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1 RÅDMANNENS INNLEDNING 

På lik linje som året før, oppnådde kommunen en befolkningsvekst på 3,2 % i 2016. I sammenheng med den 
høye byggeaktiviteten i kommunen, gir dette Nannestad en 8. plass blant landets kommuner over høyest 
befolkningsvekst. Kommunen framstår som et attraktivt bosted med god infrastruktur, et rikt forenings- og 
kulturliv, og med flotte naturomgivelser. 
 
Nannestad kommune oppnådde i 2016 et netto driftsresultat på 44,8 mill. kroner. Dette er drøyt 12 mill. 
kroner bedre enn året før. Netto driftsresultat utgjør med dette 5,4 % av kommunens samlede drifts-
inntekter i 2016. 
 
Driftsinntektene utgjør 833,2 mill. kroner, mens driftsutgiftene beløper seg til 785,2 mill. kroner.  
Både driftsinntektene og utgiftene har økt i takt sammenlignet med fjoråret, tilsvarende 7 %. Dette 
resulterer i et brutto driftsresultat i 2016 på 48 mill. kroner, mot 44,4 mill. kroner i 2015.  
 
Netto finanstransaksjoner ble redusert med 3 mill. kroner fra året før til 43 mill. kroner i 2016. Reduksjonen 
skyldes først og fremst høyere avkastning på plasseringer i både rente- og aksjemarkedet, samt lavere 
renteutgifter og låneomkostninger. 
  
Kommunens regnskapsmessige mindreforbruk (driftsoverskudd) etter avsetninger beløper seg til 33,4 mill. 
kroner mot et positivt resultat på 13,3 mill. kroner i 2015. Mindreforbruket skyldes flere forhold, men 
hovedsakelig kan det vises til økt skatteinngang og lavere lønns- og pensjonsutgifter, samt god økonomi-
styring ute i tjenesteproduksjonen. 
 
Det samlede sykefraværet for 2016 var på 7,53 %, en nedgang på 0,38 % fra 2015. Nærværsarbeidet pågår 
kontinuerlig, og det må fortsatt settes ekstra fokus på de virksomheter/enheter som har høyt fravær. 
 
 
Nannestad, 31. mars 2017 
 
 
Paul Glomsaker        Runar Nilsen 
rådmann        stabsleder økonomi og styring 
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2 ORGANISERING

2.1 POLITISK ORGANISERING 

Nannestad kommunestyre er kommunens øverste politiske organ og består av 31 representanter.  
 
Forvaltnings- og økonomiutvalget er tillagt de saker som i følge kommuneloven skal behandles av formann-
skapet. I tillegg utøves det politiske lederskapet gjennom fire innstillingsutvalg; helse- og omsorgsutvalget, 
oppvekst- og kulturutvalget, plan- og utviklingsutvalget, samt klima- og miljøutvalget. 
 
Nedenfor følger en oversikt over den politiske sammensetningen i kommunestyret, samt en oversikt over 
politiske styre- og utvalgsledere. 
 
 

 
 
 

 
 

Antall Herav Herav

Partisammensetning i kommunestyret representanter kvinner menn

Arbeiderpartiet 9 2 7

Høyre 6 3 3

Fremskrittspartiet 5 1 4

Venstre 3 0 3

Nannestad bygdeliste 3 0 3

Senterpartiet 2 0 2

Kristelig Folkeparti 1 1 0

Miljøpartiet De Grønne 1 1 0

Sosialistisk Venstreparti 1 0 1

Sum 31 8 23

Politiske styre- og utvalgsledere Funksjon Parti

KOMMUNESTYRET

Hans Thue Ordfører Arbeiderpartiet

Karl Henrik Laache Varaordfører Venstre

FORVALTNINGS- OG ØKONOMIUTVALGET

Hans Thue Leder Arbeiderpartiet

Karl Henrik Laache Nestleder Venstre

HELSE- OG OMSORGSUTVALGET

Tommy Nettum Leder Arbeiderpartiet

Celine Kronen Mowinckel Nestleder Venstre

OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET

Karl Henrik Laache Leder Venstre

Anne K. Løvås Nestleder Arbeiderpartiet

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALGET

Karl Arne Leivestad Leder Senterpartiet

Iver Morgan Granerud Nestleder Arbeiderpartiet

KLIMA- OG MILJØUTVALGET

Kristin Antun Leder Miljøpartiet De Grønne

Svein Olafsen Nestleder Arbeiderpartiet
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2.2 ADMINISTRATIV ORGANISERING 

Nannestad kommune er administrativt organisert i 12 rammeområder. Sentraladministrasjonen med 
politiske styrings- og kontrollorganer og stabsfunksjoner er samlet under et eget rammeområde. I 
rammeområdet for Nannestad kommune felles, inkl. trossamfunn ligger blant annet budsjett for 
trossamfunn, skatt, renter og avdrag, avskrivninger m.m. I tillegg er det 10 rammeområder som er definert 
som virksomheter. 
 
Rådmannen har oppfølgingsansvar ovenfor alle virksomhetsledere, samt stab og stabsledere i Nannestad 
kommune. Rådmannen har en administrativ ledergruppe som består av organisasjonsenhetene plan og 
strategi, organisasjon og utvikling, samt økonomi og styring. Ledergruppen består av den administrative 
ledergruppen og virksomhetslederne. Kommuneoverlegen var i 2016 direkte underlagt rådmannen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmann

Paul Glomsaker

Kommuneoverlegen

Tom Sundar

Organisasjon og utvikling

Kjetil  Kokkim

Økonomi og styring

Runar Nilsen

Plan og strategi

Rune Storstein

Barnevern

Ann Heidi Øierås

NAV

Monica Newman

Samhandling

Anders Helge Sunde*

Skole

Anne Bergem

Barnehage

Kari Hamre Storholm

Kultur

Jon Henrik Solhei*

Støttetjenesten

Gunn Frøydis Holtet

Helse

Kari Homble

Kommunal drift

Bente Huseby

Kommunal forvaltning

Caroline Salberg

* Virksomhets leder i  s tore deler av 2016. Nye vi rksomhets ledere er/vi l  bl i  ti l satt i  løpet av 1. tertia l  2017.
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3 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET

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

4.1 DEMOGRAFISK UTVIKLING 

Ved utgangen av 2016 hadde Nannestad kommune 12.657 innbyggere. I løpet av året økte innbyggertallet i 
kommunen med 390 personer, tilsvarende 3,2 % fra året før. I følge SSBs befolkningsstatistikk for 2016 gjør 
dette Nannestad til den 8. raskest voksende kommunen i landet. Nannestad ligger nest øverst blant 
Akershus kommunene. 
 
Tabellen under viser befolkningsutviklingen de senere år fordelt på utvalgte aldersgrupper. Den prosentvise 
veksten har vært spesielt sterk blant aldersgruppen 0-5 år og blant yngre eldre (67-79 år), tilsvarende 4 % 
vekst fra fjoråret. 
 
 

 
 
 
BEFOLKNINGSSAMMENSETNING 
Dersom det ses på de ulike aldersgruppene som andel av totalbefolkningen har det i 2016 ikke vært 
markante endringer, med unntak av innbyggere i barneskolealder (6-12 år) som har hatt en svakere 
utvikling enn andre aldersgrupper. Over tid har man i hovedtrekk kunnet sett følgende utvikling: 
 

 Antallet barn i barnehagealder utgjør en mindre andel av totalbefolkningen (hvilket kan skyldes 
sterkere vekst i andre grupper) 

 Barn i skolealder har samlet sett hatt en lavere vekst enn resten av befolkningen 

 Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder har vært stabil 

 Jevn økning i aldersgruppen 67 år og over 
 

Befolkningsvekst

(Tall pr. 31.12) 2012 2013 2014 2015 2016

0-5 år 878 853 843 855 889

6-12 år 1 160 1 164 1 199 1 221 1 224

13-15 år 461 494 491 512 525

16-19 år 628 616 594 639 657

20-66 år 7 103 7 257 7 389 7 600 7 868

67-79 år 921 988 1 024 1 101 1 145

80 år og over 354 335 342 339 349

Totalt 11 505 11 707 11 882 12 267 12 657

ENDRING FRA ÅRET FØR

Vekst i antall innbyggere 143 202 175 385 390

Vekst i % 1,3 % 1,8 % 1,5 % 3,2 % 3,2 %
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Figuren under viser den prosentvise befolkningsveksten i kommunen sammenlignet med landet for 
perioden 2006 til 2016. Som grafen illustrerer, har befolkningsveksten i Nannestad vært høyere enn 
landsgjennomsnittet de siste fire årene. 
 
 

 
 
 
FOLKETILVEKST OG BOLIGBYGGING 
Befolkningsveksten var spesiell høy i siste halvdel av 2016. Veksten de senere årene har i hovedsak blitt 
holdt oppe av nettoinnflytting fra andre kommuner og fødselsoverskudd, til forskjell fra tidligere år, der 
innvandring har vært en viktigere vekstkomponent. 
 
Fødselsoverskuddet i 2016 var den høyeste siden 2012, og skyldes en kombinasjon av flere fødte og færre 
døde enn de foregående årene. Fødselsoverskuddet var betydelig høyere i 1. halvår enn i 2. halvår.  
 
Det var samtidig et innflyttingsoverskudd i alle kvartaler gjennom 2016. Positiv nettoinnflytting har vært 
den gjennomgående situasjonen i alle kvartaler de siste årene, men på varierende nivå. 
 

Andel av totalbefolkning

(Tall pr. 31.12) 2012 2013 2014 2015 2016

0-5 år 7,6 % 7,3 % 7,1 % 7,0 % 7,0 %

6-12 år 10,1 % 9,9 % 10,1 % 10,0 % 9,7 %

13-15 år 4,0 % 4,2 % 4,1 % 4,2 % 4,1 %

16-19 år 5,5 % 5,3 % 5,0 % 5,2 % 5,2 %

20-66 år 61,7 % 62,0 % 62,2 % 62,0 % 62,2 %

67-79 år 8,0 % 8,4 % 8,6 % 9,0 % 9,0 %

80 år og over 3,1 % 2,9 % 2,9 % 2,8 % 2,8 %

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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I forhold til innvandringen, så var denne størst i 4. kvartal 2016 med 35 nye beboere. Samlet for året var det 
et innvandringsoverskudd på 45 personer. Andelen av innvandrergruppen med bakgrunn fra Asia (med 
Tyrkia) er gruppen som har økt mest i 2016, sett i forhold til de nærmest foregående år. Det er ved 
utgangen av året 2.080 innbyggere med innvandrerbakgrunn, en økning på 230 personer fra året før 
(gjelder både innvandring fra utlandet og innflytting fra andre kommuner). Innbyggere med innvandrer-
bakgrunn utgjør 16,4 % av den samlede befolkningen i 2016. 
 
 

 
 
 
En naturlig årsak til folketilveksten er tilgangen på nye boliger i kommunen. I 2016 ble 167 nye boliger tatt i 
bruk mot 142 året før. Som tabellen under viser, har antall boliger som er tatt i bruk og antall som er 
godkjent økt jevnt de siste fem årene. 
 
 

 
 
 

4.2 ARBEIDSLEDIGHET 

I følge NAV sin arbeidsledighetsstatistikk, var den registrerte arbeidsledigheten i Nannestad pr. desember 
2016 på 2,1 %, eller 137 personer. Dette er en nedgang på 25,1 % fra samme tid i fjor, tilsvarende 46 færre 
ledige. Ikke siden 2012, har ledighetstallene i kommunen vært på et lavere nivå. 
 
Registrerte arbeidsledige omfatter her alle som søker inntektsgivende arbeid ved NAV, samt har vært uten 
inntektsgivende arbeid de siste to ukene og er tilgjengelig for det arbeid som søkes. 
 
For Akershus var tilsvarende tall pr. desember på 2,2 %. På landsbasis lå arbeidsledigheten på 2,8 % av 
arbeidsstyrken. Den månedlige arbeidsledigheten i Nannestad kommune har historisk sett variert mellom 
om lag 130-220 arbeidsledige de siste tre årene.  

Folketilvekst

(Tall pr. 31.12) 2012 2013 2014 2015 2016

FØDSELSOVERSKUDD

Fødte 123 105 136 113 132

Døde 70 83 89 64 81

Fødselsoverskudd 53 22 47 49 51

INNVANDRING

Innvandring fra utlandet 162 156 140 121 115

Utvandring til utlandet 62 74 42 61 70

Netto innvandring 100 82 98 60 45

INNFLYTTING

Innflytting fra andre kommuner 727 896 834 1 072 1 029

Utflytting til andre kommuner 738 803 804 798 733

Netto innflytting -11 93 30 274 296

Folketilvekst 143 202 175 385 390

Boligbygging

(Tall pr. 31.12) 2012 2013 2014 2015 2016

Antall boliger tatt i bruk 34 75 135 142 167

Antall godkjente boliger 66 122 168 187 329



Nannestad kommune 
Årsrapport 2016 

12 

 

4.3 NÆRINGSUTVIKLING 

Nannestad er inne i en positiv periode når det gjelder næringsutvikling i kommunen. I løpet av 2016 ble det 
registrert 139 nye foretak, mot 128 nye foretak i 2015. Tall fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser 
at Nannestad er rangert som nummer 132 blant landets kommuner når det gjelder muligheter og ramme-
betingelser for næringslivet. 
 
Befolkningsveksten gir grunnlag for nye virksomheter, noe som har resultert i utviklingen av Gardermoen 
Vest Næringspark som ligger strategisk plassert ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Flere aktører har nå 
etablert seg i området, deriblant Nordby Maskin, Bekken & Strøm og Akershus Utleie. Det er videre etablert 
god dialog mellom næringslivet og kommunen gjennom næringsrådet og jevnlige frokostmøter med nyttige 
presentasjoner og nettverksbygging. 
 

4.4 REGIONALT SAMARBEID 

Det er etablert flere kommunale samarbeid med de øvrige kommunene både på Øvre og Nedre Romerike, 
hvor målet er å sikre felles interesser og kunne tilby bedre tjenester til innbyggerne. Noen interkommunale 
samarbeid og interkommunale selskaper som Nannestad kommune er deleier i inkluderer: 
 

 Digitale Gardermoen IKS (DGI) 

 Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB) 

 Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) 

 Romerike Revisjon IKS 

 Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) 

 Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike (AØR) 

 Romerike Krisesenter IKS 
 

4.5 DIGITALISERING AV KOMMUNENS ARBEID 

Digitalisering innebærer å forbedre og gjøre tjenester tilgjengelig ved bruk av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. I den forstand skal digitalisering kunne bidra til å effektivisere kommunens 
arbeid. Digitale løsninger kan gå på tvers av sektorer og nivåer, og gir en bedre arbeidsflyt som bidrar til økt 
produktivitet. Økt produktivitet frigir tid for medarbeidere, og gir muligheter for å øke kvaliteten på 
tjenestene. 
 
For Nannestad kommune er digitalisering avgjørende når det skal planlegges for gode tjenester i framtiden. 
Nannestad og de øvrige ØRU-kommunene har i samarbeid med DGI innført følgende teknologier i 2016: 
 

 Avtale med firmaet Hospital IT ble fremforhandlet våren 2016 om innføring av moderne trygghets-
alarmer og trådløse pasientvarslinger som skal gjøre hverdagen tryggere for både ansatte, brukere på 
institusjon, i eget hjem, og for pårørende 

 Fortsatt modernisering av grunnskolesektoren gjennom innføringen av Office 365 og skoleportalen 
Digirom for alle barne- og ungdomsskoleelever 

 Innføring av Visma Mobilt Barnevern, en nettbrettbasert løsning for saksbehandlere i barneverns-
tjenesten 

 Oppgradering av Agresso økonomi- og lønn/personalsystem til den nyeste versjonen 

 Lansering av ny innbyggerportal, med nye digitale tjenester og forenklet grensesnitt 
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5 MÅL RESULTATER

Kommunens overordnede målkort er en del av kommunens langsiktig styringsverktøy, og er en 
sammenfatning av de mål kommunen setter seg det enkelte år. I økonomiplan 2016-2019 er alle 
målsettinger for planperioden listet opp i en tabell. De langsiktige målene er brutt ned i fem strategiske mål 
med tilhørende arbeidsmål. Det gjøres oppmerksom på at det i målkortet ikke benyttes konserntall fra 
KOSTRA-statistikken.  
 
 

 
 

Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode

Resultat 

2014

Resultat 

2015

Resultat

2016

Mål

2016

Etablere 20 nye omsorgsboliger Innen 2020

Redusere plasser i  institusjon i % av innbyggere 80 år 

over
KOSTRA 24,9 % 21,5 % 21,2 % 19,0 %

Redusere andel av samlede netto driftsutgifter ti l  pleie 

og omsorg dividert med andel 80 år og over
KOSTRA 8,8 % 8,9 % 8,7 % 8,3 %

Øke netto driftsutgifter ti l  forebyggende arbeid,

helse per innbygger
KOSTRA 170 120 169 132

Utarbeide klare retningslinjer for koordinerende 

tildelingsenhet - hjelp iht. omsorgstrappen, jfr. 

omsorgsplan

Utført

Velferdsteknologi - foreta en kartlegging av hvilke 

teknologiske muligheter som vil  kunne gi brukerne økt 

selvhjulpenhet

Utført Utført

Oppfølging foresatte og 

barn etter fødsel

Øke andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker 

etter hjemkomst
KOSTRA 99,0 % 102,0 % 72,0 % 85,0 %

Avdekke helsemessige 

problem hos barn i 

tidlig skolealder

Øke andel barn som har fullført helseundersøkelse 

innen utgangen av

1. skoletrinn

KOSTRA 111,0 % 94,0 % 92,0 % 84,0 %

Redusere samlet andel av elever i  grunnskolen som får 

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

Redusere andel elever i  grunnskolen som får 

spesialundervisning, 8.-10. trinn
KOSTRA 13,1 % 12,5 % 9,6 % Positiv trend

Kartlegge og sammenligne barnevernets arbeid med 

sammenlignbare kommuner - finne endringskriterier 

som effektiviserer tjenesten

Utført

Redusere andel barn med barnevernstiltak ift. 

innbyggere 0-17 år
KOSTRA 7,9 % 6,8 % 7,1 % 6,9 %

Øke vurdering for læring 7. trinn Elevundersøkelse 3,8 3,9 4,2 Positiv trend

Øke vurdering for læring 10. trinn Elevundersøkelse 3,0 3,3 3,2 Positiv trend

Øke støtte fra lærerne 7. trinn Elevundersøkelse 4,2 4,4 4,6 Positiv trend

Øke støtte fra lærerne 10. trinn Elevundersøkelse 4,0 4,1 3,9 Positiv trend

Redusere andel elever laveste mestringsnivå,

regning 5. trinn 
Nasjonale prøver 41,8 % 37,8 % 29,1 % Positiv trend

Redusere andel elever laveste mestringsnivå,

regning 8. trinn 
Nasjonale prøver 41,8 % 40,3 % 39,2 % Positiv trend

Øke gjennomsnittlig grunnskolepoeng KOSTRA 38,9 39,6 40,7 Positiv trend

Tilstrekkelig 

kvalitet

Alle elever opplever 

trivsel og mestring, og 

lærer og utvikle seg best 

mulig ut fra sitt 

potensiale

Tidlig innsats og 

forebyggende 

arbeid

Redusert bruk av 

spesialundervisning på 

høyere klassetrinn

Redusere 

kostnadsnivået i  

barneverntjenesten

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

Tilpasset 

omsorgstilbud 

Det er etablert tjenester 

iht. omsorgstrappen

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

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode

Resultat 

2014

Resultat 

2015

Resultat

2016

Mål

2016

Redusere andel elever laveste mestringsnivå,

lesing 5. trinn 
Nasjonale prøver 42,9 % 28,1 % 31,3 % Positiv trend

Redusere andel elever laveste mestringsnivå,

lesing 8. trinn 
Nasjonale prøver 36,2 % 35,4 % 31,1 % Positiv trend

Redusere andelen elever som har opplevd mobbing 2-3 

ganger i  måneden eller oftere,

7. trinn

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

lavt nivå

Redusere andelen elever som har opplevd mobbing 2-3 

ganger i  måneden eller oftere,

10. trinn

Elevundersøkelse 2,7 % 0,0 % 6,9 %
Opprettholde

lavt nivå

Flere elever fullfører 

vgs opplæring
Redusere frafall  på videregående skole Folkehelseprofil 36,0 % 31,0 % 30,0 % Positiv trend

Redusere andelen sosialhjelpsmottakere i  forhold ti l  

innbyggere i  alderen 20-66 år
KOSTRA 2,8 % 2,9 % 2,8 % 2,6 %

Redusere andel netto driftsutgifter ti l  økonomisk 

sosialhjelp
KOSTRA 36,3 % 38,7 % 39,5 % 31,0 %

Øke andel deltakere i  kvalifiseringsprogram

som går over i  jobb
1 Positiv trend

Redusert forekomst 

av l ivsstilsrelaterte 

sykdommer

Bidra i  å forebygge 

livsstilsrelaterte 

sykdommer

Økt fysisk aktivitet på skole og i  barnehage Utført
Trivselsledere 

på alle skoler

Øke andelen innbyggere innenfor tettstedene våre 71,0 % 73,0 %

Øke antall  boenheter i  Nannestad sentrum

som vil  gi et økt kundegrunnlag for et bedre 

handelstilbud i sentrum

40

Redusere netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år, 

grunnskolesektor
KOSTRA 92 327 92 219                 98 500                 90 000 

Redusere netto driftsutgifter per innbygger 6-9 år, SFO KOSTRA 7 321 4 481                   3 543  Ny i  2017 

Redusere netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år, 

barnehager
KOSTRA 123 105 115 544              122 253               122 000 

Lave enhetskostnader

på barnevern

Redusere netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 

barneverntjenesten
KOSTRA 11 611 10 004 10 162 9 000

Redusere gebyrgrunnlag per innbygger ti lknyttet 

kommunal avløpstjeneste
KOSTRA 3 487 2 831 2 729 < 2 860

Redusere gebyrgrunnlag per innbygger ti lknyttet 

kommunal vannforsyning
KOSTRA 1 153 1 270 1 459 < 1 163 

KOSTRA -0,3 % 4,2 % 5,4 % > 0,8 %

KOSTRA 98,3 % 100,8 % 95,0 % < 100,0 %

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)*
Agresso -3,5 % 0,2 % 1,1 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Andel kjøp foretatt med avtalepartnere i  % av totale 

kjøp
Agresso 84,0 % 86,0 % 89,0 % 70,0 %

Øke andel innkjøp utført via e-handelsmodulen i % av 

totale innkjøp
E-handelsplattform 5,4 % 2,5 % 40,0 %

Forbedret enhetskostnad i tjenesteprofilen på områder 

som ligger høyt
KOSTRA

Se rapp. fra 

områdene
Positiv trend

Bedret produksjonsindeks på alle områder KOSTRA
Se rapp. fra 

områdene
Positiv trend

God ledelse
Arbeidsgiver-

strategien
Medarbeiderundersøkelse KS' 10-faktor 88,0 % 70,0 %

Godt 

medarbeiderskap

IA-planer i  alle

virksomheter
Sykefraværsstatistikk 100,0 %

Nærvær 92,1 % 92,1 % 92,5 % Positiv trend

* Inkluderer selvkostområdene.

Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse

Forbedre 

økonomisk 

handlingsrom

Øke netto driftsresultat i  % av brutto driftsinntekter

Redusere gjeldsgrad (gjeld i  % av inntekter) ekskl. Husbanken og 

pensjonsforpliktelser

God 

økonomistyring

av tjenestene

Øke lojalitet ti l  inngåtte 

innkjøpsavtaler

Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere

Øke nærværsprosenten med 2 %-poeng i løpet av planperioden

Effektiviseringskrav

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

Arealeffektiv 

utbygging i  sentrale 

områder

Utarbeide områdeplan 

for nye områder i  

Nannestad sentrum

Optimal utnyttelse 

av sosial og teknisk 

infrastruktur

Lave enhetskostnader 

på skole, SFO og 

barnehage

Lave enhetskostnader

på vann og avløp

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

Bedret 

folkehelseprofil

Økt leseferdighet

Nulltoleranse for 

mobbing

Andel 

sosialhjelpstilfeller 

reduseres
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Nedenfor kommenteres det på strategisk mål 5: «Sunn økonomi og god ressursutnyttelse» og strategisk 
mål 6 «Motiverte medarbeidere». De resterende målene blir  særskilt kommentert under tilhørende 
rammeområde.  
 
STRATEGISK MÅL 5: SUNN ØKONOMI OG GOD RESSURSUTNYTTELSE 
 

 
 
 
Forbedre økonomisk handlingsrom 
 
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (resultatgrad) 
Regnskapet for 2016 viser et positivt netto driftsresultat på 44,8 mill. kroner. Dette gir en resultatgrad på 
5,4 % mot 4,2 % i 2015. Målet for 2016 var >0,8 %, noe som Nannestad kommune oppfylte med 4,6 %.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode

Resultat 

2014

Resultat 

2015

Resultat

2016

Mål

2016

KOSTRA -0,3 % 4,2 % 5,4 % > 0,8 %

KOSTRA 98,3 % 100,8 % 95,0 % < 100,0 %

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)
Agresso -3,5 % 0,2 % 1,1 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Andel kjøp foretatt med avtalepartnere i % av totale 

kjøp
Agresso 84,0 % 86,0 % 89,0 % 70,0 %

Øke andel innkjøp utført via e-handelsmodulen i % av 

totale innkjøp
E-handelsplattform 5,4 % 2,5 % 40,0 %

Forbedret enhetskostnad i tjenesteprofilen på områder 

som ligger høyt
KOSTRA

Se rapp. fra 

områdene
Positiv trend

Bedret produksjonsindeks på alle områder KOSTRA
Se rapp. fra 

områdene
Positiv trend

Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse

Forbedre 

økonomisk 

handlingsrom

Øke netto driftsresultat i  % av brutto driftsinntekter

Redusere gjeldsgrad (gjeld i  % av inntekter) ekskl. Husbanken og 

pensjonsforpliktelser

God 

økonomistyring

av tjenestene

Øke lojalitet ti l  inngåtte 

innkjøpsavtaler

Effektiviseringskrav
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Redusere gjeldsgrad (gjeld i % av inntekter) ekskl. Husbanken og pensjonsforpliktelser 
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter utgjør 95,0 % ved utgangen av 2016 mot 100,8 % i 2015. 
Målet for 2016 var å redusere gjeldsgraden til under 100 %, noe som kommunen oppfylte.  
 
 

 
 
 
God økonomistyring av tjenestene 
 
Budsjettavvik 
Tabellen nedenfor viser budsjettavvik pr. virksomhet. Sett opp mot justert budsjett hittil i år, så har 
Nannestad kommune et samlet mindreforbruk på 6 mill. kroner på områdene. Tilsvarende resultat for 2015 
viste et samlet mindreforbruk på 1,3 mill. kroner. Nedenfor følger en oversikt som viser resultatene for 
hvert rammeområde.  
 

 
 
 
Det gjøres oppmerksom på at selvkost områdene her er inkl. i tallene for kommunal drift og kommunal 
forvaltning. For mer informasjon om budsjettavvikene, se områdenes kommentarer. 
 
Innkjøp - øke lojalitet til inngåtte avtaler 
Nannestad kommune er med i Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK) som er et samarbeid mellom de 6 
kommunene på Øvre Romerike. I 2015 ble det iverksatt bruk av E-handel, og dette har vært et stort fokus 
område i 2016. Nannestad kommune har stor tro på at E-handel vil stimulere til økt lojalitet til inngåtte 
avtaler. Det er pr. i dag 27 rammeavtale-leverandører av varer på E-handelsplattformen. Omsetningen hos 

Rammeområdenes resultater Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i %

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016

Sentraladministrasjonen og politiske utvalg 47 577 57 608 48 448 98,2 %

Barnevern 30 421 26 461 28 516 106,7 %

NAV 21 012 22 264 22 658 92,7 %

Samhandling 10 392 10 471 11 160 93,1 %

Skole 139 003 133 579 140 444 99,0 %

Barnehage 86 274 83 943 86 087 100,2 %

Kultur 10 034 9 505 9 922 101,1 %

Støttetjenesten 57 142 53 926 56 199 101,7 %

Helse 89 572 87 185 90 001 99,5 %

Kommunal drift 51 251 45 790 53 578 95,7 %

Kommunal forvaltning 4 831 6 753 6 475 74,6 %

Sum rammeområder 547 509 537 485 553 488 98,9 %
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disse leverandørene utgjør 80-90 % av kommunens varebehov. Det jobbes med å innføre tjeneste-
leveranser via E-handelsplattformen.  
 
Ved utgangen av desember 2016 er ca. 89 % av omsetningen gått via avtalepartnere, og 11 % av 
omsetningen foregått med kjøp fra leverandører uten avtale.  
 
Kommunene på Øvre Romerike har en målsetting om å være dyktige innen offentlige anskaffelser. 
Anskaffelsene skal ha 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 innkjøpsprossene i 
kommunen. Det vil si at kommunen tar i bruk elektronisk 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.  
 
Drøyt 2,5 % av omsetningen i Nannestad kommune har gått via E-handel ved utgangen av desember 2016. 
Dette kan indikere at målet på 40 % har vært for ambisiøst. Det tar tid å få leverandører over på E-handels-
plattformen, spesielt med tjenesteleverandører.  
 
I forbindelse med E-handelsprosjektet ble også EHF-faktura innført med ett mål om 85 % andel av 
innkommende faktura skal være av EHF-format innen utgangen av 2017. Pr. desember 2016 er andelen på 
63,2 %.  
 
Effektiviseringskrav 
Tabellene nedenfor viser resultatene til Nannestad kommune sammenlignet med KOSTRA- gruppe 7, 
Akershus og landet. Den første tabellen består av utvalgte tjenesteindikatorer, mens den andre består av 
utvalgte produktivitetsindikatorer.  
 

 
 

Utvalgte tjenesteindikatorer Nannestad Akershus Kostra gr. 7

Barnehage

Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager 13 924 13 194 13 221

Grunnskole

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1 - 10. årstrinn 15,4 15,5 14,2

Barnevern

Stillinger med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillinger 100 99,0 99,0

Sosialtjeneste

Samlet stønadssum (bidrag + lån) 7 341 718 - -

Kommunehelse

Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0,5 0,3 0,4

Pleie og omsorg

Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 5,6 7,4 6,6

Andel hjemmetj. mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over 12,6 12,8 13,8

Andel plasser avsatt til tidbegrenset opphold 21,9 18,6 18,7

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 97,3 94,7 96,0

Avfall, avløp og vann

Andel levert til materialgjenvinning, biologisk behandling og energiutnyttelse 87,0 83,0 84,0

Tilknyttningstetthet på distribusjonsnettet (avløp) (Innb/km) 75 - -

Beregnet gjennomsnittsalder for vannledningsnett med kjent alder 36 34 0

Eiendomsforvaltning

Samlet areal på skolelokaler i kvadratmester per elev 15,6 16,9 17,7
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STRATEGISK MÅL 6: MOTIVERTE MEDARBEIDERE 
 

 
 
 
God ledelse 
Nannestad kommunes arbeidsgiverstrategi og ledelsesutvikling har hatt høy prioritet i 2016. Medarbeider- 
samtaler og andre typer oppfølgingssamtaler brukes systematisk. Medarbeidersamtaler er gjennomført i 
alle virksomheter i 2016. Det ble satt et mål om 70 % deltakelse i medarbeiderundersøkelsen i 2016. 
Undersøkelsen ble gjennomført i mars med en deltagelse på 88 %. Ingen av de 10 faktorene i 
undersøkelsen ligger lavere enn landsgjennomsnittet, noe som må anses som positivt.  
 
Ledelsesutviklingstiltak har vært gjennomført både i områdene og felles i kommunen gjennom lederforum. 
I 2016 har det vært gjennomført lederopplæring for alle ledere, samt hovedtillitsvalgte. Dette er opplæring 
som går over fire hele dager med ulike moduler som sykefraværsoppfølging og tilrettelegging, samt 
internopplæring som holdes av organisasjon og utvikling.  
 
Godt medarbeiderskap og nærvær 
I januar 2016 ble det gjort omorganisering i kommunen. Antall virksomheter ble redusert og antall enheter 
ble økt. IA-arbeid felles i kommunen har vært i fokus. Ved utgangen av november 2016 hadde alle 
virksomheter utarbeidet egen lokal IA-plan.  
 

Utvalgte produktivitetsindikatorer Nannestad Akershus Kostra gr. 7

Barnehage

Korrigerte brutto driftsutgifter per oppholdstime i kommunale barnehager 59 59 58

Grunnskole

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor, per elev 109 152 107 648 114 415

Barnevern

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 21,7 15,2 -

Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måender 92,0 90,0 88,0

Sosialtjeneste

Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år 223 366 319

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 43,0 - -

Kommunehelse

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 72,0 87,0 97,0

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn 92,0 94,0 96,0

Pleie og omsorg

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester 294 658 420 633 357 703

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester 143 482 245 933 213 637

Gebyrsatser

Årsgebyr for vannforsyning 2 711 2 910 2 954

Årsgebyr for avløpstjenesten 5 133 4 438 4 386

Årsgebyr for avfalltjenesten 2 270 2 436 2 433

Eiendomsforvaltning

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiedomsforvaltning per kvm 84 103 55

* Det er her benyttet konserntall fra KOSTRA- statistikken

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode

Resultat 

2014

Resultat 

2015

Resultat

2016

Mål

2016

God ledelse
Arbeidsgiver-

strategien
Medarbeiderundersøkelse KS' 10-faktor 88,0 % 70,0 %

Godt 

medarbeiderskap

IA-planer i alle

virksomheter
Sykefraværsstatistikk 100,0 %

Nærvær 92,1 % 92,1 % 92,5 % Positiv trend

Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere

Øke nærværsprosenten med 2 %-poeng i løpet av planperioden
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Det samlede sykefraværet ved utgangen av 2016 var på 7,5 %, mot 7,9 % i 2015. Dette gir en nærværs-
prosent på 92,5 %. Målt mot 2015 er det en forbedring på 0,4 %. Figuren nedenfor viser en positiv trend, og 
at sykefraværet ligger under gjennomsnittet for de siste 10 år.  
 
 

 
 
 
Det har vært viktig for Nannestad kommune i 2016 å få ned sykefraværet. Administrasjonen har i 2016 
jobbet tett med de områdene som har for høyt sykefravær. Dette gjelder spesielt barnehage, SFO og 
enhetene på sykehjemmet.   
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6 MEDARBEIDERE

6.1 ÅRSVERK 

Det var 621 årsverk fordelt på 827 ansatte i Nannestad kommune ved utgangen av 2016. Tabellen under 
viser utviklingen i årsverk (ansatte med fast lønn) for de siste tre år. Det gjøres oppmerksom på at vakante 
stillinger ikke framkommer i tallene for 2016, grunnet nye HR-rapporter. 
 
 

 
 
 
I 2016 har sum årsverk holdt seg relativt stabilt gjennom året. Det vises for øvrig til k-sak 42/16,  
Rapport første tertial 2016, der flere områder ble foreslått styrket. De største vakansene har vært innenfor 
kommunal drift, hvor det har vært vanskelig å rekruttere kvalifisert personell. 
 
 

 

Årsverk pr. rammeområde 2014 2015 2016

Sentraladministrasjonen og politiske utvalg 43,45 42,30 48,10

Barnevern 13,60 14,40 14,90

NAV 8,00 9,40 9,30

Samhandling 16,55 15,70 16,10

Skole 210,00 212,93 200,61

Barnehage 65,15 62,45 64,25

Kultur 12,95 11,79 11,12

Støttetjenesten 66,96 68,66 70,03

Helse 126,88 116,01 125,71

Kommunal drift 57,68 60,42 48,00

Kommunal forvaltning 10,85 11,70 12,80

Årsverk totalt 632 626 621

Ansatte totalt 810 801 827

* Antal l  årsverk (faste s ti l l inger) er hentet fra  lønns-/personalsystemet.

** Vakante s ti l l inger framkommer ikke i  ta l lene for 2016.
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6.2 SYKEFRAVÆR 

Det samlede sykefraværet for 2016 var på 7,53 %, en nedgang på 0,38 % fra 2015. 
 
Nannestad kommune har fokus på IA-arbeid, og det er et klart mål at sykefraværet i kommunen skal ned. 
Spesielt er det fokus på tjenestesteder som har fravær over 10 %. I løpet av 2016, hadde flere av 
virksomhetene et sykefravær under 10 %, med enkelte unntak. Det er verdt å merke at størrelse på 
virksomheten, og variasjoner på enhetsnivå, kan gi store utslag i fraværsstatistikken for hvert enkelt 
rammeområde. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sykefraværsprosent pr. rammeområde 2014 2015 2016

ORGANISERING FØR 2016

Politiske styrings- og kontrollorganer 0,00 0,00

Sentraladministrasjonen 3,54 4,89

Oppvekst og kultur 8,69 7,19

Helse og omsorg 9,01 10,78

Teknisk 4,67 8,84

Sykefravær totalt 7,92 7,91

NY ORGANISERING FRA 2016

Sentraladministrasjonen og politiske utvalg

Sentrale politiske organer 0,00

Sentraladministrasjonen 4,36

Barnevern 9,83

NAV 2,94

Samhandling 5,44

Skole 6,23

Barnehage 12,52

Kultur 5,84

Støttetjenesten 4,98

Helse 10,78

Kommunal drift 5,91

Kommunal forvaltning 10,23

Sykefravær totalt 7,53
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ÅRSBERETNING 
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7 LIKESTILLING, ETIKK OG KONTROLL 

7.1 LIKESTILLING, MANGFOLD OG DISKRIMINERING 

Ved utgangen av 2016 var det 827 ansatte i Nannestad kommune, hvorav 677 er kvinner og 150 er menn. 
Samlet for kommunen var prosentandelen kvinner på 81,9 % og for menn 18,1 %. 
 
Kommunens ledernivå består av 10 virksomhetsledere, 3 stabsledere, samt rådmannen. Blant kommunens 
ledere var det 8 kvinner og 6 menn i 2016. Dette gir en prosentvis kjønnsfordeling på 57,1 % kvinner og 
42,9 % menn blant kommunens øverste ledere. 
 
 

 
 
 
Nannestad kommune sin arbeidsgiverstrategi (ADM-sak 2/15), lønnspolitikk (ADM-sak 3/15) og  
IA-handlingsplan (ADM-sak 5/14), angir flere av de personalpolitiske innsatsområdene til kommunen. De 
overordnede målene som framgår av kommunens arbeidsgiverstrategi er som følger: 
 

 Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver med kompetente ledere 

 Vi skal legge vekt på å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere 

 Vi skal ha likeverd og mangfold i fokus 

 Vi skal tilby konkurransedyktige betingelser 

 Vi skal ha arbeidsplasser som oppleves som trygge, meningsfylte og helsefremmende 
 
Nannestad kommune skal videre være en kommune hvor man framhever mangfold og likeverd. Kommunen 
og dens ledere skal legge til rette for et likeverdig og mangfoldig arbeidsmiljø, og aktivt jobbe for å fremme 
likeverd, inkludering og mangfold på alle nivåer i organisasjonen. Det er et mål at ingen diskrimineres på 
grunn av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, nedsatt funksjonsevne, religion eller seksuell legning. Den enkelte 
arbeidsplass må gi likebehandling, spesielt i rekrutteringsprosessen.  
 
I forhold til arbeidsmiljø og IA-arbeidet i kommunen, har de lokale IA-planene blitt utvidet til å gjelde 
enhetsnivå og ikke kun virksomhetsnivå, i henhold til omorganiseringen som trådte i kraft fra 2016. Våren 
2016 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse i kommunen med en deltakelse på 88 %. Ingen av 
de 10 faktorene i undersøkelsen ligger lavere enn landsgjennomsnittet, noe som må anses som positivt.  
En del av etterarbeidet for enhetene var å innføre tre faktorer fra denne undersøkelsen inn i den lokale IA-
planen. 

Antall ansatte fordelt på kjønn 2014 2015 2016

Fordeling i %

2016

KOMMUNENIVÅ

Kvinner 655 649 677 81,9 %

Menn 155 152 150 18,1 %

Sum kommunenivå 810 801 827 100,0 %

KOMMUNENS LEDERNIVÅ

Kvinner 11 14 8 57,1 %

Menn 13 11 6 42,9 %

Sum kommunens ledernivå 24 25 14 100,0 %
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I tillegg til oppfølging på enhetsnivå når det gjelder utarbeiding og bruk av den lokale IA-planen, så har 
administrasjonen med hjelp av NAV arbeidslivssenter gjennomført to lederopplæringsdager som 
omhandlet sykefraværsoppfølging.  
 
