er et mindreforbruk på lønn. Årsaken er blant annet et betydelig samlet mindreforbruk knyttet
til lønn og sosiale utgifter på interkommunalt miljørettet helsevern og forebyggende arbeid. Dette
kommer av høy turnover og vakans i stillingene.
Andre utgifter:
Merkostnader til krisesenter, økte kostnader til medfinansiering for somatiske tjenester (AHUS) og
økte kostnader til tilsynslege er blant forklaringene til det negative avviket på 221 655 kr. Økte
kostnader til tilsynslege følger av økt refundert sykelønn på samme område.
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Driftsinntekter:
Driftsinntektene viser merinntekter på 586 081 kr. Dette kommer blant annet av at det er kommet
inn refusjon vedrørende partnerskap for folkehelse og økte sykepenger.
Personalressurser:
Ansvar - Kommunelege og miljø (12040)
Faste årsverk
2010 2011
Årsverk
3,00 3,45

2012
4,08

2013
2,78

2014 Vedtak *)
5,08

*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.

Kommentarer:
Økningen skyldes i hovedsak at kommunen har overtatt miljørettet helsevern for alle seks
kommuner på ØRU.
Sykefravær
Ansvar - Kommunelege og miljø (12040)
Sykefravær i prosent
2010
Sykefravær i prosent
0,40

2011
0,00

2012
0,30

2013*)

2014
0,93

*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

Legeårsverk pr 10 000
innbyggere, kommunehelsetjenesten

Årsverk av
fysioterapeuter pr.
10000 innbyggere

Nannestad 2007
Nannestad 2008
Nannestad 2009
Nannestad 2010
Nannestad 2011
Nannestad 2012
Nannestad 2013
Nannestad 2014
Eidsvoll 2014
Gjerdrum 2014
Hurdal 2014
Nes 2014
Ullensaker 2014
Gj.snitt Akershus 2014

Nto dr.utg. til diagnose,
behandling, rehab. pr.
innbygger

KOSTRA
HELSE

Nto dr.utg. til
forebyggende arb,
helse pr. innbygger

Kommentarer:
Diagnostisering, behandling,
rehabilitering og habilitering
inkluderer blant annet utgifter til allmennmedisin i
form av basistilskudd til
fastleger, legevakt og fysioterapi.

Nto dr.utg. til forebygging, skole- og
helsest.tj. pr.
innb. 0-20 år

KOSTRA 2014:

Netto driftsutgifter pr.
innbygger i kroner,
kommunehelsetjenesten

Kommentarer:
Kommuneoverlegen har hatt et jevnt lav sykefravær.

1 313
1 511
2 052
1 949
1 980
2 212
2 215
2 538
1 897
1 772

1055
1246
1474
1414
1216
1581
1591
1918
1036
1935

120
133
110
96
56
86
83
170
166
82

879
1007
1503
1440
1573
1678
1686
1842
1457
1 136

5,2
6,2
6,2
5,8
6,2
6,8
6,7
6,9
8,4

7,3
7,3
7,7
8,3
8,1
8,7
9,0
9,2
7,1

Forebyggende helsearbeid 020: All helsestasjonstjeneste,
inkludert helsestasjon for
ungdom, og all skolehelsetjeneste inkluderer gruppe17,8
2,9
rettet helsestasjonstjeneste,
2 107
1884
229
1397
8,0
8,8
1 770
1320
61
1335
10,5
8,5
jordmortjeneste og svanger2
101
1923
213
1358
8,8
9,1
skapskontroll samt barselomsorg. Det er ingen endringer i antall stillinger for 2014. Annet forebyggende helsearbeid enn
helsestasjons- og skolehelsetjeneste inkluderer bl.a. miljørettet helsevern, bedriftshelsetjeneste og
annet forebyggende arbeid, og frisklivssentral. Kommunen fikk tilført midler til Frisklivssentral i
2014 og tilsatte kostholdsveileder i midlertidig 100 % stilling. Videre mottok kommunen i 2014
midler til kommunepsykolog i 100% stilling. Nannestad kommune har overtatt miljørettet helsevern
for alle seks kommunene på Øvre Romerike.
Nannestad kommune fikk ny turnuslege i 2014, noe som økte utgiftene. Kommunen har fortsatt
svært lav fastlegedekning.
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Ansvar 12050/12051/12052 Personal- og
organisasjonsseksjonen
Personal- og organisasjonsseksjonen har følgende ansvar:
 12050: Personalforvaltning
 12051: Dokumentsenter
 12052: Servicekontor

Ansvar 12050-12052 - Personal- og organisasjonsseksjonen
R2014
Lønn

B2014

8 908 224

JB2014

8 666 000

Pst

Resultat

Avvik

R2013

8 971 000

99,3 %

62 776

7 168 331
2 086 151

Andre utgifter

2 205 532

1 808 000

2 417 000

91,3 %

211 468

Sum utgifter

11 113 756

10 474 000

11 388 000

97,6 %

274 244

9 254 483

Sum driftsinntekter

-2 744 728

-2 463 000

-2 734 000 100,4 %

10 728

-1 526 855

-2 289

0

0

2 289

-28 823

142

0

0

-142

142

8 366 881

8 011 000

8 654 000

287 119

7 698 946

Finansieringsinnt.
Finansieringsutg.

96,7 %

12050 har ansvar for kommunens personalforvaltning i henhold til oppgaver videredelegert fra
rådmannen, jf. pkt. 3.2 i Administrativt delegeringsreglement. Dette gjelder blant annet kommunens
arbeidsgiveransvar, bistand/rådgivning til ledere med personalansvar, kontakt med tillitsvalgte, i
hovedsak på kommunenivå, samt saksbehandling og sekretærfunksjon for partssammensatte utvalg,
administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget og administrativt tilsettingsutvalg,
Lærlinger og sommerjobb for ungdom ”administreres” av personalforvaltning.

Personalforvaltning (12050)
R2014
Lønn
Andre utgifter
Sum utgifter
Sum driftsinntekter

B2014

4 536 953

JB2014

4 596 000

Pst

4 581 000

99,0 %

Avvik

R2013

44 048

Resultat

3 162 750

573 031

365 000

578 000

99,1 %

4 969

442 673

5 109 984

4 961 000

5 159 000

99,0 %

49 016

3 605 423

101,4 %

-609 636

-448 000

-601 000

8 636

-385 918

Finansieringsinnt.

0

0

0

0

0

Finansieringsutg.

0

0

0

0

0

4 500 348

4 513 000

4 558 000

57 652

3 219 504

98,7 %

Kommentarer til tallene:
Ansvaret går i balanse.
Lønn:
Det er mindreforbruk på regulativlønn noe som skyldes vakant stilling i en liten periode i 2014.
Andre utgifter:
Det er i balanse.
Inntekter:
Det er i balanse.
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Dokumentsenteret (12051)
R2014

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

Lønn

2 151 670

1 946 000

2 144 000

100,4 %

-7 670

1 971 301

Andre utgifter

1 333 195

1 050 000

1 445 000

92,3 %

111 805

1 356 369

Sum utgifter

3 484 865

2 996 000

3 589 000

97,1 %

104 135

3 327 669

-787 748

-645 000

-818 000

96,3 %

-30 252

-539 429

0

0

0

0

0

Sum driftsinntekter
Finansieringsinnt.
Finansieringsutg.

142

0

0

2 697 259

2 351 000

2 771 000

97,3 %

-142

142

73 741

2 788 382

12051 har ansvar for oppgaver som tilligger arkiv/post og kommunens saksbehandlersystem
ePhorte. Produksjon av utvalgsdokumenter, stortingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg er
også oppgaver som delvis tilligger dokumentsenteret. Det samme gjelder oppgaver knyttet til
salgs/skjenke- og serveringsbevillinger. I tillegg kommer oppgaver som seksjonsleder tillegger
ansvaret.
Kommentarer til tallene:
Ansvaret har et mindreforbruk på om lag 70 000 kr.
Lønn:
Det går i balanse.
Andre utgifter:
Det er et mindreforbruk innenfor ansvaret. Dette skyldes lavere kostnader når det gjelder lisenser og
leie av kontormaskiner.
Inntekter:
Er i balanse i henhold til vedtatt budsjett.

Servicekontor (12052)
R2014
Lønn
Andre utgifter
Sum utgifter
Sum driftsinntekter
Finansieringsinnt.
Finansieringsutg.

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

2 219 602

2 124 000

2 246 000

98,8 %

26 398

299 305

393 000

394 000

76,0 %

94 695

287 110

2 518 907

2 517 000

2 640 000

95,4 %

121 093

2 321 391

-1 347 344

-1 370 000

-1 315 000

102,5 %

32 344

-601 508

-2 289

0

-0

2 289

-28 823

0

0

0

0

0

1 169 275

1 147 000

1 325 000

155 725

1 691 060

88,2 %

2 034 281

12052 har ansvar for å drifte kommunens servicekontor, dvs. sentralbord, publikumsmottak,
telefoni og info på hjemmesiden. I tillegg kommer oppgaver som seksjonsleder tillegger ansvaret.
Kommentarer til tallene:
Ansvaret har et mindreforbruk på om lag 155 000 kr.
Lønn:
Lønnsforbruk regulativlønn, er det et mindreforbruk noe som skyldes vakant stilling i en liten
periode i 2014.
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Andre utgifter:
Det er et mindreforbruk på om lag 94 000 kr, noe som blant annet skyldes lavere leie av
kontormaskiner. Utover dette er mindreforbruket jevnt over på ulike poster.
Inntekter:
Det er i balanse ut fra vedtatt budsjett.

Kommentarer til tallene ansvar 12050, 12051 og 12052:
Lønn: Er et mindreforbruk på om lag 1 %. Dette skyldes vakante stillinger i seksjonen i korte
perioder i 2014.
Andre utgifter: Noe mindreforbruk på totalt ca. 8 %.
Driftsinntekter: Det er i balanse.
Besparelse i forhold til justert budsjett: 287 000 kr.
Personalressurser:
Ansvar - Personal- og organisasjonsseksjonen (12050-12052)
2010 2011 2012 2013
Årsverk totalt
- Pers.forv. inkl. pers.- og
org.sjef
- Dokumentsenter
- Informasjon og service
- Lærlinger *)
- Tillitsvalgte
- Web ØRU-Vest *)

2014 Vedtak *)
12,70 12,20 11,70 11,70 12,50
4,00
4,30
4,40

4,00
3,80
4,40

4,00
3,80
3,90

4,00
3,60
3,90

4,00
3,60
3,90
12.0
1,35
1,00

*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.

Sykefravær:
Ansvar - Personal- og organisasjonsseksjonen (1205012052)
Sykefravær i prosent
2010
2011
- Pers.forv./pers.- og org.sjef
7,40
13,80

2012
11,20

- Dokumentsenter
- Servicekontor

8,80
17,40

4,00
6,90

8,30
4,10

2013*)

2014
2,96
2,07
3,71

*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

Kommentarer:
Sammenlignet med 2010, 2011 og 2012, så er det i 2014 er veldig lavt sykefravær. I 2013 var det
ikke mulig å ha sykefraværsstatistikk, men det er om lag et tilsvarende sykefravær i 2014 som i
2013.
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Ansvar 12060 Personalpolitiske tiltak
Personalpolitisk tiltak (12060)
R2014
Lønn

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

2 356 683

3 776 000

3 291 000

71,6 %

934 317

2 527 143

616 356

1 003 000

1 011 000

61,0 %

394 644

1 035 063

2 973 039

4 779 000

4 302 000

69,1 %

1 328 961

3 562 206

-765 432

-747 000

-721 000

106,2 %

44 432

-1 435 746

Finansieringsinnt.

0

0

0

0

0

Finansieringsutg.

0

0

0

0

366 390

2 207 608

4 032 000

3 581 000

1 373 392

2 492 849

Andre utgifter
Sum utgifter
Sum driftsinntekter

61,6 %

Ansvaret har følgende funksjoner:
 1205: Personalseksjonen
 1206: Tillitsvalgte
 1208: Bedriftshelsetjeneste/HMS
 1807: Lærlinger
 1809: Arbeidsmiljøutvalget
Kommentarer til tallene:
Ansvar 12060 har en besparelse på 1 373 392 kr.
Dette skyldes både lavere forbruk/mindre utgifter, lønn og høyere inntekter enn budsjettert.
Lønn:
Ansvaret, som dekker lønn til lærlinger og fast frikjøp av tillitsvalgte, er lavere enn budsjettert.
Dette skyldes mindreutgifter knyttet til lønn for blant annet lærlingene, dette har med hvor langt i
lærlingetiden den enkelte lærling er. Lønnen til lærlingene økes i takt med lengden på lærlingetiden.
Andre utgifter:
Det er noe mindreutgifter knyttet til 12060. Det er en jevn fordeling av mindreforbruket, men
skyldes blant annet lavere utgifter til bedriftshelsetjenesten enn tidligere.
Driftsinntekter:
Refusjon lærlinger er i balanse.
Personalressurser:
Personalpolitiske tiltak
Faste årsverk
Årsverk

2010
1,35

2011
1,35

2012
1,35

2013
1,35

2014 Vedtak *)
1,35

*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.

Sykefravær:
Personalpolitiske tiltak
Sykefravær i prosent
Sykefravær i prosent

2010
-

2011
-

2012
-

2013*)
-

2014
4,23

*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.
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Ansvar 12061 Samhandling
Samhandling (12061)
R2014
Lønn

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

309 478

0

500 000

61,9 %

190 522

0

Andre utgifter

51 440

0

10 000

514,4 %

-41 440

0

Sum utgifter

360 918

0

510 000

70,8 %

149 082

0

-4 009

0

-0

4 009

0

Finansieringsinnt.

-510 000

0

-510 000

0

0

Finansieringsutg.

153 092

0

0

-153 092

0

0

0

0

0

0

Sum driftsinntekter

100,0 %

Ansvaret har følgende funksjoner:
 2336: Tverrfaglig helsearbeid
Bakgrunnen for avvik lønn i 2014, er at stillingen først ble besatt fra 1. august 2014. Vi fikk tildelt
510 000 kr til tverrfaglig helsearbeid hvorav 500 000 kr ble avsatt til lønn. Det vil derfor
fremkomme et avvik på andre utgifter på om lag 40 000 kr. Totalt ble det et mindreforbruk på
ansvaret på ca. 153 092 kr. Beløpet ble avsatt på bundet fond.
Personellressurser:
Samhandlingsenheten
Faste årsverk

2010

2011

2012

2013

Årsverk

2014 Vedtak *)
1 årsverk med virkning fra 1. august
1,0 2014.

*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.

Sykefravær:
Det har ikke vært sykefravær i 2014.

Ansvar 12080 – NAV Nannestad
NAV Nannestad hadde i 2014 et samlet positivt driftsresultat på både kommunal og statlig side.
Partnerskapet mellom Nannestad kommune og NAV Akershus har fungert godt.
NAV Nannestad har i 2014 videreført «NAV-veileder i skolen», et prosjekt finansiert av tilskuddsmidler fra arbeids – og velferdsdirektoratet på Jessheim videregående skole. En veileder jobber der
med oppfølging av elever fra Nannestad kommune. Her er målsettingen å få flere elever til å
fullføre videregående skole. En foreløpig evalueringsrapport foreligger og prosjektet ansees som
vellykket. NAV har i 2014 også jobbet direkte med Nannestad videregående skole med det samme
formålet.
Nedenfor gjengis noen utvalgte nøkkeltall ift de kommunale tjenestene ved NAV Nannestad i 2014.
Tallene nevnt er tall på antall klienter/saker. Bak de fleste klientene/sakene er det familier med
barn. Det reelle antallet berørte innbyggere som NAV Nannestad yter bistand til er derfor betydelig
høyere enn de tallene som gjengis.
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-

Økonomisk sosialhjelp
209 av kommunens innbyggere mottok i 2014 økonomisk sosialhjelp. Dette er en økning på i
underkant 2 % fra 2013. Aldersfordelingen på mottakerne var fra 18 til 67 år, og
stønadsbeløpene pr mottaker igjennom året var fra 398 kr til 232 075 kr. Det gjennomsnittlige
antall mnd. med sosialhjelp som hovedinntekt var 3,71 mnd. Stønadslengden er fra en
enkeltutbetaling, til løpende stønad igjennom hele året.

-

Kvalifiseringsprogrammet
I 2014 varierte deltakerantallet igjennom året, og gjennomsnittet var på ca. 10 deltakere, i
utgangen av 2014 var tallet nede på tre deltakere da flere deltakere i 2014 har avsluttet
programmet uten at nye har blitt skrevet inn. NAV Nannestad må ha et økt fokus på rekruttering
av brukere som kan nyttiggjøre av programmet. Aldersspredningen på deltakerne var fra 18 til
55 år.

-

Økonomisk rådgiving
Dette er rådgiving som gis til brukere med spesielt komplisert og sammensatt gjeld og andre
økonomiske utfordringer. I 2014 kom det inn 77 nye saker. 82 saker ble avsluttet i løpet av
2014. Av disse ble 10 avsluttet med en varig løsning for bruker. Det ble gitt refinansiering ved
hjelp av startlån for 5 av disse brukerne slik at tvangssalg av eksisterende bolig ble unngått. De
øvrige 5 fikk andre varige løsninger med sine kreditorer. 38 saker ble løst ved midlertidige
avtaler med kreditorene. 9 brukere fikk innvilget rettslig gjeldsordning hos namsmannen etter
søknad fra økonomisk rådgiver. 18 saker ble avsluttet på grunn av manglende medvirkning fra
bruker. 7 saker ble avsluttet uten at det kom til en løsning for brukeren.

-

«Enklere økonomisk rådgiving»
Øvrige NAV veiledere har i tillegg til de kompliserte sakene gitt økonomisk rådgiving. Dette er
personer med såkalt disponeringsproblematikk. Dette gis i tillegg til NAV sin opplysningstelefons «800-gjeld»

-

Midlertidige boliger
Midlertidige boliger gis til personer som er i akutt bolignød. I praksis tilbys som oftest campingplass i Hurdal eller Bed & Breakfast ved Gardermoen. I 2014 fikk 2 brukere midlertidig bolig i
totalt omlag 116 døgn. Dette er en nedgang fra 2013.

-

Flyktningetjeneste
I 2014 ble det bosatt 15 personer i Nannestad kommune, 13 voksne og 2 barn. Disse personene
er fra Syria, Afghanistan, Eritrea, Somalia, Nigeria og Tsjetsjenia. Bosettingen har skjedd i tre
kommunale boliger og fire leiligheter som leies på det private markedet. Det kom i tillegg 4
personer på familiegjenforening, 1 voksen og 3 barn. I 2014 har Nannestad kommune hatt 27
personer i introduksjonsprogram. Pr 31.12.14 var det 25 deltakere hvorav 6 gikk på grunnskole.
Bosetting av 15 personer er i henhold til politisk vedtak for 2014. Det er 5 personer flere enn
2013. Budsjettoverskridelsen for 2014 skyldes at det var flere deltakere i introduksjonsprogram i
løpet av året enn forventet.

-

Startlån
Startlån skal bidra til at vanskeligstilte boligsøkere kan finansiere sin egen bolig. I budsjettet for
2014 ble kvoten for startlån økt fra 12 mill kr til 15 mill kr. Tilsammen16 personer fikk
innvilget startlån i 2014 og 58 personer fikk avslag. 9 søknader var pr. 31.12.14 under
behandling og 7 var ubehandlet. I 2014 ble det innvilget 13,6 mill kr hvorav ca. 12 mill kr ble
utbetalt. Ca. 1,6 mill kr utbetales i 2015. Aktive forhåndsgodkjente søknader er på 1,6 mill kr.
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1,9
1,0
-3,6
3,4
3,0
9,1
15,8
7,0
5,5
5,2

43,0
12,8

52,1
74,8

4,9
12,4

57,5
47,0
51,3
19,5
24,1
38,9
38,5
39,2
55,9
34,7
33,9
45,4
39,6

37,0

51,1

11,9

677
794
808
730
729
837
884
1 033
1 908
1 027
1 222
1 202

Gj.sn. stønadslengde
(mnd) 25-66 år

56,6
49,8
52,7
47,7
47,3
32,7
31,2
36,3
53,8
41,3

Gj.sn. stønadslengde
(mnd) 18-24 år

Sos.hjelpstilfeller med
dette som hovedinntekt

41,5
49,2
50,9
48,8
49,6
58,2
53,0
56,7
40,8
53,5

Netto driftsutgifter til
sosialtjeneste pr innb.

Andel nto dr.utg. tilbud
pers med rusprobl.

Gj.snitt Akershus 2014

2,9
2,8
3,5
3,1
3,0
2,7
2,8
2,8
4,1
2,4
3,6
3,0
3,5

Andel nto dr.utg. til
øk.sosialhjelp

Nannestad 2007
Nannestad 2008
Nannestad 2009
Nannestad 2010
Nannestad 2011
Nannestad 2012
Nannestad 2013
Nannestad 2014
Eidsvoll 2014
Gjerdrum 2014
Hurdal 2014
Nes 2014
Ullensaker 2014

Andel nto dr.utg. til
råd, veiledning og sos.
foreb. Arb

KOSTRA
SOSIALTJENESTE

Andel sos.hjelpstilfeller ift innb.
20-66 år

KOSTRA 2014:

4,1
3,5
4,2
4,9
3,9
4,8
4,2
4,4

3,9
4,0
3,3
3,9
3,8
3,5
4,3
4,5
5,6
5,0
3,9
5,0
5,6

1 587

Kommentarer:
Det er ikke grunn til å tro et det er grunnleggende demografiske faktorer som bidrar til at Nannestad
er blant de kommunene i Akershus (og landet) som bruker minst ressurser til sosialtjenester.
Forklaringen kan synes å være at det i Nannestad benyttes en relativt større andel av ressursene
innenfor sosialtjenesten til bemanning, og mindre til utbetaling av stønader. Dette muliggjør tettere
oppfølging av den enkelte bruker med fokus på å få brukere ut i arbeid, arbeidsmarkedstiltak eller
annen aktivitet. Samlet sett gir dette mindre ressursbruk til denne tjenesten, og et bedre tilbud til
brukerne. Nannestad har siden 2011 hatt en nedgang i andelen sosialhjelpsmottakere. Nannestad har
et kommunalt jobbsenter og fokus på at brukere som mottar sosialhjelp skal være i aktivitet.
Nannestad kommune har i tillegg iverksatt tiltak for «drop-out» fra videregående skole i samarbeid
med NAV. Dette vurderes som et viktig tiltak da Nannestad kommune har en relativt høy andel av
ungdom som ikke fullfører videregående skole. Det jobbes spesielt med at sosialhjelp ikke skal
være en attraktiv og lønnsom ytelse sett opp imot utdanning.
Det etterstrebes å gi råd og veiledning mot arbeid og aktivitet, som forebygging for varig
sosialhjelp. Dette i kombinasjon med å nyttiggjøre seg statlige tiltak og virkemidler har gitt gode
resultater.

52

ÅRSMELDING

2014

Område Oppvekst og kultur
Rammeområdet omfatter følgende ansvar:
 Stab oppvekst og kultur med diverse fellesfunksjoner
 Ansvar 20110-20111 Maura skole/sfo
 Ansvar 20120-20121 Preståsen skole/sfo
 Ansvar 20130 Kringler-Slattum skole/sfo
 Ansvar 20150 Nannestad ungdomsskole
 Ansvar 20190-20191 Eltonåsen skole/sfo
 Ansvar 20510 Midtbygda barnehage
 Ansvar 20520 Holter barnehage
 Ansvar 20530 Bjerke barnehage
 Ansvar 20570 Kringler-Slattum barnehage
 Ansvar 20600-20650 Støttetjenester for barn og unge
 Ansvar 20700-20720 Kultur

RAMMEOMRÅDE Oppvekst og kultur (20000-20720)
R2014

B2014

Lønn

215 419 820

198 133 000

209 198 000 103,0 %

-6 221 820

195 690 913

Andre utgifter

108 359 648

84 229 000

92 974 000 116,5 %

-15 385 648

93 526 685

Sum utgifter

323 779 468

282 362 000

302 172 000 107,2 %

-21 607 468

289 217 597

Sum driftsinntekter

-59 387 895

-39 578 000

-47 609 000 124,7 %

11 778 895

-50 664 963

Finansieringsinnt.

-2 186 038

-108 000

-1 294 000 168,9 %

892 038

-780 735

360 591

0

40 000 901,5 %

-320 591

237 276

262 566 126

242 676 000

253 309 000 103,7 %

-9 257 126

238 009 175

Finansieringsutg.
Netto dr.utg.

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

Kommentarer til tallene:
Regnskap for den enkelte virksomhet samt status i målkort er analysert i oppfølgingssamtaler med
den enkelte virksomhetsleder. Regnskapet på områdets fellesområder er gjennomgått med
rådgiverne i stab.
Samlet forbruksprosent i området er i 2014 på 103,7% mot 98,4% i 2013.
Det ble pr 1. og 2.tertial forespeilet et merforbruk i størrelsesorden 4 mill kr, hovedsakelig knyttet
til merforbruk i barnevernet. Det ble pr 2.tertial satt i verk tiltak for å holde forbruket nede i alle
virksomhetene.
På tross av gjennomførte tiltak for å holde forbruket nede og pålegg om å ikke benytte et evt.
mindreforbruk, er merforbruket ved årets slutt betydelig.
Oppsummert skyldes dette:
- Merforbruket i barnevernet ble større enn kalkulert på tross av innførte tiltak.
- Merforbruk knyttet til lovpålagte tiltak til ressurskrevende elever i andre kommuner og på
tre av skolene.
- Inntektssvikt, grunnet optimistisk budsjettering sammen med ikke styrbare faktorer som
antall barn under tre år i barnehagene.
For flere detaljer se den enkelte virksomhets rapportering.
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Økonomisk status
Stab Oppvekst og kultur (20000)
R2014
Lønn

Sum driftsinntekter

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

1 920 409

1 820 000

1 866 000

102,9 %

-54 409

124 301

101 000

146 000

85,1 %

21 699

88 714

2 044 710

1 921 000

2 012 000

101,6 %

-32 710

1 815 549

-212 017

-9 000

-12 000

1766,8 %

200 017

-294 528

0

0

0

0

0

216

0

0

-216

0

1 832 909

1 912 000

2 000 000

167 091

1 521 021

Andre utgifter
Sum utgifter

B2014

Finansieringsinnt.
Finansieringsutg.

91,6 %

1 726 835

Kommentarer til tallene:
Lønn: OK. Sees i sammenheng med økte inntekter.
Andre utgifter: Holdt utgiftene nede for å kompensere for merforbruk i området samlet sett.
Inntekter: Merinntekter pga. refusjon sykepenger

Økonomisk status
Skole felles (20100)
R2014
Lønn
Andre utgifter
Sum utgifter
Sum driftsinntekter
Finansieringsinnt.
Finansieringsutg.

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

13 445

575 000

243 000

5,5 %

229 555

12 891

8 481 988

6 759 000

6 537 000

129,8 %

-1 944 988

6 236 730

8 495 433

7 334 000

6 780 000

125,3 %

-1 715 433

6 249 621

-2 849 319

-2 653 000

-2 646 000

107,7 %

203 319

-2 119 455

-811 076

0

-0

811 076

0

64

0

0

4 835 102

4 681 000

4 134 000

117,0 %

-64

11 291

-701 102

4 141 458

Kommentarer til tallene:
Lønn: Holdt igjen for å kompensere for merforbruk på andre utgifter.
Andre utgifter: Merforbruk til refusjon for elever fra Nannestad som går på skole i andre
kommuner. Det har både vært flere elever og elever med større spesialundervisningsbehov i
2014.Utgiftene har direkte sammenheng med barn som blir plassert i andre kommuner og er lite
styrbart fra skolesektorens side.
Det har også vært økte utgifter til voksenopplæring, både fremmedspråkopplæring og
grunnskoleopplæring. Dette merforbruket er også i 2014 kompensert ved bruk av fond.
Driftsinntekter: Mindre statstilskudd enn opprinnelig budsjettert til etterutdanning av lærere og til
voksenopplæring.
Finansieringsinntekter: Bruk av fond til voksenopplæring og til utgifter til videreutdanning i
matematikk.
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KOSTRA 2014:

5,3 %
7,9 %
5,5 %
5,4 %
6,9 %
6,2 %
8,8 %
8,4 %
8,9 %
7,6 %
8,7 %
9,3 %
8,3 %
7,6 %
5,2 %
6,2 %
7,0 %

15,8
15,3
14,7
14,6
15,6
15,2
15,9
12,6
14,4
15,8

Gj.sn. gruppestr.
8.-10. årstrinn

58 649
57 842
58 491
59 883
65 547
72 312
72 440
76 297
80 860
84 677
86 121
92 327
88 850
95 884

Gj.sn. gruppestr.
1.-4. årstrinn

31,4 %
43,9 %
39,7 %
40,5 %
42,6 %
43,4 %
36,2 %
40,9 %
40,8 %
47,4 %
36,0 %
42,2 %
31,5 %
25,0 %
58,8 %
50,6 %
14,4 %

Elever med
spesialundervisning

297
300
301
304
301
311
313
313
315
320
328
336
263
300
308
243
301

Netto dr.utg. pr. innb.
6-15 år

1 486
1 498
1 507
1 521
1 503
1 557
1 565
1 567
1 573
1 600
1 638
1 681
2 897
900
308
2 433
4 509

Gj.sn. gruppestr.
5.-7. årstrinn

Nannestad 2003
Nannestad 2004
Nannestad 2005
Nannestad 2006
Nannestad 2007
Nannestad 2008
Nannestad 2009
Nannestad 2010
Nannestad 2011
Nannestad 2012
Nannestad 2013
Nannestad 2014
Eidsvoll 2014
Gjerdrum 2014
Hurdal 2014
Nes 2014
Ullensaker 2014

Elever med
skoleskyss

Elever med skoleskyss:
Nannestad kommune
har en høy andel elever
med skoleskyss. Dette
innebærer at Nannestad
må bruke en relativt
større andel av
skolebudsjettene enn
andre kommuner til
skyss.

KOSTRA
GRUNNSKOLE

Elever pr skole

Elever pr skole:
Tallene viser at
Nannestad har en
effektiv skolestruktur.

Elever i kommunale
gr.skoler

Kommentarer:

16,1
15,2
15,7
15,9
17,3
15,0
14,4
17,5
14,4
14,7

13,2
16,5
15,1
16,0
13,0
14,2
16,6
17,3
18,1
18,8
17,1
15,5
16,7
17,0
12,0
14,7
15,4

Kostnad pr elev:
Nannestad kommune
96 280
bruker mindre enn de
96 787
fleste andre ØRUGj.snitt Akershus 2014
317 14,4 % 89 216
7,1 %
15,6
15,3
16,0
kommunene til undervisning. Når vi vet at Nannestad må bruke en større andel av pengene til skoleskyss, innebærer dette
at Nannestad har mindre igjen til selve undervisningen av elevene og til bøker og utstyr.
Elever med spesialundervisning:
Nannestad ligger høyt på andel elever som får spesialundervisning og tendensen er stigende.
Dette er ingen ønsket utvikling. Det er iverksatt en bred gjennomgang av spesialundervisningen i
kommunen og tiltak for å ivareta flere elever innenfor tilrettelegging innen ordinær undervisning
blir igangsatt.
Gruppestørrelser:
Denne indikatoren synliggjør hvor mange elever det gjennomsnittlig er pr lærer.
Gruppestørrelsen på 1. – 4.trinn er i 2014 som gjennomsnittet for Akershus, mens gruppestørrelsen
på 5. – 7.trinn ligger betydelig over.
På ungdomstrinnet ser vi en tydelig nedgang i gruppestørrelsen fra 2012 til 2013, noe som skyldes
tilførsel av statlige midler til 5 lærerstillinger. I 2014 viser Kostra-tallet at gruppestørrelsen på
ungdomstrinnet har blitt ytterligere redusert og nå ligger noe under Akershusnivå.
Kostra-tallene for gruppestørrelse vil bli analysert nærmere.
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Økonomisk status
Barnehage felles (20500)
R2014
Lønn

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

750 343

993 000

806 000

93,1 %

55 657

709 527

Andre utgifter

48 303 343

47 943 000

47 986 000

100,7 %

-317 343

46 115 827

Sum utgifter

49 053 686

48 936 000

48 792 000

100,5 %

-261 686

46 825 354

Sum driftsinntekter

-2 715 656

-896 000

-704 000

385,7 %

2 011 656

-893 381

0

0

0

0

-4 988

3 080

0

0

-3 080

0

46 341 110

48 040 000

48 088 000

1 746 890

45 926 985

Finansieringsinnt.
Finansieringsutg.