Administrasjonen har også avholdt en egen del i lederopplæringen, hvor tema blant annet har vært 
personaloppfølging i personalsaker, ansettelsesrutiner og reglementer som delegering og permisjon. 
Administrasjonen jobber samtidig med å etablere nærværsgrupper i de forskjellige enhetene som blant 
annet skal holde tak i den lokale IA-planen. 
 

7.2 ETIKK 

Det ble i k-sak 45/15 vedtatt nye etiske retningslinjer i Nannestad kommune. Retningslinjene omfatter både 
ansatte og folkevalgte. I 2016 ble retningslinjene som omhandler habilitet revidert (jfr. k-sak 77/16). 
 
Fra de etiske retningslinjene framkommer det et sett av verdier, hvordan disse verdiene skal komme til 
syne i praksis og det blir synliggjort konsekvenser ved brudd på retningslinjene. I de etiske retningslinjene 
vises det også til verdiplakaten i kommunen, arbeidsgiverstrategien, rutiner for varsling, retningslinjer for 
privat bruk av kommunalt utstyr og strategi for sosiale medier.   
 
Administrasjonen påser samtidig at kommunens finansforvaltning hensyntar sosiale rettigheter, klima og 
miljø, samt etiske forretningsprinsipper i samsvar med retingslinjene til Statens Pensjonsfond Utland. 
Samarbeidende forvaltere er informert om både forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i kommunens 
finansreglement. Det er Nannestad kommunes mål at kapital ikke plasseres i selskaper med en uakseptabel 
etisk profil, og at det derfor velges forvaltere som tar hensyn til de etiske sidene ved utvelgelsen av sine 
investeringer. 
 
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. 
 

7.3 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 
lover eller forskrifter overholdes, og at den bidrar til å understøtte styring og oppfyllelse av kommunens 
fastsatte mål. 
 
Kravet om internkontroll framkommer i flere ulike lover og forskrifter, eksempelvis 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. Noen av tiltakene 
kommunen har gjennomført for å ivareta internkontrollen er nevnt i avsnittene under. 
 
HMS  
Nannestad kommune innførte ny intranett/ansattportal i slutten av 2013. Det innebefatter at kommunen 
har et bedre kvalitetssystem og internkontrollsystem enn tidligere. Kommunen har også en intensjons-
avtale som gjelder anskaffelse av TQM kvalitetssystem som blant annet vil innebære en elektronisk 
avviksmodul, noe kommunen pr. i dag ikke har. Kommunen samarbeider med bedriftshelsetjenesten og 
NAV arbeidslivssenter om ulike HMS-tiltak, og har utarbeidet IKT-sikkerhetsrutiner som er i samsvar med 
ØRU sin overordnede IKT-sikkerhetsplan.  
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DELEGERINGSREGLEMENT 
Delegeringsreglementet omhandler delegering av ansvarsområdene som rådmannen til enhver tid har fått 
delegert fra politiske organer, eller er tillagt etter lov og avtaleverk. Nannestad kommune vedtok 
delegeringsreglementet i k-sak 90/10 i henhold til organiseringen fram til og med 2015. Reglementet ble 
revidert i ADM-sak 3/16 for å tilpasse reglementet til dagens organisasjonsstruktur. 
 
ØKONOMIREGLEMENT 
Nytt økonomireglement for Nannestad kommune ble vedtatt av kommunestyret i k-sak 11/16. Det nye 
reglementet som ble vedtatt i 2016 er først og fremst en tilpasning til dagens organisasjon, ramme-
budsjettering og kommunens mål om å arbeide mer effektivt og sikre god økonomisk kontroll. Samtidig er 
det en tydeliggjøring av viktige retningslinjer. 
 
Økonomireglementet omfatter fullmakter knyttet til budsjettering og budsjettoppfølging, regnskapsføring, 
finansforvaltning og annen økonomisk saksbehandling og setter rammene for den økonomiske intern-
kontrollen. Formålet med økonomireglementet er å bidra til å: 
 

 Klargjøre arbeids- og ansvarsfordeling i økonomisaker 

 Tilrettelegge for at de folkevalgte skal få et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag 

 Dokumentere hovedelementene i viktige økonomirutiner 
 
FINANSREGLEMENT 
Finansreglementet ble sist vedtatt av kommunestyret i k-sak 104/16. Formålet med reglementet er å sikre 
at kommunen forvalter sine finansielle midler på en slik måte at tilfredsstillende avkastning oppnås uten å 
ta vesentlig finansiell risiko. Videre skal reglementet sørge for at det oppnås betryggende betingelser for 
gjeldsporteføljen. 

 
ØKONOMISKE RAPPORTER 

 Periodisk økonomisk rapportering (til rådmannen, og eventuelt til videre behandling i hovedutvalg) 

 Tertialrapportering (kommunestyret) 

 Årsrapport (kommunestyret) 

 KOSTRA (SSB) 
 
RISIKOANALYSER 
Det ble i løpet av høsten 2015/vinteren 2016 gjennomført en risikoanalyse av de forskjellige områdene 
innenfor økonomiavdelingen. Hensikten var å identifisere mulige hendelser som ikke er i tråd med mål, 
føringer og rammer. Tiltaks-/handlingsplaner for å sikre god internkontroll er nå utarbeidet og vil bli fulgt 
opp framover.  
 
INNKJØP 
Nannestad kommune har implementert e-handel som et verktøy for å effektivisere og rasjonalisere 
innkjøpsprosessene i kommunen. Det er forventet at e-handel skal gi økt avtalelojalitet og sørge for at lover 
og retningslinjer blir fulgt. Det jobbes videre med å innføre tjenesteleveranser via E-handelsplattformen, 
slik at en større andel av omsetningen skal kunne gå elektronisk. 
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8 ØKONOMISKE RESULTATER 

8.1 DRIFTSREGNSKAPET 

 

 
 
 
BRUTTO DRIFTSRESULTAT 
I 2016 ble brutto driftsresultat positivt med 48 mill. kroner, mens det i 2015 var 44,4 mill. kroner.  
Brutto driftsresultat viser resultatet av driften før finansposter. Denne positive trenden i brutto 
driftsresultat skyldes i hovedsak mer skatteinntekter enn budsjettert, lavere lønns- og pensjonskostnader, 
mer driftsinntekter, samt god økonomistyring i de ulike rammeområdene.  
 
Fra 2015 til 2016 har veksten i driftsutgiftene og driftsinntektene vært like. Veksten har vært på 7 %. På 
inntektssiden har veksten vært størst på skatteinntektene og rammetilskudd. Hvis vi ser på driftsutgiftene 
så har den største økning vært på varer og tjenester med 11,4 %.  
 

Økonomisk oversikt drift Regnskap Justert Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2015

DRIFTSINNTEKTER

Skatt -306 685 -295 517 -290 517 -273 585

Rammetilskudd -304 541 -302 822 -302 822 -293 940

Gebyrer og brukerbetalinger -113 972 -115 263 -96 708 -111 325

Andre driftsinntekter -107 993 -110 187 -75 279 -99 675

Sum driftsinntekter -833 192 -823 789 -765 326 -778 525

DRIFTSUTGIFTER

Lønn- og sosiale utgifter 475 331 493 124 484 218 454 450

Varer og tjenester 232 874 234 954 206 004 208 994

Andre driftsutgifter 77 003 78 090 58 046 70 653

Sum driftsutgifter 785 208 806 168 748 268 734 097

Brutto driftsresultat -47 984 -17 621 -17 058 -44 428

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter -11 748 -9 378 -8 160 -7 177

Finansutgifter 54 795 55 450 54 300 53 174

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 43 046 46 072 46 140 45 998

Motpost avskrivninger -39 891 -39 891 -30 553 -34 314

Netto driftsresultat -44 829 -11 440 -1 471 -32 744

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger -23 885 -23 884 -10 037 -6 900

Overført til investeringsregnskapet 6 600 6 600 6 000 1 300

Avsatt til disposisjonsfond 22 130 22 129 5 350 13 902

Avsatt til bundne fond 6 630 6 595 158 11 133

Sum avsetninger/bruk av avsetninger 11 474 11 440 1 471 19 435

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -33 355 0 0 -13 309
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NETTO DRIFTSRESULTAT 
Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og bidrag til å finansiere 
investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. For å sikre en forsvarlig formuesforvaltning 
er det fra og med 2014 anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre minimum 1,75 % av kommunens 
driftsinntekter. Dette er en reduksjon fra tidligere år, og skyldes at momskompensasjonen knyttet til 
investeringer skal føres i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet. For å opprettholde et stabilt 
investeringsnivå uten reell økning av gjelden, er det nødvendig at netto driftsresultat i prosent av 
driftsinntektene holder seg på et relativt høyt nivå. Netto driftsresultat ble på 44,8 mill. kroner i 2016, og 
utgjør 5,4 % av kommunens driftsinntekter. Det er en økning på 1,2 % fra 2015. Nannestad kommune har 
stort behov for nye investeringer, samt med allerede høy lånegjeld gjør det nødvendig at netto drifts-
resultat holder seg høyere enn det anbefalte nivået på 1,75 %.  
 
 

 
 
 
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 
Regnskapet for Nannestad kommune viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 33,4 mill. kroner etter at 
avsetninger er foretatt. Mindreforbruket utgjør 4 % av de totale driftsinntektene.  
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DRIFTSINNTEKTER 
Kommunens samlede inntekter var på 833,2 mill. kroner i 2016. Dette er en økning på 7 % sammenlignet 
med 2015, noe som utgjør 54,6 mill. kroner. Sammenlignet med justert budsjett er det en økning på 9,4 
mill. kroner i 2016. Figuren nedenfor viser de ulike inntektsartene sin andel av driftsinntektene.  
 

 
 
 
Rammetilskudd fra staten, samt inntekts- og formuesskatt er de største inntektskildene og utgjør om lag 
73,4 % av de totale driftsinntektene i 2016. Andre driftsinntekter utgjør 26,6 %. Skatteinntekter og 
rammetilskudd utgjør i sum kommunens frie inntekter. Det vil si at inntektene kan disponeres fritt uten 
andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Nannestad kommunes frie inntekter ble i 2016 
på 611,2 mill. kroner. Det er en økning på 43,7 mill. kroner fra 2015. Det er 12,9 mill. kroner høyere enn 
justert budsjett.  
 
Rammetilskudd fra staten er en av de største inntektspostene for kommunen. For 2016 utgjorde denne 
36,6 %. Rammetilskuddet økte fra 293,9 mill. kroner i 2015 til 304,5 mill. kroner i 2016, en økning på 10,6 
mill. kroner (2,7 %). Økningen inkluderer inntektsutjevning på 26,4 mill. kroner. Den samlede skatte- 
inngangen til Nannestad kommune var på 306,7 mill. kroner i 2016. Det er en økning på 12,1 % fra 2015.  
 
Andre driftsinntekter består av brukerbetalinger, andre salgs- og leieinntekter, samt overføringer. Posten 
utgjorde 26,6 % av de totale driftsinntektene til kommunen i 2016. Andre driftsinntekter hadde en vekst på 
5,2 % i forhold til regnskapet 2015. Inntektsøkningen fra 2015 skyldes blant annet økte brukerbetalinger og 
leieinntekter. Økningen i statlige overføringer gjelder blant annet dagaktivitetstilbud for personer med 
demens, økt lærertetthet, samt flyktninge- og integreringstilskudd. Det har også vært inntektsøkninger 
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knyttet til behandlingsgebyr etter plan- og bygningslov, arealplaner, oppmålingsforretning, samt 
tilknytningsgebyr for avløp.  
 
Figuren nedenfor viser driftsinntekter for 2016 fordelt på områdene. Utdypende kommentarer følger under 
hvert tjenesteområde. 
 
 

 
 
 
DRIFTSUTGIFTER 
Kommunenes samlede driftsutgifter eksklusive finansutgifter utgjorde 785,2 mill. kroner. Dette er en 
økning på 51,1 mill. kroner tilsvarende 7,0 % fra 2015. I forhold til justert budsjett viser regnskapet 20,9 
mill. kroner i lavere utgifter. Figuren nedenfor viser de ulike utgiftsartene sin andel av driftsutgiftene. 
 

 
 
Lønn er kommunens største utgiftspost og utgjør 48 % av kommunens utgifter. Lønnskostnadene var på 
374,3 mill. kroner i 2016. Dette er en økning på 16,7 mill. kroner i forhold til 2015, og utgjør 4,7 %. 
Lønnsoppgjøret i kommunalt tariffområde hadde en årslønnsvekst på 2,4 % fra 2015 til 2016. Økningen i 
lønnskostnader skyldes generell lønnsvekst, økt tjenestetilbud, samt høyt sykefravær på enkelte områder. 
De sosiale utgiftene består i hovedsak av pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Sosiale utgifter gav et 
mindreforbruk på 9,2 mill. kroner. Samlet utgjorde lønns- og sosiale utgifter 61 % av de totale drifts-
utgiftene i 2016. Dette er en reduksjon på 1,4 % fra året før.  
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Andre driftsutgifter består av kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjonen (f.eks. kjøp av 
vikartjenester, forbruks- og bygningsmateriell, skyss for skoleelever), kjøp av tjenester som erstatter 
tjenesteproduksjonen (f.eks. kjøp av tjenester fra private, interkommunale selskaper, revisjon og legevakt), 
overføringer og fordelte utgifter, samt avskrivninger. Andre driftsutgifter hadde en samlet økning på 9,0 % 
fra regnskapet 2015. Dette har sammenheng med at tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 
økte i 2016 med 10,7 %. Dette skyldes i hovedsak økte kostnader til interkommunale tiltak (DGI), samt økte 
refusjonskostnader til andre kommuner. I tillegg har posten avskrivninger økt med 16,3 %. Dette skyldes i 
hovedsak korreksjoner som måtte gjøres i forbindelse med ny anleggsmodul.  
 
Figuren nedenfor viser driftsutgifter for 2016 fordelt på områdene. Utdypende kommentarer følger under 
hvert tjenesteområde.  
 

 
 
 
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER 
Eksterne finanstransaksjoner viser en netto finansutgift på 43 mill. kroner. Det er en reduksjon på 3 mill. 
kroner fra regnskap 2015.  
 
Ved utgangen av 2016 utgjorde netto renter og avdrag i prosent av driftsinntekter 5,2 % mot 5,9 % i 2015. 
Det vil si at 5,2 % av inntektene til kommunen har gått med til å betjene netto renter og avdrag. 
Telemarksforskning angir at dette maksimalt bør utgjøre 2-3 %. Minimumsavdrag og lavt rentenivå på 
innlån bidrar til å holde netto finans på et lavt nivå.  
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Sum renteutgifter i 2016 utgjorde 24,3 mill. kroner, tilsvarende som for 2015. Avdragene utgjorde 30,5 mill. 
kroner i 2016 mot 28,9 mill. kroner i 2015. Utviklingen i kommunens rente- og avdragsutgifter er vist under. 
 

 
 
 
AVSETNINGER 
Interne finanstransaksjoner består av bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk, bruk og 
avsetninger til fond, samt overføringer til investeringsregnskapet.  Samlede avsetninger utgjorde 35,4 mill. 
kroner og bruk av avsetninger utgjorde 23,9 mill. kroner.  
 
Det er overført 6,6 mill. kroner til investeringsregnskapet. Videre er det avsatt 22,1 mill. kroner til 
disposisjonsfond. Det gjelder blant annet avsetning av fjorårets udisponerte resultat på 13,3 mill. kroner, en 
andel av premieavviket på 3,2 mill. kroner, samt det budsjetterte resultatet på 5,3 mill. kroner. Årets 
avsetninger til budne fond gjelder i all hovedsak avsetninger til selvkostfond.  
  
I forbindelse med bruk av avsetninger, er 8,4 mill. kroner brukt av disposisjonsfondet til dekning av 
amortisert premieavvik, kulvert Holterdalen (k-sak 42/16), samt festeavgift. Bruk av bundne fond gjelder i 
hovedsak bruk av selvkostfond. 
 

8.2 BALANSEREGNSKAPET 

Balansen viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler, og hvordan eiendelene (anleggs- og 
omløpsmidler) er finansiert med egenkapital og gjeld. Summen av eiendelene skal være lik summen av 
egenkapital og gjeld. Hovedoversikt over balanseregnskapet er vist i tabellen under.  
 

 

Økonomisk oversikt balanse Regnskap Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2015

EIENDELER

Anleggsmidler 1 622 896 1 555 025

Omløpsmidler 429 494 379 064

Sum eiendeler 2 052 390 1 934 090

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital -169 068 -123 852

Langsiktig gjeld -1 745 300 -1 699 057

Kortsiktig gjeld -138 023 -111 181

Sum egenkapital og gjeld -2 052 390 -1 934 090

Kontrollsum balanse 0 0
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EIENDELER 
Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på 2 mrd. kroner i utgangen av 2016, det er 118,3 mill. 
kroner høyere enn i 2015.  
 
Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste 
eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler o.l. Tabellen over viser at verdien av 
anleggsmidlene har økt med 67,9 mill. kroner fra 2015 til 2016. De største økningene finner vi i 
investeringer i faste eiendommer og anlegg som utgjør 39,1 mill. kroner, samt pensjonsmidler på 15,2 mill. 
kroner.  
 
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser utgjør en vesentlig andel av eiendeler og gjeld i balansen. 
Arbeidstakere opptjener rett til en framtidig pensjon over den tid de er ansatt i kommunen. Pensjonsmidler 
er midler til dekning av framtidige pensjonsutbetalinger. Bokført verdi av kommunens pensjonsmidler 
utgjør 682,3 mill. kroner ved utgangen av 2016. Dette er de midlene som kommunen gjennom 
pensjonsselskapene Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse har til disposisjon for 
dekning av løpende pensjonsutgifter.  
 
Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, obligasjoner, bankinnskudd o.l. Samlede 
omløpsmidler økte med 50 mill. kroner fra 2015 til 2016. Kortsiktige fordringer økte med 7,3 mill. kroner, 
mens premieavviket ble redusert med 4,1 mill. kroner. Premieavviket representerer framtidige 
pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7-12 år.  
 
Bokført verdi av kommunens obligasjoner pr. utgangen av 2016 var på 56 mill. kroner, mens kommunens 
kasse og bankinnskudd var på 222 mill. kroner.  
 
EGENKAPITAL 
Bokført egenkapital i 2016 var på 169,1 mill. kroner, noe som er 45,2 mill. kroner høyere enn i 2015. Av den 
samlede egenkapitalen i 2016 utgjorde disposisjonsfond 138,6 mill. kroner og bundne driftsfond 39,8 mill. 
kroner. Kapitalkontoen viser i hovedsak kommunens egenfinansiering av anleggsmidler. Kontoen er negativ 
med 88,4 mill. kroner i 2016, mot negativ 112,4 mill. kroner i 2015.  
 
Kommunens egenkapitalprosent har økt fra 6,4 % i 2015 til 8,2 % i 2016. Egenkapitalprosenten viser hvor 
stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalprosent, jo mer solid er 
kommunen. Tallene viser en betydelig bedring i egenkapitalprosenten de siste årene.  
 
 

 
 
 
Fondsbeholdningen har fra 2015 til 2016 økt med totalt 12,8 mill. kroner. Det tilsvarer en økning på 5,6 % 
fra 2015. Fondsbeholdningen består av disposisjonsfond, bundne driftsfond, samt ubundet og bundet 
investeringsfond. Økningen gjelder avsetninger til bundne driftsfond, samt avsetninger til disposisjonsfond. 
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Samlet disposisjonsfond utgjør 16,6 % av driftsinntektene i 2016 mot 17,2 % i 2015. Disposisjonsfond er 
oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet, og 
indikatoren kan si noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. KS anbefaler at 
disposisjonsfondet minst bør utgjøre 5 % av driftsinntektene.  
 
 

 
 
 
Tabellen under viser utviklingen i kommunens likviditet og soliditet.  
 
 

 
 
 
Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen defineres som 
en del av kommunens driftskapital og er et uttrykk for kommunens likvide situasjon. Arbeidskapitalen er 
kapital kommunen trenger for å finansiere den daglige driften inntil inntektene er mottatt. Størrelsen på 
denne beholdningen vil variere gjennom året, og er avhengig av størrelsen på utbetalinger og innbetalinger.  
 