96,4 %

Kommentarer til tallene:
Omlegging til rammefinansiering i 2011 har ført til uforutsigbarhet i forhold til budsjettering og
regnskapsoppfølging innen området, spesielt gjelder dette i forhold til finansiering av private
barnehager. Det legges ned et betydelig arbeid i oppvekst og kultur og økonomiseksjonen, både i
budsjettering og i kontinuerlig regnskapsoppfølging for å få til best mulig forutsigbarhet.
Lønn:
Dette er midler til barnehagekonsulent og til tiltak for minoritetsspråklige barn. Lav forbruksprosent
skyldes at midler som er brukt til språktiltak for minoritetsspråklige barn i private barnehagene ikke
er budsjettjustert.
Andre utgifter:
Tilskudd til private barnehager ble 737 000 kr høyere enn budsjettert. Det var forventet et
merforbruk som følge av at økt minstekrav om tilskudd til private barnehager (fra 96 til 98 % fra
1.08.) ble vedtatt så sent at det ikke ble implementert i detaljbudsjettet. Merforbruket ble imidlertid
sterkt redusert som følge at det var færre barn i private barnehager enn beregnet i høsthalvåret.
293 000 kr av merutgiften skyldes for mye utbetalt tilskudd til Prestmosen barnehage som følge av
mangelfull rapportering fra barnehagens side. Dette er krevd inn igjen, og framstår som økt inntekt.
I tillegg er 246 000 kr avsatt til utbetaling som følge av beregnet etterbetaling av tilskudd til de
private barnehagene etter at regnskapet for 2014 er godkjent. Dette betyr at utgifter til tilskudd til
private barnehager i 2014 ble svært nær det budsjetterte.
Refusjon til andre kommuner for barn bosatt i Nannestad ble 200 000 kr mindre enn budsjettert.
Driftsinntekter:
Merinntekt skyldes tilbakebetaling av for mye utbetalt kommunalt tilskudd til private barnehager i
2013, 965 000 kr, mer refusjon fra andre kommuner for barn i private barnehager i Nannestad,
725 000 kr, og tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd til Prestmosen barnehage for august og
september, 293 000 kr. Dessuten er det mottatt 35 000 kr i støtte fra OU- fond til lederutvikling.
Finansieringsutgifter:
Ubrukte, øremerkede tilskudd til minoritetsspråklige barn er satt på fond.
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Korrigerte bto dr.utg. til
komm. bhg per korr.
oppholdstime

KOSTRA 2014:
Andel styrere og
ped.ledere med
godkjent bhg.lærerutd.

Andel ansatte med
barnhagelærerutd.

Korrigerte
oppholdstimer per
årsverk i komm. bhg.

Andel barn i bhg med
oppholdstid <33 t pr
uke

Andel barn i komm.
barnehage ift alle barn
i barnehage
Andel barn i bhg med
oppholdstid >33 t pr
uke

Andel barn 1-5 år med
barnehageplass

Nto driftsutg. til
barnehager per
innbygger

Kommentarer:
 Netto driftsutgifter til
KOSTRA
barnehager pr
BARNEHAGER
innbygger har hatt en
noe større økning i
forhold til i fjor enn
Nannestad 2003
523
58,1
47,1
68,4
31,6
11 081
34
26,3
86,7
gjennomsnittet i
Nannestad 2004
528
55,2
54,1
81,4
18,6
11 215
33
23,4
86,2
Nannestad 2005
260
73,6
48,1
84,0
16,0
12 211
30
27,9
86,4
Akershus og flere av
Nannestad 2006
123
73,7
48,0
86,6
13,4
11 545
35
20,8
63,6
våre
Nannestad 2007
331
81,9
43,8
90,5
9,5
11 824
35
22,0
63,3
Nannestad 2008
433
87,0
43,9
94,3
5,7
11 854
39
24,4
75,0
nabokommuner.
Nannestad 2009
469
88,9
43,0
94,2
5,8
11 857
43
23,2
72,1
 Andel barn med
Nannestad 2010
693
87,4
42,3
94,8
5,2
11 749
48
23,8
70,3
6 629
87,1
44,4
94,1
5,9
11 703
48
22,6
66,2
barnehageplass 1-5 år Nannestad 2011
Nannestad 2012
7 354
87,3
45,2
97,0
3,3
11 998
54
23,2
65,7
ligger forholdsvis lavt Nannestad 2013
7 056
87,9
43,9
96,1
3,9
11 480
52
25,6
72,7
i Nannestad (88 %).
Nannestad 2014
9 325
88,0
46,5
97,0
3,0
11 384
57
23,8
75,4
7 818
89,0
30,0
97,2
2,8
11 963
56
26,4
72,1
Dette synes imidlertid Eidsvoll 2014
Gjerdrum 2014
8 507
95,6
41,9
99,5
0,5
13 072
49
18,9
48,8
å være det aktuelle
Hurdal 2014
95,6
17,1
91,4
8,6
11 088
20,9
56,2
Nes 2014
7 194
94,1
15,5
97,6
2,4
12 276
57
29,9
74,6
behovet i dag,
9 471
97,0
17,2
98,7
1,3
11 372
63
31,9
77,2
ettersom alle med rett Ullensaker 2014
Gj.snitt Akershus 2014
8 358
91,9
48,1
99,0
1,0
11 715
55
30,4
81,3
til plass tilbys dette.
Enkelte barn har imidlertid plass i nabokommuner, noe som mest sannsynlig har praktiske
årsaker.
 Andelen barn i kommunal barnehage i forhold til alle barn i barnehage har økt noe sammenlignet med samme tidspunkt i 2013, noe som skyldes at to private barnehager ikke har klart å
fylle opp alle ledige plasser.
Nannestad har en høy andel barn som går i kommunale barnehager sammenlignet med
nabokommunene, men en lavere andel enn gjennomsnittet i Akershus.
 Maksimalprisen har gjort barnehageplassene billigere de siste årene og bidrar til at svært mange
ønsker hel plass. 97 % har oppholdstid over 33 t pr uke (dvs 4 eller 5 dager pr uke). At 3 % har
oppholdstid under 33 t/u indikerer allikevel at vi tilbyr foreldrene reelle valgmuligheter i
forhold til oppholdstid. En privat barnehage har endret sine vedtekter slik at de bare tilbyr hele
plasser.
 Nannestad ligger nær gjennomsnittet for Akershus når det gjelder antall korrigerte
oppholdstimer pr årsverk i kommunale barnehager.
 Brutto driftsutgifter pr oppholdstime i kommunale barnehager gikk ned i 2013, men har i likhet
med de fleste nabokommunene og Akershusgjennomsnittet hatt en økning i 2014. Noe av
økningen skyldes nok naturlige svingninger i barnegruppenes sammensetning, men det kan være
interessant å finne ut om det finnes andre årsaker også.
 Det er få stillinger i barnehagene hvor det stilles krav om pedagogisk utdanning. Dette medfører
at andelen ansatte med barnehagelærerutdanning i 2014 bare er 23,8 % og innebærer en nedgang fra 2013. Tiltak for å øke andelen
ansatte med godkjent barnehagelærerutdanning er viktig for å kunne opprettholde god kvalitet
på barnehagetilbudet i kommunen.
 Det har vært en positiv økning i antall styrere og pedagogiske ledere med godkjent
barnehagelærerutdanning i 2014. 63 % av dispensasjonene som er gitt fra krav om
barnehagelærerutdanning er gitt i de private barnehagene. Dette er en noe mindre andel enn i
fjor.
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Ansvar 20110/20111 Maura skole / SFO
Målkort 2014
Mål
B1 Høy kvalitet i
tjenestetilbudet;
«Alle elever i
Nannestadskolen
opplever trivsel og
mestring og lærer og
utvikler seg best
mulig ut fra sitt
potensiale»
Eller:
Se mål i Strategiplan
for mer og bedre
læring 2013 – 2017

Kriterier / Målemetode

Ambisjon 2014

Brukere og samfunn – ”åpenhet og nærhet”
Utviklingsmål 2013 – 2017:
Ha utviklet kjennetegn
1. «Alle elever blir møtt av
på god klasseledelse og
tydelige og kompetente
god skoleledelse, samt
lærere som har positive
system for oppfølging.
forventninger til hver
enkelt elev, og som ledere
og støtter elevene i deres
faglige og personlige
utvikling»
2. «Ledelse på alle nivå i
Nannestadskolen bidrar til
mer og bedre læring»

Utvalgte indikatorer fra nasjonale
prøver og elevundersøkelsen

B3 Rullert
kommuneplan som
aktivt styringsdokument
B4 Positiv profilering
av kommunen
gjennom målrettet
informasjons- og
mediestrategi

B5 Bærekraftig
utvikling.

B6 Effektiv
gjennomføring av
Samhandlingsreformen og felles
fokus på folkehelse

Tertialrapportering og egne
rapporter

Tertialrapportering og politisk
behandling av planer
Antall positive/negative og nøytrale
artikler i lokalavisene.
Hjemmesider i aktiv bruk
Loggføring over antall besøk.

Tiltak i tråd med energi og
klimaplanen.
Antall tiltak gjennomført i 2014.

Tertialrapportering
Ivareta oppgavene innenfor
estimerte kostnader.

Jobbet fram kriterier på
igangsettelse av læringsøkt.
Foreldrene aktivt med i
arbeidet med ønsket
elevatferd.
Etablert gode verktøy til å
hjelpe og støtte læringsarbeidet i forhold til
lekser.

Færre elever på laveste
mestringsnivå på
nasjonale prøver

Engelsk 29,8 %
Lesing 34,2 %
Regning 40,4%

Positiv utvikling på
score i
Elevundersøkelsen på
«trivsel med lærerne» og
«faglig veiledning»

Ok i flg elevundersøkelse
jan 14

Foreldreundersøkelsen skole og
SFO
B2 Utnytte gevinster
av ØRU-Vestsamarbeidet

Status

Prioriterte ØRU-Vesttiltak gjennomført og
evaluert.
Kommuneplanen som
aktivt styringsdokument
Prioriterte planprosesser
pågår.
Kommunen framstår
totalt sett som åpen,
positivt og attraktiv
utad.
Oppdaterte og brukervennlige hjemmesider.
Opprettholde
miljøfyrtårn-sertifisering
og vurdere nye fyrtårn.

Lav svarprosent. Tiltak
2015 er samarbeid m
FAU vedr foreldreundersøkelse.
Ok

Ok

Ok

Ok

Fokus på kildesortering.

Målrettede tiltak for
forebyggende- og
helsefremmende arbeid

Skilting av turløypa ble
ikke klar okt. 14. Tas opp
i april/mai 15.

Folkehelseplan
utarbeidet og
implementert

Turområdet Kløvberget
klar i okt. 14. Gjenstår å
ferdigstille i april/mai 15.

58

ÅRSMELDING

Ø1 Kostnadseffektiv
og konkurransedyktig tjenesteproduksjon
Ø2 Bærekraftig
kommuneøkonomi

M1 En lærende
organisasjon med
profesjonelle medarbeidere som får og tar
ansvar

Økonomi og tjenesteproduksjon – ”effektivitet og kvalitet”
Kostnad per enhet – Kostra
Som budsjettert

Ok

Dekningsgrad - Kostra

Som planlagt

Ok

Holde budsjettet

Både skole- og SFOdel
kom ut med et
merforbruk på tross av
iverksatte tiltak..

Budsjettavvik - Regnskap vs
budsjett

Gjeldsgrad – Rapporteres
Gj.snitt. nedgang på 1,5
overordnet i årsmelding.
% pr år.
Medarbeidere og interne prosesser – ”profesjonalitet”
Tiltak etter forrige års medØkt
arbeiderundersøkelse følges opp.
medarbeidertilfredshet.
Antall medarbeidersamtaler og evt
egne trivsels- og
arbeidsundersøkelser.
Antall kompetanseutviklingsplaner

Lederutviklingsprogram,
skolelederprogram og Lederforum
gjennomført som planlagt.

M2 Godt
arbeidsmiljø, både
fysisk og sosialt

M3 Kontinuerlig og
aktivt kvalitetsarbeid

2014

Sykefravær
Tertialvis rapportering
Tiltak i tråd med IA-plan
Halvårlig rapportering til AMU.

Aktivitet og input i ansattportalen,
inkl kvalitets-systemdelen.
Nytt lønns- og personalsystem
implementert.
Kvalitetssikrede rutiner i lønns-,
personal- og budsjettarbeidet.

Ok
Tiltak iht. kommunens
handlingsplan i forb. m
sykefraværsarbeidet.

Medarbeidersamtale
med alle ansatte.

Gjennomført i feb/mars
14

Kompetansetiltak
gjennomføres i alle
virksomheter
Ledelse i samsvar med
lederkravene.
Oppfølging i tråd med
kommunekompasset
Score ift individuelt def
. mål. Helhetlig
reduksjon ift 2013 med
1,0 %.
IA-plan i aktiv bruk i
alle virksomheter.
Ansattportalen
implementert og i aktiv
bruk i alle virksomheter
Nytt lønns- og
personalsystem fungerer
effektivt i det daglige og
i budsjetteringsarbeidet.
Etablere administrativt
årshjul og evaluere
budsjettprosessen

I gang, både skole og
SFO
Ok

Skoledel: 9,53%
SFO:
12,73 %
Totalt: 10,33 %
Ok
Ok

Ok

Ok
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Økonomisk status

Maura skole/sfo (20110+20111)
Lønn

R2014

B2014

JB2014

Pst

30 506 264

27 402 000

29 683 000

102,8 %

Avvik
-823 264

R2013
28 609 252

Andre utgifter

3 754 582

2 212 000

3 271 000

114,8 %

-483 582

4 033 842

Sum utgifter

34 260 846

29 614 000

32 954 000

104,0 %

-1 306 846

32 643 095

Sum driftsinntekter

-5 456 066

-3 547 000

-5 043 000

108,2 %

413 066

-5 856 769

Finansieringsinnt.

-18 260

0

-0

18 260

-18 200

Finansieringsutg.

23 385

0

0

-23 385

30 656

28 809 905

26 067 000

27 911 000

-898 905

26 798 781

103,2 %

Resultat

Kommentarer til tallene:
Regnskapstallene viser et overforbruk som har størst tyngde på lønn i SFO og andre utgifter på
skolen.
Lønn:
Maura skole:
Skolens lønnsbudsjett viser et forbruk på 98,55 % på lønn til lærere og 97,08 % assistenter/
merkantile. Tar vi i betraktning sykefraværsinntektene, så ligger lønnskostnadene rimelig godt an til
tross for at Maura skole la inn en stor ekstra assistentressurs i januar 2014 og fram til utgangen av
juni.
I løpet av høsthalvåret fikk skolen forsterket lønnsbudsjettet med vel 180 000 kr.
SFO:
Utfordringen er at bemanningen blir lagt opp året før SFO har oversikt over antall barn. I 2014 ble
foreldrebetalingen 150 000 kr lavere og det ga utslag i lønnsbudsjettet, i dette tilfelle et merforbruk
på ca. 195 000 kr.
Andre utgifter:
Maura skole:
Årsaken til merforbruk på andre utgifter var at en så for seg å kunne omdisponere midler fra lønn til
posten andre driftsutgifter på grunn av reduserte vikarutgifter. Det viste seg imidlertid at vikarkostnadene ble veldig høye bl.a. i forbindelse med fravær grunnet rettighetspermisjoner og
utfordringer i enkelte elevgrupper.
Videre stipulerte skolen økte inntekter våren 2014 på en gjesteelev som av ulike årsaker ikke ble
realisert før på høsthalvåret.
Inntekter:
Inntektene er i noe i overkant enn budsjettert. Dette skyldes refusjon av fødselspenger, sykelønn,
refusjoner fra andre kommuner samt tilskudd fra Arbeidslivssenteret.
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Personalressurser:
Ansvar - Maura skole/sfo (20110+20111)
Faste årsverk
2010 2011
- Administrasjon
2,15
2,15
- Undervisningspersonale
26,65 29,15
- Assistenter i skolen
6,11
4,81
- Personale SFO
6,15
5,88
- Kontorteknisk personale
Årsverk totalt
Midlertidige årsverk (type)
2 assistent stillinger

0,93
41,99
2010

1,19
43,18
2011

2012
2,15
31,42
6,71
5,88

2013
2,15
29,96
6,50
7,18

1,19
47,35
2012

1,50
47,29
2013

2014
2,46
30,38
6,98
6,52

Vedtak *)
økn m 0,42 % pga elevtall
Økn pga elvtall

økt m 5,2 % fast stilling pga flere ikke ped.oppgaver
1,68
løftet til merkantil (tilskudd jfr skolevei)
48,04
2014 Varighet (dato fra - til) Årsak
Finansiering
43,85% 01.08.14 – 31.07.15
Enkelt vedtak i Ref fra andre
41,48% (Ligger inne i årsverk
forb m PPT
kommuner
totalt)

Sum midlertidige årsverk
0,0
0,0
0,0
0,0
0,85
*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.
**) Brukes kun ved utvidelser utover faste årsverk, f.eks. ved midlertidige tilskudd, e.l. Ikke vikariater.

Sykefravær:
Ansvar - Maura skole/sfo (20110+20111)
Sykefravær i prosent
2010
Skole
6,50
Sfo
14,60
Sykefravær totalt
14,60

2011
8,40
21,90
21,90

2012
10,90
26,40
26,40

2013*)

2014
9,53
12,73
10,26

*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

Kommentar:
Når det gjelder sykefraværstallene så har skolen i målkort 2014 satt som mål å ligge 1 % lavere.
Resultatet viser at sykefraværet på skoledel i 2014 ligger nærmere 1 % lavere sammenlignet m 2012
og SFO er 13,67 % lavere sammenlignet m 2012.
Oversikten viser at vi suksessivt får økt nærværsfaktoren. Høsten 2014 innledet vi et samarbeid med
Arbeidslivssenteret med tanke på å sette fokus på medarbeiderskap og kommunikasjon samt
teamarbeid året 2015. Målet i følge IA lokal handlingsplan er å få redusert sykefraværet ned til 6 %.
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Ansvar 20120/20121 Preståsen skole / SFO
Målkort 2014
Mål
B1 Høy kvalitet i
tjenestetilbudet;
«Alle elever i
Nannestadskolen
opplever trivsel og
mestring og lærer og
utvikler seg ut fra sitt
potensiale»

B2 Utnytte gevinster
av ØRU-Vestsamarbeidet

B3 Rullert
kommuneplan som
aktivt styringsdokument
B4 Positiv profilering
av kommunen
gjennom målrettet
informasjons- og
mediestrategi
B5 Bærekraftig
utvikling.

Kriterier / Målemetode

Ambisjon 2014

Brukere og samfunn – ”åpenhet og nærhet”
Utviklingsmål 2013-2017:
Ha utviklet kjennetegn på god
1. «Alle elever blir møtt av
klasseledelse og skoleledelse, samt
tydelige og kompetente
system for oppfølging.
lærere som har positive
forventninger til hver
enkelt elev, og som leder
og støtter elevene i deres
faglige og personlige
Færre elever på laveste
utvikling»
mestringsnivå på nasjonale prøver
2. Ledelse på alle nivå i
over tid.
Nannestadskolen bidrar til
mer og bedre læring»
Positiv utvikling på score i
Elevundersøkelsen mht spørsmål
Utvalgte indikatorer fra Nasjonale
om «Vurdering for læring» og
prøver og elevundersøkelsen
«Støtte fra læreren»
Foreldreundersøkelse skole og SFO
Tertialrapportering og egne
rapporter

Status
Gjennomført mht
klasseledelse og
«Vurdering for
læring»

Gode resultater i
engelsk

Vi er på stigende
kurs sammenlignet
med forrige
undersøkelse

Målrettet bruk av Innføringsklasse
for fremmedspråklige

Gjennomført
fellesmøter med
skolene i de tre
kommunene

Spredning av kompetanse som er
opparbeidet i Innføringsklassen
gjennom nettverksarbeid som skal
omfatte lærere i alle de tre
samarbeidende kommunene

Gjennomført
halvårlige
samlinger med
aktuelle lærere fra
de tre kommuner

Benytte tilbudet om veiledning av
nyutdannede lærere

Benyttet med pos.
tilbakemeldinger
Det er etablert
gode rutiner for
dette arbeidet

Tertialrapportering og politisk
behandling av planer

Opprettholde et godt samarbeid med
ulike hjelpeinstanser i
nabokommunene med tanke på
gjesteelever på Preståsen
Kommuneplanen som aktivt
styringsdokument
Prioriterte planprosesser pågår.

Antall positive/negative og nøytrale
artikler i lokalavisene.

Kommunen framstår totalt sett som
åpen, positivt og attraktiv utad.

Gjennomført

Oppdaterte og brukervennlige
hjemmesider.

I rute og i godt
samarbeid med
Foreldrerådet
Innarbeidet praksis
gjennomføres i
daglig drift

Hjemmesider i aktiv bruk
Loggføring over antall besøk.
Tiltak i tråd med energi og
klimaplanen.
Antall tiltak gjennomført i 2014.

Opprettholde miljøfyrtårnsertifisering og vurdere nye fyrtårn.

Gjennomført
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Målrettede tiltak for forebyggendeog helsefremmende arbeid
B6 Effektiv
gjennomføring av
Samhandlingsreformen og felles
fokus på folkehelse

Ø1 Kostnadseffektiv
og konkurransedyktig tjenesteproduksjon
Ø2 Bærekraftig
kommuneøkonomi

M1 En lærende
organisasjon med
profesjonelle medarbeidere som får og tar
ansvar

Tertialrapportering
Ivareta oppgavene innenfor
estimerte kostnader.

Aktive og lekende barn i skole og
SFO
Økonomi og tjenesteproduksjon – ”effektivitet og kvalitet”
Kostnad per enhet - Kostra
Som budsjettert
Dekningsgrad - Kostra

Budsjettavvik - Regnskap vs
budsjett

M3 Kontinuerlig og
aktivt kvalitetsarbeid

Ulike
aktivitetsdager
gjennomføres iht
planer
Fungerer bra

Fungerer bra
Følges opp

Som planlagt

Følges opp

Holde budsjettet

På tross av
gjennomførte
tiltak, har vi ikke
klart å holde
budsjettrammen

Gjeldsgrad – Rapporteres
Gj.snitt nedgang på 1,5 % pr år.
overordnet i årsmelding.
Medarbeidere og interne prosesser – ”profesjonalitet”
Tiltak etter forrige års medarbeider- Økt medarbeidertilfredshet.
undersøkelse følges opp.

God praksis
innarbeidet med
ulike møteplasser

Medarbeidersamtaler og evt egne
trivsels- og arbeidsundersøkelser.

Medarbeidersamtale med alle
ansatte.

Gjennomført

Kompetanseutviklingsplaner

Gjennomføre tiltak i tråd med
«Handlingsprogram for mer og
bedre læring»

Gjennomført
virksomhetsplan

5 lærere deltar i matematikk
videreutdanning
Ledelse i samsvar med
lederkravene. Oppfølging i tråd med
kommunekompasset
Score ift individuelt def mål.
Helhetlig reduksjon ift 2013 med
1,0 %.
IA-plan i aktiv bruk i alle
virksomheter.

I rute

Ansattportalen implementert og i
aktiv bruk i alle virksomheter

Gjennomført.

Lederutviklingsprogram, skolelederprogram og Lederforum
gjennomført som planlagt.

M2 Godt
arbeidsmiljø, både
fysisk og sosialt

Videreføre Trivselslederprogrammet

2014

Sykefravær
Tertialvis rapportering
Tiltak i tråd med IA-plan
Halvårlig rapportering til AMU.
Aktivitet og input i ansattportalen,
inkl kvalitetssystemdelen.
Nytt lønns- og personalsystem
implementert
Kvalitetssikrede rutiner i lønns-,
personal- og budsjettarbeidet.

Nytt lønns- og personalsystem
fungerer effektivt i det daglige og i
budsjetteringsarbeidet.
Etablere administrativt årshjul og
evaluere budsjettprosessen

Gjennomført

Se egen tabell

Gjennomført

Gjennomført
Gjennomført

Kommentarer til samlet måloppnåelse:
2014 har vært et godt og hektisk arbeidsår for elever og ansatte ved Preståsen skole. Vi er fornøyde
med samlet måloppnåelse. Resultatene fra nasjonale prøver viser resultater på kommunegjennomsnitt i lesing og regning og litt over kommunegjennomsnitt i engelsk. Det jobbes systematisk for å
forbedre resultatene. Arbeidet iht virksomhetsplan og strategiplan er i god gjenge med stort
engasjement fra alle parter. Dette er langsiktig jobbing der målet er mer og bedre læring.
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Fokus i 2014 har vært på temaene «Klasseledelse» og «Vurdering for læring». Mye av dette
arbeidet kommer til å fortsette inn i 2015. Vi ser mange spennende utfordringer foran oss de
nærmeste årene. Vi har brukt mye tid i 2014 på overganger; overgang barneskole/ungdomsskole,
overgang til videregående opplæring og ikke minst overgang barnehage/skole.
Innføringsklassen for fremmedspråklige arbeider målrettet og godt med sine elever. Skolen nyter
generelt sett godt av gode og stabile medarbeidere. Alle faste stillinger er besatt av faglærte lærere.
Vi har i 2014 betjent enkeltelever med spesielle behov i barnehagene. Dette arbeidet skjer i nært
samarbeid med PPT og Statped.
Økonomisk status
Preståsen skole/sfo (20120+20121)
Lønn

R2014

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

33 535 862

29 829 000

30 902 000

108,5 %

-2 633 862

31 076 156

Andre utgifter

3 476 822

2 086 000

3 166 000

109,8 %

-310 822

3 472 256

Sum utgifter

37 012 685

31 915 000

34 068 000

108,6 %

-2 944 685

34 548 411

Sum driftsinntekter

-9 180 022

-7 355 000

-7 739 000

118,6 %

1 441 022

-10 321 795

-13 900

0

-0

13 900

-13 240

0

0

0

0

0

27 818 763

24 560 000

26 329 000

-1 489 763

24 213 377

Finansieringsinnt.
Finansieringsutg.

105,7 %

Kommentarer til tallene:
Regnskapstallene er ikke tilfredsstillende. Merforbruk i lønn skyldes i stor grad sykefravær i SFO
og behov for ekstratiltak på elever med særskilte behov i den sammenheng.
Lønn:
Tiltak iverksatt høsten 2014 ga ikke så stor effekt som forventet. Vi tok bort 2 «ringevikarer» og
flyttet fast ansatte fra skole til SFO. Dette skal forsterkes og videreføres i 2015.
Andre utgifter:
Andre utgifter viser et merforbruk på ca. 300 000 kr. Det er flere forhold som er årsak til dette;
uforutsette utgifter til service på interaktive tavler, manglende budsjettering mht. forsikring,
leirskoleopphold som ikke er refundert bl.a.
Inntekter:
Inntektene er 1,8 mill kr høyere enn opprinnelig budsjettert. Dette skyldes høyere inntekter enn
forventet mht. gjesteelever og refusjon fødselspenger og sykelønn.
Personalressurser:
Ansvar - Preståsen skole/sfo (20120+20121)
Faste årsverk
2010 2011 2012
- Administrasjon
2,50 2,50 2,50
- Undervisningspersonale 22,90 23,00 24,03
- Assistenter i skolen
14,76 10,16 13,04
- Personale SFO
4,71 4,50 6,40
- Kontorteknisk personale 1,00 1,00 1,00
Årsverk totalt
45,87 41,16 46,97
Midlertidige årsverk )
2010 2011 2012
Lærerstilling 80 %
Assistentstilling 80 %
Sum midlertidige årsverk

2013 2014 Vedtak *)
2,80 3,00
24,01 24,81
15,29 16,09
6,40
6,40
0,93
0,93
49,43 51,23
2013 2014 Varighet (dato fra - til)
X
01.08.14 --X
01.08.14 --

Årsak
Finansiering
Spes.elev Ref.krav
Spes.elev Ref.krav

*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.
**) Brukes kun ved utvidelser utover faste årsverk, f.eks. ved midlertidige tilskudd, e.l. Ikke vikariater.

64

ÅRSMELDING

2014

Ansvar 20130 Kringler-Slattum skole / SFO
Ansvar 20570 Kringler-Slattum barnehage
Målkort 2014
Mål
B1 Høy kvalitet i
tjenestetilbudet;
«Alle elever i
Nannestadskolen
opplever trivsel og
mestring og lærer og
utvikler seg best
mulig ut fra sitt
potensiale»
Eller:
Se mål i Strategiplan
for mer og bedre
læring 2013 – 2017

Kriterier / Målemetode

Brukere og samfunn – ”åpenhet og nærhet”
Utviklingsmål 2013 – 2017:
Ha utviklet kjennetegn på god
1. «Alle elever blir møtt av
klasseledelse og god skoleledelse,
tydelige og kompetente
samt system for oppfølging.
lærere som har positive
forventninger til hver
Færre elever på laveste
enkelt elev, og som ledere
mestringsnivå på nasjonale prøver
og støtter elevene i deres
faglige og personlige
utvikling»
2. «Ledelse på alle nivå i
Nannestadskolen bidrar til
mer og bedre læring»
Utvalgte indikatorer fra nasjonale
prøver og elevundersøkelsen
Foreldreundersøkelsen skole og
SFO

Alle barn får gode
utviklings- og
aktivitetsmuligheter
med et aktivt og
deltagende personale
i bh.

Ambisjon 2014

Opplevd tilfredshet hos barn og
foreldre mht. utvikling, innhold og
organisering.
Barne- og foreldresamtaler
Eventuelt brukerundersøkelse
Systematisk bruk av observasjon.

Positiv utvikling på score i
Elevundersøkelsen på «trivsel med
lærerne» og «faglig veiledning»
Barn som gir uttrykk for trivsel og
medvirkning. Barnesamtaler, som
metode i det ped. arb.
Disse
brukes i videre vurdering. 1-3
foreldresamt. pr.år.
Følge opp brukerunders 2013.

Status
De ansatte har
deltatt aktivt i
prosessen rundt
kjennetegn i
forbindelse med
strategiplanen.
Klasseledelse og
vurdering for
læring som eget
satsingspunkt i
virksomhetsplan
for 2014
Kjennetegnene er
bestemt og arbeidet
med å få de
innarbeidet er i
gang.
Nasjonale prøver.
Resultatene viser at
i engelsk ligger vi
lavt i forhold til
landet, mens i
lesing og regning
ligger vi på snittet
Elevundersøkelsen
er gjennomført på
7 – trinn (scorer
høyt på trivsel,
hjem-skole, regler
og trygt miljø)
Foreldresamtaler.
Språktester, TRAS,
Alle med, er
gjennomført.

B2 Utnytte gevinster
av ØRU-Vestsamarbeidet
B3 Rullert
kommuneplan som
aktivt
styringsdokument
B4 Positiv profilering
av kommunen
gjennom målrettet
informasjons- og
mediestrategi

Tertialrapportering og egne
rapporter
Tertialrapportering og politisk
behandling av planer
Antall positive/negative og nøytrale
artikler i lokalavisene.
Hjemmesider i aktiv bruk
Loggføring over antall besøk.

Prioriterte ØRU-Vest-tiltak
gjennomført og evaluert.
Kommuneplanen som aktivt
styringsdokument
Prioriterte planprosesser pågår.
Skole /sfo og barnehage framstår
totalt sett som åpen, positivt og
attraktiv utad.
Oppdaterte og brukervennlige
hjemmesider 1 gang pr uke.

Videreføring av
eksisterende tiltak
OK

OK, men
hjemmesiden har
vært nedprioritert
pga. sykdom
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B5 Bærekraftig
utvikling.

B6 Effektiv
gjennomføring av
Samhandlingsreformen og felles
fokus på folkehelse

Ø1 Kostnadseffektiv
og konkurransedyktig tjenesteproduksjon
Ø2 Bærekraftig
kommuneøkonomi

Tiltak i tråd med energi og
klimaplanen.
Antall tiltak gjennomført i 2014.
Bevisst bruk av rammeplanen kap
3.2 «Kropp, bevegelse og helse» :
Vekt på fysisk aktivitet, faste
turdager og et sunt og variert
kosthold i matpakke og i måltider
på sfo og i barnehagen.

Opprettholde miljøfyrtårnsertifisering og utvide antall tiltak

Barn som finner og viser glede i
fysisk aktivitet. En sunnere profil på
måltidene
Folkehelseplan utarbeidet og
implementert

2014
Sertifisering er
gjennomført,
gjelder fram til
2016
Fortsetter fokus på
fysisk aktivitet
både i skole og
barnehage. Faste
turdager i barnehage.

Økonomi og tjenesteproduksjon – ”effektivitet og kvalitet”
Kostnad per enhet - Kostra
Som budsjettert
Dekningsgrad - Kostra

Som planlagt

OK

Budsjettavvik - Regnskap vs
budsjett

Holde budsjettet

Ok, følger budsjett
skole/sfo, litt over
budsjett i barneh.

Gjeldsgrad – Rapporteres
Gj.snitt nedgang på 1,5 % pr år.
overordnet i årsmelding.
Medarbeidere og interne prosesser – ”profesjonalitet”
M1 En lærende
organisasjon med
profesjonelle medarbeidere som får og tar
ansvar

Tiltak etter forrige års medarbeiderundersøkelse følges opp.
Medarbeidersamtaler og evt egne
trivsels- og arbeidsundersøkelser.
Kompetanseutviklingsplaner

Lederutviklingsprogram,skolelederprogram og Lederforum
gjennomført som planlagt.

M2 Godt
arbeidsmiljø, både
fysisk og sosialt

Sykefravær
Tertialvis rapportering

Tiltak i tråd med IA-plan
Halvårlig rapportering til AMU.

Seniorpolitikktiltak

Økt medarbeidertilfredshet.
Medarbeidersamtale med alle
ansatte.
Kompetansetiltak gjennomføres i
alle virksomheter.
Gjennomføring/ deltagelse i
Handlingsplan for mer og bedre
læring.

Ledelse i samsvar med
lederkravene.
Oppfølging i tråd med
kommunekompasset

Klare å opprettholde det lav
sykefraværet på skole/sfo , mål at
sykefraværet på barnehagen
stabiliserer seg og helst går ned.

IA-plan i aktiv bruk i alle
virksomheter. Søke tilskuddsmidler
i forhold til tilrettelegging.
Følge opp avtaler og fastlagte
ordninger.

Ok
Følger oppsatt plan
handlingsplan. 3
lærere på
videreutd. I
matematikk
En assistent
gjennomfører
barne-og
ungdomsarbeid.
dette året
Fulgt opp og deltatt
i kurs og
samlinger.
Skolerelatert og i
lederforum.
Styrer i bh deltatt
på styrermøter og
samlinger.
Assistenter vært på
kurs med Kari
Pape
Stabilt lavt i
forhold til
kortidssykefravær
Langtidssykemeldt
e som følges opp.
Følger opp IAavtalen,
dialogmøter
gjennomført.
Det er laget en
egen lokal IA-plan
for Skole og
barnehage.
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M3 Kontinuerlig og
aktivt kvalitetsarbeid

Aktivitet og input i ansattportalen,
inkl kvalitetssystemdelen. HMS,
internkontroll
Nytt lønns- og personalsystem
implementert
Kvalitetssikrede rutiner i lønns-,
personal- og budsjettarbeidet.

2014

Ansattportalen implementert og i
aktiv bruk i alle virksomheter

Ansattportalen er
innført.

Nytt lønns- og personalsystem
fungerer effektivt i det daglige og i
budsjetteringsarbeidet.

Er i ferd med å bli
innarbeidet.

Etablere administrativt årshjul og
evaluere budsjettprosessen

Prosessen bør
effektiviseres, ved
at økonomi med
sin komp.legger
inn budsjett-tallene

Kommentarer til samlet måloppnåelse:
Måloppnåelsen er tilfredsstillende. Elev- og foreldreundersøkelser og samtaler ga oss gode
tilbakemeldinger. Vi får gode score på trivsel, læring og vurdering for læring. Dette er områder vi
har jobbet spesielt med og som også blir en del av fokuset vi har og vil ha rundt Strategiplanen for
mer og bedre læring.
Elevundersøkelsen ga oss en god tilbakemelding på at elevene opplever at de kjenner til målene, for
det som skal læres og hvordan de skal jobbe for å nå målene. Elevene vet hvordan og hva som
vurderes og at de får tilbakemelding på hva som er bra , men også på hva de kan gjøre for å bli
bedre. Foreldreundersøkelsen ga samme responsen på disse områdene. Deltagerprosenten var på
53 % som er en framgang fra tidligere.
Medlemmene i Driftsstyret for virksomheten setter seg godt inn i saker og gir tilbakemeldinger
gjennom høringer i forbindelse med barnehage- og skolesaker.
Matematikk og klasseledelse/vurdering for læring har vært hovedsatsningsområder i virksomhetsplanen. Det er jobbet med disse temaene på alle nivåer gjennom 2014. Hjem-/skolesamarbeid var et
annet hovedtema i fjorårets virksomhetsplan. Foreldremøter og et temamøte satte spesielt fokus på
viktigheten av et godt og åpent samarbeid der det forutsettes at begge parter kommuniserer tydelig
når det gjelder det ansvar og de forventninger vi har til hverandre.
Sosial kompetanse har vært og er et prioritert område for hele virksomheten.
Trivselslederprogrammet er svært viktig slik vi ser det. I barnehagen er de ansatte skolert i
programmet Det er mitt valg.
Vi vil presisere det gode, tette og samhandlende arbeidet som foregår i kommunen ved helsesøster,
PPT, barnevern og psykisk helse. Dette har gitt og gir barna gode tilfredsstillende tilbud i forhold
evner og forutsetninger og ikke minst når ting kan bli vanskelig psykisk og sosialt.
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Økonomisk status

Kr-Sl. skole/sfo (20130)
R2014
Lønn

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

10 080 493

9 409 000

10 141 000

99,4 %

60 507

Andre utgifter

2 021 280

1 412 000

1 833 000

110,3 %

-188 280

1 632 207

Sum utgifter

12 101 773

10 821 000

11 974 000

101,1 %

-127 773

10 951 275

Sum driftsinntekter

-1 933 867

-1 043 000

-1 857 000

104,1 %

76 867

-1 501 175

-5 360

0

-0

5 360

-21 675

269

0

0

-269

0

10 162 814

9 778 000

10 117 000

-45 814

9 428 425

Finansieringsinnt.
Finansieringsutg.

100,5 %

9 319 068

Kommentarer til tallene:
Resultatet er nesten i mål. Pensjon har slått negativt ut i forhold til sluttoppgjøret. Det er overført ca.
190 000 kr til barnehage fra skole og SFO for å dekke inn underskuddet i barnehagen. Det er et lite
underskudd i forhold til skyss ca. 30 000 kr. Dette kan bl.a. forklares med flere elever som tar buss.
Lønn:
Holder oss innenfor budsjett, dette skyldes at midler fra gjesteelever er brukt på lønn.
Andre utgifter:
Se kommentar om buss, og at det ble overført penger til barnehagen.
Inntekter:
Når det gjelder inntekter, stemmer det godt med det justerte budsjettet.
Personalressurser:
Ansvar - Kr-Sl.skole/sfo (20130)
Faste årsverk
2010
- Administrasjon
1,00
- Lærere
10,33
- Assistenter skole/sfo
2,53
- Merkantil
0,60
Årsverk totalt
14,46
Midlertidige årsverk
2010

2011
1,00
10,36
2,54
0,60
14,50
2011

2012 2013 2014 Vedtak *)
1,00
1.00
10,62
10,45
2,54
3,66
0,60
0,60
14,76 15,55 15,44
2012 2013 2014 Varighet (fra - til)
0,50 1.8.2014 – 30.6.2014
0,19 1.12.2014 -

Årsak
Finansiering
Assistent Refusjon
Assistent Eget budsjett

Sum midlertidige årsverk
*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.
**) Brukes kun ved utvidelser utover faste årsverk, f.eks. ved midlertidige tilskudd, e.l. Ikke vikariater.

Sykefravær:
Ansvar - Kr-Sl.skole/sfo (20130)
Sykefravær i prosent
Skole
Sfo
Sykefravær i prosent totalt

2010
4,00
4,30

2011
5,00
3,20

2012
1,60
7,70
6,30

2013*)

2014

4,89

*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

Kommentar:
Stabilt lavt sykefravær. Gjennom høsten har det vært fokus på å støtte hverandre når utfordrende
saker har dukket opp.
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Økonomisk status

Kr-Sl. barnehage (20570)
R2014
Lønn
Andre utgifter
Sum utgifter
Sum driftsinntekter

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

4 202 875

3 778 000

4 153 000

101,2 %

-49 875

326 421

174 000

329 000

99,2 %

2 579

290 080

4 529 295

3 952 000

4 482 000

101,1 %

-47 295

4 226 268

-1 013 882

-968 000

-1 027 000

98,7 %

-13 118

-1 013 187

0

0

0

0

0

150

0

0

-150

0

3 515 564

2 984 000

3 455 000

-60 564

3 213 081

Finansieringsinnt.
Finansieringsutg.

B2014

101,8 %

3 936 188

Kommentarer til tallene:
Dessverre ender vi også dette året opp med et underskudd. Vi sliter hvert eneste år og opplever
at budsjettet har for liten ramme i forhold til hva vi faktisk er nødt til å ha/bruke. I virkeligheten er
underskuddet enda høyere, da det er overført 190 000 kr fra skole og SFO til barnehagen. Vi lider
av at vi er et «småbruk».
Lønn:
Pensjon og arbeidsgiveravgift slår negativt ut i barnehagen.
Andre utgifter: Barnehagen kommer positivt ut i forhold til andre utgifter. Dette skyldes
overføring fra skole og SFO.
Inntekter:
Minus på inntekter dreier seg om innbetaling for opphold. Høsten 2014 har det vært færre antall
barn i barnehagen, det gis søskenmoderasjon og barn som har halv plass gjør utslag i forhold til
inntekter.
Personalressurser:
Ansvar - Kr-Sl. Barnehage (20570)
Faste årsverk
2010 2011 2012 2013 2014 Vedtak *)
- Administrasjon
0,76 0,76 0,76
0,76
- Ped.ledere
2,10 2,10 2,10
2,10
- Assistenter
4,50 4,50 4,00
4,00
Årsverk totalt
7,36 7,36 6,86 6,76 6,86
*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.

Sykefravær:
Ansvar - Kr-Sl. Barnehage (20570)
Sykefravær i prosent
Sykefravær i prosent

2010
15,30

2011
10,40

2012
14,40

2013*)

2014
10,82

*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

Kommentar:
Det har vært en meget positiv utvikling i forhold til sykefraværet gjennom året.
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Ansvar 20150 Nannestad ungdomsskole
Målkort 2014
Mål
B1 Høy kvalitet i
tjenestetilbudet

Kriterier / Målemetode

Ambisjon 2014

Brukere og samfunn – ”åpenhet og nærhet”
Utviklingsmål 2013-2017:
Ha utviklet kjennetegn på god
1. «Alle elever blir møtt av
klasseledelse og god skoleledelse,
tydelige og kompetente
samt system for oppfølging.
lærere som har positive
forventninger til hver
Færre elever på laveste
enkelt elev, og som leder
mestringsnivå på nasjonale prøver,
og støtter elevene i deres
sett over tid.
faglige og personlige
utvikling»
Positiv utvikling på score i
2. «Ledelse på alle nivå i
Elevundersøkelsen på momentene
Nannestadskolen bidrar til
vurdering for læring og støtte fra
mer og bedre læring»
lærerne

Status
Kjennetegn er
utviklet og følges
opp
I prosess. Styrking
av de
grunnleggende
ferdigheter med de
5 ekstra stillingene
fra staten
Bra score på dette
området

Utvalgte indikatorer fra nasjonale
prøver og elevundersøkelsen
B2 Utnytte gevinster
av ØRU-Vestsamarbeidet

Tertialrapportering og egne
rapporter

B3 Rullert kommuneplan som aktivt
styringsdokument
B4 Positiv profilering
av kommunen
gjennom målrettet
informasjons- og
mediestrategi

Tertialrapportering og politisk
behandling av planer
Antall positive/negative og nøytrale
artikler i lokalavisene.
Hjemmesider i aktiv bruk.
Loggføring over antall besøk.

B5 Bærekraftig
utvikling.

Tiltak i tråd med energi og
klimaplanen.
Antall tiltak gjennomført i 2014.

B6 Effektiv
gjennomføring av
Samhandlingsreformen og felles
fokus på folkehelse
Ø1 Kostnadseffektiv
og konkurransedyktig tjenesteproduksjon
Ø2 Bærekraftig
kommuneøkonomi

Målrettet bruk av innføringsklassen
på Preståsen skole og spredning av
kompetanse.
Benytte tilbudet om kursrekke for
nyutdannede lærere
Kommuneplanen som aktivt
styringsdokument
Prioriterte planprosesser pågår.
Kommunen framstår totalt sett som
åpen, positivt og attraktiv utad.
Oppdaterte og brukervennlige
hjemmesider.

Elever, bl.a. ved opphold på Hegli
gård, har lært hva bærekraftig
utvikling innebærer.
Målrettede tiltak for forebyggendeTertialrapportering
og helsefremmende arbeid
Aktive elever i skolens friminutt
Elever som er glad i å bevege seg
med trivselsledere.
og som har et sunt og naturlig
forhold til kroppen sin
Økonomi og tjenesteproduksjon – ”effektivitet og kvalitet”
Kostnad per enhet - Kostra
Som budsjettert
Dekningsgrad - Kostra
Budsjettavvik - Regnskap vs.
budsjett
Gjeldsgrad – Rapporteres
overordnet i årsmelding.

I drift, positivt
samarbeid
Videreført for nye
lærere
I drift
Ok
Forbedringspotensiale på
hjemmesiden
Suksessen
fortsetter
Elevturnering
videreføres.
Mange elever er
aktive i friminutt

Ok
Ok

Som planlagt
Holde budsjettet

Mindreforbruk

Gj.snitt nedgang på 1,5 % pr år.
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M1 En lærende
organisasjon med
profesjonelle medarbeidere som får og tar
ansvar

M2 Godt
arbeidsmiljø, både
fysisk og sosialt
M3 Kontinuerlig og
aktivt kvalitetsarbeid

Medarbeidere og interne prosesser – ”profesjonalitet”
Økt medarbeidertilfredshet.
Tiltak etter forrige års
medarbeiderundersøkelse følges
Medarbeidersamtale med alle
opp.
ansatte.
Medarbeidersamtaler og evt. egne
Kompetansetiltak gjennomføres i
trivsels- og arbeidsundersøkelser.
alle virksomheter.
Kompetanseutviklingsplaner.
Gjennomføring og deltakelse i
Antall deltakere på matte
«Handlingsprogram Mer og bedre
videreutdanning.
læring».
Kollegabasert veiledning.
Lederutviklingsprogram,
Ledelse i samsvar med
skolelederprogram og Lederforum
lederkravene.
gjennomført som planlagt.
Oppfølging i tråd med
kommunekompasset
Score ift. individuelt def. mål.
Sykefravær.
Helhetlig reduksjon ift. 2013 med
Tertialvis rapportering.
1,0 %.
Tiltak i tråd med IA-plan.
IA-plan i aktiv bruk i alle
Halvårlig rapportering til AMU.
virksomheter.
Aktivitet og input i ansattportalen,
inkl. kvalitetssystemdelen.
Nytt lønns- og personalsystem
implementert
Kvalitetssikrede rutiner i lønns-,
personal- og budsjettarbeidet.

Ansattportalen implementert og i
aktiv bruk i alle virksomheter
Nytt lønns- og personalsystem
fungerer effektivt i det daglige og i
budsjetteringsarbeidet.
Etablere administrativt årshjul og
evaluere budsjettprosessen

2014

Lærerne trives godt
Innarbeidet rutine

I god drift

I drift
Ok

Flere
langtidssykmeldte
Ok
Lærerne har fått
tilgang

Vi jobber med
dette

Kommentarer til samlet måloppnåelse:
Vi jobber med både kollegabasert veiledning og fagsamarbeid på tvers av trinn som metode for å nå
satsningsområdene våre. Det er klasseledelse som er hovedfokuset i kommunen. Vi jobber målrettet
med det pedagogiske utviklingsarbeidet, og er med i satsingen Ungdomstrinn i utvikling, der
klasseledelse er i fokus. De ansatte uttrykker at de synes dette arbeidet er nyttig. Vi er kommet et
godt stykke på dette området, og vi ser sammenhengen mellom alle våre satsingsområder:
klasseledelse – arbeid med tilpasset opplæring/grunnleggende ferdigheter - arbeid med de nasjonale
prøvene - vurdering for læring – skolenektingsprosjektet. Alt henger sammen med økt
læringsutbytte for våre elever. Skolen har nå bistand både fra Statped, Høyskolen i Lillehammer og
fra utviklingsveileder for Øvre Romerike.
Vi er også fornøyd med at de nasjonale prøver viser en framgang for våre elever, men vi holder
trykket oppe for at forbedringene skal vedvare. Vi har fokusert på arbeid med de grunnleggende
ferdigheter de siste 2 årene, og vi har nå startet arbeidet med å nyttiggjøre resultatene vi har fått ut
av de nasjonale prøvene. Vi utvikler gode samarbeidsformer for å få mest mulig ut av satsingen på
de grunnleggende ferdigheter. Eksamenskarakterene, spesielt i matematikk, er vi ikke fornøyd med,
og har derfor satt fokus på dette, med bl.a. å prioritere faget med større lærertetthet og videreutdanning blant lærere. Alle klasser har 2 lærere i 2 av 3 mattetimer, og i tillegg jobbes det med
utvikling av grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier.
Skolen har fokusert på opplæring av alle de nyansatte – i tillegg til kompetanseheving på innlæring
av grunnleggende ferdigheter. Læringstrykket er i fokus.
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Økonomisk status
NUS (20150)
Lønn

R2014

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

35 942 865

33 772 000

34 579 000

103,9 %

-1 363 865

32 408 275

Andre utgifter

6 147 823

4 477 000

5 388 000

114,1 %

-759 823

5 439 717

Sum utgifter

42 090 688

38 249 000

39 967 000

105,3 %

-2 123 688

37 847 991

Sum driftsinntekter

-7 095 273

-4 348 000

-4 359 000

162,8 %

2 736 273

-4 176 356

0

0

0

0

0

276

0

0

-276

0

34 995 691

33 901 000

35 608 000

612 309

33 671 635

Finansieringsinnt.
Finansieringsutg.

98,3 %

Kommentarer til tallene:
Først en stor takk til den svært behjelpelige økonomiavdelingen i kommunen for all hjelp de har
gitt.
Vi er fornøyd med regnskapet, men vi erfarer at det er vanskelig å utarbeide gode prognoser. En
årsak er at det er vanskelig å estimere pensjonen før året er omme. Vi lå an til et lite budsjettunderskudd, men vi endte opp med et betydelig overskudd. Skolen hadde et merforbruk på 5,3 %,
men hadde en økning i driftsinntektene på hele 62,8 %. Overskuddet skyldes i hovedsak økning i
refusjoner for gjesteelever fra andre kommuner, mens merforbruket skyldes i hovedsak at det ikke
er samsvar mellom personalressursen og det enorme antall timer vi er pålagt brukt til spesialundervisning. I tillegg har vi hatt utgifter til en elev på tiltak.
Vi jobber kontinuerlig for å oppnå en felles forståelse i kommunen om at god tilrettelagt opplæring
med fokus på målrettet arbeid med de grunnleggende ferdigheter som regel gir bedre resultater enn
ressurser brukt på spesialundervisning av enkeltelever. Våre ansatte er hardt presset, og dette kan
lett gi utslag på sykefraværet.
Skolen har innført nye rutiner ved inntak av gjesteelever fra andre kommuner: Vi setter ikke i gang
dyre hjelpetiltak før sakkyndig vurdering, vedtak om spesialundervisning fattet av hjemkommunen
og refusjonsgaranti fra hjemkommunen foreligger.
Skolen tok signalene etter andre tertial om at alle virksomheter innen oppvekst og kultur måtte bidra
til å redusere merforbruket i området totalt.
Skolen har vært svært tilbakeholdne med innkjøp også dette skoleåret. Den høye elevveksten
betinger en større investering av læremidler og utstyr til elevene fremover. Vi vil neste skoleår være
7 paralleller på 8. trinn.
Lønn:
Merforbruk som nevnt ovenfor, kompenseres av økte inntekter.
Andre utgifter:
Vi har holdt igjen pga. uforutsigbarhet mot slutten av året, og viktige og nødvendige innkjøp har
måttet utgå. Skolen må foreta nødvendige innkjøp med det økte elevtallet.
Inntekter:
Økte refusjoner for gjesteelever. I tillegg skulle 204 000 kr vært overført til 2015 eller satt på fond
til bruk i 2015. Dette er kompensasjon fra Fylkesmannen for ressurslærer Ungdomstrinn i utvikling
utbetalt for dekning av utgifter til lønn for ressurslærer ved skolen fra høst 2014 (halvt år) og hele
2015.
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Personalressurser:
Ansvar - Nannestad ungdomsskole (20150)
Faste årsverk
2010 2011 2012 2013 2014 Vedtak *)
- Administrasjon
4,60 4,60 4,60
4,60
- Undervisningspersonale
37,40 36,97 37,62
38,8
- Assistenter
4,16 4,28 6,63
5,27
- Kontorteknisk personale
1,25 1,25 1,25
1,75
Årsverk totalt
47,41 47,10 50,10 54,68 50,42
Varighet (fra
Midlertidige årsverk (type)
2010 2011 2012 2013 2014 - til)
Årsak Finansiering
5 ekstra lærerstillinger for å
styrke grunnleggende
ferdigheter i matematikk
(statlige midler)
5
5
2013-2017
Staten
Sum midlertidige årsverk
*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.
**) Brukes kun ved utvidelser utover faste årsverk, f.eks. ved midlertidige tilskudd, e.l. Ikke vikariater.

Sykefravær:
Ansvar - Nannestad ungdomsskole (20150)
Sykefravær i prosent
2010
Sykefravær i prosent
5,00

2011
5,00

2012
5,00

2013*)

2014
7,74

*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

Kommentarer:
Økningen i årsverk reflekterer de 5 stillingene finansiert med statlige midler, stillinger som brukes
til å styrke grunnleggende ferdigheter i matematikk i perioden 2013-2017.
Sykefraværet er for høyt, og de ansatte uttrykker et stort arbeidspress. Vi har fokus på arbeidsmiljøet, og forsøker å ivareta de ansatte så godt som mulig ved å se dem og å legge til rette best
mulig innenfor de rammer vi har. Her kan nevnes sommerfest, julelunsj og ikke minst fokus på den
daglige arbeidssituasjonen for de ansatte for å unngå unødvendig slitasje.
Når de 5 statlig finansierte lærerstillingene forsvinner, vil vi komme i en helt uholdbar situasjon ved
skolen vår. Da vil det være få muligheter til å sette inn flere enn den ene læreren i klasserommet, og
evt. timer til spesialundervisning vil ikke kunne iverksettes. Dette vil ikke være innenfor det
lovpålagte, og vi ser med stor bekymring på denne situasjonen.
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Ansvar 20190 Eltonåsen skole / SFO
Målkort 2014
Mål
B1 Høy kvalitet i
tjenestetilbudet;
«Alle elever i
Nannestadskolen
opplever trivsel og
mestring og lærer
og utvikler seg
best mulig ut fra
sitt potensiale»

Kriterier / Målemetode

Ambisjon 2014

Brukere og samfunn – ”åpenhet og nærhet”
Utviklingsmål 2013 – 2017:
Ha utviklet kjennetegn på god
1. «Alle elever blir møtt av
klasseledelse og god
tydelige og kompetenete
skoleledelse, samt system for
lærere som har positive
oppfølging.
forventninger til hver
enkelt elev, og som
Færre elever på laveste
ledere og støtter elevene i mestringsnivå på nasjonale
deres faglige og
prøver sett over tid
personlige utvikling»
2. «Ledelse på alle nivå i
Positiv utvikling på score i
Nannestadskolen bidrar
Elevundersøkelsen på «støtte
til mer og bedre læring»
fra lærerne» og «vurdering for
læring».
Utvalgte indikatorer fra
nasjonale prøver og
elevundersøkelsen

Status
Kjennetegnene på
klasseledelse er ferdige.
Elever på nivå 1
Engelsk 60%
Lesing 45,9%
Regning 44,7%
Scor på støtte fra lærerne
var 4,36 av 5 mulige og på
vurdering for læring 3,9
av 5 mulige. Elevundersøkelsen (5.7.trinn2013 )
Tallene for 2014 blir
publisert 13.03.2015

Foreldreundersøkelsen skole
og SFO
B2 Utnytte
gevinster av ØRUVest-samarbeidet

B3 Rullert
kommuneplan
som aktivt
styringsdokument
B4 Positiv
profilering av
kommunen
gjennom målrettet
informasjons- og
mediestrategi
B5 Bærekraftig
utvikling.

B6 Effektiv
gjennomføring av
Samhandlingsreformen og felles
fokus på
folkehelse

Målrettet bruk av innføringsklassen på Preståsen skole og
spredning av kompetanse.
Benytte tilbud om veiledning av
nyutdannede lærere.
Kommuneplanen som aktivt
styringsdokument

Vi brukte Preståsen til en
elev.

Antall positive/negative og
nøytrale artikler i
lokalavisene.
Hjemmesider i aktiv bruk
Loggføring over antall besøk.

Virksomheten framstår totalt
sett som åpen, positivt og
attraktiv utad.
Oppdaterte og brukervennlige
hjemmesider.

Tiltak i tråd med energi og
klimaplanen.
Antall tiltak gjennomført i
2014.

Vi har hatt ulike mediaoppslag og får gode
tilbakemeldinger fra nye
foreldre som har flyttet til
skolen og fra gjester som
besøker oss.
Vi er resertifisert

Opprettholde miljøfyrtårnsertifisering

Tertialrapportering og egne
rapporter

Tertialrapportering og politisk
behandling av planer

Aktive barn i skolens
friminutter og på SFO
Antall trivselsledere og
aktiviteter.
Fokus på fysisk fostring.
Barnehagebarna bli kjent med
nærområdene,- skog og mark.
Nær og målrettet samhandling
med Støttetjeneste for barn og
unge. og psykisk helsevern.

Elever som er glade i å bevege
seg og har et sunt og naturlig
forhold til kroppen sin.

Opplevelse av helhetlig
tjenestetilbud hos foreldre til
barn med ulike behov.

Vi har ingen nyutdannede
lærere i fast stilling.
OK

Trivselslederne har mange
aktiviteter. Særlig dans har
blitt populært. Sfo bruker
gymsal og uteområdene
hver dag.
Vi har nært samarbeid
med Preståsen om elever
med ulike behov.
Helsesøster, psykisk helse,
PPT, barnevern og skole
har fellesmøter 3 ganger i
halvåret. PPT har vært
tilstede på skolen flere
dager i uka.
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Ø1
Kostnadseffektiv
og konkurransedyktig
tjenesteproduksjon
Ø2 Bærekraftig
kommuneøkonom
i

M1 En lærende
organisasjon med
profesjonelle
medarbeidere som
får og tar ansvar

Økonomi og tjenesteproduksjon – ”effektivitet og kvalitet”
Kostnad per enhet - Kostra
Som budsjettert

Dekningsgrad - Kostra

Som planlagt

Budsjettavvik - Regnskap vs
budsjett

Holde budsjettet

Vi har 2 lærere på
matematikk kurs.

Antall deltakere på
matematikkutdanning
Gjennomføring og deltagelse i
Handlingsprogram MER OG
BEDRE Læring

Deltagelse i
kompetanseutvikling for
skoleledere og lederforum.

M3 Kontinuerlig
og aktivt
kvalitetsarbeid

På tro tiltak blir forbruket
ved årets slutt mer enn
budsjettert.

Gjeldsgrad – Rapporteres
Gj.snitt nedgang på 1,5 % pr år.
overordnet i årsmelding.
Medarbeidere og interne prosesser – ”profesjonalitet”

Tiltak etter forrige års
medarbeiderundersøkelse
følges opp.
Medarbeidersamtaler og evt
egne trivsels- og
arbeidsundersøkelser.

M2 Godt
arbeidsmiljø, både
fysisk og sosialt

2014

Sykefravær
Tertialvis rapportering
Tiltak i tråd med IA-plan
Halvårlig rapportering til
AMU.
Aktivitet og input i
ansattportalen, inkl
kvalitetssystemdelen.
Nytt lønns- og personalsystem
implementert
Kvalitetssikrede rutiner i
lønns-, personal- og
budsjettarbeidet.

Kompetansetiltak gjennomføres
i alle virksomheter

Hele skolesamfunnet er
involvert i Mer og bedre
læring.

Økt medarbeidertilfredshet.

Medarbeider-samtalene er
gjennomført

Medarbeidersamtale med alle
ansatte.
Ledelse i samsvar med
lederkravene.
Oppfølging i tråd med
kommunekompasset
Score ift individuelt def mål.
Helhetlig reduksjon ift 2013
med 1,0 %.
IA-plan i aktiv bruk i alle
virksomheter.
Ansattportalen implementert og
i aktiv bruk i alle virksomheter
Nytt lønns- og personalsystem
fungerer effektivt i det daglige
og i budsjetteringsarbeidet.
Etablere administrativt årshjul
og evaluere budsjettprosessen

Ledergruppen har nå vært
sammen i to år. Vi har et
tett og nært samarbeid.
Har et sykefravær på 7%

Jobber nå med egen IA
plan for vår virksomhet.
Mange tiltak er iverksatt
Ansattportalen er nå oppe
å går.
Vi bruker agresso til
egenmeldinger og
permisjoner. Her har det
vært noe datatrøbbel
Ledergruppa på skolen
jobber med vårt egne
interne årshjul.

Kommentarer til samlet måloppnåelse:
Vi har implementert «Art og Trivselsledere» ved skolen. Begge disse tiltakene gir gode gevinster
når det gjelder elevenes læringsmiljø.
Vi har bygget opp et team som har hatt fokus på tilpasset opplæring. Vi håper denne organisasjonsendringen fører til at flere elever får utbytte av skoletimene, slik at de ikke trenger spesialundervisning når de blir eldre (jfr. «Tidlig inn»).
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I tillegg til lesekurs har vi prosjektet «Skolen i skogen», som er opplæring i grunnleggende
ferdigheter ut fra praktisk arbeid. Mange av timene gjennomføres utendørs. Opplæringen er lagt i
bolker på 6 timer x 6 uker og er noe eleven og foreldrene søker om å få delta på. Erfaringene så
langt viser at elevene blir mer fornøyd og motivert også i de timene de ikke er med på skolen i
skogen. På høsten startet vi opp skolen i skogen for 2.-4. trinn. Det er 3 timer x 6 uker.
Antall elever med spesielle behov har økt i 2014. Dette er både en pedagogisk og en budsjettmessig
utfordring. Vi har hatt stor pågang av nye elever gjennom året.
Deltagelsen på foreldreskolen for førsteklasse var stor.
Driftsstyret er aktivt og har satt mange viktige saker på dagsordenen. Referater fra møtene der og i
FAU legges ut på its learning, og de henges opp ved SFO.
I forbindelse med strategiplan for mer og bedre læring har skolen hatt fokus på klasseledelse. Både
på SFO og i skolen jobber vi for å bli tydelige voksne som setter krav, gir gode tilbakemeldinger og
skaper gode relasjoner til barn og foreldre. Vi har også jobbet med hvordan vi som kollegaer kan
støtte hverandre og «spille hverandre gode» i forhold til klasseledelse.
Økonomisk status

Eltonåsen skole/sfo (20190)
Lønn

R2014

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

18 400 882

17 023 000

18 063 000

101,9 %

-337 882

16 656 786

Andre utgifter

2 784 640

1 910 000

2 158 000

129,0 %

-626 640

2 559 785

Sum utgifter

21 185 522

18 933 000

20 221 000

104,8 %

-964 522

19 216 572

Sum driftsinntekter

-3 611 720

-3 370 000

-3 618 000

99,8 %

-6 280

-3 205 030

-10 200

0

-10 000

102,0 %

718

0

0

17 564 319

15 563 000

16 593 000

Finansieringsinnt.
Finansieringsutg.

105,9 %

200

-9 680

-718

279

-971 319

16 002 140

Resultat

Kommentarer til tallene:
Lønn:
Vi har økt ressursen til assistent til elever med særskilte behov. For å få til det har vi ikke satt inn
lærervikar for en 65 % stilling for lærere med permisjon Til tross for dette har vi brukt mer enn det
er budsjettert for.
Det vil komme inn en sum i størrelsesorden 50 000 kr fra NAV etter at vi oppdaget feil vedrørende
sykepenger.
Andre utgifter:
Skolen har måttet kjøpe inn ekstra spesialkompetanse. Dette tiltaket ble trappet ned høsten 2014 og
vil opphøre i 2015.
Skoleskyssen ble 200 000 kr dyrere enn budsjettert.
Inntekter:
Vi hadde forventet mer i inntekter som skulle dekket merforbruket til lønn og andre utgifter.
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Personalressurser:
Ansvar - Eltonåsen skole/SFO (20190)
Faste årsverk
2010 2011 2012 2013 2014 Vedtak *)
Årsverk skole
21,0 21,7 20,8 23,1 23,35
Årsverk SFO
6,2
6,0
6,0
5,7
5,70
Faste ÅV totalt
27,2 27,7 26,9 28,8 29,1
*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.

Sykefravær:
Ansvar - Eltonåsen skole/SFO (20190)
Sykefravær i prosent
2010
Sykefravær i prosent skole
7,40
Sykefravær i prosent SFO
17,50
Sykefravær totalt

2011
7,90
15,40

2012
4,60
9,70

2013*)

2014

7,05

*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

Kommentarer:
Sykefraværet er fremdeles lavt. Vi har forholdsvis mange ansatte med kroniske lidelser. Disse har vi
tilrettelagt for slik at også de kan ha et lavt sykefravær Vi samarbeider med de ansatte og verneombudet om skolemiljøet, og har satt inn tiltak der det er behov. Dette i tråd med retningslinjene for
IA-bedrifter. Vi har fått god støtte fra personal angående dette arbeidet.

Ansvar 20510 Midtbygda barnehage
Målkort 2014
Ambisjonsnivå

Status

Mål

Kriterier/målemetode

B1 Kvalitet i
tjenestetilbudet:
Alle barn får gode
utviklings- og
aktivitetsmuligheter, med
et aktivt og deltagende
personale.