Likvidtetsgraden er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Likviditetsgraden forteller om 
kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser, og normen for god likviditetsgrad er at 

Likviditet og soliditet 2012 2013 2014 2015 2016

(Tall i 1000 kr)

Arbeidskapital 189 685 245 034 276 402 267 883 291 471

Likviditetsgrad 2,7 3,3 3,4 3,4 3,1

Egenkapitalandel 1,4 % 2,0 % 2,6 % 6,4 % 8,2 %
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omløpsmidler delvis bør være finansiert av langsiktig kapital. Omløpsmidlene bør derfor være større enn 
den kortsiktige gjelden. Normen for god likviditet er satt til 2.  
 
Soliditet er et uttrykk for kommunens evne til å tåle fremtidig underskudd eller tap. Når man vurderer 
soliditet ser man på hvor stor andel av kommunens eiendeler som er finansiert med egenkapital og hvor 
stor andel som er finansiert med lånte midler. Egenkapitalandelen sier noe om hvor mye egenkapital det er 
i forhold til kommunens eiendeler.  
 
Arbeidskapitalens tendens har snudd fra 2015 til 2016, og viser nå en positiv utvikling. Arbeidskapitalen har 
økt med 23,6 mill. kroner.  
 
Likviditetsgraden har hatt en negativ utvikling i 2016, og gått ned med 0,3 %. I løpet av 2016 har derimot 
egenkapitalandel økt med 1,8 %.  
 
 

 
 
 
GJELD 
Nannestad kommunes langsiktige gjeld består av pensjonsforpliktelser, sertifikatlån, samt andre lån. Ved 
utgangen av 2016 utgjorde den langsiktige gjelden over 1,7 mrd. kroner, en økning på om lag 46,2 mill. 
kroner fra året før.  
 
Kommunens pensjonsforpliktelser utgjør 858,8 mill. kroner av den langsiktige gjelden på 1,7 mrd. kroner. 
Dette er den bokførte summen av de fremtidige pensjonskostnadene som kommunen er forpliktet til å 
dekke for sine nåværende og tidligere ansatte.  
 
Nannestad kommune har over tid vært blant kommunene i Akershus med høyest lånegjeld, regnet både pr. 
innbygger og som andel av sum driftsinntekter. Ved utgangen av 2016 utgjorde kommunens lånegjeld 
knyttet til investeringer i bygg og anlegg 886 mill. kroner. Lånegjelden økte med 11,5 mill. kroner fra 2015.  
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Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og 
ubrukte lånemidler. I prosent av brutto driftsinntekter utgjør netto lånegjeld 95,0 % i 2016 mot 100,8 % i 
2015. I følge KS må en gjeldsgrad på over 100 % anses som risikabelt, med tanke på å kunne videreføre 
tjenestetilbudet ved økt rente. For Nannestad kommune kan vi se en positiv trend ved at netto lånegjeld i 
prosent av brutto driftsinntekter er nedadgående, og under 100 %. 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.  
 
 

  
 
 
Kommunens kortsiktig gjeld består av premieavvik samt annen kortsiktig gjeld. Ved utgangen av 2016 var 
denne gjelden på 138 mill. kroner, noe som er en økning på 24,1 % fra 2015.  
 
GARANTIANSVAR 
Kommunens garantiansvar ved utgangen av 2016 utgjorde 34,3 mill. kroner. Samlet garantiansvar er 
redusert med 0,3 mill. kroner fra 2015.  
 
Spesifisert oversikt over garantibeløpene framgår som note 3 til regnskapet for 2016. Sannsynligheten for 
realisering anses som moderat, sett i forhold til hvilke type virksomheter det er gitt garanti for.  
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8.3 INVESTERINGSREGNSKAPET 

Investeringsregnskapet omfatter utgifter og inntekter til investeringer i bygg og anlegg, kjøp og salg av 
eiendommer og aksjer/andeler, renter og avdrag, videre utlån og forskutteringer. I investeringsregnskapet 
føres i tillegg avsetninger og bruk av fond til investeringsformål.  
 
 

 
 
 
Investeringsinntektene består av inntekter fra salg av bebygd og ubebygd eiendom, overføringer fra andre, 
statlige overføringer, kompensasjon for merverdiavgift, samt overføringer med krav til motytelse. Samlede 
investeringsinntekter i 2016 ble på 33,7 mill. kroner, som er 10,5 mill. kroner høyere enn justert budsjett. 
Dette er en økning  på 74,7 % fra 2015.  
 
Brutto investeringsutgifter ble på 89,3 mill. kroner. Dette er 23,6 mill. kroner mer enn justert budsjett. 
Gjennomsnittlig årlig investeringsnivå de siste 5 årene har vært på 75,9 mill. kroner. For Nannestad 
kommune kan vi se at investeringsnivået har gått noe ned fra 2015, men er fortsatt høyere enn gjennom-
snittet for de siste 5 årene.  
  

 

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert Vedtatt Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2015

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringsinntekter -33 653 -23 200 -23 200 -19 263

Investeringsutgifter 89 295 65 679 63 500 99 278

Finansieringstransaksjoner 28 965 25 410 16 000 22 016

Sum finansieringsbehov 84 607 67 889 56 300 102 031

FINANSIERING

Bruk av lån -50 474 -52 479 -50 300 -89 057

Mottatte avdrag på utlån -7 232 -2 000 0 -8 264

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Overføringer fra driftsregnskapet -6 600 -6 600 -6 000 -1 300

Bruk av disposisjonsfond -1 810 -1 810 0 -1 600

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0

Bruk av bundne fond -5 026 -5 000 0 0

Sum finansiering -71 143 -67 889 -56 300 -100 221

Udekket/udisponert 13 464 0 0 1 810
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Samlede finanstransaksjoner utgjør 29 mill. kroner, og er 3,5 mill. kroner høyere enn justert budsjett. De 
største utgiftene som inngår i finanstransaksjoner er utlån og avdrag knyttet til startlån.  
 
Grafen under viser kommunens finansieringsbehov. Av et samlet finansieringsbehov på 84,6 mill. kroner i 
2016, ble 50,5 mill. kroner finansiert ved bruk av lån. Dette tilsvarer 59,7 % av sum finansiering. 
Egenfinansieringen består av avdragsinntekter, momskompensasjon, tilskudd og refusjoner, salg av 
driftsmidler og fast eiendom, overføringer fra driftsregnskapet, og bruk av fond.  
 

 
 
 

 
 
 
Bruk av lån utgjorde 71 % av kommunens finansiering av investeringer. For 2016 havnet denne på 38,6 mill. 
kroner lavere enn i 2015. Noe som er i samsvar med budsjett. Dette har i hovedsak sammenheng med et 
lavere investeringsnivå i 2016 sammenlignet med 2015.   
 
Mottatte avdrag på lån utgjorde 10 % av finansieringen, noe som er 5,2 mill. kroner høyere enn budsjettert. 
Sammenlignet med 2015 er dette om lag 1 mill. kroner lavere enn i 2016. Noe som i hovedsak skyldes 
høyere mottatte avdrag på startlån enn budsjettert.  
 
Tabellen under viser investeringsregnskapet for 2016, samt en kort kommentar til enkelte større prosjekter.  
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PROSJEKT 6125 - KLOAKKERING ELTONÅSEN - LANGERUD ETAPPE II 
Etappe II Eltonåsen-Langerud er ferdigstilt. I 2016 ble det lagt ned ca. 0,4 km med ny spillvannsledning, og 
58 boliger ble tilknyttet offentlig ledningsnett. I tillegg ble det lagt ned ny vannledning på ca. 0,4 km.   
 
PROSJEKT 6149 – TRYKKØKNINGSSTASJON LAUVÅSMARKA 
På grunn av for lavt trykk i Sangsvanelia, ble det i budsjettet for 2017 satt av 500.000 kroner til tiltak for å 
forbedre trykket. Av dette har 125.000 kroner blitt bokført i 2016, en forsering hvor det er lagt ned en 
midlertidig ledning for å få en umiddelbar forbedring av trykket fram til endelig løsning kommer på plass 
tidlig i 2017.  
 
PROSJEKT 6204 - SVØMMEBASSENG PRESTÅSEN SKOLE 
I 2016 ble det utarbeidet et skisseprosjekt knyttet til reetablering av svømmebassenget ved Preståsen 
skole. I 2015 ble det avdekket store mangler ved eksisterende anlegg og tilstandsrapporten konkluderte 
med en anbefaling om nybygg. 
 
Skisseprosjektet kalkulerte med en kostnad for reetablering på ca. 35 mill. kroner. Løsningsforslaget ga 
bedre garderobeforhold, men ingen utvidelse av det eksisterende svømmebassenget. Anbefalingen var at 
en reetablering ved Preståsen skole ikke ble anbefalt.  
 
 

Regnskap Justert Vedtatt Restmidler

Prosjektnr. Prosjektnavn 2016 2016 2016 2016

1204 DATAINVESTERINGER 1 179 208 1 100 000 1 000 000 -79 208

1214 UTSTYR OG INVENTAR 662 115 650 000 1 000 000 -12 115

2011 NATURSTI MED BENKER OG LAVVO, MAURA SKOLE -120 000 0 0 120 000

2290 LEKEAPPARATER 173 690 0 0 -173 690

5551 NANNESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD 2015-2020 881 911 1 000 000 1 000 000 118 089

6101 GANG- / SYKKELVEGER ÅSVEGEN 151 501 102 000 0 -49 501

6105 ØVRIGE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK (AKSJON SKOLEVEG, MM) 463 968 117 000 2 000 000 -346 968

6124 KLOAKKERING SOLHEIM 0 0 5 000 000 0

6125 KLOAKKERING ELTONÅSEN - LANGERUD ETAPPE II 9 326 559 9 300 000 0 -26 559

6126 KLOAKKERING ELTONÅSEN - LANGERUD ETAPPE III 0 0 2 000 000 0

6128 KLOAKKERING RØTNESLIA 150 680 0 0 -150 680

6135 UTSKIFTING KULVERT HOLTERDALEN 635 998 600 000 0 -35 998

6136 HARSTADRØ/LYNGÅSEN 249 351 0 0 -249 351

6140 GATELYS 159 153 217 000 0 57 847

6149 TRYKKØKNINGSSTASJON LAUVÅSMARKA 125 000 0 0 -125 000

6150 KOMMUNAL VEI 2016 0 0 2 500 000 0

6162 VANN MELBYBYEN 178 232 0 0 -178 232

6163 DRIFTSKONTROLLANLEGG 0 170 000 0 170 000

6170 MINDRE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2016 80 409 0 0 -80 409

6204 SVØMMEBASSENG PRESTÅSEN SKOLE 943 426 900 000 5 000 000 -43 426

6215 UTVIDELSE NANNESTAD UNGDOMSSKOLE 48 159 154 48 000 000 23 000 000 -159 154

6255 MAURA SKOLE - OMBYGGING -389 235 39 000 0 428 235

6273 KJØP AV FLYKTNINGEBOLIG -523 000 0 0 523 000

6278 NY KULTURDEL KOMMUNEHUSET 80 020 0 0 -80 020

6279 ENØK 2016 85 314 0 1 000 000 -85 314

6281 OMBYGGING MYRSTAD 12 TIL UTLEIEBOLIGER 209 486 0 0 -209 486

6282 BYGNINGSUTVIKLING/HMS 2016 1 164 479 1 650 000 2 000 000 485 521

6283 OPPGRADERING MYRSTAD 10 369 161 0 0 -369 161

6284 KULTURDEL MAURAHALLEN 405 131 0 0 -405 131

6291 GRÅBEINSTIGEN OMSORGBOLIGER MM 1 983 344 1 500 000 17 000 000 -483 344

6900 SALG KOMM. EIENDOMMER - INV.PLAN 0 -13 000 000 -13 000 000 -13 000 000

6901 SALG KOMM. EIENDOMMER - BOLIG -2 805 554 0 0 2 805 554

7000 KJØP/SALG AV BILER/MASKINER 885 830 334 000 1 000 000 -551 830

7010 KLP 1 642 475 1 600 000 1 000 000 -42 475

8888 FINANSIERING AV INVESTERINGER -66 507 804 -54 279 000 -51 500 000 12 228 804

Sum investeringer 0 0 0 0
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Etter behandlingen av skisseprosjektet har det kommet bestilling på utredning av ny svømmehall. Ny 
svømmehall skal inneholde et treningsbasseng på 25 meter og et opptreningsbasseng. Lokaliseringen skal 
være i Nannestad sentrum og svømmehallen skal erstatte tidligere tilbud på Preståsen skole og 
eksisterende tilbud på Nannestad ungdomsskole. Eksisterende svømmebasseng på Nannestad 
ungdomsskole transformeres til arealer for kroppsøving, slik at ungdomsskolens behov dekkes og 
eksisterende garderober kan utnyttes videre. 
 
PROSJEKT 6215 - UTVIDELSE NANNESTAD UNGDOMSSKOLE 
Skisseprosjektet ble vedtatt av kommunestyret i februar 2015. Utbyggingen omfatter ca. 1.700 kvm nybygg 
og rehabilitering av ca. 2.000 kvm. Nybygget omfatter blant annet ny kantine, bibliotek, amfi og lærer-
arbeidsplasser. NUS er ferdig utbygd dimensjonert for 7-paralleller. 
 
På grunn av kostnadsrammen ble det tidlig i prosjektet lagt til grunn en nøktern tilnærming til rehabilitering 
av eksisterende arealer. Hovedfokuset var skifte av vinduer og oppgradering av tekniske anlegg. Arealer 
som bygges om f. eks. garderober, grupperom/sosiale møteplasser og NUSKOS base skal ha tilfredsstillende 
kvalitet. 
 
Opprinnelig lå kultur og kulturskolen inne i NUS sine arealer og i et tilbygg til Eker. Disse funksjonene ble 
flyttet ut i eget tilbygg til kommunehuset. Den totale rammen for NUS ble etter dette justert til 149,2 mill. 
kroner. 
 
I anbudsprosessen kom det inn fire tilbud, hvorav ett tilbud ble avvist. Det ble gjennomført forhandlinger 
og kvalitetssikring av anbudene på ettervinteren og våren 2016. I mai 2016 ble det inngått kontrakt med 
HENT. 
 
Fremdriftsplanen er at hele skolens bygningsmasse skal stå klar til skolestart august 2017. Uteområdene 
skal være opparbeidet i løpet av september. Dette gjelder først og fremst de arealene som i dag brukes til 
midlertidige lokaler og rigg. Elev- og lærerriggen blir fjernet i starten av juli 2017. Garderober og Eker skal 
være klart i januar 2017, slik at konsekvensene for kroppsøving og svømming reduseres.  
 
På grunn av at anbudet lå litt under kalkylen er det bestilt noen kvalitetshevinger i de områdene som kun 
skal rehabiliteres. I tillegg er det bestilt ekstra isolering av ytterveggene. Skifte av vinduer utløste ikke 
tilskudd fra ENOVA på grunn av tilstanden på eksisterende vinduer(vedlikeholdstiltak), men ekstra isolering 
gir ca. 0,5 mill. kroner i støtte. Det er også søkt om spillemidler til kantine/amfi og deler av uteområdene 
inkludert apparater.  
 
Fremdriftsplanen og økonomien i prosjektet er tilfredsstillende i forhold til kontrakt. På grunn av at innleie 
av midlertidig lokaler ikke kan føres på investering er prosjektrammen redusert med ca. 12 mill. kroner. 
Leiekostnadene er fordelt med 5 og 7 mill. kroner på drift for henholdsvis 2016 og 2017.   
 
På grunn av at utbygger plasserte sin kontorrigg på arealer avsatt til parkering for lærere, ble det etablert 
midlertidige parkeringsplasser ved kommunehuset. På disse arealene ble det gjennomført masseutskifting. 
Ambisjonen er at disse parkeringsplassene på sikt blir opparbeidet sammen med eksisterende parkerings-
arealer ved kommunehuset, slik at også denne delen av kommunens arealer i Nannestad sentrum får en 
høyere kvalitet. 
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Perspektiv NUS fra sørvest 

 
 
PROSJEKT 6278 - NY KULTURDEL KOMMUNEHUSET 
Den nye kulturdelen er en del av entreprisen for Nannestad ungdomsskole. Tilbygget skal overleveres 
byggherren 23. juni i henhold til kontrakt. Leiekontrakten for innleide arealer for kulturskolen i den gamle 
banken avsluttes 1. juli 2017. Status i prosjektet er at fremdrift og økonomi følger kontrakten. Nedenfor 
følger noen opplysninger vedrørende prosjektet: 
 

 Areal ca. 260 kvm - 2 etasjer 

 Kostnad ca. 16,5 mill. kroner 

 Reduserte kostnader NUS ca. 3,0 mill. kroner 

 Oppgradering tekniske anlegg ca. 6,0 mill. kroner 

 Dekker kulturadministrasjonens kontorbehov 

 Dekker kulturskolens behov for øvingslokaler 
 
 

 
Perspektiv fra nord (tegninger viser også skisseprosjektet for tilbygg kommunehuset) 
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PROSJEKT 6291 - GRÅBEINSTIGEN OMSORGSBOLIGER M.M. 
Prosjektet omsorgsboliger i Gråbeinstigen 1 er ikke nedprioritert, men 2016 har vært et år hvor konsept og 
utforming har vært til diskusjon. I tillegg er det aktuelle området omfattet av områdereguleringsplanen for 
Nannestad sentrum. I denne forbindelse kom det innspill som også har konsekvenser for utformingen i 
Gråbeinstigen 1. 
 
Konseptvalg, utbyggingsmåte og finansiering er ikke avklart og må prioriteres i 2017. Sentrale spørsmål her 
er utforming av omsorgsboliger i samspill med uteområder og dagaktivitetssenteret. Det er lagt til grunn at 
finansiering og drift av omsorgsboligene skal dekkes av husleieinntekter. På grunn av den store utbyggingen 
av leiligheter i Nannestad sentrum og signaler om fortsatt utbygging, vil det være behov for å kvalitetssikre 
antall leiligheter og finansieringsmodell. 
 
Det er også viktig å vurdere utbyggingen med bakgrunn i eksisterende tilbud. Bo- og servicesenteret har 20 
leiligheter og Teietunet har 22 leiligheter. Det er viktig at tilbudet, som skal etableres i Gråbeinstigen 1, 
ivaretar brukernes behov og de strategiene vi har i forhold til omsorgstrappen.    
 

8.4 FINANS 

Samlet avkastning på kommunens finansplasseringer var i 2016 på 3,49 % eller drøyt 9,5 mill. kroner. Dette 
er 6,6 mill. kroner høyere avkastning sammenlignet med året før. Budsjettert avkastning for 2016 var på  
7 mill. kroner. En opptur både i oljeprisen og kronekursen har bidratt til at avkastningen i 2016 har vært 
2,21 % høyere enn referanseindeksen. Det vises til utdypende kommentarer i særskilt finansrapportering 
for 2016. Tabellen nedenfor viser avkastningen innenfor og fordelingen mellom de ulike aktivaklassene.  
 
 

 

Avkastning i kr Avkastning i % Markedsverdi Andel i %

Finansplasseringer 2016 2016 31.12.2016 2016

BANKINNSKUDD

Danske Bank 1 315 616 2,50 % 80 348 499 25,13 %

Nordea 4 534 1,22 % 7 050 714 2,20 %

Sum bankinnskudd 1 320 150 2,50 % 87 399 213 27,33 %

RENTEFOND

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon 207 605 3,80 % 5 673 181 1,77 %

KLP Obligasjon Global II 227 711 4,59 % 5 193 667 1,62 %

KLP Pengemarked 501 506 1,67 % 30 542 443 9,55 %

KLP Statsobligasjon 26 374 0,26 % 10 010 662 3,13 %

Nordea Kreditt 1 913 827 3,73 % 53 215 282 16,64 %

Nordea Likviditet OMF 28 933 0,23 % 0 0,00 %

Nordea Likviditet Pensjon 1 694 789 3,46 % 50 723 640 15,86 %

Nordea Norsk Kredittobligasjon I 669 107 3,14 % 22 011 388 6,88 %

Pareto Høyrente -333 214 -2,20 % 4 842 406 1,51 %

Storebrand Norsk Kreditt IG 20 170 972 2,88 % 6 110 612 1,91 %

Storebrand Rente+ -17 679 -0,82 % 2 133 076 0,67 %

Sum rentefond 5 089 930 2,45 % 190 456 357 59,56 %

KOMBINASJONSFOND

Nordea Stabil Avkastning 875 824 6,73 % 13 882 081 4,34 %

Sum kombinasjonsfond 875 824 6,73 % 13 882 081 4,34 %

AKSJEFOND

KLP AksjeGlobal Indeks II 1 050 585 9,05 % 12 659 615 3,96 %

Nordea Stabile Aksjer Global 1 150 095 8,09 % 15 367 941 4,81 %

Sum aksjefond 2 200 680 8,52 % 28 027 556 8,77 %

Samlet portefølje 9 486 583 3,49 % 319 765 208 100 %
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8.5 SELVKOST 

Vann, avløp, septik, renovasjon, feiing, reguleringsplaner, byggesak og oppmåling er områder hvor selvkost 
er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling.  
 