Opplevd tilfredshet hos barn og foreldre,
mht utvikling, innhold og organisering
Barnesamtaler
Foreldresamtaler
Eventuelt brukerundersøkelse i samarbeid
med SU
Systematisk bruk av ulike observasjoner

Barn som gir uttrykk for trivsel og
medvirkning.
Barnesamtaler, som metode i det
ped. arb. – ca. 1 samt. pr. mnd. pr.
ansatt. Bevisst bruk av samtalene i
den videre vurdering.
1-2 foreldresamtaler pr barn/år
Følge opp brukerundersøkelsen fra.
KS 2013 og eventuelt lokal
undersøkelse.

OK oppstart nye
barn har gått bra

Tertialrapportering vedr Tidlig inntiltak i drift.
Videreutvikle utviklingstiltak vedr
Tidlig inn; «Når barns atferd gjør deg
bekymret». Brosjyre laget for 2014

Aktiv deltagelse i utarbeidelse
og oppfølging av aktuelt
planarbeid. Implementere Tidlig
inn dokumentene i det daglige
arbeid blant hele
personalgruppa.

OK
Foreldremøte i høst
tema:
Sinne/sinnemestring
v/Marit Ballovare.
Personalet deltatt på
4 veilednings-møter
med BUP. Rutinemøter med barnevern. Tett sam arb.
med helsestasjon.

Brukere og samfunn – ”åpenhet og nærhet”

Jamf. Mål i
virksomhetsplanen 2014

Dette brukes der det
er naturlig.
OK
Ny lokal br.und
gjennomført
Ikke anonym tatt
opp i samtalene og
fulgt opp.

B2 Utnytte gevinster av
ØRU-Vest-samarbeidet

B3 Rullert
kommuneplan som
aktivt
styringsdokument
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B4 Positiv profilering
av kommunen
gjennom målrettet
informasjons- og
mediestrategi

Antall positive/negative og nøytrale
artikler i lokalavisene.
Hjemmesider i aktiv bruk
Loggføring over antall besøk.

B5 Bærekraftig
utvikling:
Videreutvikle arbeidet
med å være en
miljøbevisst barnehage
B6 Effektiv
gjennomføring av
samhandlingsreformen
og felles fokus på
folkehelse

Barnehagen er miljøfyrtårnsertifisert.
Aktivt miljøarbeid implementert i
virksomhetsplan.
Årsrapport sendt til stiftelsen Miljøfyrtårn

Ø1 Kostnadseffektiv og
konkurransedyktig
tjenesteproduksjon:
Effektiv og fleksibel
utnyttelse av barnehagens
budsjett og kapasitet,
tilsvarende 126 hele
plasser for barn over 3 år
(barn under 3 år teller for
2)
Ø2 Bærekraftig
kommuneøkonomi

Regnskap vs periodisert budsjett
Gjennomsnittlig kostnad pr. enhet
Budsjettert utvikling
Kostra

M1 En lærende
organisasjon med
profesjonelle
medarbeidere som får
og tar ansvar:
Alle medarbeidere har
nødvendig kompetanse
jfr barnehagelov,
rammeplan og statlig
kompetansestrategi

Iverksatt tiltak som følge av funn i
medarbeiderundersøkelse fra 2013
Medarbeider-tilfredshet,
Opplevelse av nødvendig kompetanse

Bevisst bruk av rammeplanen kap.3.2
«Kropp bevegelse og helse». Faste turdager
og sunt og variert kosthold,

Barnehagen framstår totalt sett
som åpen, positivt og attraktiv
utad.
Oppdaterte og brukervennlige
hjemmesider.
Positiv synliggjøring i media.
Være aktiv med egen profilering

Overholde bransjekravene og
videreutvikle arbeidet.
Barnehagen arbeider i forhold til
klimaplan.
Helsefremmende arbeid med barn i
fysisk aktivitet og sunne
alternativer mht festmat.

2014
OK

Selvsagt
OK flere fine
avisoppslag og fin
bakside på maibrosjyren til
kommunen
Dette er innarb.
Rapport er sendt og
vi ble resertifisert i
høst
OK
Vi bruker
nærmiljøet mye, går
lange turer. Bruker
gymsalen på
Preståsen ukentlig.

Økonomi og tjenesteproduksjon – ”effektivitet og kvalitet”
Holde vedtatt budsjett

følge opp avvik feil
i budsjettet mht
foreldrebetaling
OK

Alle plasser fullt utnyttet

Budsjettavvik Tertialrapport og
regnskapsoppfølging

Holde vedtatt budsjett

Følge opp avvik

Medarbeidere og interne prosesser – ”profesjonalitet”

Delegering av ansvar for ulike
arbeidsoppgaver
Medarbeidersamtaler, kontinuerlig
oppfølging i interne rutiner.

Et kompetent og aktivt
Dokumenterte kurs-/ opplæringsplaner
deltagende personale som
føler seg verdsatt og
bruker sin kompetanse

M2 Godt arbeidsmiljø,
både fysisk og sosialt

Sykefravær Registrert nivå tertialvis
rapportering
Tiltak i tråd med IA-planen Halvårlig
rapportering til AMU
Seniorpolitiske tiltak. Tiltak i henhold til
seniorpolitisk plan

Medarbeiderundersøkelsen 2013
følges opp
God medarbeidertilfredshet

OK
Score 5,2 på
innhold i jobben,
5,5 anbef. andre til
å jobbe hos oss, 5,5
på målforståelse,
5,2 bidrar selv til
dette, 4,8 totalt

1-2 medarbeidersamtaler pr år, inkl.
Ikke alle medarb.s.
FRISK-samtale
gj.ført grunnet
sykdom
Aktiv deltagelse i barnehagens
planarbeid
OK
Vi kurses på de
Følge kompetanseplan jmf.
områder som vi har
Virksomhetsplanen
som
satsningsområde
Under 10 %
1. tertial hadde vi
12,21 %, 2. tertial
hadde vi 8,39 % og
totalt i 2014 hadde
IA-planen i aktiv bruk. Søke om
vi 11,91 % fravær
tilskuddsmidler der det er mulig
mye langtidsfravær
Det jobbes aktivt
Riktig oppfølging
med IA
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M3 Kontinuerlig og
aktivt kvalitetsarbeid

Etiske retningslinjer implementert i
organisasjonen Gruppearbeid på
personalmøte,
Oppfølgingssamtaler
Levende HMS og internkontrollsystem
Gjennomført bruk av Ephorte og fagsystem.
Aktiv beredskapsplan
Nytt personal- og lønnssystem er
implementert

2014

Etiske retningslinjer gjennomgås og Ok gjennomgått på
gjøres kjent årlig for alle og følges planl.d. i aug.
opp
Alle har tilgang til
ansattp. på felles
Aktiv bruk av ansattportalen og
brukernavn og
fagsystemene
passord. Snart er
alle inne og finner
Personal- og lønnssystemet brukes i sine data.
det daglige arbeidet

Dette innarbeides
mer og mer

Kommentarer til samlet måloppnåelse:
2014 har vært et år med mange fine utfordringer og et godt personale. Målkortet er fortsatt i aktiv
bruk, noe som avspeiler seg i barnehagens virksomhetsplan. Barnehagen utarbeider egen årsrapport
med bakgrunn i virksomhetsplanen og de pedagogiske ledernes halvårsrapporter.
Kvalitet i tjenestetilbudet har blitt godt ivaretatt gjennom planlegging og kompetanseheving. Vi har
jobbet mye over tid med sosial kompetanse. Det pedagogiske/metodiske opplegget «Det er mitt
valg» som vi startet med i 2012 for å fremme sosial kompetanse (B1 og M1) er i aktivt bruk.
Vi hadde en ny lokal brukerundersøkelse våren 2014. Denne ble besvart 100 % og den var ikke
anonym. Den ble brukt aktivt i forbindelse med foreldresamtalene og diskutert der. Dette var
kreativt og eventuelle spørsmål ble besvart, problemer løst og der det var uenighet ble dette
diskutert og begrunnet. Tilbakemeldingene var positive og konstruktive. Mangelen på lekeapparater
for de minste (særlig i lille MB) ble igjen påpekt. Dette har blitt rettet opp da de har fått nye
apparater og utfordringer for de minste. Mer informasjon i barnehagens virksomhetsplan og
årsrapport for 2014.

Økonomisk status
Midbygda barnehage (20510)
Lønn

R2014

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

16 018 675

14 356 000

15 712 000

102,0 %

-306 675

Andre utgifter

1 062 375

631 000

1 044 000

101,8 %

-18 375

14 106 951
910 963

Sum utgifter

17 081 050

14 987 000

16 756 000

101,9 %

-325 050

15 017 914

Sum driftsinntekter

92,4 %

-4 754 247

-4 068 000

-5 143 000

-388 753

-4 431 163

Finansieringsinnt.

0

0

0

0

-200 000

Finansieringsutg.

0

0

0

0

0

12 326 803

10 919 000

11 613 000

-713 803

10 386 751

106,1 %

Kommentarer til tallene:
Inntektssvikt, pga. feilbudsjettering ift søskenmoderasjon, er en vesentlig årsak til avviket.
Lønn:
Vi har totalt sett en merutgift på lønn på ca. 300 000 kr. Vi har hatt store utgifter i forbindelse med
vikarbruk. Mye har blitt dekket ved refusjon sykepenger. Det meste av merforbruket på lønn
kommer av at de sosiale utgiftene er høyere enn budsjettert, noe som sannsynligvis kommer av
sykevikarbruken.
Andre utgifter:
Forbruk i tråd med budsjett selv om det kom en del uforutsette utgifter som f.eks. annonseutgift på
30 000 kr for å få tilsatt pedagog i ledig hjemmel. Merforbruket her er marginalt.
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Inntekter:
Her fikk vi inn mindre i betaling for barnehageplassene, ca. 400 000 kr, enn budsjettert.
Da budsjettet ble laget, ble det ved en inkurie ikke tatt med i beregningen at barnehagen har mange
søsken og barn under tre år.
Personalressurser:
Ansvar - Midtbygda barnehage (20510)
Faste årsverk
2010 2011
Årsverk
22,15 21,65
Årsverk totalt
22,15 21,65
Midlertidige årsverk
2010 2011

2012
21,65
21,65
2012

2013
21,65
21,65
2013

2014 Vedtak *)
21,65
21,65
2014 Varighet Årsak Finansiering
2 årsverk ble fullfinansiert av
andre kommuner og 3,5
årsverk ble dekket av
kommunale midler etter
vedtak

Vår
5,4
Høst
5,5

Ekstrahjelp - barn
1,1
2,8
3
3,52
Sum midlertidige årsverk
1,1
2,8
3,0
*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.
**) Brukes kun ved utvidelser utover faste årsverk, f.eks. ved midlertidige tilskudd, e.l. Ikke vikariater.

Sykefravær:
Ansvar - Midtbygda barnehage (20510)
Sykefravær i prosent
2010
Sykefravær i prosent
9,60

2011
10,50

2012
10,90

2013*)

2014
11,91

*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

Kommentarer:
Som tidligere kommentert så har vi fokus på tilstedeværelse og et mål om å komme under 10 %
sykefravær. Dette har vi ikke klart, men vi har tilstedeværelse og IA-arbeid i fokus.
Vi har hatt mye langtidsfravær som ikke har hatt med jobben å gjøre. En god del av korttidsfraværet
skyldes jobben dette dreier seg om; feber, oppkast, forkjølelse o.l.
Endringen i personalressursen er på grunn av flere barn som trenger ekstra oppfølging, dette får
barnehagen tilskudd til.
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Ansvar 20520 Holter barnehage
Målkort 2014
Mål
B1 Kvalitet i
tjenestetilbudet:
Alle barn får gode
utviklings- og
aktivitetsmuligheter, med
et aktivt og deltagende
personale.

Kriterier/målemetode
Ambisjonsnivå
Målemetode
Brukere og samfunn – ”åpenhet og nærhet”
Opplevd tilfredshet hos barn og foreldre, mht
utvikling, innhold og organisering Barnesamtaler
Foreldresamtaler
Eventuelt brukerundersøkelse i samarbeid med
SU
Systematisk bruk av ulike observasjoner

Jfr. Mål i
virksomhetsplanen

Status

Barn som gir uttrykk for trivsel
og medvirkning.
Barnesamtaler, som metode i det
ped. arb. – ca. 1 samt. pr. mnd.
pr. ansatt. Bevisst bruk av
samtalene i den videre vurdering.
1-2 foreldresamtaler pr barn/år
Følge opp brukerundersøkelsen
fra. KS 2013 og eventuelt lokal
undersøkelse.

Fokus på god
oppstart for nye
barn og foreldre.
Brukes der det er
naturlig.
Gjennomføres,
får gode
tilbakemeldinger
fra foreldrene.

B2 Utnytte gevinster av
ØRU-Vest-samarbeidet

Rullert kommuneplan
som aktivt
styringsdokument

Tertialrapportering vedr Tidlig inn-tiltak i
drift.
Videreutvikle utviklingstiltak vedr Tidlig
inn; «Når barns atferd gjør deg bekymret».
Brosjyre laget for 2014

Aktiv deltagelse i
utarbeidelse og oppfølging av
aktuelt planarbeid.
Implementere Tidlig inn
dokumentene i det daglige
arbeid blant hele personalgruppa.

Fått på plass
rutinemøter med
barnevern og
PPT.
Ped.ledere har
deltatt på 4
veiledningsmøter
med BUP.

B4 Positiv profilering
av kommunen
gjennom målrettet
informasjons- og
mediestrategi

Antall positive/negative og nøytrale artikler
i lokalavisene.
Hjemmesider i aktiv bruk
Loggføring over antall besøk.

Barnehagen framstår totalt
sett som åpen, positivt og
attraktiv utad.
Oppdaterte og brukervennlige
hjemmesider. Positiv
synliggjøring i media. Være
aktiv med egen profilering

Kontinuerlig
arbeid

Ble resertifisert
for 3 nye år i
november. Barna
inkluderes i det
daglige arbeidet.
Årsrapport sendt.
Kontinuerlig
arbeid. Mye på
tur, fokus uteliv
og fysikk
aktivitet.
Bevisst kosthold.

Oppdatert
nettside
Kan bli bedre

B5 Bærekraftig
utvikling:
Videreutvikle arbeidet
med å være en
miljøbevisst barnehage

Barnehagen er miljøfyrtårnsertifisert.
Aktivt miljøarbeid implementert i
virksomhetsplan.
Årsrapport sendt til stiftelsen Miljøfyrtårn

Overholde bransjekravene og
videreutvikle arbeidet.

B6 Effektiv
gjennomføring av
samhandlingsreformen
og felles fokus på
folkehelse

Bevisst bruk av rammeplanen kap.3.2 «Kropp
bevegelse og helse». Faste turdager og sunt og
variert kosthold.

Helsefremmende arbeid med
barn i fysisk aktivitet og sunne
alternativer mht festmat.

Ø1 Kostnadseffektiv og
konkurransedyktig
tjenesteproduksjon:
Effektiv og fleksibel
utnyttelse av barnehagens
budsjett og kapasitet.

Regnskap vs periodisert budsjett
Gjennomsnittlig kostnad pr. enhet
Budsjettert utvikling
Kostra

Holde vedtatt budsjett

Ok

Alle plasser fullt utnyttet

Ok

Ø2 Bærekraftig
kommuneøkonomi

Budsjettavvik Tertialrapport og
regnskapsoppfølging

Holde vedtatt budsjett

I rute

Barnehagen arbeider i forhold til
klimaplan.

Økonomi og tjenesteproduksjon – ”effektivitet og kvalitet”
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Medarbeidere og interne prosesser – ”profesjonalitet”
M1 En lærende
organisasjon med
profesjonelle
medarbeidere som får og
tar ansvar:
Alle medarbeidere har
nødvendig kompetanse jfr
barnehagelov, rammeplan
og statlig
kompetansestrategi

Iverksatt tiltak som følge av funn i
Medarbeiderundersøkelse mars 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013
følges opp

Medarbeider-tilfredshet,
Opplevelse av nødvendig kompetanse

God medarbeidertilfredshet

Kontinuerlig
arbeid med
ulike temaer.

Delegering av ansvar for ulike arbeidsoppgaver
Medarbeidersamtaler, kontinuerlig oppfølging i
interne rutiner.

1-2 medarbeidersamtaler pr år,
inkl. FRISK-samtale

I rute
Gjennomført

Dokumenterte kurs-/ opplæringsplaner

Aktiv deltagelse i barnehagens
planarbeid

God kompstyrking for
assistenter og
ped.ledere.(
Kurs med Pape,
Spurkeland,
Gullestad Bratt)
15,01

Et kompetent og aktivt
deltagende personale som
føler seg verdsatt og
bruker sin kompetanse
M2 Godt arbeidsmiljø,
både fysisk og sosialt

Følge kompetanseplan jmf.
Virksomhetsplanen

Sykefravær Registrert nivå tertialvis rapportering

Under 10 %

Tiltak i tråd med IA-planen Halvårlig
rapportering til AMU

IA-planen i aktiv bruk
Søke om tilskuddsmidler der det
er mulig
Riktig oppfølging

Seniorpolitiske tiltak. Tiltak i henhold til
seniorpolitisk plan

M3 Kontinuerlig og
aktivt kvalitetsarbeid

Etiske retningslinjer implementert i
organisasjonen Gruppearbeid på personalmøte,
Oppfølgingssamtaler

Etiske retningslinjer gjennomgås
og gjøres kjent årlig for alle og
følges opp

Levende HMS og internkontrollsystem
Gjennomført bruk av Ephorte og fagsystem.
Aktiv beredskapsplan
Nytt personal- og lønnssystem er implementert

Aktiv bruk av ansattportalen og
fagsystemene
Personal- og lønnssystemet
brukes i det daglige arbeidet

God
oppfølging,
jobbes aktivt
med IA. Fokus
på nærvær på
arbeidsplassen
God uttelling på
tilrettelegging.
Ok
Gjennomgått
plan.dag i aug.
Alle har tilgang
til ansattportal
på felles
bruksnavn og
passord.
Må jobbes med.

Kommentarer til samlet måloppnåelse:
Barnehagen flyttet inn i nye lokaler februar 2011 og samlet barn og ansatte fra fire hus under ett tak.
Vi har siden 2011 hatt fokus på å organisere og utvikle en best mulig hverdag for barn, ansatte og
foreldre i den nye barnehagen. Dette er og har vært en viktig prosess hvor vi nå opplever å ha skapt
vår barnehage med gode hverdagsrutiner, ukeplan med ulike aktiviteter og ikke mist et godt
pedagogisk tilbud til barna.
Tid til barna, gode samtaler og tilrettelagte aktiviteter for ulike aldersgrupper er viktig.
Ukeplanen gjenspeiler vårt kontinuerlige evalueringsarbeid og fokuset på å ha en best mulig
hverdag for alle i barnehagen. Vi jobber aktivt etter rammeplanen og virksomhetsplanen som blir
inkludert i planarbeidet på avdelingen, med aktivitetskort og i personalgruppa. Hele personalgruppen bidrar i arbeidet med å utvikle en god barnehage med fokus på gode relasjoner, god
kvalitet og tilrettelegge for gode utviklingsmuligheter for barna.
Tilbakemeldinger fra foreldresamtaler viser godt samarbeid og barn som trives. Arbeid med språk
og sosial kompetanse er en del av det grunnleggende arbeidet i barnehagen. Alle ansatte ble i 2012
kurset i «Det er mitt valg», et opplegg for utvikling av sosial kompetanse. Dette er nå implementert
i det daglige arbeidet på alle avdelinger. Det er etablerte språkgrupper i barnehagen både for etnisk
norske barn med språkvansker og for minoritetsspråklige barn. Vi har samarbeid med Støttetjenester for barn og unge, og prosjekt «Tidlig inn» er implementert i personalet og innarbeidet i
barnehagens rutiner og halvårsplaner.
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Barnehagen har gjennom de siste årene hatt fokus på ledelsesutvikling. Lederteamet har vært på en
to-dagers samling med ledelse og organisasjonsutvikling som tema for pedagogiske ledere. Alle
pedagogiske har ledere deltatt i kursrekke med Jan Spurkeland med fokus på relasjonskompetanse.
Ledergruppa har lederseminar to ganger i året som vi opplever er kompetanseutviklende og
samlende for ledergruppa.
Økonomisk status
Holter barnehage (20520)
R2014

B2014

JB2014

Pst

13 904 370

11 710 000

13 057 000

106,5 %

-847 370

727 470

506 000

785 000

92,7 %

57 530

824 753

Sum utgifter

14 631 841

12 216 000

13 842 000

105,7 %

-789 841

13 119 413

Sum driftsinntekter

-4 376 643

-2 459 000

-3 488 000

125,5 %

888 643

-3 717 889

Finansieringsinnt.

0

0

0

0

0

Finansieringsutg.

68

0

0

0,0 %

-68

0

10 255 266

9 757 000

10 354 000

99,0 %

98 734

9 401 524

Lønn
Andre utgifter

Avvik

R2013

Resultat

12 294 660

Kommentarer til tallene:
Lønn:
Vi har totalt sett en merutgift på lønn på 850 000 kr. Vi har hatt mye sykefravær, både kort og
langtidsfravær, som igjen fører til store utgifter til vikarbruk for å opprettholde forsvarlig drift av
barnehagen. En del av merforbruket på lønn kommer av at utgiftene til pensjon og
arbeidsgiveravgift er høyere enn budsjettert pga. vikarbruk.
Vi har også ansatte i fødselspermisjon som påvirker lønnsutgiftene, her blir ikke alt refundert.
Lønnsutgiftene må sees i sammenheng med refusjoner for sykemeldte og tilretteleggingstilskudd.
Andre utgifter:
Lite merforbruk på enkelte poster, samlet sett et planlagt mindreforbruk for å kunne være med å
dekke opp merforbruket innen barnehagene totalt sett.
Inntekter:
Refusjon av sykelønn utgjør mer enn forbruk, og dekker opp noe av overforbruk på fødselspenger.
Vi har fått tilretteleggingstilskudd som er med og dekker inn litt av vikarbruken.
Personalressurser:
Ansvar - Holter barnehage (20520)
Faste årsverk
2010 2011 2012 2013 2014 Vedtak *)
Årsverk
19,20 22,10 20,50 20,50 20,50
Faste ÅV totalt
19,20 22,10 20,50 20,50 20,50
Midlertidige årsverk (type)
2010 2011 2012 2013 2014 Varighet (fra - til) Årsak Finansiering
Ekstrahjelp barn m/neds funksj.evne
1,5
1,5
1,1
Sum midlertidige årsverk
0,0
0,0
1,5
1,5
1,1
*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.
**) Brukes kun ved utvidelser utover faste årsverk, f.eks. ved midlertidige tilskudd, e.l. Ikke vikariater.
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Sykefravær:
Ansvar - Holter barnehage (20520)
Sykefravær i prosent
Sykefravær i prosent

2010
10,30

2011
17,60

2012
7,20

2013*)

2014
15,01

*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

Kommentarer:
Vi har hatt fokus på tilstedeværelse og et mål om å redusere sykefraværet gjennom året. Dette har vi
klart. I første kvartal var sykefraværet på 24,9 %, mens ved årets slutt var den på 15,01 %. Vi har
mye langtidsfravær som ikke er jobbrelatert.
Barnehagen følger kommunes retningslinjer for oppfølging av sykefravær, fokus i henhold til at vi
er en IA-bedrift og vi jobber systematisk med arbeidsmiljøet i barnehagen. Vi har gode rutiner for
tilrettelegging når det er behov for det og når det er mulig for arbeidstaker. Søker tilretteleggingstilskudd når det er mulighet for det.
Barnehagen har en grunnbemanning på tre hele stillinger pr avdeling. I tillegg kommer en ekstra
ansatt på en utvidet avdeling, 50 % kokk og stilling for virksomhetsleder.
I 2014 har barnehagen hatt 110 % stilling som ekstrahjelp for barn med nedsatt funksjonsevne og
30 % lønnsressurs på tiltaksmidler fra fylkesmannen til arbeidet med minoritetsspråklige barn.
Endring i personalresursen skyldes variasjoner fra år til år ut fra tildelte ekstraressurser til barn med
spesielle behov og minoritetsspråklige barn.

Ansvar 20530 Bjerke barnehage
Målkort
Mål

Kriterier/målemetode
Målemetode

B1 Kvalitet i
tjenestetilbudet:
Alle barn får gode
utviklings- og
aktivitetsmuligheter, med et
aktivt og deltagende
personale.

Opplevd tilfredshet hos barn og foreldre,
mht utvikling, innhold og organisering
Barnesamtaler
Foreldresamtaler
Eventuelt brukerundersøkelse i
samarbeid med SU
Systematisk bruk av ulike observasjoner

Ambisjonsnivå

Status

Brukere og samfunn – ”åpenhet og nærhet”

Jfr. Mål i virksomhetsplanen
2014

Barn som gir uttrykk for trivsel og
medvirkning.
Barnesamtaler, som metode i det
ped. arb. – ca. 1 samt. pr. mnd. pr.
ansatt. Bevisst bruk av samtalene i
den videre vurdering.

Ok. God oppstart
med nye barn.
Kontinuerlig
arbeid. Høyt fokus
på barnesamtaler.
Ok. Gode
tilbakemeld.

1-2 foreldresamtaler pr barn/år
Følge opp brukerundersøkelsen fra.
KS 2013 og eventuelt lokal
undersøkelse.

B2 Utnytte gevinster av
RU-Vest-samarbeidet

Tertialrapportering vedr Tidlig innB3 Rullert
tiltak i drift.
kommuneplan som
aktivt styringsdokument Videreutvikle utviklingstiltak vedr
Tidlig inn; «Når barns atferd gjør deg
bekymret». Brosjyre laget for 2014

Aktiv deltagelse i utarbeidelse
og oppfølging av aktuelt
planarbeid. Implementere Tidlig
inn dokumentene i det daglige
arbeid blant hele
personalgruppa.

Gode rutiner for
Tidlig innarbeid gjennom
året. Faste
rutinemøter med
PPT, barnevern og
helsestasjon
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B4 Positiv profilering av
kommunen gjennom
målrettet informasjonsog mediestrategi

Antall positive/negative og nøytrale
artikler i lokalavisene.
Hjemmesider i aktiv bruk
Loggføring over antall besøk.

Barnehagen framstår totalt sett
som åpen, positivt og attraktiv
utad.
Oppdaterte og brukervennlige
hjemmesider. Positiv
synliggjøring i media. Være
aktiv med egen profilering

Kontinuerlig
arbeid.

B5 Bærekraftig utvikling:
Videreutvikle arbeidet med å
være en miljøbevisst
barnehage

Barnehagen er miljøfyrtårnsertifisert.
Aktivt miljøarbeid implementert i
virksomhetsplan.
Årsrapport sendt til stiftelsen
Miljøfyrtårn
Bevisst bruk av rammeplanen kap.3.2
«Kropp bevegelse og helse». Faste
turdager og sunt og variert kosthold.

Overholde bransjekravene og
videreutvikle arbeidet.

Årsrapport sendt.
Resertifisert for 3
nye år i november.

B6 Effektiv gjennomføring
av samhandlingsreformen
og felles fokus på
folkehelse

Barnehagen arbeider i forhold til
klimaplan.
Helsefremmende arbeid med barn i
fysisk aktivitet og variert kosthold.

Aktiv nettside.
Jevnlig
nyhetsartikler.
Artikler i EB/UB

Kontinuerlig
arbeid. Mye tur –
og uteliv i
barnehagen.
Bevisst kosthold.

Økonomi og tjenesteproduksjon – ”effektivitet og kvalitet”
Ø1 Kostnadseffektiv og
konkurransedyktig
tjenesteproduksjon:
Effektiv og fleksibel utnyttelse av barnehagens
budsjett og kapasitet, tilsvarende ca.96 hele plasser
for barn over 3 år (barn
under 3 år teller for 2)
Ø2 Bærekraftig
kommuneøkonomi

Regnskap vs periodisert budsjett
Gjennomsnittlig kostnad pr. enhet
Budsjettert utvikling
Kostra

Holde vedtatt budsjett

Ok

Alle plasser fullt utnyttet

Ok

Budsjettavvik Tertialrapport og
regnskapsoppfølging

Holde vedtatt budsjett

Ok

M1 En lærende
organisasjon med
profesjonelle medarbeidere
som får og tar ansvar:
Alle medarbeidere har
nødvendig kompetanse jfr
barnehagelov, rammeplan og
statlig kompetansestrategi

Iverksatt tiltak som følge av funn i
Medarbeiderundersøkelse mars 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013
følges opp

Medarbeider-tilfredshet,
Opplevelse av nødvendig kompetanse

God medarbeidertilfredshet

Medarbeidere og interne prosesser – ”profesjonalitet”

Et kompetent og aktivt
deltagende personale som
føler seg verdsatt og bruker
sin kompetanse

Delegering av ansvar for ulike
arbeidsoppgaver
Medarbeidersamtaler, kontinuerlig
oppfølging i interne rutiner.

1-2 medarbeidersamtaler pr år, inkl.
FRISK-samtale

Gjennomført

Dokumenterte kurs-/ opplæringsplaner

Aktiv deltagelse i barnehagens
planarbeid

Ok God komp. –
styrking for både
b.u.arb, assistenter
og ped.ledere.
(kurs med Pape
og Spurkeland)
7,35
God oppfølging,
jobbes aktivt med
IA. Bra uttelling på
tilretteleggingstilskudd.
Ok.
Fast tema i august,
ellers i naturlige
settinger.

Følge kompetanseplan jmf.
Virksomhetsplanen
M2 Godt arbeidsmiljø,
både fysisk og sosialt

M3 Kontinuerlig og aktivt
kvalitetsarbeid

Kontinuerlig
arbeid med ulike
temaer.
IA-kontakt på
pers.møte i nov.

Sykefravær Registrert nivå tertialvis
rapportering
Tiltak i tråd med IA-planen Halvårlig
rapportering til AMU
Seniorpolitiske tiltak. Tiltak i henhold til
seniorpolitisk plan
Etiske retningslinjer implementert i
organisasjonen Gruppearbeid på
personalmøte,
Oppfølgingssamtaler
Levende HMS og internkontrollsystem
Gjennomført bruk av Ephorte og
fagsystem.
Aktiv beredskapsplan

Under 10 %

Aktiv bruk av ansattportalen og
fagsystemene

Under utvikling

Nytt personal- og lønnssystem er
implementert

Personal- og lønnssystemet brukes i
det daglige arbeidet

Under utvikling

IA-planen i aktiv bruk. Søke om
tilskuddsmidler der det er mulig.
Riktig oppfølging
Etiske retningslinjer gjennomgås og
gjøres kjent årlig for alle og følges
opp
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Kommentarer til samlet måloppnåelse:
Barnehagens vurderinger viser at det jobbes godt i fht. oppsatte mål og tiltak i barnehagens
Virksomhetsplan, og at det er god sammenheng med utvalgte områder i målkortet.
B: Tilbakemeldinger på foreldresamtaler viser god trivsel og godt samarbeid med brukerne.
Momenter fra foreldresamtaler blir jevnlig diskutert og brukes i arbeidet med barnehagens
utvikling. Godt samarbeid med barnehagens Samarbeidsutvalg. Et aktivt og positivt FAU.
Arbeid med barnesamtaler og barns medvirkning har høy prioritet, og løftes jevnlig i kompetansearbeidet. Arbeid med språk og sosial kompetanse er grunnleggende i kompetansearbeidet med alle
ansatte. Programmet ”Det er mitt valg” er nå godt implementert i hverdagen. «Det er mitt valg er
også implementert i barnehagens planer i arbeid med sosial kompetanse og forebygging av
mobbing. ICDP som metode har også blitt løftes jevnlig og brukes kontinuerlig. Arbeid med
fagområder og fordeling av personalets ressurser jobbes det kontinuerlig med. Godt arbeid med
barnehagens nettside. Greit arbeid i fht. kontakt med media.
Ø: Alle plasser fullt utnyttet. Godt samarbeid med Støttetjeneste for barn og unge angående barn
med spesielle behov. Rutiner fra ”Tidlig inn” er implementert i barnehagens planarbeid.
Faste rutinemøter med PPT, barnevern og helsestasjon.
Fugleredehuske på uteområdet har blitt skiftet ut pga. sikkerhetsmessige årsaker.
M: Det har blitt jobbet bra med kompetansearbeid i tråd med barnehagens virksomhetsplan
gjennom året, både i hverdagen, på planleggingsdager, personalmøter etc.
Det har blitt gjennomført kurs for personalgruppa med fokus på drama / rollelek. På slutten av året
ble det kjøpt inn Smartboard som en del av IKT- satsingen. Kursing og kompetanseheving på dette
skjer i 2015.
Som en del av satsingsområdet natur, teknikk, miljø ble hele personalgruppa forrige år kurset
gjennom Forskerfabrikken. Denne satsingen gjenspeiler seg i barnehagens hverdag på en god måte.
Med nye midler fra Fylkesmann har prosjektet «Kom og lek med meg» vært videreført fra forrige
barnehageår. Prosjektet har styrket personalets kompetanse på ulike måter, gitt barna ekstra
muligheter i hverdagen og ikke minst gir barnehagen gutta som er ansatt som lekeressurser en god
start på yrkeslivet. De kommunale barnehagene har fått midler for en periode til, slik at Bjerke
barnehage kan formidle erfaringer og være en ressurs for de andre barnehagene. Vi håper at tiltaket
etter hvert kan videreføres med kommunale midler.
Medarbeidersamtaler gjennomført vår og høst, samt veiledning og oppfølging av nye ansatte ut fra
ulike behov. Det arbeides kontinuerlig med HMS-arbeid og psykososialt arbeidsmiljø i et LØFTperspektiv. Tidligere medarbeiderundersøkelse viser god score og tilfredshet på ulike plan. Dette
må likevel bearbeides og løftes kontinuerlig ut fra ulikebehov. Personalmøte med kommunens IAkontakt i november, fokus på forebyggende arbeid og arbeidsmiljø.
Vi jobber mye med styrking av lederteamet på huset. Alle ped.ledere har blitt kurset i relasjonsledelse. Alle assistenter / barne- og ungdomsarbeidere har deltatt på felles kompetansesatsing i
kommunen, med fokus på voksenrollen.
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Økonomisk status
Bjerke barnehage (20530)
R2014

B2014

JB2014

Pst

11 692 383

10 089 000

11 599 000

100,8 %

-93 383

10 499 435

717 324

407 000

746 000

96,2 %

28 676

652 267

Sum utgifter

12 409 707

10 496 000

12 345 000

100,5 %

-64 707

11 151 702

Sum driftsinntekter

-3 509 133

-2 066 000

-3 380 000

103,8 %

129 133

-3 108 315

Finansieringsinnt.

-26 474

0

-26 000

101,8 %

474

0

Finansieringsutg.

68 950

0

40 000

172,4 %

-28 950

6 250

8 943 050

8 430 000

8 979 000

99,6 %

35 950

8 049 638

Lønn
Andre utgifter

Avvik

R2013

Resultat

Kommentarer til tallene:
Lønn:
Høyere lønnsutgifter skyldes fødselspermisjoner og sykefravær over lengre tid.
Ansatte i fødselspermisjon påvirker lønnsutgiftene, her blir ikke alt refundert. Dette sees imidlertid i
sammenheng med refusjoner og tilretteleggingstilskudd.
Andre utgifter:
Merforbruk sees i sammenheng med inntekter, bl.a. gjennom praksisplasser og tilretteleggingstilskudd fra NAV. Jubileumspenger på fond har blitt prioritert til kjøp av Smartboard.
Inntekter:
Refusjon av sykelønn utgjør mer enn forbruk, og dekker opp noe av overforbruk på fødselspenger.
Fått bra med tilretteleggingstilskudd som dekker mye vikarbruk.
Personalressurser:
Ansvar - Bjerke barnehage (20530)
Faste årsverk
2010
Årsverk
18,5
Faste ÅV totalt
18,5
Midlertidige årsverk (type) **) 2010

2011
18,3
18,3
2011

2012
18,2
18,2
2012

2013
18,5
18,5
2013

2014 Vedtak *)
15,9
15,9
2014 Varighet
2,1
Jan-juli 1,3
Aug-des 2,1

Årsak
Finansiering
Ekstrahj. kommunale
for barn midler fordeles
etter vedtak

Sum midlertidige årsverk
*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.
**) Brukes kun ved utvidelser utover faste årsverk, f.eks. ved midlertidige tilskudd, e.l. Ikke vikariater.

Sykefravær:
Ansvar - Bjerke barnehage (20530)
Sykefravær i prosent
2010
Sykefravær i prosent
12,1

2011
6,2

2012
8,0

2013*)

2014
7,35

*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

Kommentarer:
Barnehagen følger kommunens retningslinjer for oppfølging av sykefravær, fokus i fht. at vi er en
IA-bedrift, og jobber systematisk med arbeidsmiljø. Barnehagen har gode rutiner for tilrettelegging
når det er behov for det og når det er mulig for arbeidstaker.
Søker tilretteleggingstilskudd når det er mulighet for det.
Endring i personalressursen skyldes variasjoner fra år til år ut fra tildelte ekstraressurser til barn
med spesielle behov.
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Ansvar 20600-20650 Støttetjenester for barn og unge
Målkort 2014
Mål
B1 Høy kvalitet i
tjenestetilbudet

Kriterier / Målemetode
Ambisjon 2014
Brukere og samfunn – ”åpenhet og nærhet”
Virksomheten skaper god
Møter for faglederne hver
sammenheng mellom de ulike
tredje uke. Avholdt felles
tjenestene
personalmøte hvert semester
Virksomheten skaper gode
Møter mellom to og to
muligheter for internt samarbeid tjenester hvert semester.
Positive tilbakemeldinger
Samarbeid mellom PPtjeneste og Helsestasjon i
språkkartleggingen
Gode samhandlingsrelasjoner
mellom virksomhetene i
Nært samarbeid med
området
barnehage og skole

B2 Utnytte
gevinster av ØRUVest-samarbeidet

Samarbeid i PP-tjenestene

B3 Vedtatt
planstrategi som
aktivt
styringsdokument

Tertialrapportering vedr Tidliginn-tiltak i drift.
Igangsatt utviklingstiltak vedr
Tidlig inn; «Når barns atferd
gjør deg bekymret».
Målrettet informasjons- og
mediestrategi
Hjemmesidene i aktiv bruk
Satsning på barselbesøk

B4 Positiv
profilering av
kommunen
B6 Samhandlingsreformen

Ø1
Kostnadseffektiv og
konkurransedyktig
tjenesteproduksjon

Ø2 Bærekraftig
kommuneøkonomi

Løse oppgaver for Hurdal PPtjeneste. Gode tilbakemeldinger på samarbeid
mellom kommunene
Følge opp vedtatte planer og
satsinger inkl. tjenestenes
virksomhetsplaner.

Positiv oppmerksomhet rundt
tjenestene i media

Status
Avholdt med noe redusert
hyppighet
Gjennomført høst 2014.

Innført prosedyrer for
henvisning
Alle støttetjenestene har
høyt fokus på dette.
Infobrosjyre vedr barnehage i bruk.
Etableringsfasen
gjennomført. Tjenester
utføres ihht avtale
OK

Ikke særskilt prioritert i
2014

Tilbud til alle nyfødte om
Alle får tilbud. 134
hjemmebesøk av helsesøster
gjennomført.
Økonomi og tjenesteproduksjon – ”effektivitet og kvalitet”
Som budsjettert
Arbeid igangsatt.
Kostnad per enhet - Kostra
Analysere kostnadsnivå i
barnevernet
Varierer
Dekningsgrad - Kostra
Som planlagt

Fokus på tidlig intervensjon,
kvalitet og kostnadseffektive
tiltak.

Videre dreining mot lavere
alder på barna som blir
henvist barnevern av skoler
og barnehager
Alle tjenester yter relevant
bistand til barn og familier så
tidlig som mulig

Budsjettavvik - Regnskap vs
budsjett

Holde budsjettet

Systematisk satsing
gjennom fellesinfo og
rutiner, spes vedr
barnehage.
Høyt prioritert ref «Tidlig
innsats»
Ok i alle tjenester unntatt
barnevern.
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Medarbeidere og interne prosesser – ”profesjonalitet”
M1 En lærende
organisasjon med
profesjonelle
medarbeidere som
får og tar ansvar

Tiltak etter forrige års
medarbeiderundersøkelse følges
opp.

Økt medarbeidertilfredshet.
Medarbeidersamtaler med
alle ansatte

Kompetanseutviklingsplaner

Kompetanseutvikling i tråd
med virksomhetsplaner

Innføring av Kvello-modellen i
barneverntjenesten
Gjennomført årlig ledersamling
for faglederne

M2 Godt
arbeidsmiljø, både
fysisk og sosialt

Sykefravær
Tertialvis rapportering
Tiltak i tråd med IA-plan

M3 Kontinuerlig og
aktivt
kvalitetsarbeid

Nytt lønns- og personalsystem
implementert
Aktivitet og input i
ansattportalen

Kvalitetsfokus i
barnevernfaglig arbeid
Ledelse i samsvar med
lederkravene.
Oppfølging i tråd med
kommunekompasset.
Under 5 % sykefravær samlet
i virksomheten
IA-plan i bruk

Følges opp tilpasset
behovene i den enkelte
tjeneste.
Medarbeidersamtaler
gjennomført.
Samtlige tjenester har
utarbeidet
kompetanseplan
Gjennomføres, inkl
opplæring av nytilsatte.
Gjennomført først 3.
tertial grunnet sykdom

Høyt sykefravær i flere
tjenester: 14,52%
Flere tiltak iverksatt både
på individ og systemnivå
Arbeid pågår.

Nytt system i bruk
Ansattportalen i aktiv bruk

Kommentarer til samlet måloppnåelse:
2014 ble et spesielt år grunnet høyt sykefravær både i ledelsen, i barneverntjenesten og til dels i PPtjenesten. Året 2014 ble også preget av konsekvensene av et stort antall alvorlige og akutte saker i
barneverntjenesten mot slutten av 2013. Til tross for dette leverte Støttetjenesten et godt tilbud til
kommunens innbyggere. Men det fikk konsekvenser i form av merforbruk i regnskapet.
Støttetjenesten videreførte sin satsning på tidlig hjelp til barn og familier med hjelpebehov. Den
aller tidligste forebyggende satsningen man kan rette, er gjennom oppfølging fra helsesøstertjeneste
og jordmortjeneste. Tidlig hjemreise fra sykehuset medfører større press på de kommunale
tjenestene, først og fremst på helsestasjonen for jordmor og helsesøster. Da disse tjenestene ikke har
blitt tilført kompenserende ressurser har det samlede tilbudet til innbyggerne blitt dårligere etter
innføringen av samhandlingsreformen. Til tross for dette har det vært prioritert å gi tilbud om
hjemmebesøk etter fødsel til alle familier med nyfødte.
PP-tjenesten tok i løpet av 2013 over ansvaret for PPTjenester i Hurdal kommune. Det er etablert
styringsgruppe som har fulgt dette tett. Det har vært noen problemer underveis bl.a. knyttet til
sykefravær. I løpet av 2014 er innkjøringsproblemene unnagjort, sykefraværet minimalisert og
tjenester har vært gitt som forutsatt i avtalen.
Antall bekymringsmeldinger til barnevernet har hatt en markant økning de siste årene, og har
medført et stort press på barneverntjenestens saksbehandlere. Barnevernet fikk midler fra statlig
satsing til ytterligere 1 ny stilling i 2014.
I andre enden av saksbehandlingen ligger tiltakene. Utviklingen innen tiltaksbehovet henger blant
annet sammen med utviklingen innen hjelpebehovet og alvorlighetsgraden i problematikken hos
barn/familier som kommer i kontakt med barneverntjenesten. Utviklingen de senere årene har vært i
retning av langt mer sammensatt og alvorlig problematikk innen vold, rus og psykiske lidelser, og
krever dermed omfattende tiltak. Dette har medført at kommunens egne veiledere ikke har hatt
kapasitet til å hjelpe alle innen de frister som fremgår av barnevernloven. Både kapasitetsproblemer
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og behov for spesiell kompetanse har gjort at en også i 2014 har måttet benytte innleide konsulenter
og ekstern kompetanse.
Høsten 2014 ble det bestemt å reorganisere støttetjenestene og andre tjenester i kommunen. De
ulike parter ble involvert i forarbeidet til dette. Reorganiseringen må ses i sammenheng med
kommunens satsning på forebygging, tverrfaglig samarbeid og effektivisering av
barneverntjenesten.
Økonomisk status
Støttetj. for barn og unge (20600-20650)
R2014

B2014

JB2014

Pst

Lønn

29 943 540

29 276 000

29 882 000

100,2 %

-61 540

27 550 227

Andre utgifter

24 247 344

12 725 000

13 918 000

174,2 %

-10 329 344

17 222 561

Sum utgifter

54 190 885

42 001 000

43 800 000

123,7 %

-10 390 885

44 772 788

Sum driftsinntekter

-9 342 498

-5 271 000

-5 837 000

160,1 %

3 505 498

-7 229 375

-14 000

-100 000

-100 000

14,0 %

-86 000

0

149

0

0

-149

161 800

44 834 536

36 630 000

37 863 000

-6 971 536

37 705 213

Finansieringsinnt.
Finansieringsutg.

118,4 %

Avvik

R2013

Resultat

Kommentarer til tallene
Lønn:
OK.
Andre utgifter:
Avvik fra budsjett skyldes i hovedsak tre forhold i barneverntjenesten.
- Kompenserende tiltak i forbindelse med høyt sykefravær blant saksbehandlere og i ledelsen.
Kombinasjonen av høyt sykefravær og høyt arbeidspress i form av mange og alvorlige saker
førte til et meget betydelig merforbruk innen konsulenttjenester/vikartjenester på
saksbehandlingssiden.
- Lovpålagte tiltak i forbindelse med mange og alvorlige saker. De mange og uforutsette
akuttsakene mot slutten av 2013 førte til et merforbruk på budsjettet for tiltak utenfor hjemmet
til barneverntjenesten i 2014. Disse utgiftene henger sammen med antall plasseringer, da satsene
er statlig styrt.
- De mange og alvorlige sakene medførte også behov for tjenester fra eksterne kompetansemiljø
på tiltakssiden, både i og utenfor hjemmet. Tiltakene er endringstiltak som retter seg mot barn
og familier, og som i flere tilfeller krever spesialkompetanse. Vi har i flere saker unngått
omsorgsovertakelser som følge av å prioritere å bruke midler på dette.
Øvrige tjenester har holdt seg innenfor sine budsjettrammer, og har bidratt med å redusere
merforbruket totalt i virksomheten med om lag 1 600 000 kr.
Inntekter:
Økte utgifter hos barneverntjenesten har medført økte refusjoner, noe som er en av årsakene til det
positive avviket fra inntektsbudsjettet. Refusjon for sykefravær utgjør også en betydelig del av
merinntektene. Det er også omsøkt og mottatt ressurser til ny 100 % stilling i barneverntjenesten.
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Tiltak:
Det er iverksatt en rekke tiltak for å gjøre merforbruket så lite som mulig:
- Konsulentbruken på saksbehandling blir redusert iht bemanning og saksflyt.
- Godtgjøring og satser fosterhjem vurderes kontinuerlig.
- Barneverntjenesten har gått til innkjøp av to tolketelefoner, som reduserer behovet for
oppmøtetolk.
- Omfang og type tiltak vurderes i hvert enkelt tilfelle mht kostnadene disse medfører, både ved
oppstart og på resultatoppfølging underveis.
- Redusert forbruk i de øvrige av virksomhetens tjenester er benyttet til å kompensere for
merforbruk barnevern.
- Effektivisering av ledelsesmodellen med fokus på evaluering av endringstiltak og avslutning av
saker.
- Påmelding på KS’ effektiviseringsnettverk
Barnevernet tilstreber å iverksette kostnadsmessig effektive tiltak av nøkternt omfang, og vurderer
kontinuerlig om allerede iverksatte tiltak kan reduseres evt. opphøre.
Personalressurser:
Ansvar - Støttetj. for barn og unge (20600-20650)
Faste årsverk
- Leder

2010
1,00

2011
1,00

2012
1,00

2013

2014
0,50

5,75
8,30

7,60
9,30

7,60
10,80

9,35
12,34

9,3
14

6,60

7,60

7,60

8,16

8,80

- Forebyggende tjeneste (uteteam/ familieteam)
5,29
4,49
Årsverk totalt
26,94
29,99
*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.

4,49
31,49

4,49
34,34

3,74
36,14

- PP-tjenesten (PP-rådgivere, Åpen barnehage,
spes.ped barnehage)
- Barneverntjenesten
- Familiesenteret (skole- og helsesøstertj,,
helsestasjon for ungdom, jordmortjenesten)

Vedtak *)

Sykefravær:
Ansvar - Støttetj. for barn og unge (20600-20650)
Sykefravær i prosent
2010
2011
Sykefravær i prosent
4,40
6,90

2012
5,10

2013*)

2014
14,52

*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

Kommentarer:
Støttetjenesten har hatt høyt sykefravær i 2014. Årsakene til dette er mange og individuelle.
Oppfølging og forebygging av sykemelding har høy prioritet i det videre arbeidet. Både individuell
oppfølging, arbeidsmiljøtiltak og kompetansehevingssatsing er deler av dette. IA-planer er
utarbeidet for hver enkelt tjeneste.
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1 370
1 524
1 539
1 765
1 775
1 938
2 405
2 762
1 769
1 783

96 059
116 766
95 568
89 291
78 801
83 805
82 330
101 619
89 352
96 427

2 196

101 864

Andel undersøkelser
som fører til tiltak

3,4
2,6
4,0
5,2
5,4
5,6
7,1
7,9
4,7
5,0
7,3
5,1
3,7

Barn med undersøkelse
eller tiltak pr årsverk

Nannestad 2007
Nannestad 2008
Nannestad 2009
Nannestad 2010
Nannestad 2011
Nannestad 2012
Nannestad 2013
Nannestad 2014
Eidsvoll 2014
Gjerdrum 2014
Hurdal 2014
Nes 2014
Ullensaker 2014

Netto dr.utg. pr. barn i
barnevernet

KOSTRA
BARNEVERN

Netto dr.utg. pr
innbygger

Kommentarer:
«Andel barn med barneverntiltak»:
Nannestad kommune ligger klart
over Akershusgjennomsnittet på
denne indikatoren. Dette er i
samsvar med forventninger i
levekårsstatistikken, samt barneverntjenestens utadrettede
virksomhet i forhold til kontakt med
barnehager, skole og helsestasjon.
Disse faktorene har over år resultert
i en stor økning i antall
bekymringsmeldinger fra
innbyggere og samarbeidspartnere.
Samtidig viser de et klart behov for
fokus på forebyggende tiltak.

Andel barn med
barneverntiltak
ift. 0-17 år

KOSTRA 2014

16,7
19,3
33,8
37,3
42,7
27,1
29,7
23,4
24,9
15,6
12,8
24,4
20,1

48,9
32,3
51,7
50,4
46,5
41,1
45,8
47,6
28,3
46,0
47,7
35,6
31,8

«Driftsutgifter pr innbygger» og
1 471
81 264
«Driftsutgifter pr barn i
Gj.snitt Akershus 2014
1 517
barnevernet»:
Driftsutgifter pr innbygger må forstås både i lys av antall barn og kostnad pr barn.
I 2013 var det stor økning i antall bekymringsmeldinger, og alvorlighetsgraden i flere av sakene
førte til akutte plasseringer utenfor hjemmet, noe som er kostbare tiltak. Dette fikk full årseffekt i
2014 og medførte høye utgifter. 2014 hadde et lavere antall bekymringsmeldinger enn 2013, noe
som gir et bedre utgangspunkt i 2015. Alvorlighetsgraden i sakene er imidlertid like høy.

”Barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk”:
Denne indikatoren forteller noe om bemanningsnivået i barnevernet. Saksmengden har økt med det
dobbelte i løpet av få år og kompleksiteten i sakene har blitt større. Nannestad barneverntjeneste
fikk i 2011 og 2013 et løft gjennom statlig satsning på kommunalt barnevern, totalt 4 stillinger, og i
2014 ytterligere en stilling. Til tross for denne styrkingen har ikke barnverntjenesten klart å
håndtere saksmengden uten bistand fra innleide konsulenter. Dette sier noe om at det er et konstant
høyt trykk pr. årsverk i barneverntjenesten, og det ligger fortsatt over de fleste andre kommuner. Til
tross for stor arbeidsmengde pr. saksbehandler, og høy andel av saker som går til tiltak, har
tjenesten hatt stabil personalgruppe over flere år. Imidlertid har det vært stort sykefravær i 2014,
noe som blant annet skyldes stor belastning over tid. Dette har også hatt konsekvenser for bruk av
innleide konsulenter.
”Andel undersøkelser som fører til tiltak”:
Vi har også i 2014 fått mange alvorlige saker, noe som fører til at en stor andel av undersøkelsene
fører til tiltak.
Det er grunn til å tro at statistikken indikerer at barn og unge som har behov og rett til tjenester fra
barnevernet får dette, i stadig økende grad, og at vi lykkes i å nå barna i stadig yngre alder.
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Ansvar 20700-20720 Kultur
Målkort 2014
Mål

Kriterier /
Målemetode

Ambisjon 2014

Status

Brukere og samfunn – ”åpenhet og nærhet”
B1 Høy kvalitet i
tjenestetilbudet

B2 Utnytte gevinster av
ØRU-Vest-samarbeidet

B3 Rullert
kommuneplan som
aktivt
styringsdokument

B4 Positiv profilering av
kommunen gjennom
målrettet informasjonsog mediestrategi

B5 Bærekraftig
utvikling.

B6 Effektiv
gjennomføring av
Samhandlingsreformen og felles fokus
på folkehelse

God kvalitet jmf:
Serviceerklæring og
Tjenestebeskrivelser

Følge serviceerklæringer og
tjenestebeskrivelser

Gjennomført

Målsettinger i
Virksomhetsplanen

Drift ihht virksomhetsplan

Noen mål er endret, men VP er
i hovedsak innfridd i 2014

Godt samarbeid med skoler,
barnehager, støttetj b/u,
kulturrådet, idrettsrådet og
andre viktige
samarbeidspartnere.

Økt dekningsgrad på
tjenestetilbudene der brukerne er.

Godt samarbeid internt i
kommunen, organisasjoner,
ulike råd og lag / foreninger.

Bidra til sommeraktiviteter for
barn og unge.
Finne gode
samarbeidsmodeller om
prosjekter og personale.

Utarbeide planer i tråd med
vedtatt kommuneplan.

Antall positive/negative og
nøytrale artikler i
lokalavisene.
Bruk av facebook som
informasjonskanal.
Oppdaterte hjemmesider
Loggføring over antall besøk.
Kriterier for energisparing i
tråd med virksomhetsplan og
internkontrollsystem
Antall tiltak av forebyggende
karakter som virker positivt på
helsetilstanden i Nannestad.

Kultur oppleves som en ressurs i
lokalsamfunnet.

Sommer-aktiviteter for barn er
gjennomført med rundt 120
deltakere.

Oppstart kulturplan

Har div samarbeid om
lærerstillinger.
Samarbeid om Idrettskonsulent
tom des ‘14
Samarbeid om arrangementer
Planprogram lagt ut på høring

Oppstart forarbeid til
kulturminnevernplan

Registreringsarbeid og
planprogram lagt ut på høing

Rullere kommunedelplan for
idrett og fysisk aktivitet
Kultur skal være godt synlig i
media, og være en viktig
bidragsyter til en positiv
profilering av kommunen.

Gjennomført

Finne gode samarbeidspunkter
som gir god gevinst for
effektivitet og kvalitet.

Økt bruk av facebooksider.

Mange positive medieoppslag.
Utgitt 3 infohefter.
Bruker innbyggerportal og
følgende facebooksider:
«Kulturkontoret i Nannestad»
«Nannestad bibliotek»
«Nannestad kulturskole»
OK- interne rutiner oppdatert-

Følge interne rutiner.

Utvidet og forbedret tilbud, i
samarbeid med lag og foreninger,
og egenproduserte tiltak innen
området.

Aktiv deltager i gruppene
«partnerskap for folkehelse»,
«folkehelsenettverk Øvre
Romerike (FØR)».
Arr. som f.eks «Seniorsurf»,
Kulturell spaserstokk, div
arrangementer.
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Økonomi og tjenesteproduksjon – ”effektivitet og kvalitet”
Kvalitet og kostnader på
tjenestetilbudene.
Dekningsgrad i kulturskolen

God kvalitet og effektiv drift i
Kulturs tjenester.
30% dekningsgrad i kulturskolen

OK

Dekningsgrad kulturell
skolesekk

Alle bestilte arrangement
gjennomført. Egenproduksjon
som planlagt ihht DKS plan.

Tilbud gjennomføres med få
unntak som planlagt

Bibliotekstatistikk

Opprettholde positiv trend med
godt medieutlån

Nannestadfestivalen/ 17.mai/
Nannestads kulturuker
Vurdere vinteraktivitetsuke

Mange aktører involvert, og stor
oppslutning om arrangementene

God deltagelse og
oppmerksomhet rundt 17. mai,
og Nannestadfestival.

Grunnlovsjubileet

Utarbeide et godt program med
god oppslutning.

Grunnlovskomiteen har hatt
regelmessige møter og
utarbeidet og gjennomført
program.
2014 har vært krevende
økonomisk, men virksomheten
leverer likevel regnskaper i
balanse.

Ø1 Kostnadseffektiv og
konkurransedyktig
tjenesteproduksjon

Ø2 Bærekraftig
kommuneøkonomi
Ø1 Kostnadseffektiv og
konkurransedyktig
tjenesteproduksjon

M1 En lærende
organisasjon med
profesjonelle medarbeidere som får og
tar ansvar

M2 Godt
arbeidsmiljø, både
fysisk og sosialt

M3 Kontinuerlig og
aktivt kvalitetsarbeid

Budsjettavvik - Regnskap vs
budsjett

Holde budsjettet

Kvalitet og kostnader på
tjenestetilbudene.

God kvalitet og effektiv drift i
Kulturs tjenester.

21% dekn.grad pr høst 2014.

Stabilt utlån med en liten
nedgang på 1,3 % i forhold til
2013.Nedgang første halvår,
som ble innhentet i løpet av
høsten.

Økt bemanning ga bedre
tjenester fra Kultur i 2014.

Medarbeidere og interne prosesser – ”profesjonalitet”
Tiltak etter forrige års
Gjennomføre tiltak etter siste
OK- kontinuerlig arbeid
medarbeiderundersøkelse
medarbeiderundersøkelse
følges opp.
Medarbeidersamtale
Alle ansatte har fått tilbud
Medarbeidersamtaler
gjennomført med alle ansatte.
om medarbeidersamtale
Antall kompetanseutviklingsplaner

Kompetansetiltak
gjennomføres i alle
virksomheter

Lederforum gjennomført
som planlagt. Møter internt
som oppfølging av dette

Ledelse i samsvar med
lederkravene.

Sykefravær
Tertialvis rapportering
Tiltak i tråd med IA-plan

Aktivitet og input i
ansattportalen, inkl
kvalitetssystemdelen.
Nytt lønns- og
personalsystem
implementert
Kvalitetssikrede rutiner i
lønns-, personal- og
budsjettarbeidet.

Oppfølging i tråd med
kommunekompasset
Lavt sykefravær, og
helsefremmende arbeidsmiljø
i Kulturvirksomheten.
Mål 5% sykefravær.
IA-plan i aktiv bruk på kultur
Ansattportalen implementert
og i aktiv bruk i Kultur.
Effektivt HMS system i bruk.
Nytt lønns- og personalsystem
fungerer effektivt i det daglige
og i budsjetteringsarbeidet.
Årshjul med virksomhetsplan
som styrende dokument i
Kulturvirksomheten.

Generell kompetanseplan for
virksomheten innlemmet i
virksomhetsplan.
Ulike komp. tiltak gj.ført
OK
Temaer knyttet til
«Kommunekompasset»
drøftet med de ansatte
4,74 % sykefravær i
virksomheten i hele 2014

OK
OK.
HMS systemet gjennomgås
og oppdateres hver høst
OK

OK
Utarbeidet årshjul for:
- Kulturadm
- Bibliotek
- Kulturskole
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Kommentarer til samlet måloppnåelse:
Kulturadministrasjonen jobber på mange områder, mot lag og foreninger, arrangementer, idrett,
friluftsliv, Den kulturelle skolesekken, kulturvern, Nannestad bygdemuseum, Nannestadfestivalen
med mer. Kultur skal være en aktiv medspiller i Nannestadsamfunnet, oppleves som lett tilgjengelig
og en ressurs for kulturlivet i bygda.
Nannestad bibliotek
Biblioteket har i 2014 opprettholdt stor aktivitet. Høstens litteraturfestival var svært vellykket, med
gode arrangementer og godt oppmøte. Både «Bamsefesten» og Dukketeateret «Hurra for
grunnloven» fylte biblioteket med mer enn hundre barn for begge forestillingene. «Litterær lunsj»
med Levi Henriksen trakk 50 voksne en formiddag. Av andre arrangementer for barn og ungdom
har vi gjennomført Påskeeggjakt, Sommerles-kampanje, lesestunder og klassebesøk, hvorav fire
arrangementer for lokal DKS. Bygdas egen forfatter Lise Grimnes holdt et svært engasjerende
foredrag, om debutantboka si Kaoshjerte, for hele 8. trinn før jul. Spesielt for denne høsten er en
markant økning av besøket av ungdom, både fra ungdomsskolen og videregående, blant annet til
skolearbeid, spill mm.
Lørdagsåpent bibliotek har blitt godt mottatt av publikum, og spesielt seniorer og barnefamilier.
Biblioteket som lokal møteplass er fortsatt et viktig fokusområde. Pensjonistene treffes fortsatt
daglig i aviskroken. Biblioteket har gjennomført ulike type arrangementer for voksne, som foredrag,
forfatterbesøk, lesesirkel, seniorsurf, bokprat, Åpen kafé og lignende. Mange av disse arrangeres i
tett samarbeider med lokale lag og foreninger.
Utlånet av medier har vært stabilt, med en liten nedgang i 2014 på 1,3 % i forhold til 2013.
Biblioteket har i 2014 gjennomført 47 arrangementer med 1 317 deltagere. I tillegg kommer 21
klassebesøk for 902 elever.
Nannestad kulturskole
Nannestad kulturskole har gjennomført en rekke konserter og forestillinger i tillegg til ordinær
undervisning. Kulturskolen har konserter og arrangementer i egen regi, men blir også hyppig
forespurt fra andre lag, foreninger og andre i kommunen og ellers på Romerike. Skolen har også
gjort et stort samarbeid med Romerike musikkteaterskole, da vi satte opp Jungelboken med 800
utsolgte billetter. Kulturskolen har hatt ca. 50 små og store arrangementer gjennom 2014.
Prøysenåret feiret vi med alle kulturskoler på ØRU vest med stor forestilling i storsalen i Nannestad
kommunehus. Vi legger vekt på at Nannestad kulturskole skal være en kvalitetsleverandør av
tjenester innen undervisning av kulturfag, og som lokal arrangør.
I forbindelse med 45 års jubileet gjorde kulturskolen er turne/studietur til USA, der kulturskolen
holdt konserter i kirker i Minneapolis og Decorah, og deltok på «Nordic Fest» i Decorah.
Kulturskolen flyttet høsten 2014 virksomheten til det gamle DNB lokalet ved Nannestad torg.
Grunnen til dette var at de tidligere lokalene var lite hensiktsmessige og at ungdomsskolen hadde
behov for en stor del av lokalene. Kulturskolen har vært i nye lokaler siden august 2014, og lærere,
elever og foreldre er svært fornøyde. Vi opplever at virksomheten har fått en annen kvalitet med de
nye lokalene.
Kulturskolen har også et svært aktivt FAU, som bidrar til mye positivt for kulturskolens
virksomhet. FAU var også med å søke penger til det nye kulturlokalet Blackbox, og til å finansiere
forestillinger og prosjekter kulturskolen har.
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Kulturadm.
Grunnlovsjubileet i Nannestad er feiret med en rekke arrangementer som foredrag, utstillinger og
forestillinger. Den nasjonale veterandagen og frigjøringsdagen ble også markert 8. mai. Et
høydepunkt var et stort arrangement 17. mai, med stort borgertog, bunadstog og festforestilling. Det
var satt ned en egen arrangementskomite som jobbet med tilbud gjennom jubileumsåret.
11. februar 2014 ble en ny kulturarena, «Blackbox» i kommunehuset åpnet. Kommunestyret og
sparebankstiftelsen DNB som hadde bevilget penger til dette var til stede, sammen med øvrig
publikum og presse. Siden åpningen har salen vært brukt mye, og blitt en viktig arena for prøver og
øvelser, men også for små konserter og forestillinger.
Samarbeid med det frivillige idretts-, frilufts- og kulturliv har vært i fokus i 2014, og det har vært
spesielt sentralt å utvikle møteplassene med aktørene. Nannestad idrettsråd og Nannestad kulturråd
har vært sentrale medspillere, men vi har også hatt andre arenaer som frivillighetsforum 23.
september. Her ble «plattform for frivillighet» presentert som et grunnlag for samarbeid med
frivilligheten i Nannestad.
Kultur er involvert i en rekke arrangementer i Nannestad, som samarbeidspartner med andre eller i
egen regi. Utenom arrangementer tilknyttet Bibliotek og kulturskole, er Kultur bidragsyter i
Nannestadfestivalen, Holterdagen, 17. mai, Ungdommens kulturmønstring, kulturuker,
litteraturfestival, kulturminnedagene, eldredagene osv. Nytt i 2014 var sommeraktivitetsuke som
kommunestyret bevilget 100 000 kr til. Dette ga mulighet til ca. 120 barn for en spennende og aktiv
uke.
Virksomhetsleder for kultur sitter på vegne av kommunen i følgende styrer: Frivilligsentralen,
Nannestad bygdemuseum og Nannestad skisenter stiftelse.
Økonomisk status
Kultur (20700-20720)
R2014

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Lønn

8 507 414

8 101 000

8 512 000

99,9 %

4 586

6 784 662

Andre utgifter

6 183 936

2 886 000

5 667 000

109,1 %

-516 936

4 046 984

Sum utgifter

14 691 350

10 987 000

14 179 000

103,6 %

-512 350

10 831 646

Sum driftsinntekter

-3 337 554

-1 525 000

-2 756 000

121,1 %

581 554

-2 796 547

Finansieringsinnt.