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frambringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som 
brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å 
kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, både før og etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkost-
kalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker 
fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, eksempelvis når det 
gjelder avskrivningskostnader og kalkulatoriske renter, ikke være direkte sammenlignbare. 
 
Overskudd innenfor områdene avsettes til selvkostfond, mens et underskudd fører til oppløsning av 
fondsmidler. Beregningene utføres i tråd med kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer 
(H-3/14) for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. I 2016 har det vært følgende utvikling 
innenfor de enkelte selvkostområder: 
 
 

 
 
 

 
 
 
I selvkostkalkyen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige 
avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter (adm. utgifter). 
 

Kommunal drift, selvkost etterkalkyle 2016 Vann Avløp Septik Renovasjon Feiing

Gebyrinntekter 14 700 042 24 610 037 2 709 622 10 260 322 2 259 372

Andre inntekter 5 455 787 434 200 605 0 871 175

Sum inntekter 14 705 497 25 397 471 2 910 227 10 260 322 3 130 547

Driftsutgifter 10 941 552 16 574 229 2 373 459 10 100 515 1 909 885

Kapitalkostnader 3 477 597 8 846 964 0 0 0

Indirekte kostnader 355 725 395 484 136 903 341 962 135 109

Sum utgifter 14 774 874 25 816 677 2 510 362 10 442 477 2 044 994

Resultat -69 377 -419 206 399 865 -182 155 1 085 553

Kostnadsdekning i % 99,5 % 98,4 % 115,9 % 98,3 % 153,1 %

Selvkostfond 01.01 8 405 104 11 314 626 984 894 703 403 -195 671

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond -69 377 -419 206 399 865 -182 155 1 085 553

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 140 958 187 009 19 952 10 312 5 845

Selvkostfond 31.12 8 476 685 11 082 429 1 404 712 531 560 895 727

Kommunal forvaltning, selvkost etterkalkyle 2016 Reguleringsplaner Byggesak Oppmåling

Gebyrinntekter 1 283 770 5 807 263 2 668 636

Andre inntekter 639 966 151 333 108 519

Sum inntekter 1 923 736 5 958 596 2 777 155

Driftsutgifter 2 452 991 2 701 891 1 033 635

Kapitalkostnader 0 16 210 21 516

Indirekte kostnader 370 202 599 597 286 105

Sum utgifter 2 823 193 3 317 698 1 341 255

Subsidiering av underskudd 899 457 0 0

Resultat 0 2 640 899 1 435 900

Kostnadsdekning i % 68,1 % 179,6 % 207,1 %

Selvkostfond 01.01 0 1 171 290 1 357 148

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond 0 2 640 899 1 435 900

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 0 41 961 34 945

Selvkostfond 31.12 0 3 854 150 2 827 993
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Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av fremmed-
finansiering. 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 2016 var denne lik 1,684 %. 
 
Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på 
tilhørende selvkostområder. Dekningsgraden forteller hvor stor andel av gebyrgrunnlaget (sum utgifter) 
som pr. år er finansiert ved gebyrinntektene. 
 
Områdene avløp og renovasjon viste merforbruk i 2016, hvor merforbruket vil bli dekket av fond. 
Selvkostområdet vann hadde også et merforbruk, men da de kalkulatoriske renteinntektene var større enn 
merforbruket, endte dette området med å avsette til fond ved årsslutt. Resterende områder viste 
overskudd som avsettes til fond. 
 
Det gjøres oppmerksom på at fondsøkningen på området feiing skyldes i hovedsak at Øvre Romerike Brann 
og Redning IKS (ØRB) tilbakebetalte selvkostfondet på feiing til eierkommunene. Dette utgjorde drøyt 
871.000 kroner for Nannestad sin del. 
 

8.6 ØKONOMISKE PERSPEKTIVER FOR HANDLINGSPERIODEN 2017-2020 

Nannestad kommune har historisk sett hatt en utfordrende økonomi med inntekter under landsgjennom-
snittet, økte tjenestebehov og høy lånegjeld. Det har derfor de senere årene vært et overordnet mål om å 
forbedre det økonomiske handlingsrommet, samt effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud 
gjennom god økonomistyring av tjenestene. 
 
Som nevnt i handlingsprogrammet for 2017-2020 (k-sak 89/16) mener administrasjonen at det vil være 
nødvendig å tilpasse tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser framover. Dette gjelder spesielt 
utfordringer og målsettinger i handlingsperioden knyttet til økonomisk handlingsrom, økonomistyring av 
tjenestene, demografi og ressursbruken innenfor de ulike tjenesteområdene (målt ved KOSTRA og 
kommunebarometeret). Noen av utfordringene er beskrevet under, samt de prioriteringer og tiltak 
administrasjonen mener er nødvendig for å sikre en bærekraftig økonomi både på kort og lang sikt. 
 
DEMOGRAFIKOSTNADER 
I forhold til den demografiske utviklingen, så vil kommunen i korte trekk stå ovenfor følgende utfordringer: 
 

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

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

 Gjeldsvekst som følge av økte investeringer 

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

 
RENTENIVÅ 
Gjennom handlingsperioden ventes rentenivået å holde seg på et lavt nivå. Selv om et lavrenteregime er 
positivt for kommunen i form av lavere finansutgifter, ser administrasjonen følgende utfordringer knyttet til 
et lavt rentenivå gjennom handlingsperioden: 
 

 Et lavt rentenivå framover vil gi lavere renteutgifter på kort sikt. Tilvenning til lave renter kan på sikt 
gjøre økonomien mer sårbar ved renteøkninger.  
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 Et lavt rentenivå framover vil gi lavere avkastning på bankinnskudd og langsiktige finansielle aktiva. 
Dersom kommunen ønsker å opprettholde avkastningen må det vurderes å øke risikoen på 
finansplasseringene. 

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

 
HANDLINGSREGLER 
I handlingsprogrammet for 2017-2020 ble det lagt vekt på muligheter for å kunne forbedre kommunes 
økonomiske handlingsrom framover i tid. Fire handlingsregler er blitt innført som har som mål å sikre 
kommunens innbyggere et godt og stabilt tjenestetilbud over tid, og som vil kunne bidra til å sikre en 
bærekraftig utvikling for kommunens økonomi. Handlingsreglene skal beslutte nivå på: 
 

 Handlingsfrihet gjennom netto driftsresultat 

 Framtidige reserver i form av disposisjonsfond 

 Gjeldsnivå ved finansutgifter 

 Finansiering av investeringer ved egenfinansieringsgrad 
 
Handlingsregel for netto driftsresultat 
Økonomisk handlingsrom skapes først og fremst gjennom årlige driftsoverskudd. Disse kan avsettes som 
reserve, inngå som egenfinansiering av investeringer eller brukes til nye tiltak. For å sikre framtidig 
handlingsrom og formuesbygging er målet et netto driftsresultat på minimum 1,75 % av kommunens 
driftsinntekter. Dette er lik det anbefalte nivået til teknisk beregningsutvalg (TBU). 
 
For å skape rom for finansiering av det økte investeringsbehovet, kompensere for virksomhetenes pris- og 
lønnsvekst, ivareta finansutgiftene, samt innvilge/innføre nye driftstiltak er det i handlingsprogrammet lagt 
opp til et netto driftsresultat under målsettingen. I 2016 utgjorde netto driftsresultat 5,4 % av kommunens 
driftsinntekter. 
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Handlingsregel for finansutgifter 
Formålet med denne handlingsregelen er å redusere gjeldsveksten, og bidra til å sikre kommunens 
langsiktige evne til å betjene renter og avdrag. Målsettingen i perioden er at netto renter og avdrag skal 
utgjøre maksimalt 6 % av kommunens driftsinntekter. Dette vil sikre stabile rammer til tjenesteproduksjon, 
uavhengig av rentenivået, ved at 94 % av driftsinntektene går til tjenesteproduksjonen. 
 
I 2016 gikk 5,2 % av kommunens driftsinntekter med til å betjene netto finans og avdrag. I handlings-
perioden, vil kommunen ligge tett oppunder handlingsregelen på 6 %, grunnet større investeringer i 
perioden (eksempelvis omsorgsboliger i Gråbeinstigen, samt utbyggingen av Nannestad ungdomsskole).  
 

 
 
 
Handlingsregel for egenfinansiering av investeringer 
Egenfinansieringen viser hvor stor andel av kommunens samlede investeringsbehov som ikke er finansiert 
ved bruk av lånemidler. Målet er en gjennomsnittlig egenfinansiering på minimum 30 % av investerings-
kostnadene, dette for å balansere mellom år med høy/lav byggeaktivitet. Ved denne målsettingen unngås 
større økninger i gjelden. I 2016 oppnådde kommunen en egenfinansieringsgrad på 57,3 %. 
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Handlingsregel for disposisjonsfond 
Hensikten med denne handlingsregelen er å ha et disposisjonsfond som vil kunne håndtere svingninger i 
kommunens økonomi uten at tjenesteproduksjonen rammes. Målsettingen er et disposisjonsfond som 
utgjør minimum 10 % av kommunens driftsinntekter. Fondet skal være en buffer ved uforutsette økninger i 
utgiftene eller ved inntektssvikt som kan oppstå enten på tjenesteområdene eller på finansplasseringene.  
I 2016 utgjorde disposisjonsfondet 16,6 % av kommunens driftsinntekter.  
 

 
 
 

8.7 PÅGÅENDE RETTSTVISTER 

 
OPPREGULERING AV FESTEAVGIFT - RÅDYRVEGEN BORETTSLAG 
Nannestad kommune ble i forbindelse med oppregulering av festeavgift stevnet av Rådyrvegen borettslag. 
Saken ble behandlet av skjønnsretten 19. og 20. mai 2016, og dom forelå 10. juni 2016. Nannestad 
kommune fikk ikke medhold i forhold til markedsregulering av festeavgiften. Spørsmålet om anke ble 
behandlet av FØ 17. august 2016, og vedtaket var at saken skulle ankes til overskjønn. Overskjønn er 
berammet 3. og 4. mai 2017. 
 
I tilknytning til samme oppregulering av festeavgift har Nannestad kommune stevnet de som har bestridt 
ny festeavgift. Dette er gjennomført for å avskjære en frist for å be om rettslig skjønn. Denne fristen løper i 
utgangspunktet i to år fra reguleringstidspunktet 1. januar 2014 og stevningen ble sendt inn innen fristen. 
Denne saken har relasjon til den pågående prosessen og er satt på vent i forhold til endelig avgjørelse her.  
 
FAUNA EIENDOM - NANNESTAD HESTESPORTSENTER 
Fauna eiendom stevnet Nannestad kommune inn for tingretten med bakgrunn i at de hevdet at 
reguleringsbestemmelsene innenfor hestesportsenteret var bransjeregulerende. I regulerings-
bestemmelsene er det satt et krav om at næringsetableringer innenfor planområdet, skal ha tilknytning til 
travsport. I denne forbindelse oppfordret Nannestad kommune tiltakshaver om å fremme reguleringsplan 
på vanlig måte, slik at en eventuell utvidelse av næringsbegrepet ble behandlet i en ordinær planprosess. 
Dette ble ikke gjennomført og saken kom til behandling i tingretten 30. november 2015. Nannestad 
kommune fikk medhold i tingretten at gjeldende reguleringsbestemmelser ikke er i strid med plan- og 
bygningsloven. Fauna eiendom anket saken til lagmannsretten og saken ble behandlet 23. september 2016. 
Lagmannsretten kom til samme resultat som tingretten, og ga Nannestad kommune medhold. Fauna 
eiendom anket saken inn for høyesterett. Ankeutvalget i høyesterett avviste saken enstemmig 25. januar 
2017 og saken er derfor avsluttet. 



Nannestad kommune 
Årsrapport 2016 

47 

 

 
 

 
 
 

RAMMEOMRÅDENE 
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9 SENTRALADMINISTRASJONEN OG 
POLITISKE UTVALG 

 

 
 
 

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

Økonomi for rammeområdet 
Sentraladministrasjonen og politiske utvalg hadde et samlet mindreforbruk på 871.000 kroner for året. 
I forhold til lønn, så har området et samlet forbruk på 94,8 %, tilsvarende et mindreforbruk på 1,6 mill. 
kroner. Dette skyldes til dels vakanser hos enheten organisasjon og utvikling, samt lavere utgifter til 
lærlinger enn budsjettert. 
 
Andre driftsutgifter viser et merforbruk på drøyt 100.000 kroner i forhold til justert budsjett. Merforbruket 
på andre driftsutgifter er størst knyttet til kommuneoverlegen sitt område, og gjelder i det alt vesentlige 
kostnader i forbindelse med det interkommunale legevaktsamarbeidet hvor Nannestad er deltaker i, samt 
etableringen av daglegevaktordning i kommunen. 
 
Det negative avviket på driftsinntektene kan i hovedsak forklares ved at Nannestad sin kostnadsandel for 
interkommunalt miljørettet helsevern er i 2016 budsjettert som en inntekt. I tillegg har det vært lavere 
refusjonsinntekter fra andre kommuner til dette formålet. Nannestad er vertkommune for samarbeidet. 
 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2016 
Det vises til rapportering for den enkelte organisasjonsenhet. 
 

Medarbeidere 
 

 

Sentraladministrasjonen og politiske utvalg Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn 29 561 33 572 31 176 94,8 % 1 615 26 840

Andre driftsutgifter 26 757 34 863 26 659 100,4 % -98 8 856

Driftsinntekter -8 741 -10 827 -9 387 93,1 % -646 -7 678

Sum 47 577 57 608 48 448 98,2 % 871 28 018

Sentraladministrasjonen og politiske utvalg 2015 2016

ÅRSVERK

Sentrale politiske organer 2,20 2,20

Sentraladministrasjonen 40,10 45,90

Årsverk totalt 42,30 48,10

SYKEFRAVÆR

Sentrale politiske organer 0,00 0,00

Sentraladministrasjonen 3,94 4,36



Nannestad kommune 
Årsrapport 2016 

49 

 

SENTRALE POLITISKE ORGANER 

 
 

 
 
 

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

Økonomi for området 
Netto forbruk for hele området ble 6,491 mill. kroner for 2016. Det har vært knyttet noe usikkerhet til om 
budsjetterte midler til møtegodtgjøring ville overstige avsatt ramme ved endring av det politiske 
godtgjøringsreglement. Regnskapet for 2016 viser et resultat innenfor avsatt ramme.  
 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2016 
Folkevalgtopplæring på Thorbjørnrud hotell i januar 2016. Opplæringen ble fulgt opp med kommunestyre-
møte hvor våre interkommunale selskaper (IS og IKS) presenterte seg. Tabellen under viser antall 
behandlede saker i kommunestyret, innstillingsutvalg og andre utvalg de siste fem år.  
 

 
 

Medarbeidere 
Ansvarsområdet består av 2,2 årsverk. Dette er fordelt på ordfører (100 %), varaordfører (40 %), og 
sekretariatsleder (80 %). 
 

 

Sentrale politiske organer Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn 4 007 3 710 4 020 99,7 % 13 4 121

Andre driftsutgifter 2 812 2 977 3 088 91,1 % 276 3 083

Driftsinntekter -327 -138 -327 100,1 % 1 -375

Sum 6 491 6 549 6 781 95,7 % 290 6 828

Antall behandlede saker 2012 2013 2014 2015 2016

Kommunestyret 119 86 113 127 91

Forvaltnings- og økonomiutvalget 124 74 103 94 114

Helse- og omsorgsutvalget 27 34 40 26 47

Klima- og miljøutvalget* 0 0 0 0 40

Oppvekst- og kulturutvalget 44 32 40 46 43

Plan- og utviklingsutvalget 76 63 57 77 90

Administrasjonsutvalget 33 27 28 29 26

Kontrollutvalget 52 39 38 43 49

* Opprettet etter kommunevalget i  2015.

Sentrale politiske organer 2015 2016

Årsverk 2,20 2,20

Sykefravær (%) 0,00 0,00
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RÅDMANNEN INKL. PLAN OG STRATEGI 

 
 

 
 
 

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

Økonomi for området 
Resultatet for området er tilnærmet i tråd med budsjett. Felleskostnader som tingforsikringer, kontingent 
til KS, etc. blir ført på området. Utgifter til DGI, som faktureres kommunen halvårlig, er i utgangspunktet 
kostnadsført under rådmannen, og siden fordelt ut i organisasjonen der de hører hjemme. Videre-
fakturering fra tredjepart (programvareleverandører osv.) via DGI til kommunene er fordelt på aktuell 
virksomhet. Kostnader ved programvare og virksomhetenes bruk av fagsystemer er fordelt på 
virksomhetene etter bruk. Plan og strategi har i 2016 ligget under rådmannens ansvarsområde. I 2017 vil 
denne organisasjons-enheten bli skilt ut som eget ansvarsområde.  
 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2016 
Plan og strategi har i 2016 vært lavere bemannet enn forutsatt, men hovedoppgavene har i det alt 
vesentlige blitt ivaretatt. Hovedoppgavene er vedlikehold og utvikling av kommunens planer, oppfølging av 
kommunens beredskapsplaner, større byggeprosjekter, næringsrådet, og sekretærfunksjon knyttet til 
eierstyring.  
 
De største sakene i 2016 er knyttet til kommunereformen og planstrategien. Når det gjelder større 
prosjekter, gikk utbyggingen av Nannestad ungdomsskole over i gjennomføringsfasen fra mai. HENT ble 
valgt som entreprenør og status er at budsjett og fremdrift er tilfredsstillende. Prosjekt ny svømmehall gikk 
fra en problemstilling om rehabilitering av svømmebassenget på Preståsen skole over til forprosjekt ny 
svømmehall. Beslutningsgrunnlag knyttet til finansiering, konsept og plassering skal ferdigstilles første 
halvår 2017. 
 
Prosjektet omsorgsboliger i Gråbeinstigen 1 er ikke nedprioritert, men 2016 har vært et år hvor konsept og 
økonomi har vært til diskusjon. Konseptvalg, utbyggingsmåte og finansiering er ikke avklart og må 
prioriteres i 2017. Områdeplanen for Nannestad sentrum ble klar til behandling i løpet av høsten med 
forventet sluttbehandling første halvår 2017. 
 

Medarbeidere 
Ansvarsområdet har bestått av 5,2 årsverk fram til 1. november 2016. Etter nevnte dato, har området 
bestått av 4,2 årsverk, da en rådgiver er blitt fungerende virksomhetsleder for helse. Årsverkene fordeler 
seg på rådmann (100 %),stabsleder plan og strategi (100 %), spesialrådgiver (100 %), controller (100 %), og 
sekretariatsleder (20 %).  
 

 

Rådmannen Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn 5 190 5 968 5 093 101,9 % -97 3 403

Andre driftsutgifter 1 510 14 756 1 618 93,3 % 108 1 730

Driftsinntekter -401 -1 752 -399 100,5 % 2 -497

Sum 6 299 18 972 6 312 99,8 % 13 4 635

Rådmannen inkl. plan og strategi 2015 2016

Årsverk 3,20 5,20

Sykefravær (%) 0,00 0,00
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KOMMUNEOVERLEGEN 

 
 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
Kommuneoverlegens hovedoppgaver er knyttet til medisinskfaglig rådgiving innen smittevern, 
folkehelsearbeid, helsemessig beredskap og samhandlingsprosjekter vis-á-vis samarbeidskommuner og 
helseforetak. Kommuneoverlegen har administrativt ansvar for fastlegeordning, daglegevakttilbud, 
turnuslege og fysioterapi, og er også leder for vertskommunesamarbeidet innen miljørettet helsevern for 
seks kommuner på Øvre Romerike.    
 