-1 286 768

-8 000

-1 158 000

111,1 %

128 768

-512 952

263 266

0

0

-263 266

27 000

10 330 293

9 454 000

10 265 000

-65 293

7 549 147

Finansieringsutg.

100,6 %

Resultat

Kommentarer til tallene:
Avvik i forhold til budsjettert. Kultur har til tross for høyere utgifter enn budsjettert, klart å levere et
regnskap tilnærmet i balanse.
Lønn:
Utgifter til lønn viser at utgiftene er som budsjettert.
Andre utgifter:
Det er relativt stor forskjell på justert budsjett og regnskapstall. Dette skyldes utgifter til utbetaling
av spillemidler og politiske vedtak. Disse postene har tilsvarende inntekter.
Kulturskolen har hatt ca. 150 000 kr i økte kostnader knyttet til flytting av virksomheten til annet
bygg. Dette bidrar til høyere utgiftstall.
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Inntekter:
Som beskrevet under «Andre utgifter» er inntekter i forbindelse med engangsutbetalinger etter
politiske vedtak og spillemidler ikke tilstrekkelig budsjettjustert.
Personalressurser:
Ansvar - Kultur (20700-20720)
Faste årsverk
- Kulturadm
Nannestad kulturskole rektor
- Nannestad kulturskole lærere
- N kulturskole salg Maura skole
- N kulturskole salg Preståsen sfo
- Nannestad Bibliotek
Årsverk totalt
Midlertidige årsverk (type)

2010
2,0
0,6
3,80

2011
1,9
0,6
4,40
0,52

3,0
3,0
9,4 10,42
2010 2011

2012
2,60
0,6
4,40
0,63
0,40
3,0
11,63
2012

2013

2014
3,15
0,6
5,28
0
0,2
3,5
12,22 12,73
2013 2014

Sum midlertidige årsverk

a)

b)
c)

d)
e)

Vedtak *)
a)
b)
c)
d)
e)

Varighet
01.08.140,22 31.07.15

Årsak
Prosj. Band
og slagverk

08.08.150,40 31.12.14
0,62

Prosjekt
k.minne plan

Finansiering
Elevkont.
Salg.

0,2 årsverk idretts- og friluftslivskonsulent selges Gjerdrum
0,6 årsverk økning jfr. kommunestyrevedtak 11.12.2012 til idrettskonsulent.
1 årsverk overflyttet fra NAV til Kultur
I 2010 og 2011 ble ledelse av kulturskolen løst gjennom virksomhetslederfunksjon
- 0,3 årsverk selges Gjerdrum kommune
- 0,22 årsverk prosjekt band og slagverk
- 0,2 årsverk budsjettert salg Preståsen SFO
- 0,3 årsverk finansieres gjennom ekstra selvfinansierende danseklasser
- 0,08 årsverk selges Eidsvoll kommune
Prosjektet musikkundervisning på Maura skole videreføres ikke høsten 2014
Økt ressurs til bibliotekar 50 % stilling jfr. kommunestyrevedtak 10.12.2013

Sykefravær:
Ansvar - Kultur (20700-20720)
Sykefravær i prosent
Sykefravær i prosent

2010
5,20

2011
6,30

2012
4,10

2013*)

2014
4,74

*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

Kommentarer:
Økning i personalressurser gjelder ansettelse av idrettskonsulent, som også selges videre til
Gjerdrum kommune. Her er det en tilleggsbevilgning tilsvarende 0,7 årsverk.
Økning i kulturskolens årsverk skyldes videresalg av messinglærerressurs til Gjerdrum kulturskole.
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Netto driftsutgifter til
bibliotek per
innbygger

Netto driftsutgifter til
aktivitetstilbud barn
og unge per innbygger

Netto dr.utg. til musikk
og kulturskoler per
innbygger

Netto driftsutgifter til
idrett per innbygger

Nannestad 2007
Nannestad 2008
Nannestad 2009
Nannestad 2010
Nannestad 2011
Nannestad 2012
Nannestad 2013
Nannestad 2014
Eidsvoll 2014
Gjerdrum 2014
Hurdal 2014
Nes 2014
Ullensaker 2014
Gj.snitt Akershus 2014

3,6
3,1
3,2
3,3
3,7
3,0
2,8
3,2
3,2
2,8

941
902
953
1 021
1 444
1 273
1 187
1 494
1 431
1 432

262
197
197
269
290
295
292
313
201
291

105
101
154
96
173
234
245
256
88
190

192
207
193
203
227
251
257
339
232
361

227
155
91
118
404
82
23
105
70
73

3,6
3,9
4,2

1 714
1 728
2 006

235
220
269

291
298
216

225
239
266

442
155
130

Netto driftsutg. kultur
i prosent av tot netto
dr.utg.

KOSTRA
KULTUR

Netto driftsutg. for
kultur-sektoren per
innb. i kr

KOSTRA 2014

Kommentarer:
Kostra-tall for 2014 viser at Nannestad kommune har brukt noe mer på kulturformål enn de to
foregående årene, og på høyde med tallene for 2011. Dette kan skyldes at vi har hatt noe høyere
bemanning på kultur i 2014, og ellers noe høyere engangsutgifter enn tidligere. Forbruket ligger på
linje med Eidsvoll og Gjerdrum, mens Nes og Ullensaker har et høyere forbruk.
Kommunene på Øvre Romerike ligger likevel langt bak gjennomsnittet for kommunene i Akershus.
Utgifter og årsverk til bibliotek, viser at vi har god dekningsgrad i Nannestad bibliotek. Foruten
utgifter til medier, bemanning og andre driftskostnader ligger det store utgifter til leiekostnader som
er med på å dra opp kostnadene i forhold til kommuner som har bibliotek i kommunalt eide bygg.
Kostnader for bibliotek har likevel hatt en kontrollert utvikling, og har økt noe i 2014 pga. noe
høyere bemanning til lørdagsåpent bibliotek.
Utgifter til kulturskole viser at vi har brukt mer i 2014 enn tidligere år. Dette kan skyldes at fra og
med høst 2014 har tatt i bruk et nytt midlertidig bygg med husleie. Dette gir utslag på kostra-tall
fremfor at man er i et kommunalt eid bygg. Kulturskolen har også hatt engangsutgifter til
investeringer knyttet til flytting av driften, noen som bidrar til at tallene blir høyere.
Utgifter til idrett, henger nøye sammen med tilskudd til idrettsanlegg. I tillegg er det tilskudd til
drift av idrettslagene i dette kostnadsbildet. I 2014 var det større utgifter i tilskudd til idrettsanlegg,
som gjør at kostnadene totalt sett blir høyere enn tidligere år.
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Område Helse og omsorg
Rammeområdet omfatter følgende ansvar:
 Ansvar 30000 Stab bistand og omsorg
 Ansvar 31000-31050 Støttetjenester for voksne
 Ansvar 32000-32030 Nannestad sykehjem
 Ansvar 34000-34050 Hjemmebaserte tjenester

RAMMEOMRÅDE Bistand og omsorg (30000-34060)
Lønn

R2014

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

164 889 462

151 154 000

155 691 000 105,9 %

-9 198 462

Andre utgifter

24 416 907

16 175 000

19 738 000 123,7 %

-4 678 907

24 076 838

Sum utgifter

189 306 369

167 329 000

175 429 000 107,9 %

-13 877 369

168 872 442

Sum driftsinntekter

144 795 603

-40 784 175

-36 878 000

-38 121 000 107,0 %

2 663 175

-39 557 446

Finansieringsinnt.

-804 882

0

-348 000 231,3 %

456 882

-1 730 330

Finansieringsutg.

818 557

0

-818 557

1 247 476

148 535 869

130 451 000

-11 575 869

128 832 141

Netto dr.utg.

0
136 960 000 108,5 %

Resultat

Kommentarer til tallene:
Helse og omsorg har et samlet merforbruk på ca. 11,6 mill kr. Hovedårsaken skyldes merforbruk i
støttetjenestene, men også på hjemmebaserte tjenester og på sykehjemmet er det et betydelig
merforbruk. Regnskapet for stab og servicefunksjoner er tilfredsstillende.
Allerede i rapport 2. tertial-14 ble det varslet om utfordringer spesielt knyttet til nye brukere med
sammensatte behov, flere medarbeidere med økt kompetanse og fagbrev, innføring av nytt
turnussystem GAT, nytt BPA – tiltak, dekning av fagpersonell under ferieavviklingen fra vikarbyrå,
i forbindelse med utskiftinger av leasingbiler og på medikamenter og medisinsk forbruksmateriell.
Av tiltak er det nå en strengere vurdering ved innsetting av vikarer fra vikarbyrå.
Det ble gjennomført en ny organisering ved sykehjemmet med fire enheter og enhetsledere med
budsjett, personal og fagansvar. Videre ble det satt i gang et prosjekt med utvikling av
Gråbeinstigen til helse- og omsorgsformål.
Gjennom hele året har det vært fokus på å styrke den faglige kompetansen med særlig tanke på
høgskoleutdannet personell med spesialkompetanse. Dette er av de viktigste strategiene for å styrke
kvaliteten på tjenestene. Det å ha et godt fagmiljø og et godt omdømme er den beste måten å sikre
rekrutteringen til området.
Samhandlingsreformens formål er å gi mer koordinerte tjenester og helhetlig behandling av
pasientene. Reformen ble implementert i 2012 og flere tiltak er foretatt, også med økonomiske
utfordringer.
Både regnskap for den enkelte virksomhet og status målkort har blitt fulgt tett opp gjennom året.
Det er en stor grad av måloppnåelse på virksomhetene.
Det har vært fokus på tilrettelegging både for å unngå og redusere sykefravær.
Det vises til nærmere detaljer i virksomhetenes kommentarer.
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Ansvar 30000 Stab Helse og omsorg
Stab Bistand og omsorg (30000)
R2014
Lønn

B2014

2 107 639

Andre utgifter
Sum utgifter
Sum driftsinntekter

JB2014

2 010 000

Pst

Avvik

R2013

2 059 000

102,4 %

-48 639

Resultat

1 956 799

269 701

423 000

546 000

49,4 %

276 299

182 092

2 377 340

2 433 000

2 605 000

91,3 %

227 660

2 138 891

99,5 %

-11 943

-7 000

-12 000

-57

-3 446

Finansieringsinnt.

0

0

0

0

0

Finansieringsutg.

0

0

0

0

0

2 365 397

2 426 000

2 593 000

227 603

2 135 445

91,2 %

Kommentarer til tallene: Regnskapet for 2014 er i balanse henhold til vedtatt budsjett.

Ansvar 32030 Servicefunksjoner
NASY servicefunksjoner (32030)
R2014

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

Lønn

8 815 051

8 261 000

8 643 000

102,0 %

-172 051

Andre utgifter

4 653 705

4 305 000

4 595 000

101,3 %

-58 705

4 687 296

Sum utgifter

13 468 756

12 566 000

13 238 000

101,7 %

-230 756

12 704 406

Sum driftsinntekter

-2 374 128

-1 758 000

-2 248 000

105,6 %

126 128

-2 279 187

Finansieringsinnt.

8 017 110

0

0

0

0

0

2 610

0

0

-2 610

1 002

11 097 237

10 808 000

10 990 000

-107 237

10 426 221

Finansieringsutg.

101,0 %

Kommentarer til tallene:
Servicefunksjonene har hatt et merforbruk i forhold til budsjett på 107 237 kr.
Dette skyldes hovedsakelig merforbruk på lønn, herunder regulativlønn, pensjon og andre faste
godtgjøringer/tillegg.
Personalressurser:
Ansvar - Servicefunksjoner (32030)
Faste årsverk
2010 2011 2012 2013 2014 Vedtak *)
- Kjøkken
8,50 8,05 8,05 8,05 8,05
- Vaskeri
1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
- Renhold
4,27 4,20 4,20 4,20 4,20
- Servicemedarbeider
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Årsverk totalt
15,17 14,65 14,65 14,65 14,65
*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.

Sykefravær:
Ansvar - Servicefunksjoner (32030)
Sykefravær i prosent
2010
2011
2012
Sykefravær i prosent
4,9
4,9
6,9
*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

2013*)

2014
9,94

Kommentarer:
Sykefraværet skyldes i hovedsak langtidssykemeldte uten mulighet for tilrettelegging.
100

ÅRSMELDING

2014

13,0

287 13 713

15 110
11 903

Andel plasser i enerom

18,4

7 825
8 502
8 002
9 152
8 993
10 188
10 525
11 901
13 105
15 003

Enhetskostnad korr.
bto., hjemmetjeneste

432
376
336
369
321
331
322
322
305
286
278
337
288

Enhetskostnad pr plass
i kommunal institusjon

13,6
12,3
7,6
10,9
15,5
14,4
17,9
14,6
15,8
15,1
16,6
12,5
10,0

Nto. dr.utg. til PO i pst
av nto dr.utg i alt

20,1
20,1
20,3
20,6
23,2
22,9
29,6
24,9
19,3
19,1
19,9
15,9
19,3

Kostnader pr innb.,
pleie og omsorg

Mottakere av
hjemmetjenster, pr 1000
innb. +80 år

Gj.snitt Akershus 2014

Andel innb. +80 år på
institusjon

KOSTRA
HELSE OG OMSORG
Nannestad 2007
Nannestad 2008
Nannestad 2009
Nannestad 2010
Nannestad 2011
Nannestad 2012
Nannestad 2013
Nannestad 2014
Eidsvoll 2014
Gjerdrum 2014
Hurdal 2014
Nes 2014
Ullensaker 2014

Plasser i inst i pst av
innb over 80 år

KOSTRA 2014

30,0
701 082
29,6
785 877
27,0
812 767
29,3
908 616
23,2
804 169
24,4
897 952
24,7
807 729
25,5 1 047 337
29,8
951 574
29,7 1 285 900

119 432 85,0
69 395 85,0
115 000 86,1
116 456 89,9
105 789 66,3
112 981 66,3
109 596 53,7
138 630 80,7
216 368 100,0
239 241 100,0
100,0
32,1
913 833 203 936 100,0
27,1 1 157 973 240 649 100,0
28,7 1 015 102 241 452

93,5

Kommentarer:
Nannestad kommune har to institusjoner med heldøgns omsorg og pleie. Det er Myrstad Barnebolig
og Nannestad sykehjem (NASY). NASY blir også benyttet til de som har behov for heldøgns
omsorg etter ferdig behandling/utredning fra sykehus. Alderssammensetningen kan derfor være noe
varierende fra år til år.
Antall plasser i institusjon i % av innbyggere over 80 år er høyere i Nannestad både sammenlignet
med de andre kommunene og gjennomsnittet i Akershus.
Andelen innbyggere over 80 år som bor på institusjon er høyere enn gjennomsnittet for Akershus,
men lavere enn Eidsvoll, Gjerdrum og Hurdal kommuner.
Når det gjelder mottakere av hjemmetjenester til hjemmeboende over 80 år pr 1 000 innbyggere, så
er det av ØRU-kommunene kun Nes som har flere mottakere enn Nannestad. Nannestad ligger også
godt over gjennomsnittet for Akershus.
Samlet sett er kostnadene Nannestad bruker til pleie og omsorg langt under sammenlignbare
kommuner og gjennomsnittet for Akershus.
Enhetskostnader pr. plass i kommunal institusjon koster kr 1 047 337,-. Dette er høyere enn
gjennomsnittet for Akershus. Nannestad har lavere kostnader enn Gjerdrum og Ullensaker
kommuner.
Enhetskostnaden i hjemmebaserte tjenester er klart lavest i ØRU-kommunene og gjennomsnittet for
Akershus og har vært det siden KOSTRA-rapporteringen startet for 15 år siden.
Når det gjelder andel plasser i enerom, ligger Nannestad lavest.
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Ansvar 31000-31050 Støttetjenester for voksne
Målkort 2014
Mål

Kriterier / Målemetode

Ambisjon 2014

B1 Høy kvalitet i
tjenestetilbudet

Brukere og samfunn – ”åpenhet og nærhet”
Bruker/pårørende
Brukere og pårørende er tilfreds med
undersøkelser
opplevd kvalitet på tjenestetilbudet

Status

Gjennomført

B2 Utnytte gevinster
av ØRU-Vestsamarbeidet

Videreutvikle samarbeidet om
felles konsulenter for
Frisklivssentral som et
interkommunalt samarbeid

Regelmessige samarbeidsmøter

B3 Oppfølging av
kommuneplanen

Samordning og oppfølging av
planer og at virksomheten er
forankret i kommuneplanen
Antall positive/negative og
nøytrale artikler i lokalavisene.

Bred forankring i virksomheten

Kontinuerlig
prosess

Virksomheten framstår totalt sett som
åpen, positivt og attraktiv utad.

Videreføres til
2015

Hjemmesider i aktiv bruk
Loggføring over antall besøk

Oppdaterte og brukervennlige
hjemmesider.
Målrettede tiltak for forebyggende- og
helsefremmende arbeid

B4 Positiv profilering
av kommunen
gjennom målrettet
informasjons- og
mediestrategi
B6 Effektiv
gjennomføring av
Samhandlingsreformen og felles
fokus på folkehelse
Ø2 Bærekraftig
kommuneøkonomi

M1 En lærende
organisasjon med
profesjonelle medarbeidere som får og
tar ansvar

Tertialrapportering
Ivareta oppgavene innenfor
estimerte kostnader.

Folkehelseplan utarbeidet og
implementert
Økonomi og tjenesteproduksjon – ”effektivitet og kvalitet”
Budsjettavvik - Regnskap vs
Holde budsjettet
budsjett
Medarbeidere og interne prosesser – ”profesjonalitet”
Gjennomføre deltids lederutdanning for
alle fagansvarlige
Fagutvikling for ansatte
God kvalitet på tjenestene

Gjennomført

Gode tilbakemeldinger på samarbeidet
mellom kommunen

Gjennomført
Ikke påbegynt

Ikke påbegynt
Kommentarer
til tertialrapport
Gjennomført

Kvalifisering av ansatte til fagbrev i
helsefagarbeiderfaget (pilotprosjekt med
Nannestad videregående og KS)

Gjennomført

Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler med alle ansatte

Gjennomført

M2 Implementere
Strategisk kompetanseplan for
området Bistand og
omsorg i
virksomheten

Kompetanse i tråd med
behovet i tjenestene. En
lærende organisasjon for
ansatte

Kompetanseutvikling i tråd med
kompetansekartlegging og planlagt
aktivitet

Gjennomført

M3 Godt
arbeidsmiljø, både
fysisk og sosialt

Sykefravær
Tertialvis rapportering
Tiltak i tråd med IA-plan
Halvårlig rapportering til
AMU.

M3 Kontinuerlig og
aktivt kvalitetsarbeid

Aktivitet og input i
ansattportalen
Nytt turnus program – GAT
implementeres

Bedre enn 2013 nivå
Videreutvikle samarbeidsprosjektene
med Arbeidslivssenteret
Alle ansatte får opplæring i bruk av
ansatt portalen og at alle ansatte i
virksomheten bruker ansatt portalen
Nytt turnus program fungerer effektivt i
det daglige

8,04

Gjennomført
Gjennomført

Gjennomført
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Kommentarer til samlet måloppnåelse:
Støttetjenester for voksne er fornøyd med å ha nådd flere av sine målsettinger for 2014.
I samråd med konsulenten for funksjonshemmede, virksomhetens fagansvarlige og tillitsvalgte blir
noen av målene videreført til 2015.
Det har vært stort fokus på kvalitetssikring av tjenestene i form av å evaluere og utarbeide nye
rutiner på de ulike tjenestestedene.
Virksomheten har jobbet målbevisst i hele 2014 for å redusere sykefraværet og øke arbeidsnærværet
på arbeidsplassen. Dette arbeidet er blitt gjort i tett samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og
fagansvarlig på det enkelte tjenestested.
Virksomheten har opplevd en reduksjon i korttidsfraværet på flere tjenestesteder, men arbeidet med
å redusere fraværet vil fortsette i 2015.
Økonomisk oversikt
Støttetjenester for voksne (31000-31060)
Lønn

R2014

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013
53 992 084

62 691 266

56 108 000

57 847 000

108,4 %

-4 844 266

Andre utgifter

8 611 979

6 156 000

7 374 000

116,8 %

-1 237 979

8 163 528

Sum utgifter

71 303 246

62 264 000

65 221 000

109,3 %

-6 082 246

62 155 611

-17 629 374

-17 359 000

-17 926 000

98,3 %

-296 626

-17 168 249

Finansieringsinnt.

-654 054

0

-348 000

187,9 %

306 054

-713 456

Finansieringsutg.

743 400

0

0

53 763 217

44 905 000

46 947 000

Sum driftsinntekter

114,5 %

-743 400

902 357

-6 816 217

45 176 263

Resultat

Kommentarer til tallene:
Lønn:
Bakgrunn for merforbruk på regulativ lønn på flere tjenestesteder:
Nannestad kommune er med i et pilotprosjekt ”Kvalifisering av medarbeidere til fagbrev i helsefagarbeiderfaget” i regi av KS og Akershus fylkeskommune (Nannestad videregående). På bakgrunn
av invitasjonen fra KS, så ble støttetjenester for voksne valgt, da det er denne virksomheten som
har/hadde flest ansatte uten formell relevant utdanning.
Virksomheten har hatt en positiv synergieffekt av pilotprosjektet:
- Flere ansatte har startet med helsefagarbeider utdanning /høgskoleutdanning på eget initiativ
- Enkelte tjenestesteder har flere brukere som har fått vedtak om tvang og makt etter lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 som medfører at voksenhabiliteringen og
fylkesmannen krever økt andel av kvalifisert personell både faglærte og høgskoleutdannede.
- Virksomheten/tjenestestedene opplever at de har fått et ” godt rykte” som igjen har resultert
i at det er blitt lettere å ansette faglærte i vakante stillinger.
Boveiledertjenesten har betydelig merforbruk på ekstra hjelp, vikarer og overtid. Dette skyldes blant
annet at det har vært behov for å styrke bemanningen rundt flere krevende brukere, og et økt behov
for våken nattevakt.
Boveiledertjenesten har flere boligkompleks med tilknyttet hvilende nattevakt. Over en lengre
periode har det vært en økning i vaktutrykninger som har utløst overtidsgodtgjøring. En ser at behov
for bistand om natten øker i takt med brukerens alder og funksjonsnivå. Hvis trenden med økte
vaktutrykninger fortsetter, bør man på sikt vurdere våken nattevakt.
103

ÅRSMELDING

2014

Det blir kjøpt en institusjonsplass til en bruker utenfor kommunen som medførte økte kostnader.
Det ble varslet om prisøkning i begynnelsen av 2014.
Myrstad barne-/avlastningsbolig har merforbruk på vikarer og overtid. Dette skyldes økt avlastning
(lovpålagt tjeneste) til hjemmeboende brukere som har ventet på plass i den nye omsorgs-/og
avlastningsboligen, ekstra bemanning av sikkerhetsmessige årsaker rundt en utagerende bruker (2:1,
kap. 9 vedtak) og flere sykehusopphold for en av brukerne. Et sykehusopphold medfører økte
variable lønnskostnader (forskjøvet vakt og overtid). Sykehuset har dekket en mindre andel av
kostnadene.
Myrstad bokollektiv: Behov for å styrke bemanningen rundt en bruker i perioder, medførte
merforbruk på bruk av ekstrahjelp og vikarer.
Konsulent for funksjonshemmede: Tjenesten har et stort merforbruk på annen lønn. Årsaken er blant
annet et nytt BPA–tiltak.
Brukerstyrt personlig assistanse vil bli rettighetsfestet fra januar 2015. Dette vil fort kunne medføre
en økonomisk utfordring for virksomheten.
Sammenlignet med tidligere år har tjenesten registrert en økning av henvendelser/søknader på blant
annet støttekontakt, avlastning og personlig assistanse.
Andre utgifter:
Boveiledertjenesten har merforbruk på medikamenter og medisinsk forbruksmateriell. Denne type
kostnader endres i takt med endringer i brukergruppen og brukergruppens behov, og er vanskelig å
påvirke.
Tjenesten har hatt store merkostnader i forbindelse med skader på flere av leasingbilene. Når
leasing avtalen skal fornyes i februar 2015, vil tjenesten redusere størrelsen på leasingbilene for å
forebygge/redusere skadeomfanget.
Myrstad barne-/avlastningsbolig har merforbruk på skyssgodtgjørelse. Dette skyldes blant annet at
ansatte har brukt privat bil frem og tilbake til AHUS i forbindelse med en brukers gjentatte
sykehusopphold.
Myrstad bolig er definert som en institusjon. Dette innebærer at kommunen må betale for kost og
medisinsk forbruksmateriell når barn/ungdom er på avlastning. Dette er også er en årsak til
merforbruk.
I forbindelse med at takheisen ved Myrstad barn-/avlastningsbolig ble ødelagt, var det ikke
økonomisk lønnsomt å reparere takheisen. Det ble derfor kjøpt inn en manuell løfter som kunne
flyttes med til den nye omsorgs-/og avlastningsboligen.
Rus- og psykisk helsetjeneste: I forbindelse med at tjenesten fikk utvidet med 4 kontorer har det
vært behov for ekstra IKT – utstyr og kontormøbler. Dette lå ikke inne i budsjettet.
I en periode var tjenesten nødt til å kjøpe én institusjonsplass, og dette medførte økte kostnader.
Kompetanse og Arbeidssenter Nannestad: I forbindelse med at tjenesten fikk utvidet og tilrettelagt
sine lokaler for flere rullestolbrukere, oppsto det et behov for en stellebenk. Dette var det ikke tatt
høyde for i budsjettet.
Konsulent for funksjonshemmede har vært nødt til å kjøpe flere avlastningsplasser utenfor
kommunen i påvente av ny omsorgs- og avlastningsbolig. Dette medførte økte kostnader.
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Inntekter:
Kompetanse og Arbeidssenter Nannestad har en inntektssvikt på ca. 130 000 kr. Dette skyldes blant
annet svikt i salget av ved.
Støttetjenester for voksne har mange brukere med store ressursbehov. Tilskuddet for
ressurskrevende tjenester for 2014 blir søkt om og utbetalt i ettertid (vår/sommer 2015), men
tilskuddsnivået blir beregnet og inntektsført i regnskapet for 2014. Det er registrert en inntektssvikt
på denne posten i forhold til budsjett på 700 000 kr.
Personalressurser:
Ansvar - Støttetjenester for voksne (31000-31050)
Faste årsverk
2010 2011 2012 2013 2014 Vedtak *)
- Leder
1,00 1,00
- Kompetanse og arbeidssenteret
4,88 5,88 Flytter fra funk.h. til KAN
- Boveiledertjenesten
21,71 22,90 29,28
- Myrstad barnebolig
9,63 9,63
- Myrstad bokollektiv
15,20 15,20
- Psykisk helsetjeneste
14,00 13,00
- Konsulenttj. for
funksjonshemmede
1,00 1,00
- Frisklivsprosjektet
1,00 1,00 ØRU-Vest samarbeid
Årsverk Støttetjenester for voksne 60,47 63,47 64,67 69,61 75,99
Varighet (fra Midlertidige årsverk (type) **)
2010 2011 2012 2013 2014 til)
Årsak Finansiering
- Prosjektstilling (31060 JR)
1,00 201401-201412
Int.k. sam.
- Prosjektstilling (31030)
1,00 201401-201412
Sum midlertidige årsverk
0,0
0,0
0,0
0,0
2,00
*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.
**) Brukes kun ved utvidelser utover faste årsverk, f.eks. ved midlertidige tilskudd, e.l. Ikke vikariater.

Kommentarer:
Frisklivssentralen har 1 årsverk (prosjektstilling) med følgende fordeling; Hurdal 15 %, Gjerdrum
25 % og Nannestad 60 % stilling.
Rus – og psykisk helsetjeneste har 1 årsverk (prosjektstilling )
Sykefravær:
Ansvar - Støttetjenester for voksne (31000-31050)
Sykefravær i prosent
2010
2011
2012
Sykefravær i prosent
16,20
9,40
10,00
*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

2013*)

2014
8,04

Kommentarer:
Virksomheten har hatt stort fokus på sykefravær på alle tjenestestedene i 2014, men virksomheten
har hatt en del langtidsfravær som skyldes faktorer som arbeidsgiver ikke har styring over.
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Ansvar 32010/32020 Nannestad sykehjem
Målkort 2014
Mål

Kriterier / Målemetode

Ambisjon 2014

Status

Brukere og samfunn – ”åpenhet og nærhet”
B1 Tjenester av riktig
kvalitet: Tilbudet ytes ut fra
beboernes individuelle behov,
slik at grunnleggende
funksjoner opprettholdes så
lenge som mulig.
B2 Åpen forvaltning og presis
informasjon om kommunens
tjenester.
B3. God brukermedvirkning
og samarbeid med pårørende.
B4 Oppfølging av
kommuneplanen.

B5 Økt helsegevinst for
pasienter ved ansettelse av
rehabiliteringssykepleier på
sykehjemmet.

Svarprosent og poengscore på
brukerundersøkelsen.
Brukerundersøkelse 2014

Brukere og pårørende er tilfreds med
opplevd kvalitet på tjenestetilbudet.

Antall treff og tilbakemeldinger
om tilfredsstillende informasjon

Lage gode presentasjoner av
sykehjemmet på hjemmesiden.

Pårørendeutvalg er opprettet og
har hatt møte i 2014.
Antall møter i 2014.
Samordning og oppfølging av
planer.
Virksomhetsplanen er forankret i
kommuneplanen.
Antall rehabiliteringspasienter
med gode rehabiliteringsforløp..

Etablere pårørendeutvalg på
sykehjemmet i 2014.
Bred forankring i virksomheten.

Økt kvalitet på rehabiliteringstilbudet og
antall pasienter med samordnet, godt
rehabiliteringstilbud på sykehjemmet.

Videreføres.

I rute
Oppdatert info
Delegeres til
enhetene
ok

ok

Økonomi og tjenesteproduksjon – ”effektivitet og kvalitet”
Ø1. Kostnadseffektiv og
konkurransedyktig
tjenesteproduksjon.
Ø2 Bærekraftig kommuneøkonomi. Budsjett i balanse.

Budsjettert utvikling.

Pris pr plass på nivå med snitt i Akershus

Dekningsgrad. KOSTRA
Budsjettavvik Regnskap vs.
Periodisert budsjett

100 % belegg på antall plasser
0%

Fagutvikling for ansatte.
God kvalitet på tjenestene.
Registrert aktivitet på kurs,
studieringer og
videreutdanninger.

Gjennomføre kurs og videreutdanning i
tråd med opplæringsplanen og planlagt
aktivitet..

Kompetansekartlegging.

Kompetanseutvikling i tråd med planlagt
aktivitet. Kompetanse i tråd med behovet
i tjenestene. En lærende organisasjon for
ansatte.

M3 Godt tilrettelagte plasser
og aktivitetstilbud for
pasienter med lettere
aldersdemens på korttidsenheten.

Økt antall tilrettelagte plasser for
aldersdemente. Sykehjemmet er
best mulig tilrettelagt i forhold til
demensomsorg

Fire faste og en korttidsplass på
korttidsenheten i 2014.

M3 Godt arbeidsmiljø, både
fysisk og sosialt.

Økt arbeidsnærvær
Sykefraværstatistikk langtids og
korttid

Mindre enn 8 %

M1 En lærende organisasjon
som får og tar ansvar.
Oppdaterte og inspirerte
medarbeidere
M2 Implementere Strategisk
kompetanseplan for området
Bistand og omsorg i
sykehjemmet.

Aktivitet og input i ansattportalen.
M3 Kontinuerlig og aktivt
kvalitetsarbeid

Ansatte bruker og finner
informasjon i ansattportalen
Nytt turnus program fungerer
effektivt i det daglige.

Informasjon, rutiner og prosedyrer ligger
lett tilgjengelig ansattportalen.

Turnusprogrammet Gat er innført og er i
drift 1/6-14.

ok
ok
Merforbruk
5,3%

I rute

I rute

Ok 2014

Sykefravær er
10,5% .

ok

I rute

106

ÅRSMELDING

2014

Kommentarer til samlet måloppnåelse:
Ny organisering av sykehjemmet med fire selvstendige enheter og enhetsledere med budsjett,
personal og fagansvar er gjennomført fra 2014. Dette gir større nærhet av leder for personalet,
pasienter og pårørende. Og det gir klarere og mer oversiktlige ansvarsområder for hver leder.
Det er stadig krevende medisinske og atferdsmessige tilstander hos pasienter som er en utfordring
og som vanskelig kan løses uten å sette inn personalressurser for at det skal være forsvarlig pleie.
Det er kostnadskrevende og det er krevende å skaffe nok kvalifisert personale for å få en forsvarlig
drift. Hvilket merforbruk på lønn viser.
Det er utviklet et veldig godt samarbeid med rehabiliteringssykepleier og fysio/ergo avdelingen. Det
gis økt innsats særlig til korttidspasienter på sykehjemmet, for at de skal kunne gjenvinne helse og
funksjon og fungere i eget hjemmemiljø og komme seg ut fra sykehjemmet.
Det arrangeres regelmessig pårørendesamlinger som i hovedsak er et sosialt tiltak.
Regnskap versus budsjett har et resultat på 105,3 %.
Økonomisk status:

NASY (32000-32021)
Lønn

R2014

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

58 527 631

53 848 000

55 713 000

105,1 %

-2 814 631

51 336 554

Andre utgifter

5 273 111

2 704 000

3 848 000

137,0 %

-1 425 111

5 836 746

Sum utgifter

63 800 742

56 552 000

59 561 000

107,1 %

-4 239 742

57 173 300

113,2 %

Sum driftsinntekter

-16 086 987

-14 096 000

-14 216 000

1 870 987

-14 864 992

Finansieringsinnt.

-33 714

0

-0

33 714

-238 870

Finansieringsutg.

64 839

0

0

-64 838

203 354

47 744 880

42 456 000

45 345 000

-2 399 880

42 272 793

105,3 %

Resultat

Kommentarer til tallene:
Lønn:
Merforbruk skyldes behov for forsterkning rundt flere pasienter i løpet av året. Vikarer pga. sykdom
og permisjoner har gitt høyere utgifter enn budsjettert. Det er også merforbruk i godtgjøringer etter
lovfestede rettigheter som helge- og høytidsdager.
Andre utgifter:
Medisiner og medisinsk forbruksmateriell har et høyt merforbruk i forhold til budsjett. Det er ikke
rom for budsjettjusteringer for å dekke dette, og bevilgninger er ikke økt i forhold til utvikling av
utgifter. Andre poster som viser merforbruk i forhold til budsjett er service og reparasjon av utstyr.
Det er også et stort merforbruk i forhold innleie av vikarer fra vikarbyrå.
Personalressurser:
Ansvar - NASY (32000-32021)
Faste årsverk
2010 2011 2012 2013 2014 Vedtak *)
- Nannestad sykehjem
2,0
- 1. etg. Øst (32010)
17,76 K-sak 76-13 B2014, 1,8 ÅV natt
- 1. etg, Midtfløy (32011)
17,82 K-sak 76-13 B2014, 0,5 ÅV rehab.
- 2. etg. Øst (32020)
17,45
- 2. etg. Midtfløy (32021)
16,53
Årsverk totalt
61,35 61,35 65,01 68,78 71,56
*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.
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Sykefravær:
Ansvar - NASY (32000-32021)
Sykefravær i prosent
2010
2011
2012
Stab sykehjem
Nannestad sykehjem 1. etg.
9,70
10,40
16,90
Nannestad sykehjem 1. etg M
Nannestad sykehjem 2. etg
7,6
13,8
14,5
Nannestad sykehjem 2. etg M
Sykefravær samlet
*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

2013*)

2014
0,34
10,57
12,82
7,63
9,95
10,34

Kommentarer:
Stor innsats og nytt fokus mot sykefravær
Psykososialt arbeidsmiljø har vært et viktig fokus i 2014. Seks miniseminarer for ansatte har hatt
dette som fokus i høst. Seminarene har vært ledet av vår representant for NAV arbeidslivsenter. Det
ble opprettet en arbeidsgruppe på tvers av enhetene som skal fortsette og møtes jevnlig for å jobbe
med psykososialt arbeidsmiljø. Sykefraværet viser totalt en nedgang på ca. 1%.
Antall plasser
Bofellesskapet ble overført til sykehjemmet 16/9-13 og skiftet navn til korttidsenhet. Korttidsenheten har 10 sykehjemsplasser slik at antall plasser i 2014 var 80 og i tillegg inntil 3 plasser for
utskrivningsklare pasienter. I 2014 ble det opprettet 1,8 nye nattevaktstillinger slik at bemanningen
økte fra fem til seks nattevakter på grunn av det økte antall pasienter i tillegg til periodevis økning
med utskrivningsklare pasienter.
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Ansvar 34000-34050 Hjemmebaserte tjenester
Målkort 2014
Mål

Kriterier / Målemetode

Ambisjon 2014

Brukere og samfunn – ”åpenhet og nærhet”
Nannestad kommunes
Gjennomføre brukerundersøkelse
kvalitetspolicy
Score i henhold til gjennomsnitt
Brukerdialog
Akershus
Brukerundersøkelser
Brukertilfredshet
Kommuneplanen som aktivt
B3 Rullert kommuneplan
Tertialrapportering og politisk
styringsdokument, inkl.
som aktivt styringsbehandling av planer
Omsorgsplan
dokument
Prioriterte planprosesser pågår.
Antall positive/negative og
Kommunen framstår totalt sett som
B4 Positiv profilering av
nøytrale artikler i lokalavisene.
åpen, positivt og attraktiv utad.
kommunen gjennom
Hjemmesider i aktiv bruk
Oppdaterte og brukervennlige
målrettet informasjons- og
hjemmesider.
mediestrategi
Tiltak i tråd med energi og
Beskrive og gjennomføre
B5 Bærekraftig utvikling.
klimaplanen.
klimatiltak for virksomheten
Antall tiltak gjennomført i 2014.
Tertialrapportering. Ivareta oppg.
Målrettede tiltak for forebyggendeB6 Effektiv gjennomføring
innenfor estimerte kostnader.
og helsefremmende arbeid
av Samhandlingsreformen
Rapportering til BO-utvalg og
og felles fokus på folkehelse
Kommunestyre
Økonomi og tjenesteproduksjon – ”effektivitet og kvalitet”
Kostnad per enhet - Kostra
Som budsjettert
Ø1 Kostnadseffektiv og
konkurransedyktig
Dekningsgrad - Kostra
Som planlagt
tjenesteproduksjon
Budsjettavvik - Regnskap vs
Ø2 Bærekraftig
Holde budsjettet
budsjett
kommuneøkonomi
B1 Høy kvalitet i
tjenestetilbudet

M1 En lærende organisasjon
med profesjonelle medarbeidere som får og tar
ansvar

M2 Godt arbeidsmiljø, både
fysisk og sosialt
M3 Kontinuerlig og aktivt
kvalitetsarbeid

Medarbeidere og interne prosesser – ”profesjonalitet”
Tiltak etter forrige års medØkt medarbeidertilfredshet.
arbeiderundersøkelse følges opp.
Antall medarbeidersamtaler og evt
Medarbeidersamtale med alle
egne trivsels- og arbeidsunderansatte.
søkelser.
Kompetansetiltak gjennomføres
Antall kompetanseutviklingsplaner virksomheten
Lederutviklingsprogram og
Ledelse i samsvar med
Lederforum gjennomført som
lederkravene.
planlagt.
Oppfølging i tråd med
kommunekompasset
Sykefravær
Under 12 % for virksomheten
Tertialvis rapportering
Tiltak i tråd med IA-plan
IA-plan i aktiv bruk
Halvårlig rapportering til AMU.
Aktivitet og input i ansattportalen,
inkl kvalitetssystemdelen. Nytt
lønns- og personalsystem
implementert
Kvalitetssikrede rutiner i lønns-,
personal- og budsjettarbeidet.
Nytt turnusprogram implementert

Ansattportalen implementert og i
aktiv bruk
Nytt lønns- og personalsystem
fungerer effektivt i det daglige og i
budsjetteringsarbeidet.
Turnusprogrammet i effektiv bruk
Etablere administrativt årshjul og
evaluere budsjettprosessen

Status

Ikke
gjennomført

Ok

Ok

Ikke
gjennomført
Ok

Overforbruk

Ok
Ikke
gjennomført
på alle
Ok

8,61 %
Ok

Ok

Ok
Ok
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Kommentarer til samlet måloppnåelse:
Man begynte i 2014 prosessen med å utvikle Gråbeinstigen til helse- og omsorgsformål. Det ble
gjennomført en mulighetsstudie på våren og nedsatt en fagkomite på høsten. Dette arbeidet
videreføres.
Prosjekt «Forebyggende hjemmebesøk» har pågått hele året. Mange brukere har hatt behov for
enkle hjelpemidler for å gjøre hverdagen lettere, det har også vært igangsatt hjemmehjelp på et
tidligere tidspunkt enn hva som ellers ville ha blitt gjort. Flere personer er blitt fanget opp på et
tidligere tidspunkt i forhold til demensutvikling og har fått tett oppfølging. Disse tiltakene letter
hverdagen for både brukere og pårørende og kan bidra til at man greier seg lengre i eget hjem.
Vi har også fått muligheten til å gi mye informasjon om tjenestene og hva som skal til for å kunne
få dem, samt at personer har vært rekruttert til fallforebyggende arbeid/balansegrupper.
«Hverdagsrehabilitering» som prosjekt har vært videreført hele året, med svært gode resultater.
1,5-2 stillinger har vært benyttet til dette prosjektet.
Det ble startet et nytt dagaktivitetstilbud til personer med demenssykdom. 7 plasser ble opprettet.
Sykefraværstatistikken har vært lavere i 2014 enn i 2012, som var siste tilgjengelige statistikk. Dette
skyldes lavt sykefravær på hjemmehjelp, dagsenter og fysio/ergoterapi. Det har nok vært størst
fravær på hjemmesykepleien, men den statistikken foreligger ikke for seg, den registreres sammen
med hjemmehjelpene. Til sammen er det sykefraværet på 10,27 %, så det er jo også lavere enn før.
Det har fortsatt vært fokus på arbeidsmiljøtiltak, psykososialt og fysisk. Arbeidsmiljøseminar ble
gjennomført for alle ansatte i januar/februar.
I forhold til kompetansehevende tiltak, har 1 sykepleier fullført videreutdanning i psykisk helsevern.
Mål som ikke er nådd:
Brukerundersøkelse er ikke gjennomført på grunn av tidspress og har ikke blitt prioritert.
Det har heller ikke vært rom for fokus på klimatiltak.
Lederne i tjenesten har fått tilbud om medarbeidersamtaler, men ikke alle ansatte for øvrig.

Økonomisk oversikt

Hjemmebaserte tjenester (34000-34050)
Lønn

R2014

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

32 747 875

30 927 000

31 429 000

104,2 %

-1 318 875

29 493 056

Andre utgifter

5 608 411

2 587 000

3 375 000

166,2 %

-2 233 411

5 207 176

Sum utgifter

38 356 285

33 514 000

34 804 000

110,2 %

-3 552 285

34 700 233

Sum driftsinntekter

-4 681 743

-3 658 000

-3 719 000

125,9 %

962 743

-5 241 571

-117 114

0

-0

117 114

-778 005

7 709

0

0

-7 709

140 763

33 565 137

29 856 000

31 085 000

-2 480 137

28 821 419

Finansieringsinnt.
Finansieringsutg.

108,0 %

Resultat
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Kommentarer til tallene:
Lønn:
Vi har stort overforbruk på lønn, hovedsakelig for å dekke opp tilstrekkelig bemanning i hjemmesykepleien. Det dreier seg om utgifter til fastlønn, helligdagstillegg, sykevikarer, ferievikarer,
ekstrahjelp og overtid.
Det har vært benyttet en stilling fra hjemmesykepleien til å bemanne dagaktivitetstilbudet. Den
andre stillingen har det vært tilskuddsmidler til.
Andre utgifter:
Her er det også et overforbruk. Størstedelen skyldes bruk av tjenester fra vikarbyrå i hjemmesykepleien, i tillegg er det noe overforbruk på drift og vedlikehold av leasingbiler og kjøp av
trygghetsalarmer.
Inntekter:
Det er høyere inntekter enn budsjettert. Noe skyldes høyere refusjon av sykepenger og tilskudd til
oppstart av dagaktivitetssenter for personer med demens.
Personalressurser:
Ansvar - Hjemmebaserte tjenester (34000-34050)
Faste årsverk
2010 2011 2012 2013 2014 Vedtak *)
- Hjemmebaserte tjenester
1,00
- Hjemmesykepleie
27,00 28,70 28,69 26,10 25,07 K-sak 76-13. Økn 1 ÅV
- Hjemmehjelp
7,45 7,45 7,45 5,52 5,66
- Dagsenter
2,00 2,00 2,00 1,80 1,80
- Servicemedarbeider
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- Fysioterapi/ergoterapi
6,10 6,10 6,10 6,80 5,80
- Fagerli
1,80 0,00 0,00
Årsverk totalt
45,35 45,25 45,24 41,22 40,33
Midlertidige årsverk **)
2010 2011 2012 2013 2014 Varighet (fra - til)
Årsak
Finansiering
- Turnuskandidat
1,00
- Hjemmesykepl. (engangsm.)
1,00 010114-311214
K-sak 76-13 Disp.fond
- Ergoterapeut - hverdagsrehab. (engangsmid.) - prosj
3402

0,50

010114-311214

K-sak 76-13 Disp.fond

- Forebyggende hj.besøk
(engangsmidl.)
1,00 010114-311214
K-sak 76-13 Disp.fond
Sum midlertidige årsverk
0,0
0,0
0,0
0,0
3,50
*) Fylles ut ved økning i faste årsverk fra ett år/en periode til en annen.
**) Brukes kun ved utvidelser utover faste årsverk, f.eks. ved midlertidige tilskudd, e.l. Ikke vikariater.

Sykefravær:
Ansvar - Hjemmebaserte tjenester (34000-34050)
Sykefravær i prosent
2010
2011
2012
Sykefravær i prosent
9,80
10,70
14,10
*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

2013*)

2014
8,61
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Område Teknisk
Rammeområdet omfatter følgende ansvar:
 Ansvar 60000/60010 Stab teknisk og renovasjon
 Ansvar 61000-61090 Kommunalteknikk
 Ansvar 62000-62092 Bolig og eiendom
 Ansvar 63000-63050 Forvaltning
 Ansvar 65000 Brann

RAMMEOMRÅDE Teknisk (60000-65000)
Lønn

R2014

B2014

JB2014

Pst

44 586 334

41 566 000

43 405 000 102,7 %

Avvik

R2013

-1 181 334

38 156 242

Andre utgifter

83 374 345

76 937 000

84 839 000

98,3 %

1 464 655

75 611 101

Sum utgifter

127 960 679

118 503 000

128 244 000

99,8 %

283 321

113 767 343

Sum driftsinntekter

-81 776 153

-71 503 000

-78 281 000 104,5 %

3 495 153

-85 344 941

Finansieringsinnt.

-3 486 980

-4 405 000

-4 664 000

74,8 %

-1 177 020

-432 574

Finansieringsutg.

13 671 015

12 118 000

11 672 000 117,1 %

-1 999 015

12 859 758

Netto dr.utg.

56 368 560

54 713 000

56 971 000

602 440

40 849 586

98,9 %

Resultat

Kommentarer til tallene:
De enkelte virksomhetene kommenterer detaljene innenfor sitt ansvarsområde.
2014 har også vært et år med høy byggeaktivitet både i forhold til etablering av nye boligområder,
investeringer i nye vann- og avløpsanlegg, bygging av avlastningsbolig og skisseprosjekt for
utvidelse av kommunehuset og ungdomsskolen.
2014 har også vært utfordrende i forhold til medarbeidere som har sluttet og rekruttering av nye.
I tillegg til ordinære driftsoppgaver har det også i 2014 vært en del ekstraordinære arbeidsoppgaver.
Innenfor området trafikksikkerhet er det nå bygget fortau langs Gamle Hadelandsveg fram til nytt
boligområde. Utbyggingen har vært i regi av private, men gjennom Aksjon skoleveg er det tilført
midler i 2013 og 2014.
Gang- og sykkelveg langs Åsvegen mellom Damvegen og Austaddalsvegen er på det nærmeste
ferdigstilt. Asfaltering og endelig ferdigstillelse blir våren 2015. Nannestad kommune har stått
ansvarlig for grunnervervet og det ble lagt ned mye ressurser for å unngå ekspropriasjon.
I forbindelse med flytting av trafo i søndre del av planområdet, ble det også gjennomført nedlegging
av høyspent i eksisterende boligområde.
Det er også gjennomført en del vurderinger knyttet til at Ullensaker bygger nytt vannbehandlingsanlegg med Hurdalssjøen som ny drikkevannskilde. I løpet av våren 2015 vil utredninger knyttet til
videreføring av konsesjonen i Sjunken, og drift av dette anlegget som kommunens hoved drikkevannskilde være klart for politisk behandling. Kostnadene ved dette alternativet skal vurderes i
forhold til Hurdalssjøen som hoved drikkevannskilde. Begge løsningene må også inneholde en
løsning for reservevann som tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.
Etter pålegg fra fylkesmannen har det også vært gjennomført registrering av avløp fra industri og
næringsvirksomhet. Arbeidet er hjemlet i lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig
avløpsvann. Den lokale forskriften ble vedtatt i kommunestyret 11. februar 2014.
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Gjennom hele 2014 har det også vært ført forhandlinger med Opplysningsvesenets fond i forhold til
justering av festeavgiften for to av våre områder festenummer 13 og 63. På høsten ble det klart at
avstanden mellom fondet og kommunens verdivurdering var så stor at kommunen ikke kunne
akseptere forslag til ny festeavgift. I skrivende stund er frist for rettslig skjønn utsatt til 1. juli 2015.
Parallelt med disse forhandlingene ble det også varslet og iverksatt økning av festeavgiften for 3 av
hovedfesteområdene. Tomtefestelovens bestemmelser i forhold til engangsløftet og maksimal
festeavgift ble lagt til grunn. Økningen var betydelig og det var forventet at våre framfestere ville ha
innsigelse til økningen. Flere av framfesterne har bestridt økningen og det er sannsynlig at disse
innsigelsene må avgjøres ved rettslig skjønn. I forbindelse med økningen av festeavgiften kom
grunneier Opplysningsvesenets Fond med innløsningstilbud til alle våre framfestere, uavhengig av
innløsningstid og innløsningsrett. De som har innløsningsrett fikk tilbud i tråd med tomtefesteloven
og de som ikke har innløsningsrett fikk et tilbud i tråd med grunneiers verdivurdering. Fristen for å
anta dette tilbudet går ut 13. mars 2015 og ca. 20 % av framfesterne har vist interesse.
Leieavtale med Holter kulturhus ble også sluttført høsten 2014. Dette arbeidet har pågått over lang
tid, og en forventer nå at det er tilfredsstillende rammevilkår for den videre drift og at forholdene er
lagt til rette for at kommunen også har gode rammevilkår for å ivareta rollen som bygningseier.
Innenfor bolig- og eiendom har det vært spesielt fokus på hvordan vi skal organisere arbeidet
knyttet til våre utleieboliger. Organiseringen er politisk forankret og ambisjonen er at boligkoordinator kommer på plass 1. halvår 2015.
I 2014 er også arbeidene med skisseprosjektene for utvidelsen av kommunehuset og ungdomsskolen
ferdigstilt og politisk forankring blir i starten på 2015. Økonomien tilsier at det er ungdomsskolen
som må prioriteres, og tidligere framdriftsplan for ivareta ungdomsskolens behov vil fortsatt være
gjeldende.
Bygging av avlastningsbolig i Prestmosvegen med 6 leiligheter og 4 avlastningsenheter er også
sluttført i 2014. De økonomiske rammebetingelsene knyttet til utvidet areal og tilskudd fra
Husbanken vil bli fremmet som egen sak. Selv om prosjektkostnadene synes å være relativt mye
høyere enn opprinnelig kalkyle, er signalene at tilskuddet fra Husbanken og økt momskompensasjon gir som resultat at kommunens opprinnelige egenfinansiering ikke endres.
Det er igangsatt gjennomgang av byggereglementet for å avdekke slike avvik tidligere i prosessen
og sørge for tilfredsstillende politisk forankring.
Virksomheten forvaltning har i 2014 også hatt stor aktivitet med mange byggesaker, nye
reguleringsplaner og endring av eksisterende reguleringsplaner. Da ny virksomhetsleder var på
plass 1. august var i utgangspunktet alle stillingene besatt, men dessverre sa en av våre dyktige
medarbeidere på plan opp stillingen med virkning fra 1. januar 2015. Dette førte til at vi midlertidig
fikk noen utfordringer på planavdelingen samtidig med høyt arbeidspress. Det ble leid inn
plankonsulent fra et av firmaene vi har rammeavtale med for å ivareta våre brukere. Dessverre gir
dette også ekstra arbeid for administrasjonen, og erfaringen viser at vi først og fremst er avhengig
av egne medarbeidere for å sikre tilfredsstillende drift.
Det er fortsatt utfordrende å rekruttere erfarne medarbeidere inn i ledige stillinger, spesielt der vi
har behov for ingeniør/arkitekt. Men vi aner konturene av at vi får flere kvalifiserte søkere og håper
at dette er en trend som forsetter.
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Ansvar 60000/60010 Stab teknisk
Stab teknisk (60000-60010)
R2014

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

Lønn

2 100 397

1 750 000

1 792 000

117,2 %

-308 397

1 726 293

Andre utgifter

9 351 650

9 227 000

9 368 000

99,8 %

16 350

8 746 601

Sum utgifter

11 452 047

10 977 000

11 160 000

102,6 %

-292 047

10 472 894

Sum driftsinntekter

-9 110 855

-9 209 000

-9 219 000

98,8 %

-108 145

-8 866 488

-132 054

-6 000

-3 000

4401,8 %

129 054

-93 820

6 667

0

7 000

95,2 %

333

5 170

2 215 805

1 762 000

1 945 000

113,9 %

-270 805

1 517 756

Finansieringsinnt.
Finansieringsutg.

Kommentarer til tallene:
Ansvaret omfatter stab på teknisk område og renovasjon.
Vi har relativt stort avvik på lønnsutgifter i staben. Årsaken til dette er at ekstrahjelp i forbindelse
med langtidssykefravær er kontert på drift og ikke selvkost. Dette vil bli ivaretatt for 2015.
Staben består av 1,4 årsverk på gebyrforvaltning og 1,6 årsverk i staben.
0,6 årsverk merkantil ressurs ble ansatt i slutten av 2014 og skal betjene hele teknisk område. Deler
av den ene stillingen på gebyrforvaltning har ivaretatt behovet for merkantile tjenester i 2014. Vi
forventer at vi tidlig i 2015 skal ha gjennomført opplæring av ny medarbeider slik at vi nå får bedre
forutsigbarhet i forhold til fordeling av arbeidsoppgaver.
Renovasjonsområdet hadde en relativt lav økning av gebyrene fra 2013 til 2014 og regnskapstallene
for 2014 viser marginale endringer gjennom året.

Ansvar 65000 Brann, redning og feiing
Brann, redning og feiing (65000)
R2014
Lønn
Andre utgifter
Sum utgifter
Sum driftsinntekter
Finansieringsinnt.
Finansieringsutg.

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Resultat

30 856

30 000

31 000

99,5 %

144

29 230

9 213 835

8 957 000

9 142 000

100,8 %

-71 835

8 682 438

9 244 691

8 987 000

9 173 000

100,8 %

-71 691

8 711 668

-1 844 346

-1 687 000

-1 687 000

109,3 %

157 346

-1 752 374

0

-2 000

-0

0

0

6 935

2 000

8 000

86,7 %

1 065

2 809

7 407 281

7 300 000

7 494 000

98,8 %

86 719

6 962 103

Kommentarer til tallene:
Ansvar 65000 omfatter selvkostområdet feie- og tilsynsgebyr i tillegg til beredskap.
Ved inngangen til 2014 hadde vi et underskudd på selvkostfondet til feiing på ca. 120 000 kr.
Budsjettet for 2014 ble ikke vedtatt før i starten av 2014 og det var stor usikkerhet rundt utviklingen
av kostnadene. Dessverre viste det seg at rådmannens forslag til videreføring av budsjett for feiing
og tilsyn var relativt mye lavere enn det Øvre Romerike brann og redning vedtok.
Konsekvensen av dette er at selvkostfondet ved utgangen av 2014 økte til ca. 320 000 kr.
Dette området er relativt statisk med hensyn på gebyrgrunnlag og for å holde kontroll på
selvkostfondet ble økningen av feie- og tilsynsgebyret betydelig i 2015. Vi har signaler om at
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Nannestad kommune vil få tilbakebetalt overskudd fra selvkostfondet i Gardermoregionens
interkommunale brann- og redningstjeneste. Dette overskuddet er på ca. 120 000 kr, og sammen
med et beregnet overskudd for 2015 på ca. 175 000 kr vil vi få kontroll på selvkostfondet, slik at
eventuelle framtidige økninger følger vanlig prisvekst.
Personalressurser:
Ansvar - Stab og renovasjon teknisk (60000-60010 og 65000)
Faste årsverk
2010 2011 2012 2013 2014 Vedtak *)
- Stab
3,00 3,00 2,00 1,48 1,80
- Renovasjon
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Årsverk totalt
4,00 4,00 3,00 2,48 2,80
*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.

2014 har vært et år hvor vi har hentet inn ekstrahjelp i forbindelse med langtidssykefravær. Fram til
2012 var det i utgangspunktet 3 årsverk i stab og gebyrforvaltning. En av våre medarbeidere ønsket
da å redusere stillingen til 0,8 årsverk uten at 0,2 årsverk ble erstattet. I slutten av 2014 er nå
bemanningen økt tilbake til 3 årsverk fordelt på 4 medarbeidere.
Sykefravær:
Ansvar - Stab og renovasjon teknisk (60000-60010 og 65000)
Sykefravær i prosent
2010
2011
2012
Sykefravær i prosent
0,30
1,10
6,60
*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

2013*)

2014
0,86

Kommentarer:
I 2012 og 2013 hadde vi et relativt høyt sykefravær pga. ett tilfelle med langtidssykefravær. Vi er nå
tilbake til det normale med lavt sjukefravær.

Brutto investeringsutg.
pr. innb. i kr, samferdsel
i alt

Gang og sykkelvei i km
som er kommunalt
ansvar pr 10000 innb.

2575
2600
2636
2050
3328
4022
3738
1490
2653

Netto driftsutgifter pr.
innb. i kr, samferdsel i
alt

1655
1816
1953
1921
1971
1895
1911
2000
1905
2169
2017
2624
1987
2412

Årsgebyr for vann
(gjelder
rapporteringsåret +1)

5 106
5 362
5 810
6 324
4 910
5 700
5 705
5 705
4 276
5 336
4 122
3 964
2 833
3 829

Kommunalt disponerte
boliger pr 1000 innb.

Nannestad 2007
Nannestad 2008
Nannestad 2009
Nannestad 2010
Nannestad 2011
Nannestad 2012
Nannestad 2013
Nannestad 2014
Eidsvoll 2014
Gjerdrum 2014
Hurdal 2014
Nes 2014
Ullensaker 2014
Gj.snitt Akershus 2014

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder
rapporteringsåret +1)

KOSTRA
KOMMUNALTEKNISK

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder
rapporteringsåret +1)

KOSTRA 2014

11
11
13
12
12
12
12
12
15
9

326
330
361
385
479
551
426
650
616
406

98
316
106
133
416
449
173
568
784
17

52,0
54,0

11
12
14

329
646
690

1 491
4 416
1 137

7,0
9,0
9,0
10,0
12,0
9,0
11,0
23,0
18,0

Kommentarer:
Tabellen over er foreløpige tall, og det vil kunne bli korrigering av tallene.
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Vi har fortsatt høyt avløpsgebyr i Nannestad. Årsaken til dette er flere faktorer som virker i negativ
retning.
Av kommunene i ØRU har vi nest lavest andel tilkoblet kommunalt renseanlegg. 95 % av avløpet
fra Nannestad leveres til Gardermoen renseanlegg og har både kjemisk og biologisk rensing.
Ullensaker er nærmest med 70 %, mens Nes kommune har kun kjemisk rensing. Nannestad har kun
Nes foran seg når det gjelder antall meter ledningsnett per abonnent og vi har flere pumpestasjoner
enn Eidsvoll kommune. Disse faktorene sammen med høye investeringskostnader ved bygging av
overføringsanlegg til Gardermoen renseanlegg gir oss et høyt kostnadsnivå. Vi har nå overskudd på
selvkostfondet som delvis brukes til styrking av vedlikehold og balansering av gebyrnivå. Fortsatt
vekst innenfor de utbyggingsområdene som har eksisterende infrastruktur vil være viktig for å
kunne styrke vedlikehold og sanering av eksisterende ledningsnett i framtiden.
Det er ikke foreslått økning for 2015. Ved fortsatt vekst i antall abonnenter og et lavt rentenivå, er
det ikke forventet store økninger i forhold til de investeringer som nå blir gjennomført.
Når det gjelder samferdsel har vi en relativt stor økning fra 2013 til 2014. Det har vært mangelfull
registrering for 2014 og tallene må kvalitetssikres. Investeringer innenfor samferdsel er kommunens
andel av gang- og sykkelveg i Åsgreina. Total andel her er ca. 9,2 mill kr.

Ansvar 61000 Kommunalteknikk
Målkort 2014
Mål
B1 Høy kvalitet i
tjenestetilbudet

B2 Utnytte gevinster
av ØRU-Vestsamarbeidet
B3 Rullert
kommuneplan som
aktivt styringsdokument
B4 Positiv profilering
av kommunen
gjennom målrettet
informasjons- og
mediestrategi
B5 Bærekraftig
utvikling.
B6 Effektiv
gjennomføring av
Samhandlingsreformen og felles
fokus på folkehelse

Kriterier / Målemetode

Ambisjon 2014

Status

Brukere og samfunn – ”åpenhet og nærhet”
Nannestad kommunes
Score i henhold til virksomhetenes def.
kvalitetspolicy
mål for kvalitet. Score iht
Brukerdialog
virksomhetenes def.. mål for
Brukerundersøkelser
brukertilfredshet. Gjennomføre
Brukertilfredshet
innbyggerundersøkelse.
Tertialrapportering og egne
rapporter

Prioriterte ØRU-Vest-tiltak gjennomført
og evaluert.

Tertialrapportering og politisk
behandling av planer

Kommuneplanen som aktivt
styringsdokument
Prioriterte planprosesser pågår.

Antall positive/negative og nøytrale
artikler i lokalavisene.
Hjemmesider i aktiv bruk
Loggføring over antall besøk.

Kommunen framstår totalt sett som
åpen, positivt og attraktiv utad.
Oppdaterte og brukervennlige
hjemmesider.

Tiltak i tråd med energi og
klimaplanen.
Antall tiltak gjennomført i 2014.

Opprettholde miljøfyrtårn-sertifisering
og vurdere nye fyrtårn.

Tertialrapportering
Ivareta oppgavene innenfor
estimerte kostnader.

Målrettede tiltak for forebyggende- og
helsefremmende arbeid
Folkehelseplan utarbeidet og
implementert
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Økonomi og tjenesteproduksjon – ”effektivitet og kvalitet”
Kostnad per enhet - Kostra
Som budsjettert

Ø1 Kostnadseffektiv
og konkurransedyktig tjenesteproduksjon

Dekningsgrad - Kostra

Som planlagt

Budsjettavvik - Regnskap vs
Holde budsjettet
budsjett
Gjeldsgrad – Rapporteres
Gj.snitt nedgang på 1,5 % pr år.
overordnet i årsmelding.
Medarbeidere og interne prosesser – ”profesjonalitet”
Tiltak etter forrige års medØkt medarbeidertilfredshet.
arbeiderundersøkelse følges opp.
Antall medarbeidersamtaler og evt
Medarbeidersamtale med alle ansatte.
egne trivsels- og arbeidsKompetansetiltak gjennomføres i alle
undersøkelser.
virksomheter
Antall kompetanseutviklingsplaner
Lederutviklingsprogram og
Ledelse i samsvar med lederkravene.
Lederforum gjennomført som
Oppfølging i tråd med
planlagt.
kommunekompasset

Ø2 Bærekraftig
kommuneøkonomi

M1 En lærende
organisasjon med
profesjonelle medarbeidere som får og tar
ansvar

M2 Godt
arbeidsmiljø, både
fysisk og sosialt
M3 Kontinuerlig og
aktivt kvalitetsarbeid

Sykefravær
Tertialvis rapportering

Score ift individuelt def mål. Helhetlig
reduksjon ift 2013 med 1,0 %.

Tiltak i tråd med IA-plan
Halvårlig rapportering til AMU.

IA-plan i aktiv bruk i alle virksomheter.

Aktivitet og input i ansattportalen,
inkl kvalitetssystemdelen.
Nytt lønns- og personalsystem
implementert
Kvalitetssikrede rutiner i lønns-,
personal- og budsjettarbeidet.

Ansattportalen implementert og i aktiv
bruk i alle virksomheter
Nytt lønns- og personalsystem fungerer
effektivt i det daglige og i
budsjetteringsarbeidet.
Etablere administrativt årshjul og
evaluere budsjettprosessen

Kommunalteknikk omfatter ansvar for kommunens veger, gatelys, vannforsyning, avløpsrensing,
avløpsnett og septiktømming. Tilknytningsavgift for kloakk, gebyr for septiktømming og årsgebyr
for kloakk føres til inntekt her. For avløp og vannforsyningen er det lagt til grunn selvkost.
Økonomisk oversikt

Kommunalteknikk (61000-61090)
R2014

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Lønn

11 413 727

10 236 000

10 451 000

109,2 %

-962 727

8 671 738

Andre utgifter

27 846 976

24 617 000

28 381 000

98,1 %

534 024

23 507 596

Sum utgifter

39 260 703

34 853 000

38 832 000

101,1 %

-428 703

32 179 334

Sum driftsinntekter

-43 423 501

-38 906 000

-42 263 000

102,7 %

1 160 501

-40 327 404

Finansieringsinnt.