Økonomi for området 
Forbruket av lønnsmidler er som forventet ut fra budsjett. Merforbruket på driftsutgifter ligger i all 
hovedsak på legetjenesten - og skyldes først og fremst økte kostnader til fastlegeordningen som følge av 
veksten i kommunens innbyggertall. Videre har kostnadene til interkommunal legevakt vært noe høyere 
enn forutsett. Lokal daglegevaktordning i Nannestad ble etablert 1.11.16, men utgjør en marginal del av 
økningen i driftsutgiftene. 
 
Det negative avviket på driftsinntektene kan i hovedsak forklares ved at Nannestad sin kostnadsandel for 
interkommunalt miljørettet helsevern er i 2016 budsjettert som en inntekt. Videre har det vært noe lavere 
inntekter enn forutsatt fra turnuslegerefusjonene. 
 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2016 
Den interkommunale enheten for miljørettet helsevern fikk stabilisert sin drift i 2016, etter at det i 2015 var 
vakanser i stillingene. Ved utgangen av året leverte enheten de tjenestene som den skal levere i henhold til 
samarbeidsavtalen av 2014.   
 
Kommunens legetjeneste totalt sett anses som robust. Fastlegene er stabile og fra 1. november 2016 har 
kommunen en formalisert daglegevakt som betjenes av de tre fastlegesentrene i en rullerende vaktordning. 
Utenom kontortid, i helger og på helligdager er det etablert en interkommunal legevakttjeneste med 
pasientmottak på Jessheim. 
  
KAD/KØH (kommunalt akutt døgntilbud) er fra 2016 et lovpålagt tiltak. KAD/KØH driftes som et 
interkommunalt tiltak med base på Jessheim, og betjenes av fast ansatt lege på dagtid og utenom kontortid 
av fastleger som inngår i en egen vaktordning. I tillegg er KAD/KØH bemannet med nødvendig hjelpe-
personell.  

 
Medarbeidere 
Enheten for miljørettet helsevern har vært fullt bemannet gjennom 2016, med to rådgiverårsverk og med 
kommuneoverlegen som ny leder fra februar måned. Sykefraværet er minimalt. 
 

 

Kommuneoverlegen Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn 3 054 2 920 3 029 100,8 % -25 3 411

Andre driftsutgifter 18 342 12 934 17 336 105,8 % -1 006 15 640

Driftsinntekter -3 699 -2 097 -4 290 86,2 % -591 -3 533

Sum 17 697 13 757 16 075 110,1 % -1 622 15 517

Kommuneoverlegen 2015 2016

Årsverk 2,30 3,00

Sykefravær (%) 2,18 0,96
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ØKONOMI OG STYRING 

 
 

 
 
 

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

Økonomi for området 
Området har et mindreforbruk i 2016 på 315.000 kroner. Hovedårsaken er lavere forbruk på lønn enn 
budsjettert. Dette har sammenheng med vakanser i et par stillinger første halvår 2016. 
 
Inntektene og andre driftsutgifter er i tråd med budsjett. 
 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2016 
Ny Agressoversjon (Milestone 5) ble tatt i bruk i slutten av august på ny MS-SQL plattform med drift hos 
ekstern partner. Det meste av viktige funksjoner i økonomisystemet fungerer etter igangsetting, men noen 
problemer har likevel oppstått. Felles forvaltning hos DGI jobber fortløpende med å løse disse. Det må 
forventes at man må benytte både tid og ressurser også i 2017 for å optimalisere løsningen. 
 
Det jobbes kontinuerlig for å heve kvaliteten ytterligere i styringsdokumenter, økonomiske rapporter, etc. 
Nytt økonomireglement og finansreglement er vedtatt i løpet av 2016. 

 
Medarbeidere 
Økonomi og styring har for tiden ingen vakanser. En innkjøpsrådgiver og en budsjettrådgiver ble ansatt i 
løpet av 2016. Sykefraværet er lavt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomi og styring Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn 8 440 9 559 8 737 96,6 % 297 9 764

Andre driftsutgifter 1 572 1 362 1 631 96,4 % 59 1 554

Driftsinntekter -2 114 -3 407 -2 154 98,1 % -40 -3 699

Sum 7 899 7 514 8 214 96,2 % 315 7 619

Økonomi og styring 2015 2016

Årsverk 13,00 13,80

Sykefravær (%) 3,52 3,95
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ORGANISASJON OG UTVIKLING 

 
 

 
 
 

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

Økonomi for området 
Området går med et mindreforbruk på 1,8 mill. kroner, der hovedårsaken er mindreforbruk på lønn. Dette 
skyldes at en stilling er holdt vakant i hele 2016. I tillegg leide vi ut 80 % av webstillingen til DGI i 2016, noe 
som ikke var budsjettert. Dokument- og service (ansvar 12072) har en prosjektstilling som i 2016 ble lønnet 
fra ansvar 12071. Denne prosjektstillingen er øremerket fjernarkiv for å lukke avvik påpekt av Riksarkivet, 
og vil i 2017 bli lønnet med ledige lønnsmidler fra ansvar 12071. 
 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2016 
Nannestad kommune har hatt utfordringer knyttet til det totale sykefraværet i kommunen over flere år. 
Dette har vært et prioritert område for personalforvaltningen og tatt en del av våre ressurser. Tiltak som 
har vært satt inn utover at vi har videreført overordnet IA-kontakt i kommunen, er blant annet 
nærværsgrupper ute i enhetene. Som tidligere omtalt i dokumentet, har det vært en positiv utvikling 
innenfor sykefraværet. 
 
Oppfølgingen av lærlinger er en utfordrende oppgave som har tatt en del ressurser innenfor personal-
forvaltningen. Det er et viktig område for Nannestad kommune, og vi har oppfylt kravet om 1 lærling pr. 
1.000 innbygger også i 2016. 
 
Nannestad kommune endret sin organisasjonsstruktur med virkning fra 1. januar 2016. Det innebar blant 
annet innføring av enhetsledernivået og en del nye ledere i kommunen. Det er brukt ressurser på leder-
opplæring og innføring av de ulike lederverktøyene ovenfor våre nye ledere. I tillegg har vi gjennomført fire 
lederopplæringskurs i 2016 i regi av personal. Lederopplæringen er gjennomført i samarbeid med NAV 
arbeidslivssenter, hvor målgruppen har vært alle ledere i kommunen i tillegg til hovedtillitsvalgte og 
hovedvernombudet.  

 
 
 

Organisasjon og utvikling Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn 8 870 11 415 10 297 86,1 % 1 427 9 553

Andre driftsutgifter 2 521 2 834 2 986 84,4 % 465 2 490

Driftsinntekter -2 200 -3 433 -2 217 99,2 % -17 -3 106

Sum 9 191 10 816 11 066 83,1 % 1 875 8 936
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Medarbeidere 
Området har oppnådd gode resultater, og man må anse at vi har nådd målene som er satt for enheten 
organisasjon og utvikling. Sykefraværet innenfor området er lavt med et snitt på 6,1 % inkludert lærlinger. 
 
På det overordnede målkortet som vi har en aktiv rolle for å oppnå, så har vi nådd målene som ble satt for 
2016. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i mars 2016 med 88 % deltakelse, noe som må anses 
som meget bra. Nannestad kommune har en positiv utvikling når det gjelder det totale sykefraværet. I 2016 
var det totale sykefraværet på 7,5 %, noe som er en nedgang på 0,4 % siden 2015.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisasjon og utvikling 2015 2016

ÅRSVERK

Organisasjon og utvikling 11,90 11,90

Lærlinger 12,00 12,00

Årsverk totalt 23,90 23,90

SYKEFRAVÆR

Sykefravær (%) 4,83 6,06
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10 BARNEVERN 

 

 
 
 

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

Økonomi for rammeområdet 
Avvik fra budsjett skyldes blant annet merforbruk innen innleie av ekstern saksbehandling og vikartjenester 
grunnet sykefravær, samt en økning i tiltakssaker både i og utenfor hjemmet.  
 
Merforbruk vedrørende barneverntiltak i familien ble varslet underveis i året, og det er varslet økende 
behov for tjenesten de neste årene. Familieteamet har i mindre grad enn tidligere etterkommet 
barneverntjenesten anmodning om tiltak. Dette skyldes blant annet sykdom i familieteamet, og 
overgangen til en mer forebyggende profil. Barneverntjenesten støtter opp om strategien om å styrke 
forebyggende arbeid. Dette har vært fokuset også i 2016 for å unngå mer permanente, inngripende tiltak 
som plassering utenfor hjemmet. I 2016 var antall bekymringsmeldinger 201, en liten økning fra 194 året 
før.    
 
Likeledes ble det varslet merforbruk for tiltak utenfor familien gjennom året. Flere saker har vært avgjort av 
Fylkesnemnda og Tingretten, og har medført flere flyttinger utenfor hjemmet. Fylkesnemnda har også 
pålagt kommunen tiltak i enkeltsaker. Omfattende hjelpetiltak i hjemmet forsøkes alltid i saker av slik 
karakter, med mindre det er en akuttsituasjon for barnet som fører til umiddelbar flytting ut av hjemmet.  
Statens satser ble fordoblet på tiltak vedrørende institusjonsplasseringer m.v. i 2015. Dette førte til høyt 
forbruk på de tiltak som fortsatt løp og ble iverksatt for 2016. Bufetat har avvist refusjoner i flere tilfeller 
enn tidligere. Barneverntjenesten har klaget på disse avslagene, og nye refusjonssøknader er til behandling 
hos Bufetat. Antatt beløp for 2016 som ikke er innvilget er ca. 400.000 kroner.  
 
Avsatte midler på fellesområdet på drøyt 1,6 mill. kroner ble tilført virksomheten høsten 2016 (jfr. k-sak 
80/16, Rapport andre tertial 2016). 
 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2016 
Det er planlagt å utvide bemanningen med å ansette egne familieveiledere så snart kontorlokaler for 
barneverntjenesten er bedre tilpasset. Ansettelse av inntil tre familieveiledere med fleksibel arbeidstid, er 
tenkt å skulle erstatte innleie av eksterne familieveiledere. Disse, sammen med familieteamet, vil i stor grad 
kunne utfylle kommunens behov for egne hjelpetiltak i framtiden.  
 

Barnevern Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn 18 105 17 781 18 100 100,0 % -5 15 778

Andre driftsutgifter 19 849 14 263 17 949 110,6 % -1 900 18 299

Driftsinntekter -7 533 -5 583 -7 533 100,0 % 0 -6 232

Sum 30 421 26 461 28 516 106,7 % -1 905 27 846
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Utviklingen innen tiltak i hjemmet henger blant annet sammen med fortsatt høyt hjelpebehov og 
alvorlighetsgraden i problematikken hos barn/familier.  Det er økt bruk av familieråd og nettverksarbeid. 
Dette er en ønsket utvikling, og noe som vi har høyt fokus på. 
 
I 2016 har vi sett langt mer sammensatt og alvorlig problematikk innen særlig vold mot barn og vold 
mellom partnere. Sakene medførte behov for tjenester fra eksterne kompetansemiljø på tiltakssiden, både 
i og utenfor hjemmet. Dette krever dermed omfattende tiltak og krever mer saksbehandlingsressurser.   
Sentrale utfordringer er å ha tilstrekkelig saksbehandlerkapasitet, og få rekruttert erfarne medarbeidere til 
vakante stillinger.  
 
Sentrale utfordringer har vært å gjennomføre lovpålagte tjenester med særlig fokus på evaluering av tiltak 
og saksbehandlingsoppgaver når sykefraværet er så høyt som i 2016. Videreførte tiltak i 2016 har vært 
fokus på kontroll av faktura og utbetalinger. Det er utarbeidet beregning på alle tiltak i og utenfor hjemmet, 
pr. barn. Det legges inn beregning på hvert enkelt barn og prognose for 2016. Disse beregningene er 
anonymisert og gjøres tilgjengelig for økonomirådgiver i forbindelse med hver månedsrapport. Dette gjør 
det mulig i størst mulig grad å legge en prognose som er realistisk.  
 
Sykefravær/vakante stillinger har vært større enn forventet. Opplæring av nyansatte i perioden, samt 
manglende saksbehandlingskapasitet har medført blant annet manglende evalueringer i henhold til lovkrav 
om evaluering. Fagprogrammet styrer et «minstekrav» til evaluering av saker sammen med foreldre, barn 
og tiltak. Dette har vært mangelfullt i 2016. Av samme årsak har oppfølgingen av søknad om tilsagn på 
refusjoner og oppfølgingen av refusjonskrav medført forsinkelser og avslag eller avkorting av refusjon fra 
Bufetat. Det har lyktes med å ansette fast vikar med midler fra tolke- og konsulentpost, med oppstart  
2. januar 2017.   
 

Resultat- og måloppnåelse 
 

 
 
 
 
 
 

Resultat Resultat Resultat Mål Kostragr. 7 Akershus

Mål Måleparameter 2014 2015 2016 2016 2016 2016

Vurdere hver melding og 

sak iht. internkontroll 

og Kvello-modellen

Vurdere om behovet for tjenester er ti lstede ut fra 

risiko- og beskyttelsesfaktorer
Utført Utført

Utført, LOT 

Meldinger 

utført 

Pågående

Kartlegge og sammenligne barnevernets arbeid med 

sammenlignbare kommuner - finne endringskriterier 

som effektiviserer tjenesten

Utført

Utført, LOT 

Meldinger 

utført 

Pågående

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere

0-17 år
7,9 % 6,8 % 7,1 % 6,9 % 3,8 %

Avdekke skjev-

utvikling, og identifisere 

barn i risiko tidligst 

mulig

Opprettholde faste kontaktpersoner og kontaktmøter 

med samtlige skoler og barnehager. Samtidig, 

opprettholde faste samarbeidsmøter med 

helsestasjon, NAV, politi, kirke, PPT, rus-og psykisk 

helse, familieteam m.fl.

Utført Utført Uført Pågående

Flere elever fullfører 

vgs opplæring
Frafall  på videregående skole 36,0 % 31,0 % 30,0 % Positiv trend 19,0 %

Lave enhetskostnader
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 

barneverntjenesten
11 611 10 004 10 162 9 000 7 970 7 075

Tilpasset omsorgstilbud

Tidlig innsats og forebyggende arbeid

Redusere 

kostnadsnivået i  

barneverntjenesten

Bedret folkehelseprofil

Samfunnsutvikling og attraktive tjenester
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Utførte tiltak i 2016 er gjennomføring av Mobilt Barnevern. Dette har bidratt i stor grad til effektivisering. 
Som eksempel nevnes at fosterhjemsgruppen hadde relativt lite avvik, til tross for høyt sykefravær i denne 
gruppen.  
 
Barneverntjenesten har opprettholdt faste kontaktpersoner og møter for skole og barnehage, samt 
opprettholdt og videreutviklet faste samarbeidsarenaer. Barneverntjenesten har kontroll på andel innkjøp 
utført med avtalepartnere, og har god fakturakontroll helt ned til saksbehandlernivå. Det er utarbeidet 
prognosesystem for hvert område, slik at økonomisk prognose kan gis månedlig.  
 
Implementering av Kvello-modellen er videreført, og to ansatte har fullført videreutdanning. Internkontroll 
og brukerhåndbok har vært under revidering senhøst 2016, og er ferdigstilt januar 2017. 
 

Medarbeidere 
Det er en økning i sykefravær i tjenesten i 2016. Dette skyldes to langtidssykemeldinger, samt tre 
deltidssykemeldinger over tid. Egenmeldt fravær ligger også høyt. Oppfølging og forebygging av 
sykemelding har høy prioritet. Både individuell oppfølging, arbeidsmiljøtiltak og kompetansehevingssatsing 
er deler av dette. IA-plan er utarbeidet.  
 
Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i mars 2016. Denne har høy svarprosent, og viser at de 
ansatte i all hovedsak trives på jobb, og med arbeidsmiljøet. Det kommer tydelige fram i arbeid med 
virksomhetsplan, IA-plan og i medarbeidersamtaler at arbeidet fremstår som krevende i forhold til antall 
saker, og at en høy andel av sykefravær henger sammen med høyt arbeidspress over tid. Tjenesten har 
vesentlig flere saker pr. saksbehandler enn landsgjennomsnittet. I løpet av 2016 har fem ansatte sluttet i 
tjenesten. Det er ansatt i samtlige stillinger, bortsett fra en stilling som fortsatt står vakant. Det har vært få 
kvalifiserte søkere til stillinger som er lyst ut i perioden, og inntrykket dette gir er at det er vanskelig å 
rekruttere erfarne medarbeidere for tiden. Det har videre vært rettet trusler mot barneverntjenesten 
lokalt, både pr. mail og telefon. Det er fokus på HMS-arbeid.  
 

 
 
 
 

Resultat Resultat Resultat Mål Kostragr. 7 Akershus

Mål Måleparameter 2014 2015 2016 2016 2016 2016

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)
-37,7 % -5,0 % -6,7 % -0,3 % - 2,0 %

Barn med undersøkelse eller ti ltak per årsverk 23,4 20,3 21,7
> KOSTRA-

gruppe 7
15,2

Andel undersøkelser med behandlingstid innen

3 måneder
65,0 % 80,0 % 92,0 %

> KOSTRA-

gruppe 7
88,0 % 90,0 %

Nærvær Øke nærværsprosenten 82,2 % 92,0 % 90,2 % 92,5 %

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet 101 619 98 091 97 265
> KOSTRA-

gruppe 7
106 116

Netto driftsutgifter per barn med tiltak 146 531 147 136 143 604
> KOSTRA-

gruppe 7
186 545

Andel undersøkelser som førte til  ti ltak 47,6 % 50,3 % 52,5 %
> KOSTRA-

gruppe 7
39,8 %

Effektiviseringskrav

Motiverte medarbeidere

Andre mål (utenfor kommuneplanen)

Andre indikatorer

God økonomistyring

Barnevern 2015 2016

Årsverk 14,40 14,90

Sykefravær (%) 8,02 9,83
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11 NAV 

 

 
 
 

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

Økonomi for rammeområdet 
NAV Nannestad har i 2016 et mindreforbruk, som i hovedsak kan forklares ved å vise til sen bosetting av 
flyktninger. NAV planlegger bosetting gjennom året i henhold til både ledige plasser på voksenopplæringen 
på Ullensaker, tilgjengelige boliger i kommunen og anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi). I 2016 opplevde NAV at IMDi ikke søkte ut flyktninger for bosetting, grunnet kapasitetsutfordringer 
knyttet til mengdeproblematikk/etterslep fra 2015. Dette, i tillegg til lange ventelister på oppstart ved 
voksenopplæringen i Ullensaker, gjorde at vi avventet bosetting for et mest mulig smidig løp. På 
voksenopplæringen har det i 2016 vært ressurs- og kapasitetsutfordringer knyttet til både klasserom (areal) 
og antall lærere. 
 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2016 
 
HMS, beredskap og sikkerhet i NAV 
NAV bygget i 2016 om sitt mottak for å ivareta sikkerhet og beredskap i egne lokaler. Alle dører ble byttet 
ut til nøkkelkort og egen adgangskontroll. NAV har hatt flere uønskede episoder og meldte avvik. Vi mener 
dette nå er bedre ivaretatt. Det ble i tillegg gjennomført et eget sikkerhetskurs der man kombinerte teori 
og praksis for alle ansatte. Målsettingen er at alle skal kjenne sin rolle om eventuelle episoder av uønsket 
karakter oppstår. I vår medarbeiderundersøkelse (på statlig og kommunal side) scorer vi nå betydelig 
høyere på at de ansattes sikkerhet er forsvarlig ivaretatt. NAV praktiserer både fysisk utestengelse, to i alle 
samtaler og anmeldelse som sanksjoner på saker der det kreves. NAV har gode rutiner for å melde avvik og 
oppfølging av disse. 
 
Kanalstrategi og digitalisering av våre tjenester 
I henhold til kanalstrategi og økt fokus på digitaliserte tjenester tilbyr NAV publikums PCer og selvbetjente 
løsninger på NAV kontoret og eget trådløst nettverk. Dette gjør at besøkende i større grad kan betjene seg 
selv ved hjelp av våre løsninger eller ved bruk av egen smarttelefon. NAV tilbyr planlagt oppfølging til sine 
brukere, og ønsker at alle brukermøter skal bære preg av gode samtaler med fokus på arbeidsrettet service 
og bistand. NAV har ikke opplevd negative tilbakemeldinger på den reduserte åpningstiden. NAV tilbyr 
fortsatt brukersamtaler mellom klokken 8-15 hver ukedag, og ser stadig økning i bruk av skriv til oss ved 
bruk av chat, mail, SMS-korrespondanse og/eller henvendelser til vårt kontaktsenter.  