-3 023 237

-3 766 000

-3 867 000

78,2 %

-843 763

-337 988

Finansieringsutg.

13 046 757

11 951 000

11 070 000

117,9 %

-1 976 757

11 521 132

5 860 722

4 132 000

3 772 000

155,4 %

-2 088 722

3 035 074

Resultat

Kommentarer til tallene:
Lønn:
Overforbruk på lønn er knyttet til at lønnsmidler ikke ble fordelt til investeringsprosjektene.
Ca. 1,6 millioner ble ikke overført investeringsprosjektene og vil bli justert i 2015. Det reelle underforbruket på ca. 640 000 kr er knyttet til vakanser knyttet til stillingen som fagansvarlig vann- og
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avløp og fagarbeider på vann. Fagansvarlig var på plass 1. mai og fagarbeider var på plass ca. 1.
september.
Utgifter / inntekter:
Det har vært et stort merforbruk innenfor vedlikehold av kommunale veger og drift av gatelysnettet.
Merforbruket på vedlikehold av kommunale veger er ca. 1 mill. kr og er knyttet til snøbrøyting,
materialer til vedlikehold og vedlikehold av egne maskiner.
På gatelys er det et merforbruk på ca. 660 000 kr fordelt med ca. 110 000 kr i økte strømutgifter og
resterende knyttet til vedlikehold.
Innenfor selvkostområdene er det mindre endringer i forhold til justert budsjett. På området vann er
det mindreforbruk knyttet til drift og kjøp av vann, som sammen med økte påkoblingsinntekter gir
en økning av avsetningene til selvkostfondet på ca. 1,29 mill kr. Selvkostfondet er ved utgangen av
2014 på ca. 7,4 mill kr.
På selvkostområdet avløp har det vært et merforbruk, som er balansert med økte gebyrinntekter fra
tilknytningsgebyr og bruk av selvkostfond. I forhold til justert budsjett er tilknytningsgebyret ca.
1,18 millioner høyere enn justert budsjett og bruk av selvkostfondet er økt fra budsjett med ca. 0,89
mill kr. Selvkostfondet er ved utgangen av 2014 ca. 5,7 mill. kr.
Innenfor selvkostområdet septiktømming var utgangspunktet for 2014 at selvkostfondet skulle
komme ut i tilnærmet balanse. En av medarbeiderne har vært i fødselspermisjon, uten at vikar er
hentet inn og det har vært høyere inntekter. Resultatet er at selvkostfondet ved utgangen av 2014 er
på ca. 0,74 mill kr.
Personalressurser:
Ansvar - Kommunalteknikk (61000)
Faste årsverk
2010
Årsverk
8,00

2011 2012 2013 2014 Vedtak *)
9,50 11,50 13,50 13,80
Varighet (fra Midlertidige årsverk (type) **) 2010 2011 2012 2013 2014 til)
Årsak Finansiering
- Engasjement Trainee)
1
Sum midlertidige årsverk
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.
**) Brukes kun ved utvidelser utover faste årsverk, f.eks. ved midlertidige tilskudd, e.l. Ikke vikariater.

Stillingen som fagansvarlig for vann og avløp stod vakant fram til 1. mai. Ny fagarbeider på vann
ble tilsatt i september. I tillegg til dette har en av våre medarbeidere gått av med pensjon i slutten av
august. Denne stillingen var i utgangspunktet 0,5 årsverk, men denne stillingen er nå erstattet med
0,8 årsverk. I 2014 har det også vært engasjert en trainee fra Romerike tekniske tjenester.
Engasjementet er på 18 måneder med start i august 2013 og avsluttes februar 2015.
Sykefravær:
Ansvar - Kommunalteknikk (61000)
Sykefravær i prosent
2010
2011
2012
Sykefravær i prosent
0,60
0,00
0,00
*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

2013*)

2014
2,37

Kommentarer:
Tilfredsstillende sykefravær i virksomheten. Økningen fra tidligere år er knyttet til svangerskap og
forhold som ikke er knyttet til arbeidsoppgavene.
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Ansvar 62000-62091 Bolig og eiendom
Målkort 2014
Mål
B1 Høy kvalitet i
tjenestetilbudet

B2 Utnytte gevinster
av ØRU-Vestsamarbeidet
B3 Rullert kommuneplan som aktivt
styringsdokument
B4 Positiv profilering
av kommunen
gjennom målrettet
informasjons- og
mediestrategi
B5 Bærekraftig
utvikling.
B6 Effektiv gj.føring
av samhandlingsreformen og felles
fokus på folkehelse
Ø1 Kostnadseffektiv
og konkurransedyktig tjenesteproduksjon

Kriterier / Målemetode

Ambisjon 2014

Brukere og samfunn – ”åpenhet og nærhet”
Nannestad kommunes
Score i henhold til virksomhetenes
kvalitetspolicy
def. mål for kvalitet. Score iht
Brukerdialog
virksomhetenes def.. mål for
Brukerundersøkelser
brukertilfredshet. Gjennomføre
Brukertilfredshet
innbyggerundersøkelse.
Tertialrapportering og egne
rapporter
Tertialrapportering og politisk
behandling av planer
Antall positive/negative og nøytrale
artikler i lokalavisene.
Hjemmesider i aktiv bruk
Loggføring over antall besøk.
Tiltak i tråd med energi og
klimaplanen.
Antall tiltak gjennomført i 2014.
Tertialrapportering
Ivareta oppgavene innenfor
estimerte kostnader.

Prioriterte ØRU-Vest-tiltak
gjennomført og evaluert.
Kommuneplanen som aktivt
styringsdokument
Prioriterte planprosesser pågår.
Kommunen framstår totalt sett som
åpen, positivt og attraktiv utad.
Oppdaterte og brukervennlige
hjemmesider.
Opprettholde miljøfyrtårnsertifisering og vurdere nye fyrtårn.
Målrettede tiltak for forebyggendeog helsefremmende arbeid
Folkehelseplan utarbeidet og
implementert

Status
Arbeider med
kvalitetsheving på
tjenestene

Har ikke deltatt i
tiltak i 2014

Det har ikke vært
negativ omtale i
2014

Tiltak pågår

Gjennomført

Økonomi og tjenesteproduksjon – ”effektivitet og kvalitet”
Kostnad per enhet – Kostra
Som budsjettert

OK

Dekningsgrad – Kostra

Som planlagt

OK

Holde budsjettet

Det har ikke vært
overforbruk i
forhold til
budsjettet i 2014

Ø2 Bærekraftig
kommuneøkonomi

Budsjettavvik - Regnskap vs
budsjett

M1 En lærende
organisasjon med
profesjonelle medarbeidere som får og tar
ansvar

Gjeldsgrad – Rapporteres
Gj.snitt nedgang på 1,5 % pr år.
overordnet i årsmelding.
Medarbeidere og interne prosesser – ”profesjonalitet”
Tiltak etter forrige års
Økt medarbeidertilfredshet.
medarbeiderundersøkelse følges
opp.
Medarbeidersamtale med alle
Antall medarbeidersamtaler og evt
ansatte.
egne trivsels- og
Kompetansetiltak gjennomføres i
arbeidsundersøkelser.
alle virksomheter
Antall kompetanseutviklingsplaner
Lederutviklingsprogram og
Ledelse i samsvar med
Lederforum gjennomført som
lederkravene.
planlagt.
Oppfølging i tråd med
kommunekompasset

Alle har fått tilbud
om
medarbeidersamtal
e i 2014
Virksomheten har
deltatt
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M2 Godt
arbeidsmiljø, både
fysisk og sosialt

M3 Kontinuerlig og
aktivt kvalitetsarbeid

Sykefravær
Tertialvis rapportering

Score ift individuelt def mål.
Helhetlig reduksjon ift 2013 med
1,0 %.

Tiltak i tråd med IA-plan
Halvårlig rapportering til AMU.

IA-plan i aktiv bruk i alle
virksomheter.

Aktivitet og input i ansattportalen,
inkl kvalitetssystemdelen.
Nytt lønns- og personalsystem
implementert
Kvalitetssikrede rutiner i lønns-,
personal- og budsjettarbeidet.

Ansattportalen implementert og i
aktiv bruk i alle virksomheter
Nytt lønns- og personalsystem
fungerer effektivt i det daglige og i
budsjetteringsarbeidet.
Etablere administrativt årshjul og
evaluere budsjettprosessen

2014
Følger opp kontakt
med arbeidstaker
og dialogmøter
IA plan 2015 for
virksomheten er
utarbeidet
Under arbeid

Kommentarer til samlet måloppnåelse:
Målområdet brukere og samfunn – ”åpenhet og nærhet”
Virksomheten er i gang med å forbedre sine tjenester, og å gi raskere tilbakemelding. Vi har blant
annet forbedret rutinene ved inn og utflytting av boliger.
Arbeidet med utvikling av kontaktene mot brukere og samfunn har vært prioritert i 2014.
Målområdet økonomi og tjenesteproduksjon – ”effektivitet og kvalitet”
Virksomheten har etterstrebet å oppnå budsjettbalanse. Planlagt vedlikehold er i stor grad gjennomført eller er under utførelse. Videre er rutine for gjennomgang av boligene ved leietakerbytte
forbedret. I forbindelse med leietakerbytte har det vært til dels omfattende tiltak i 13 boenheter.
Det er i 2014 kjøpt 4 boenheter, to boenheter i Granlund boligtun, en boenhet i Smedstuvegen 46 B
og en boenhet i Prestmosvegen 19 A.
Målområdet medarbeidere og interne prosesser – ”profesjonalitet”
Virksomheten har prioritert HMS arbeidet, og påbud fra eksterne tilsyn er fulgt opp. Fra vernerundene er det meldt mange avvik i forhold til bygningene. Prioritering og gjennomføring av disse
tiltakene er utfordrende, men med de midlene vi har til disposisjon mener vi å ha utført mye.

Økonomisk oversikt:
Bolig og eiendom (62000-62092)
R2014

B2014

JB2014

Pst

Lønn

23 086 784

21 544 000

22 860 000

101,0 %

-226 784

20 841 674

Andre utgifter

33 761 163

31 772 000

34 879 000

96,8 %

1 117 837

33 543 594

Sum utgifter
Sum driftsinntekter
Finansieringsinnt.
Finansieringsutg.

Avvik

R2013

Resultat

56 847 947

53 316 000

57 739 000

98,5 %

891 053

54 385 268

-21 725 901

-18 380 000

-21 753 000

99,9 %

-27 099

-28 579 894

-150 000

0

-150 000

100,0 %

0

0

1 681

0

1 000

168,1 %

-681

1 300 394

34 973 726

34 936 000

35 837 000

97,6 %

863 274

27 105 769

Kommentarer til tallene:
Lønn:
Virksomheten er i rute i forhold til lønnsbudsjettet.
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Andre utgifter:
Virksomheten har totalt et mindreforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes i stor grad at festeavgiftene for 2014 ikke har økt i den grad det ble anslått i budsjettet.
Lavere energikostnader enn budsjettert har medvirket til økt vedlikehold. I løpet av 2014 har det
vært flere boenheter som er pusset opp i forbindelse med bytte av leietaker enn budsjettert. Enkelte
av boligene har også vært utsatt for hard bruk. Det er utfordrende å budsjettere for slike kostnader.
Inntekter:
Virksomheten er i rute i forhold til budsjetterte inntekter.
Personalressurser:
Ansvar - Bolig og eiendom (62000-62092)
Faste årsverk
2010 2011 2012 2013 2014 Vedtak *)
- Administrativt personell
3,00 4,00 4,00
4,00
4,00
- Vaktmestere
7,50 7,50 7,50
7,50 8,00
- Renholdere
24,73 24,73 24,73 25,73 24,73
- Vedlikeholdsarbeider
2,50 2,50 2,50 2,50
3,00
Årsverk totalt
37,73 38,73 38,73 38,82 39,69
Varighet (fra Midlertidige årsverk (type) **) 2010 2011 2012 2013 2014 til)
Årsak Finansiering
- Engasjement
1
- Engasjement
1
- Engasjement
1
Sum midlertidige årsverk
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.
**) Brukes kun ved utvidelser utover faste årsverk, f.eks. ved midlertidige tilskudd, e.l. Ikke vikariater.

Sykefravær:
Ansvar - Bolig og eiendom (62000-62092)
Sykefravær i prosent
2010
2011
2012
Sykefravær i prosent
9,50
6,80
6,60
*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

2013*)

2014
5,31

Kommentarer:
Vi har ikke fått oppgitt fraværsprosent for 2013, det gjør det litt vanskelig å vurdere målsettingen
om 1 % nedgang i 2014. Men tallene for 2014 tyder på at vi har oppnådd målsettingen.
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Ansvar 63000-63050 Forvaltning
Målkort 2014
Mål

Kriterier / Målemetode

B1 Høy kvalitet i
tjenestetilbudet






B2 Utnytte gevinster
av ØRU-Vestsamarbeidet
B3 Rullert
kommuneplan som
aktivt
styringsdokument






B4 Positiv profilering
av kommunen
gjennom målrettet
informasjons- og
mediestrategi







B5 Bærekraftig
utvikling.

B6 Effektiv
gjennomføring av
Samhandlingsreformen og felles
fokus på folkehelse
Ø1 Kostnadseffektiv
og konkurransedyktig tjenesteproduksjon
Ø2 Bærekraftig
kommuneøkonomi






Ambisjon 2014

Brukere og samfunn – ”åpenhet og nærhet”
1. Saksbehandlingstid innenfor
Nannestad kommunes
lovpålagte frister
kvalitetspolicy
2. Sjekklister og
Brukerdialog
rutinebeskrivelser legges til
Brukerundersøkelser
grunn i saksbehandlingen
Brukertilfredshet
3. Bruk av midlertidige svar
4. Følge føringer i
Tertialrapportering og egne
strategidokumentet.
rapporter
5. Delta i eventuelle utredninger
6. Overvåke utviklingen og
Tilstrekkelige arealer avsatt til
etterspørselen etter areal.
bolig, næring og offentlig
7. Arbeide for gjennomføring av
formål
igangsatte og etablering av nye
Økt innslag av sentrumsnære
leilighetsprosjekter
leiligheter
8. Vektlegge estetikk og kvalitet i
Estetikk som tema i alle
sentrumsområder
reguleringsplaner
9. Sørge for oppdatert bolig- og
Antall positive/negative og
næringsportal på vår
nøytrale artikler i lokalavisene.
hjemmeside.
Hjemmesider i aktiv bruk
10. Sørge for at relevante
Loggføring over antall besøk.
nyhetsartikler blir publisert
11. Delta i informasjonsgruppa
12. Opprettholde webgruppe
teknisk
13.
Delta i eventuell
Tiltak i tråd med energi og
miljøfyrtårnsertifisering av
klimaplanen.
kommunehuset.
Økt andel innbyggere i
14. Arbeide for arealeffektiv
tettbygde strøk
utbygging i sentrale områder
Boligbygging ved
15. Styre utbygging mot avsatte
kollektivakser
arealer og mot tettstedene
Antall meter gang- og
sykkelveger i vedtatte
reguleringsplaner.
Areal lekeområder vedtatt i
reguleringsplaner.

16. Alle prosjekter skal vurdere
behov for gang- og
sykkelveger.
17. Lekeområder minimum i
henhold til standarden

18. Økonomi og tjenesteproduksjon – ”effektivitet og kvalitet”
Kostnad per enhet - Kostra
19. Som budsjettert
Dekningsgrad - Kostra

20. Som planlagt

Budsjettavvik - Regnskap vs
budsjett

21. Holde budsjettet
22. Evaluere innføringen av
selvkost. Særlig fokus på Plan
og Kart.

Gjeldsgrad – Rapporteres
overordnet i årsmelding.

23. Gj.snitt nedgang på 1,5 % pr år.

Status
1. Ja
2. Ja
3. Dette gjøres,
men mulighet for
forbedring.
4. Følges delvis.
5. Ingen prosjekter
per i dag.
6. Følges opp.
7. Følges opp ved
planarbeidet til det
enkelte prosj.
8. Følges opp
gjennom
planarbeidet.
9. På plass august
2014.
10. Mulighet for
forbedring.
11. Forvaltning
deltar her
12. Denne er
opprettholdt
13. Har ikke vært
tema
14. Dette følges og
vurderes i hvert
prosjekt.
15. Følges, men
dispensasjoner
forekommer
16. Følges
17. Følges

Ja
Ja

Ja
Gjøres i samarbeid
med Momentum
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M1 En lærende
organisasjon med
profesjonelle medarbeidere som får og tar
ansvar







M2 Godt
arbeidsmiljø, både
fysisk og sosialt





M3 Kontinuerlig og
aktivt kvalitetsarbeid



24. Medarbeidere og interne prosesser – ”profesjonalitet”
25. Økt medarbeidertilfredshet.
Tiltak etter forrige års
26. Medarbeidersamtale med alle
medarbeiderundersøkelse
ansatte.
følges opp.
27. Kompetansetiltak gjennomføres
Antall medarbeidersamtaler og
i alle virksomheter
evt egne trivsels- og
arbeidsundersøkelser.
Antall
kompetanseutviklingsplaner
28. Ledelse i samsvar med
Lederutviklingsprogram og
lederkravene.
Lederforum gjennomført som
29. Oppfølging i tråd med
planlagt.
kommunekompasset
30.
Score ift individuelt def mål.
Sykefravær
Helhetlig reduksjon ift 2013
Tertialvis rapportering
med 1,0 %.
31.
IA-plan i aktiv bruk i alle
Tiltak i tråd med IA-plan
virksomheter.
Halvårlig rapportering til
AMU.
32. Ansattportalen implementert og
Aktivitet og input i
i aktiv bruk i alle virksomheter
ansattportalen, inkl
33.
Nytt lønns- og personalsystem
kvalitetssystemdelen.
fungerer effektivt i det daglige
Nytt lønns- og personalsystem
og i budsjetteringsarbeidet.
implementert
Kvalitetssikrede rutiner i lønns- 34. Etablere administrativt årshjul
og evaluere budsjettprosessen
, personal- og budsjettarbeidet.

2014

25. Ikke vurdert i
ny undersøkelse
26. Gjennomført
27. Kurs og
etterutd. til enkelte

28. Følges
29. Avventer
signaler fra
ledergruppa
30. Er i rute

31. Utarbeidet ny
IA-plan
32. Implementert
33. Fungerer.
34. I rute

Kommentarer til samlet måloppnåelse:
De fleste mål for 2014 er nådd, og virksomheten anses å ha fulgt sine ambisjoner i målkortet.
IA-arbeidet er spesifikt jobbet med gjennom høsten, slik at ny IA-plan med nye mål er innarbeidet i
virksomheten fra 2015.
Økonomisk oversikt:
Forvaltning (63000-63050)
R2014

B2014

JB2014

Pst

Avvik

R2013

Lønn

7 954 569

8 006 000

8 271 000

96,2 %

316 431

6 887 307

Andre utgifter

3 200 721

2 364 000

3 069 000

104,3 %

-131 721

1 130 872

Sum utgifter

11 155 290

10 370 000

11 340 000

98,4 %

184 710

8 018 179

Sum driftsinntekter

-5 671 551

-3 321 000

-3 359 000

168,8 %

2 312 551

-5 818 781

Finansieringsinnt.

-181 689

-631 000

-644 000

28,2 %

-462 311

-766

Finansieringsutg.

608 975

165 000

586 000

103,9 %

-22 975

30 253

5 911 026

6 583 000

7 923 000

74,6 %

2 011 974

2 228 885

Resultat

Kommentarer til tallene:
Lønn:
Noe positivt avvik her skyldes at virksomhetslederstillingen stod vakant fra april til august, samt at
ny saksbehandler på byggesak ikke startet opp før mars 2014.
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Andre utgifter:
Andre utgifter inneholder for det meste faste utgifter, som i liten grad kan påvirkes gjennom året.
Resultat som forventet, og avviket har vært under kontroll gjennom året.
Inntekter:
Inntektene ble høyere enn forventet. Dette kan i hovedsak tilskrives merinntekt i form av byggesaksgebyrer og gebyrer for oppmålingsforretninger. Det har vært stor byggeaktivitet i 2014, og det
har også vært mange tomteområder som er ferdig regulert og derav har blitt oppmålt gjennom
oppmålingsforretninger. Det har også vært høy aktivitet på planavdelingen, slik at det også har
påløpt noen ekstra inntekter på arealplangebyrer. Det er generelt høy aktivitet ved virksomheten, og
dette gjenspeiles tydelig i inntektsnivået for 2014.
Personalressurser:
Ansvar - Forvaltning (63000-63050)
Faste årsverk
2010 2011 2012 2013 2014 Vedtak *)
- Byggesak
2,00 2,00 2,00 2,00 2,50
- Oppmåling
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- Kart
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- Landbruk
3,00 2,00 2,00 2,00 2,50
- Plan
2,00 3,00 3,00 3,00 3,00
- Leder forvaltning
1,00 1,00 1,00 1,00
Årsverk totalt
9,00 10,00 10,00 10,00 11,00
*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen.

Byggesak økte sin saksbehandlerkapasitet i 2014, og én ny byggesaksbehandler ble ansatt.
Virksomhetsleder sluttet i sin lederstilling den 01.04.14, men har beholdt 50 % stilling innenfor
skog, som nå er lagt under landbruk. Ressursene har derfor ikke økt innenfor landbruk, selv om det
ser slik ut av tabellen over. Ny leder ved forvaltning startet opp 01.08.14, og denne dekker også
funksjonen med juridisk bistand til virksomheten.
Sykefravær:
Ansvar - Forvaltning (63000-63050)
Sykefravær i prosent
2010
2011
2012
Sykefravær i prosent
1,60
8,30
4,70
*) Statistikk ikke tilgjengelig pga. overgang til nytt lønns- og personalsystem.

2013*)

2014
5,60

Fravær i 2014 var i hovedsak knyttet til ikke jobbrelatert langtidssykefravær. På grunn av at det er
få antall ansatte så gir prosenten store utslag dersom én eller noen få har et lengre sykefravær.
Generelt er det lite korttidsfravær i virksomheten, og prosenten ligger jevnt på mellom kun 1 og 2
prosent.
Noen nøkkeltall fra virksomheten:
Plan:
 Hatt 11 oppstartsmøter for detaljreguleringsplaner. Det er varslet oppstart for 9 planer, 6
detaljreguleringsplaner og 1 områdeplan er sendt på høring og offentligettersyn, 1
detaljreguleringsplan er vedtatt og det er vedtatt 1 områdeplan.
 Det er behandlet og fastsatt 1 planprogram (detaljregulering), og det er vedtatt 2 mindre endring
av reguleringsplan (1 politisk og 1 administrativt).
 Planavdelingen har ellers vært medvirkende i trafikksikkerhetsplanen, utarbeidelse av
kulturminneplan, plansmie og generell planoppfølging og planvedlikehold i større områder som
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krever dette, arbeidet med digitalt planregister og utarbeidet oversikt over bolig- og
næringsområder er innarbeidet på hjemmesiden.
Byggesak:
 91 byggesaker er behandlet (hvorav 83 ett-trinnssøknader og 8 rammesøknader), i tillegg til 106
søknader uten ansvarsrett. Ingen av sakene har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid.
 43 delingssaker er behandlet.
 Byggesak har deltatt i 11 inspeksjons- og 1 revisjonstilsyn sammen med det interkommunale
byggetilsynet. Det ble oppdaget brudd på plan- og bygningsloven i 2 av disse.
 Byggesaksavdelingen har i tillegg flere saker med ulovlighetsoppfølging av tiltak, samt gitt
overtredelsesgebyr i henhold til plan- og bygningsloven. I tillegg er det skrevet ett vedtak om
stans med øyeblikkelig virkning.
 Fylkesmannen har som endelig klageinstans ferdigbehandlet 4 klagesaker på administrative
vedtak, og kommunen har fått medhold i alle sakene.
 Det er i tillegg gjort omfattende arbeid med å ferdigstille det digitale arkivet for eldre
byggesaker (BRA-arkivet), og dette arbeidet forventes sluttført i 2015.
Kart og oppmåling:
 Det er registrert 80 nye matrikkelenheter.
 9 saker om arealoverføring er behandlet, 9 seksjoneringer er gjennomført og 4 festeeiendommer
er innløst.
 Det er satt ut grenser på tilsammen 76 tomter på ulike boligfelt.
 Arbeid med registreringer i matrikkelen, adressevedtak og adresseendringer
 1 stilling har hele året vært involvert i implementeringen av vannforskriften.
Landbruk/skog:
 37 hogstmeldinger innenfor marka er befart og behandlet.
 Det er kommet inn 29 søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og innvilget
1 368 192 kr i lokale tilskudd.
 Det er kommet inn 15 søknader om drenering av jordbruksjord og innvilget kr 335 450,- i lokale
tilskudd.
 Det er behandlet 122 søknader om Regionalt miljøprogram (jordbruk) med utbetaling på 6,9
mill kr.
 Det er behandlet til sammen 197 søknader om produksjonstilskudd (jordbruk) med utbetaling på
28,6 mill kr.
 2 søknader om bruk av slam er behandlet.
 2 søknader om tilskudd til organisert beitebruk og 2 søknader om investeringer i beitefelt
 2 søknader om tilskudd til henholdsvis bedriftsutvikling og etablererstipend til bygdenæringer –
Innovasjon Norge har innvilget kr 308 000,-.
 Det er behandlet 10 søknader etter jordlovens § 12 (deling) og 3 søknader etter jordlovens § 9
(omdisponering).
 4 søknader om konsesjon og 212 egenerklæringer om konsesjonsfrihet er behandlet.
 1 søknad om nydyrking og 1 søknad om erstatning av avlingssvikt
 Landbrukskontoret har deltatt i arbeidet med fordeling av tilskudd på kr 540 530,- til oppfølging
av det utvalgte kulturlandskapet Øya – Nordre Eik, totalt 11 søknader, i samarbeid med
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 Folkehelse/ Inn på tunet – deltatt i arbeidet for partnerskap for folkehelse, med ansvar for Inn på
Tunet.
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Vilt/miljø:
 Har deltatt administrativt med bekjempelse av fremmede arter.
 Det er gjennomført totalt 80 fallviltoppdrag i 2014. Oppdragene er utført av den/ de
fallviltjegerne som til enhver tid har vakt for Nannestad kommune.
 Har arrangert et 3-dagers skadefellingskurs for Nannestad skadefellingslag og skadefellingslag i
nabokommunene. Det er inngått oppdragsavtale med medlemmer i Nannestad skadefellingslag,
og retningslinjer og beredskapsplan er revidert.
 Det er behandlet 4 bestandsplaner for elg 2014-2018, og det er gitt fellingstillatelser til og
gjennomført fellingsrepprotering for 4 elgvald, 14 rådyrvald og 1 bevervald.
 Det ble gjennomført totalt 5 jegerprøveeksamener i 2014.
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157

372

137

109

Nannestad 2009

136

119

122

1112

Nannestad 2010

111

133

166

Nannestad 2011

136

146

Nannestad 2012

105

132

Nannestad 2013
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142

Nannestad 2014
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Eidsvoll 2014
Gjerdrum 2014

162

163 934

51 486

159

163 934

49 280

156

230 244

49 066

1193

152

230 275

48 539

95

1427

151

220 041

48 246

103

1668

150

232 732

47 923

134

1365

152

232 553

48 220

265

170

1993

143

232 194

47 396

104

233

222

1977

179

275 268

50 727

294

354

144

70

44 596

25 240

59

222 957

7 583

Korr bto dr.utg til
landbruksforv. og
landbruksbasert
næringsutvikling

Jordbruksareal i drift,
dekar

Brutto driftsutgifter til
kart og oppmåling pr
innb

74

Nannestad 2008

Produktivt skogareal,
dekar

Brutto driftsutgifter til
bygge-, delesaksbeh.
og seksjonering pr innb

Nannestad 2007

KOSTRA
TEKNISK
(FORVALTNING)

Jordbruksbedrifter

Brutto driftsutgifter til
plansaksbehandling pr
innb

KOSTRA 2014

Hurdal 2014
Nes 2014

185

203

174

4326

346

396 979

133 490

Ullensaker 2014

367

283

165

3630

213

113 124

84 599

Gj.snitt Akershus 2014

250

284

194

Kommentarer:
Tallene for forvaltning viser at vi ligger lavt i forhold til Akershus og flere av nabokommunene.
Men det er noe mangelfull registrering i enkelte av de andre kommunene.
Tilstrekkelig ressurser på plan, oppmåling og byggesaksbehandling er viktig både i forhold til
lovpålagte frister, men ikke minst i forhold til å opprettholde et godt servicenivå i en region med
sterk vekst. Byggesak er derfor fra 2014 styrket med ett årsverk.
For byggesak, kart og oppmåling har vi en ambisjon om selvkost, men for planavdelingen kan dette
bli vanskelig på grunn av endringer i lovverket. Kommunene har nå fått et større ansvar for
områderegulering og her kan det ikke kreves saksbehandlingsgebyr.
I forhold til landbruk har vi lave enhetskostnader og spesielt sammenlignet med Ullensaker. Det kan
være noe usikkerhet i tallgrunnlaget, og kostnadsnivået i Ullensaker synes høyt når de også leverer
tjenester til Gjerdrum kommune.
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Overføringer til trossamfunn
Kirkelig Fellesråd er formelt adskilt fra den kommunale virksomhet, men etter endringene i
kirkeloven og gravferdsloven som trådte i kraft fra 1.1.1998 skal kommunen fortsatt bevilge midler
til å dekke utgifter til drift, vedlikehold og investeringer, jfr. kirkelovens § 15.
Videre skal kommunen yte tilskudd til andre trossamfunn, jfr. lov om trudomssamfunn og ymist
anna (lov 13.6.1969 nr. 25) § 19.
Det er i regnskapsåret 2014 overført 5 400 000 kr i driftstilskudd til Nannestad kirkelige fellesråd
(NKF). Videre er det overført 500 000 kr til vedlikehold av kirkebygg. I tillegg er det gitt bidrag
som et ledd i tjenesteytingsavtalen, så som kontorlokaler, telefoni, regnskapsføring, IKT mv.
Bokført verdi av disse tjenestene er i 2014 på 193 294 kr.
Det er overført 638 177 kr til investeringsformål i 2014. I tillegg er det overført 116 886 kr til
dekning av tidligere års underskudd i investering.
Til andre trossamfunn er det utbetalt 914 577 kr i 2014 mot 727 000 kr i 2013.

Nannestad ligger i det øvre sjiktet i ØRU og 96 kr pr innbygger over gjennomsnittet i Akershus.
Med 11.822 innbyggere ved utgangen av 2014 utgjør dette 1,1 mill kr.
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Vedlegg 1. Oversikt over årsverk pr. 31.12.14
Oppvekst og kultur

ÅV

Stab

Bistand og omsorg

3,40 Stab

Maura skole/sfo

45,53

Preståsen skole/sfo

51,46 Servicefunksjonene

Eltonåsen skole/sfo

27,58

Kringler-Slattum skole/sfo

16,19

Nannestad ungdomsskole

58,79 Støttetjeneste for voksne

ÅV

Teknisk

3,00 Stab

Bolig og eiendom

Sentrale politiske
3,00 organer

1,80

3,90
3,60
12,00

Web ØRU Vest

ÅV

4,00

Lærlinger
13,60 Tillitsvalgte

Politisk

1,35
1,00

5,88

Boveiledertjenesten

23,70

16,30 Myrstad barnebolig

8,77

Midtbygda barnehage

24,65 Myrstad bokollektiv

14,11

Holter barnehage

17,70 Psykisk helsetjeneste

11,50

Støttetjeneste for barn og unge

ÅV

10,85 Dokumentsenter

2,00

Bjerke barnehage

6,50 Konsulenttjeneste for funksj.h.

41,48 Personal
Informasjon og service

Kommunalteknikk

Kringler-Slattum barnehage

Rådmannens stab

2,60 Rådmann

14,51
Forvaltning

Kompetanse og arbeidssenteret

ÅV

Økonomi

1,00

12,80

Kommuneoverlegen

3,78

NAV

8,00

0,50

Barnevern

13,60 Nannestad sykehjem

1,50

PPT

7,05 1.etasje, øst

16,45

Forebyggende tjeneste

3,87 1.etasje, midtfløy

15,22

Helsesøstertjeneste

8,40 2.etasje, øst

17,01

2.etasje, midtfløy
Kultur

3,50

Kulturskolen

5,95 Hjemmebaserte tjenester

Bibliotek

3,50 Fysio-/ergoterapi
Hjemmesykepleien/Hjemmehjelp
Dagsenter

314,47
Årsverk per 31.12.2014
Antall ansatte per 31.12.2014

17,45

1,00
5,80
33,14
1,80

193,84

68,53

53,43

1,80
632,07
810
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