NAV Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn 12 997 13 275 13 365 97,2 % 368 11 305

Andre driftsutgifter 10 155 9 728 11 365 89,4 % 1 210 9 458

Driftsinntekter -2 140 -739 -2 072 103,3 % 68 -1 973

Sum 21 012 22 264 22 658 92,7 % 1 646 18 790
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Det er en overvekt av brukere av sosialtjenester som henvender seg og møter opp i vårt mottak uten avtalt 
tid om oppfølging. I få av tilfellene er sakene akutt, da NAV overholder alle frister på saksbehandlingstid og 
utbetaler rett ytelse til rett tid. NAV Nannestad har høy servicegrad og svarer på alle henvendelser registret 
til oss innen 48 timer i over 98 % av tilfellene.  
 
NAV har i 2016 kjøpt inn mobiltelefoner til alle ansatte og bærbare PCer til alle utearbeidende ansatte for å 
styrke tilgjengelighet og service for våre brukere. NAV har anskaffet eget videokonferanseutstyr som 
anvendes for brukermøter, arbeidsgiverkontakt og som opplæringsarena/samhandling med andre 
instanser.  
 
NAV sine satsinger for de ulike brukergruppene 
NAV i videregående skole ble i 2016 avsluttet som prosjekt med tilskudd fra fylkeskommunen og Arbeids- 
og velferdsdirektoratet. NAV har et ungdomsteam bestående av tre årsverk som arbeider direkte mot 
Jessheim videregående skole og Nannestad videregående skole. De er utplassert 1-2 dager pr. uke for 
direkte brukeroppfølging og deltakelse i skolens rådgivertjeneste. Målet er færrest mulig ungdom på 
sosialstønad og å få ungdommene til å fullføre treårig videregående skole. NAV har et eget jobbsenter der 
ungdom kan møte opp for bistand til jobbsøk, økonomi og boligveiledning, eller øvrige spørsmål knyttet til 
arbeid og aktivitet. Både gjennomsnittlig stønadslengde og andelen av unge med sosialhjelp (mellom 18-24 
år) er lav i Nannestad. 
 
Andelen av mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde har økt i 2016. NAV ser dette i sammenheng 
med et trangere arbeidsmarked der det stilles høyere krav til utdanning, redusert arbeidsavklarings-
portefølje og økt tilflytting til kommunen. Andelen uføre i kommunen har steget i samme periode. 
 
 

 
 
 
NAV håndhever kravet om aktivitetsplikt for flere av sine ytelser, som sykemeldte, mottakere av 
dagpenger, mottakere på arbeidsavklaringspenger og mottakere av sosialhjelp. Kravet om mobilitet er 
gjeldene, og da både med tanke på reiseavstand til arbeid og i form av å velge andre yrker enn de har 
utdanning eller kompetanse til.  
 
NAV har i 2016 gjennomført satsingen på sykemeldte arbeidstakere. En målsetting er at den sykmeldte må 
være delvis i jobb etter åtte ukers sykefravær dersom ikke sykdom eller arbeidsforhold er til hinder for det. 
Sluttevalueringen for satsingen viser tydelig effekter av forsøket i form av følgende: 
 

 Nedgang i sykefraværsprosenten 

 Økt bruk av gradert sykmelding 

 Færre nye sykefraværstilfeller 

 Nedgang i varigheten på sykmeldingstilfellene 

 Reduksjon i antallet med oppbrukte sykepengerettigheter 
 
NAV Nannestad ser i tillegg en sammenheng med denne satsingen og en betydelig reduksjon av andelen 
nye tilfeller på arbeidsavklaringspenger. Dette er en meget positiv trend. 
 

Januar Januar Januar Januar Januar Januar

Uførepensjonister 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antall uføre 534 501 518 545 556 605

Befolkning 18-66 år 7 347 7 415 7 558 7 689 7 915 8 167

Andel av totalbefolkning 7,3 % 6,8 % 6,9 % 7,1 % 7,0 % 7,4 %

Endring fra januar året før -2,6 % -6,2 % 3,4 % 5,2 % 2,0 % 8,8 %
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I følge NAV sin arbeidsledighetsstatistikk, var den registrerte arbeidsledigheten i Nannestad pr. desember 
2016 på 2,1 %, eller 137 personer. Dette er en nedgang på 25,1 % fra samme tid i fjor, tilsvarende 46 færre 
ledige. Arbeidsledigheten i kommunen er nærmere omtalt i kapittel 4.2. 
 
NAV har i 2016 hatt en gjennomgang av sin flyktningetjeneste med særlig fokus på arbeidsretting etter endt 
introduksjonsprogram.  NAV tilbyr i dag et helhetlig program, i tillegg til opplæring som gis på voksen-
opplæringen i Ullensaker. NAV tilbyr opplæring i kosthold- og ernæring, boveiledning, foreldreveiledning 
(ICDP), økonomisk rådgiving og tilbud om samtaler/veiledning av psykolog. Våre flyktningkonsulenter har 
gjennomført kurs i supported employment, som er et arbeidsrettet tiltak. Målsettingen er å få flyktningene 
vi bosetter raskest mulig ut i arbeid for å få trening i et ordinært jobbmiljø. 
 
I 2016 arrangerte flyktningetjenesten sammen med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging (RVTS) et kurstilbud til flere enheter og virksomheter i kommunen. Dette for å 
utvikle samhandlingen mellom kommunens virksomheter/enheter, i forståelsen av de utfordringer 
flyktninger kan ha når de bosettes i Norge og vår kommune. 
 
NAV ser en økning i andelen brukere som fremsetter søknader om startlån via Husbankens egen nettside. 
Søknaden er helelektronisk og bruker må selv sørge for tilstrekkelig dokumentasjon i egen sak. NAV gjør 
individuelle vurderinger i hver enkelt sak og tilbyr råd og veiledning om ønskelig. Det er vanskeligstilte som 
er målgruppen for tildeling til startlån, og da til kjøp av en enkel og nøktern bolig. Den totale lånerammen 
for 2016 var på 15 mill. kroner.  
 
Økonomisk rådgiver ser en utvikling der brukere oppsøker NAV med forholdsvis store gjeldsutfordringer, 
grunnet høy grad av kredittkortgjeld og omfattende disponeringsproblematikk.   
 

Resultat- og måloppnåelse 
 

 
 
 
 
 
 
 

Resultat Resultat Resultat Mål Kostragr. 7 Akershus

Mål Måleparameter 2014 2015 2016 2016 2016 2016

Trygg og god oppvekst i  

samspill  med 

barnehage, skole og 

fritidsarenaer

Videreføre NAV veileder i  videregående skole

(NY GIV) for å sikre at flere gjennomfører videregående 

skole

Utført Utført Videreføre

Flere elever fullfører 

vgs opplæring
Frafall  på videregående skole 36,0 % 31,0 % 30,0 % Positiv trend 19,0 %

Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til  innbyggere i 

alderen 20-66 år
2,8 % 2,9 % 2,8 % 2,6 %

Andel netto driftsutgifter ti l  økonomisk sosialhjelp 36,3 % 38,7 % 39,5 % 31,0 % 51,4 % 49,9 %

Antall sosialhjelpsmottakere 204 223 223 Positiv trend

Antall sosialhjelpsmottakere under 25 år 46 49 43 Positiv trend

Antall sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for 

barn under 18 år
51 57 72 Positiv trend

Antall mottakere av kvalifiseringsstønad 20 13 14 Positiv trend

Andel deltakere i introduksjonsprogrammet Positiv trend

Andel deltakere i introduksjonsprogrammet med 

overgang til  arbeid/tiltak i  regi av NAV
Positiv trend

Tidlig innsats og forebyggende arbeid

Bedret folkehelseprofil

Andel 

sosialhjelpstilfeller 

reduseres
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NAV Nannestad har hatt god resultat- og måloppnåelse i 2016. NAV kontoret leverer som det tredje beste 
NAV kontoret i Akershus i 2016. 
 

Medarbeidere 
NAV har ansatte som trives på jobb og har følgelig lavt sykefravær både på kommunal og statlig side. Med 
fokus på kompetansehevende tiltak og gode helse- og velferdstiltak for de ansatte sikrer NAV at de ansatte 
setter pris på å komme på jobb. Økt fokus på mobilitet (jobbe der brukerne er) og tilgjengelighet gir våre 
ansatte større grad av fleksibilitet til å utføre sitt arbeid på andre NAV kontor og ute hos arbeidsgivere- og 
brukere. 
 

 
 
 
 
 

  

Resultat Resultat Resultat Mål Kostragr. 7 Akershus

Mål Måleparameter 2014 2015 2016 2016 2016 2016

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)
4,5 % 2,5 % 7,3 % -0,3 % - 2,0 %

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 18-24 

år
4,2 3,6 4,1

> KOSTRA-

gruppe 7

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 25-66 

år
4,5 4,6 4,7

> KOSTRA-

gruppe 7

Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som 

hovedinntektskilde
39,2 % 47,1 % 43,0 %

> KOSTRA-

gruppe 7

Nærvær Øke nærværsprosenten 96,2 % 97,3 % 97,1 % 97,8 %

Netto driftsutgifter ti l  sosialtjenesten per innbygger 1 033 1 066 1 120
> KOSTRA-

gruppe 7
1 725 1 860

Andel netto driftsutgifter ti l  råd, veiledning og sosialt 

forebyggende arbeid
56,7 % 60,0 % 60,3 % 67,0 % 40,0 % 38,0 %

Andre mål (utenfor kommuneplanen)

Andre indikatorer

God økonomistyring

Effektiviseringskrav

Motiverte medarbeidere

NAV 2015 2016

Årsverk 9,40 9,30

Sykefravær (%) 2,71 2,94
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12 SAMHANDLING 

 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet samhandling består av enhetene samhandling, helsestasjon og forebyggende. Helsestasjon 
inkluderer drift av helsesøstertjeneste, jordmortjeneste og skolehelsetjeneste. Forebyggende består av 
forebyggende arbeid, familieveiledning, frisklivssentralen, lavterskeltilbud, kommunepsykolog, fokus på 
samhandling og tilrettelegging for tverrfaglig samarbeid, og samarbeid med lensmannskontor (SLT). 
 

Økonomi for rammeområdet 
Mindreforbruk lønn skyldes vakanser i starten av året for en kommunepsykologstilling og en helsesøster-
stilling. Stillingene er nå besatt. Kommunen mottar også omsøkt driftsstøtte til kommunepsykolog. Da 
denne var ubesatt store deler av 2015/16 er også driftsinntektene redusert.  
 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2016 
Ungdomsundersøkelsen i 2016 viste at det er positiv utvikling i kommunen, og at de aller fleste 
ungdommene samlet svarer at de har gode oppvekstsvilkår. Imidlertid er det indikasjoner som tyder på at 
stadig flere ungdom også i Nannestad har utfordringer i relasjon til sine jevnaldrende. Kommunen tilsatte 
ny fast kommunepsykolog på høsten, og dette vil være et viktig innsatsområde for tjenesten. Funnene i 
ungdomsundersøkelsen får også konsekvenser for tilbudet i LOS-arbeidet. 
 
Tidlig forebygging er et vedvarende fokus i kommunen. I tråd med dette og nye oppgaver i forbindelse med 
samhandlingsreformen, har kommunen styrket jordmortjenesten i 2016. Det er etablert nye, skriftlige 
rutiner for mottak av barn av flyktninger, enslige mindreårige som bosettes i kommunen etter avtale med 
IMDI, barn av asylsøkere på asylmottak og enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssenter eller fosterhjem. 
Dokumentet heter Rutiner vedrørende flyktninger og lovpålagte tjenester 0–18 år.  
 

Resultat- og måloppnåelse 
 

 

Samhandling Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn 10 338 10 623 11 143 92,8 % 805 9 981

Andre driftsutgifter 1 649 1 077 1 828 90,2 % 179 1 297

Driftsinntekter -1 595 -1 229 -1 811 88,1 % -216 -1 982

Sum 10 392 10 471 11 160 93,1 % 768 9 296

Resultat Resultat Resultat Mål Kostragr. 7 Akershus

Mål Måleparameter 2014 2015 2016 2016 2016 2016

Oppfølging foresatte og 

barn etter fødsel

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter 

hjemkomst
99,0 % 102,0 % 72,0 % 100,0 % 97,0 % 87,0 %

Avdekke helsemessige 

problem hos barn i 

tidlig skolealder

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen 

utgangen av 1. skoletrinn
111,0 % 94,0 % 92,0 % 100,0 % 96,0 % 94,0 %

Tilby barn og familier lavterskel familieveiledning
39 familier fått 

ti lbud

49 familer fått 

ti lbud
Videreføre

Utarbeide tiltak for ansatte i  kommunen ved bekymring 

for barn ifm. vold i  nærerelasjoner, hatkriminalitet, 

rus, psykisk helse m.m.

Ny brosjyre: "Når 

du er bekymret for 

et barn" 

Videreføre

Tidlig innsats og forebyggende arbeid

Bistå barn og familier 

på et tidlig tidspunkt
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Helsesøstertjenesten ble styrket med en fast stilling i 2016. Det har medført mer tilstedeværelse på 
skolene, noe som er sentralt for å kunne tilby barn og familier tidlig hjelp. Satsningen på hjemmebesøk til 
nyfødte er videreført.  
 
Frisklivstjenesten har god deltagelse og er et kjent tilbud for kommunens fastleger. Deltagerne melder om 
økt livskvalitet, flere relasjoner og endret livsstil. Flere er tilbake i jobb. Dette er en ressurseffektiv tjeneste 
som det vil være fordelaktig for kommunen å styrke både med hensyn til totale utgifter spart for andre 
tjenester og i form av økt deltagelse i arbeids- og samfunnsliv, samt økt livskvalitet for den enkelte. 
 
Familieteamet har i samarbeid med Helsesøstertjenesten etablert lavterskel familieveiledertilbud, og 
inkluderer også dette i kommunens LOS-arbeid. Dette gir familier lettere og raskere muligheter for hjelp og 
vil på sikt også avlaste barneverntjenesten og redusere kommunens utgifter. 

 
Medarbeidere 
Ansattgruppen i virksomheten har vært stabil over tid. Sykefraværet i 2016 stammer i all hovedsak fra 
langtidssykefravær. Det er utarbeidet oppfølgingsplaner og søkt om tilretteleggingstilskudd i henhold til 
kommunens IA-arbeid. 
 

 
 
 
 

Resultat Resultat Resultat Mål Kostragr. 7 Akershus

Mål Måleparameter 2014 2015 2016 2016 2016 2016

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i  

måneden eller oftere, 7. trinn
4,0 % 1,7 % 5,6 %

Opprettholde

lavt nivå
5,4 %

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i  

måneden eller oftere, 10. trinn
2,7 % 0,0 % 6,9 %

Opprettholde

lavt nivå
5,1 %

Flere elever fullfører 

vgs opplæring
Frafall  på videregående skole 36,0 % 31,0 % 30,0 % Positiv trend 19,0 %

Bidra i å forebygge 

livsstilsrelaterte 

sykdommer

Økt satsing på folkehelse som en integrert del av 

kommunens tjenester

Frisklivs-

koordinator og 

koordinert planverk

Videreføre

Utvikle planer i  samsvar med hensynet til  "barnets 

beste" jfr. barnekonvensjonens art. 3

Innspill  fra elevråd 

og EKOM
Videreføre

Vektlegge barn og unges synspunkter i  utbyggingssaker 

som påvirker deres oppvekstvilkår jfr. 

barnekonvensjonens art. 12

Elevenes 

kommunestyre
Videreføre

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)
-2,9 % 6,9 % -0,3 % - 2,0 %

Nærvær Øke nærværsprosenten 92,8 % 94,6 % 93,3 %

Netto driftsutgifter per innbygger i  kroner, 

kommunehelsetjenesten
2 538 2 702 2 819

> KOSTRA-

gruppe 7
2 226 2 312

Netto driftsutgifter ti l  forebygging, helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste per innbygger 0-20 år
1 918 1 861 1 945

> KOSTRA-

gruppe 7
2 208 2 157

Netto driftsutgifter ti l  forebyggende arbeid, helse per 

innbygger
170 120 169 132 172 212

God økonomistyring

Motiverte medarbeidere

Andre mål (utenfor kommuneplanen)

Andre indikatorer

Bedret folkehelseprofil

Nulltoleranse for 

mobbing

Samfunnsutvikling og attraktive tjenester

Utarbeide område-plan 

for nye områder i  

Nannestad sentrum

Samhandling 2015 2016

Årsverk 15,70 16,10

Sykefravær (%) 7,19 5,44
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13 SKOLE 

 

 
 
 

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

Økonomi for rammeområdet 
Samlet forbruk på 99 % vurderes som et godt resultat. Det var merforbruk på to av skolene grunnet 
lovpålagte tiltak rundt enkeltelever, samt mindreinntekter fra refusjonskommuner og foreldrebetaling SFO. 
Noe mindreforbruk på de andre tre skolene og i PPT. Mindreforbruket skyldes ulike faktorer som lavere 
lønnsutgifter til nytilsatte/vikarer, merinntekter SFO og mindreforbruk til skoleskyss. PPT har utsatt et 
større innkjøp av nye tester i påvente av nyeste utgave. Statstilskudd til økt lærertetthet på 1.-4. trinn var 
ikke budsjettert for 2016, noe som påvirker regnskapet i positiv retning. 
 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2016 
En permanent og økende utfordring er elever med store særskilte behov som medfører lovpålagte tiltak i 
form av øremerkede lærer- og assistentressurser. Dette går sterkt utover de ressursene skolene har til 
tilpassing innen ordinær undervisning for alle elever og kan i enkelte tilfeller gå utover tilgjengelige 
budsjettrammer på den enkelte skole. Elevenes behov er i noen tilfelle av en slik art at de krever 
kompetanse som går utover det skolene har pr. i dag. 
 
Det er stort behov for tiltak på skolenes uteområde, både omfattende grunnarbeider og fornyet utstyr til 
tilrettelagte aktiviteter. Det er satt i gang et omfattende arbeid for å kartlegge behov og kostnadsberegne 
nødvendige tiltak. Arbeidet munner ut i handlingsplaner for alle barneskolene som legges fram til 
behandling tidlig i 2017. 

 
Kapasitet og tidsmessige lokaler på ungdomstrinnet har vært en utfordring over tid, som får sin løsning med 
utbygging og rehabilitering av Nannestad ungdomsskole som ferdigstilles i 2017. Det blir et stort løft for 
kommunen. Elever og lærere har denne høsten vært plassert i brakker, noe som stort sett har fungert greit 
pga. positiv innstilling blant elever og lærere, samt god oppfølging og kommunikasjon med  
prosjektledelsen i byggeprosjektet. 
 
 
 
 

Skole Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn 145 581 134 306 144 670 100,6 % -911 137 911

Andre driftsutgifter 27 400 21 966 29 747 92,1 % 2 347 30 416

Driftsinntekter -33 978 -22 693 -33 973 100,0 % 5 -32 303

Sum 139 003 133 579 140 444 99,0 % 1 441 136 024



Nannestad kommune 
Årsrapport 2016 

65 

 

 

Resultat- og måloppnåelse 
 

 
 
Det gjøres oppmerksom på at virksomheten skole sammenligner seg med KOSTRA-gruppe 7 og lands-
gjennomsnittet (øvrige virksomheter har andre sammenligningsgrunnlag).  

 
Det har vært et stort fokus å tilpasse ordinær undervisning slik at behovet for spesialundervisning 
reduseres. Dette har vært et felles endringsarbeid i skole og PPT.  Dette har gitt synlige resultater. Den 
samlede andelen av elever som får spesialundervisning har gått ned fra 9,3 % i 2014, 8,5 % i 2015 og til  
6,9 % i 2016.  

Resultat Resultat Resultat Mål Kostragr. 7 Landet

Mål Måleparameter 2014 2015 2016 2016 2016 2016

Andel elever i  grunnskolen som får 

spesialundervisning, 1.-4. trinn
5,6 % 3,8 % 3,5 % Positiv trend 4,5 % 5,1 %

Andel elever i  grunnskolen som får 

spesialundervisning, 5.-7. trinn
10,7 % 10,8 % 8,8 % Positiv trend 8,3 % 9,2 %

Andel elever i  grunnskolen som får 

spesialundervisning, 8.-10. trinn
13,1 % 12,5 % 9,6 % Positiv trend 9,6 % 10,1 %

Vurdering for læring 7. trinn 3,8 3,9 4,2 Positiv trend 3,9

Vurdering for læring 10. trinn 3,0 3,3 3,2 Positiv trend 3,3

Støtte fra lærerne 7. trinn 4,2 4,4 4,6 Positiv trend 4,4

Støtte fra lærerne 10. trinn 4,0 4,1 3,9 Positiv trend 4,0

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 38,9 39,6 40,7 Positiv trend 41,2

Andel elever laveste mestringsnivå,

lesing 5. trinn 
42,9 % 28,1 % 31,3 % Positiv trend 25,4 %

Andel elever laveste mestringsnivå,

lesing 8. trinn 
36,2 % 35,4 % 31,1 % Positiv trend 27,3 %

Andel elever laveste mestringsnivå,

regning 5. trinn 
41,8 % 37,8 % 29,1 % Positiv trend 23,0 %

Andel elever laveste mestringsnivå,

regning 8. trinn 
41,8 % 40,3 % 39,2 % Positiv trend 29,7 %

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i  

måneden eller oftere, 7. trinn
4,0 % 1,7 % 5,6 %

Opprettholde

lavt nivå
5,5 %

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i  

måneden eller oftere, 10. trinn
2,7 % 0,0 % 6,9 %

Opprettholde

lavt nivå
5,1 %

Flere elever fullfører 

vgs opplæring
Frafall  på videregående skole 36,0 % 31,0 % 30,0 % Positiv trend 23,0 %

Bidra i  å forebygge 

livsstilsrelaterte 

sykdommer

Økt fysisk aktivitet på skolene Utført
Trivselsledere 

på alle skoler

Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år, 

grunnskolesektor
92 327 92 219 98 500

> KOSTRA-

gruppe 7
100 297 107 307

Netto driftsutgifter per innbygger 6-9 år, SFO 7 321 4 481 3 543
> KOSTRA-

gruppe 7
3 361 4 017

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)
-2,7 % -0,9 % 1,0 % -0,3 % - 2,0 %

Effektiviseringskrav
Korrigerte brutto driftsutgifter ti l  grunnskolesektor, 

per elev
102 829 102 039 108 907

> KOSTRA-

gruppe 7
114 141 116 462

Nærvær Øke nærværsprosenten 93,8 % 93,8 % 94,3 %

Lærertetthet, 1.-7. årstrinn 16,4 15,8 15,4 Positiv trend 13,2

Lærertetthet, 8.-10. årstrinn 15,5 15,5 15,6 Positiv trend 14,0

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale 

med godkjent utdanning 
96,8 % 95,9 % 89,5 % Positiv trend 95,5 %

Bedret folkehelseprofil

Tidlig innsats og forebyggende arbeid

Redusert bruk av 

spesialundervisning

Tilstrekkelig kvalitet

Styrke elevens utvikling, 

trivsel og mestring

Motiverte medarbeidere

Andre mål (utenfor kommuneplanen)

Andre indikatorer

Økt leseferdighet

Økt mattekunnskaper

Nulltoleranse for 

mobbing

Samfunnsutvikling og attraktive tjenester

Lave enhetskostnader

God økonomistyring
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Klasseledelse og vurdering for læring har vært jobbet systematisk med på alle skoler. Dette har gitt synlige 
resultater. På elevundersøkelsens indikatorer «Støtte fra lærerne» og «Vurdering for læring» viser jevnt 
stigende resultater, dette gjelder spesielt på barnetrinnet. Resultatet på 7. trinn er nå over lands- 
gjennomsnittet. Antall elever pr. lærer er relativt stabilt og ligger høyt sammenlignet med landet. Økning i 
andel undervisningspersonale som ikke har godkjent utdanning er bekymringsfullt. Dette motvirkes bl.a. 
gjennom kommunens utnyttelse av statlige tilskudd til gjennomføring av PPU. 
  
Mobbing viser en høyere prosentandel i 2016 enn foregående år. Veiledningen i Skoleporten påpeker at 
tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. 7. trinn er som landsgjennomsnittet, mens for 10. 
trinn ligger det noe over. Det vil bli gjennomført nærmere undersøkelser i samarbeid med Nannestad 
ungdomsskole. Over tid viser andelen elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver en reduksjon, i 
tråd med målsettingen. Tallene ligger dog fremdeles over landsgjennomsnittet. KOSTRA-tallene viser at 
Nannestad er effektive på skoledrift. Tallene viser tydelig at gjennomførte tiltak for å effektivisere driften 
på SFO har fungert etter hensikten.  

 
Medarbeidere 
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i alle enheter og på virksomhetsnivå. Svarprosenten varierte 
mellom 77 % og 100 %. Satsingsområder med tilhørende tiltak er iverksatt i etterkant av undersøkelsen og 
dokumenteres bl.a. i enhetenes IA-planer. Systematisk kompetansebygging i tråd med vedtatte 
kompetanseplaner gjennomføres innen skole og SFO hvert år. Dette gir både økt kvalitet i tjenestene som 
ytes og påvirker medarbeidertilfredshet positivt.  
 
Sykefraværet i virksomheten er overveiende lavt. Dette skyldes godt arbeid med arbeidsmiljø og en ledelse 
som vektlegger involvering av medarbeiderne, samt kombinasjon av krav og støtte. 2 av 11 enheter har 
sykefravær over 10 %. Begge er skolefritidsordninger. Lavt antall årsverk, gjør at enkeltpersoners fravær  
kan slå ut så mye som 20 % på fraværsstatistikken. Det er iverksatt ulike organisatoriske tiltak, arbeids- 
miljøtiltak synliggjort i IA-planen samt nærværsarbeid i samarbeid med organisasjon og utvikling. I forhold 
til årsverk, gjøres det oppmerksom på at vakante stillinger ikke framkommer i tallene for 2016. 
 

 

Skole 2015 2016

ÅRSVERK

Skole felles 3,30 1,80

PPT 7,92 9,30

Maura skole/sfo 47,55 44,36

Preståsen skole/sfo 47,78 49,49

Eltonåsen skole/sfo 27,55 27,26

Kringler-Slattum skole/sfo 16,31 15,18

Nannestad ungdomsskole 62,52 53,22

Årsverk totalt 212,93 200,61

SYKEFRAVÆR

Skole felles 0,74 1,70

PPT 2,03 4,92

Maura skole 8,72 8,17

Maura sfo 21,06 23,32

Preståsen skole 3,88 5,67

Preståsen sfo 6,89 4,06

Eltonåsen skole 7,20 5,64

Eltonåsen sfo 6,37

Kringler-Slattum skole 2,84 2,93

Kringler-Slattum sfo 12,76

Nannestad ungdomsskole 6,01 4,99

Sykefravær totalt 6,22 6,23



Nannestad kommune 
Årsrapport 2016 

67 

 

14 BARNEHAGE 

 

 
 
 

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

Økonomi for rammeområdet 
Samlet for virksomhet barnehage samsvarer regnskapet bra med budsjett. Det har vært et merforbruk i 
Midtbygda barnehage som skyldes store vikarutgifter som følge av sykefravær. De andre barnehagene har 
hatt et forbruk litt under budsjettet. På barnehage felles har forbruket vært tilnærmet lik budsjett. 
Mindreinntekt på refusjon fra andre kommuner er kompensert av noe mindre utgift til kommunalt tilskudd 
til private barnehager pga. variasjoner i barnegruppene. 
 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2016 
Pr. 15. desember 2016 hadde 639 barn plass i barnehage, noe som er en økning på 13 barn fra samme tid i 
2015. Plan for barnehagekapasitet mot 2030 er lagt fram til politisk behandling. Barnehage har vært egen 
virksomhet fra årsskiftet. Samtidig ble Kringler-Slattum barnehage egen enhet. Enhetsleder i Kringler- 
Slattum fyller både denne rollen og 50 % stilling som pedagogisk leder. Barnehageadministrasjonen ble fra 
august styrket med en barnehagefaglig rådgiver i deltidsstilling. Nytt fagsystem for opptak og 
administrasjon av barnehageplasser er tatt i bruk og dette gir økt digitalisering. Svingninger i barnegrupper 
gjør det utfordrende å tilpasse personalet i enkeltbarnehager. Utvidede moderasjonsordninger har medført 
merarbeid i administrasjonen, mindre inntekt til kommunale barnehager og økte utgifter i refusjoner til 
private barnehager.   
 
Prosjektet med ungdomsskolegutter som jobber som lekeressurser er gjennomført i alle de kommunale 
barnehagene. Enhetslederne opplever sin rolle som utfordrende i forhold til å ha nok tid til ledelse, 
oppfølging av medarbeidere og pedagogisk arbeid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Barnehage Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn 45 965 40 642 45 766 100,4 % -199 44 046

Andre driftsutgifter 54 788 53 926 55 255 99,2 % 467 48 825

Driftsinntekter -14 479 -10 625 -14 934 97,0 % -455 -13 473

Sum 86 274 83 943 86 087 100,2 % -187 79 399
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Resultat- og måloppnåelse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat Resultat Resultat Mål Kostragr. 7 Akershus

Mål Måleparameter 2014 2015 2016 2016 2016 2016

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 23,8 % 26,0 % 30,0 %
> KOSTRA-

gruppe 7
33,7 % 32,3 %

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent 

barnehagelærerutdanning
75,4 % 75,8 % 88,1 %

> KOSTRA-

gruppe 7
89,1 % 86,3 %

Andel ansatte menn til  basisvirksomhet i  barnehagene 8,8 % 8,9 % 8,8 %

Videreutvikle 

prosjekt om 

lekeressurser

6,9 % 9,2 %

Gjennomføre målrettede tilsyn etter lov om barnehager Utført
2 stedlige 

ti lsyn
4 tilsyn

Nulltoleranse for 

mobbing

Øke personalets relasjonskompetanse og kunnskap 

om mobbing i  barnehagen, samt styrke barns sosial 

kompetanse bl.a. ved aktiv bruk av "det er mitt valg"

Utført Utført

Skriftl ige 

rutiner, og 

gjennomføre 

kurs

Økt miljøbevissthet Følge opp miljøfyrtårnkrav Utført Utført Utført
Videreføre 

sertifisering

Bidra i  å forebygge 

livsstilsrelaterte 

sykdommer

Økt fysisk aktivitet i  barnehagene Utført Faste turdager

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år, barnehager 123 105 115 544 122 253
> KOSTRA-

gruppe 7
130 439 135 081

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i  kommunale 

barnehager
11 384 11 755 11 394

> KOSTRA-

gruppe 7
11 724 11 698

Tilpasse bhg kapasitet 

etter behov

Videreutvikle et nært samarbeid mellom samtlige bhg 

bl.a. gjennom samordnet opptak
Utført Utført Utført

Økt fleksibelt 

opptak

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)
1,3 % 7,5 % -0,2 % -0,3 % - 2,0 %

Effektiviseringskrav
Korrigerte brutto driftsutgifter per oppholdstime i 

kommunale barnehager
57 57 59

> KOSTRA-

gruppe 7
57 59

Nærvær Øke nærværsprosenten 90,2 % 87,5 % 90,7 %

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 88,0 % 85,0 % 85,0 %
> KOSTRA-

gruppe 7
91,1 % 92,4 %

Andel barn i  kommunale barnehager ift. alle barn i  

barnehage
46,5 % 44,4 % 43,7 %

> KOSTRA-

gruppe 7
53,7 % 46,9 %

Andel barn i  barnehage med oppholdstid 33 timer eller 

mer per uke
97,0 % 96,9 % 97,8 %

> KOSTRA-

gruppe 7
96,5 % 99,1 %

Andel barn i  barnehage med oppholdstid 32 timer eller 

mindre per uke
3,0 % 3,1 % 2,2 %

> KOSTRA-

gruppe 7
3,5 % 0,9 %

Motiverte medarbeidere

Andre mål (utenfor kommuneplanen)

Andre indikatorer

Tilstrekkelig kvalitet

Styrke barns utvikling 

og aktivitets-

muligheter

Bedret folkehelseprofil

Samfunnsutvikling og attraktive tjenester

Lave enhetskostnader

God økonomistyring
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Medarbeidere 
Variasjon i årsverk skyldes engasjementer i forhold til barn med særlige behov. Det har vært en del 
langtidssykemeldte pga. ulike helseplager. Ledelsen deltar på kurs, og det jobbes bevisst for å øke 
nærværsprosenten i de enkelte barnehagene. Virksomheten har gjennomført følgende kurs;  
tilrettelegging for å komme raskere tilbake etter sykdom, fokus på arbeidsmiljø og IA-nærvær i 
personalmøter, ergonomikurs i samarbeid med HMS senteret, sosiale tiltak og innkjøp av 
påkledningsbenker i garderober.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barnehage 2015 2016

ÅRSVERK

Barnehage felles 1,80

Bjerke barnehage 15,70 15,20

Midtbygda barnehage 20,45 21,15

Holter barnehage 19,70 19,50

Kringler-Slattum barnehage 6,60 6,60

Årsverk totalt 62,45 64,25

SYKEFRAVÆR

Barnehage felles 0,00 0,00

Bjerke barnehage 9,70 10,60

Midtbygda barnehage 12,63 16,85

Holter barnehage 6,25 9,61

Kringler-Slattum barnehage 12,18 14,89

Sykefravær totalt 9,84 12,52
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15 KULTUR 

 

 
 
 

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

Økonomi for rammeområdet 
Det er et samlet mindreforbruk på lønn på 144.000 kroner. Virksomheten har god kontroll på 
lønnsbudsjettet jevnt over på alle funksjonene. Kulturskolen har et lite merforbruk. Dette skyldes noe 
vikarbruk ved sykdom. Her er det kommet inn en tilnærmet inntekt på refundert sykelønn.  
 
Et merforbruk på andre driftsutgifter skyldes i hovedsak øvrige kulturformål og kulturskolen. På øvrige 
kulturformål er det blitt brukt midler til Nannestadfestivalen, markedsføring samt leie av telt m.m. 
Merforbruket på kulturskolen gjelder kjøp av nye musikkinstrumenter med tilbehør, i tillegg er det kjøpt en 
oppgradering i Visma for å integrere kulturskolen. I løpet av året er det også blitt leid inn lydanlegg fra 
Rubicon med teknikker.  
 
Driftsinntektene er i hovedsak i tråd med budsjett.  
 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2016 
I 2016 har det blitt gjennomført følgende: 

 Gjennomført markeringen av 8. mai og 17. mai 

 Bidratt som samarbeidspartner til Nannestadfestivalen 

 Avviklet «kulturskolenatten» i forbindelse med Nannestadfestivalen 

 Åpnet aktivitetssenter på biblioteket 
 
Kulturadministrasjonen har jobbet med følgende: 

 Kulturminneplan er lagt frem til sluttbehandling, og endelig vedtatt 

 Spillemiddelsøknader 

 Oppgradert storsalen med nytt lysanlegg 

Kultur Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn 8 351 8 301 8 495 98,3 % 144 7 914

Andre driftsutgifter 4 704 2 640 4 463 105,4 % -241 6 840

Driftsinntekter -3 022 -1 436 -3 036 99,5 % -14 -4 735

Sum 10 034 9 505 9 922 101,1 % -112 10 018
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Nannestad bibliotek: 

 Ferdigstilt kulturarena i biblioteket, som brukes til alle bibliotekets arrangementer 

 Ferdigstilt kulturprogram 

 Planlagt åpning av aktivitetssenter hver fredag for seniorer 
 
Nannestad kulturskole: 

 Har fått nytt fagsystem (Speedadmin) som fungerer etter intensjonen 

 Har tatt inn flere elever i gruppeundervisningen og dermed økt antallet elever på skolen. Søkerantallet 
er fortsatt like stort som fører til lang venteliste (ca. 300 elever) 

 Startet et omfattende samarbeid med skolekorpset på Eltonåsen og Maura skole som fikk stor interesse  

 Fremført mange konserter og forestillinger med god kvalitet i Nannestad og nærkommunene 

 Har vært en større ressurs i år enn tidligere år for hele øvre Romerike i forbindelse med levering av 
kulturelle tjenester gjennom arrangementer på hoteller, OSL, shoppingsentre, private bedrifter og 
foreninger    

 
Øvrige hendelser: 

 Gjennomført arrangementer for voksne – forfatterkvelder, bokbad, foredrag, åpen cafe, senior surf, 
strikkekafè, konserter m.m. Flere i samarbeid med frivillighetssentralen og lokale lag og foreninger 

 Gjennomført arrangementer for barn og unge – forestillinger, bokprat, påskeeggjakt, 
lørdagsverksteder, sommerleskampanje m.m. I tillegg er det gjennomført formidling for en rekke 
klasser og barnehagegrupper.  

 
Resultat- og måloppnåelse 
 

 

Resultat Resultat Resultat Mål Kostragr. 7 Akershus

Mål Måleparameter 2014 2015 2016 2016 2016 2016

Antall arrangementer - den kulturelle spaserstokken 20 12

Antall arrangementer - seniorsurf 6 6

Antall deltakere - eldreuke 90 80

Samarbeid med barnevern om forebyggende innsats 

innen bibliotek, kulturskole og frivil l ig kulturliv

Sam-arbeid 

NAV og 

k.skole

Årlige møter

Antall arrangementer for alle i  ti lknytning til  

sommerferien (aktivitetsuke)
10 10

Antall arrangement i biblioteket for barn og unge 19 4

Antall arrangementer - den kulturelle skolesekken 19

Økt leseferdighet Antall bokutlån fra biblioteket per innbygger 2,4 2,6

Antall ti lbud i skolens ferier 10 10

Antall aktive turgrupper

Antall aktive trenings-/aktivitetsgrupper

Andel elever (brukere) i  grunnskolealder i  kommunens 

musikk- og kulturskole,

av antall barn i alderen 6-15 år

13,2 % 12,7 % 14,6 % 13,5 % 12,0 %

Antall publikum i kulturskolen 8 500

Antall besøk i biblioteket per innbygger 1,7 1,7

Antall utgitte publikasjoner med oversikt over 

aktiviteter 
0 3

Bidra i å forebygge 

livsstilsrelaterte 

sykdommer

Tilpasset omsorgstilbud

Det er etablert tjenester 

iht. omsorgstrappen

Tidlig innsats og forebyggende arbeid

Trygg og god oppvekst i  

samspill  med 

barnehage, skole og 

fritidsarenaer

Bedret folkehelseprofil
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Medarbeidere 
Oversikten viser faste ansatte for 2016. Det er flere engasjementer/vikarer som gjør tallene noe lavere enn 
de ville ha vært med bare faste ansatte. Det gjelder blant annet 1 årsverk i biblioteket, og 0,4 årsverk i 
kulturskolen. Kulturvirksomheten har hatt noe høyere sykefravær i 2016 mot 2015. Sykefraværet var høyt 
til 1. tertial, men hadde gått ned til 2. tertial, og har holdt seg lavt i siste del av året.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat Resultat Resultat Mål Kostragr. 7 Akershus

Mål Måleparameter 2014 2015 2016 2016 2016 2016

Utarbeide område-plan 

for nye områder i  

Nannestad sentrum

Kartlegge og verdisette 40 friluftlivsområder i  

Nannestad, og spesielt ved tettsteder
0 I løpet av 2018

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)
0,8 % 1,6 % -1,1 % -0,3 % - 2,0 %

Nærvær Øke nærværsprosenten 95,3 % 94,8 % 94,2 % 95,3 %

Netto driftsutgifter ti l  kultursektoren per innbygger 1 494 1 505 1 695
> KOSTRA-

gruppe 7
1 500 1 971

Netto driftsutgifter ti l  folkebibliotek per innbygger 313 316 363
> KOSTRA-

gruppe 7
256 267

Netto driftsutgifter ti l  idrett per innbygger 105 256 77
> KOSTRA-

gruppe 7
152 152

Netto driftsutgifter ti l  aktivitetstilbud barn og unge per 

innbygger 6-18 år
1 418 1 163 1 301

> KOSTRA-

gruppe 7
900 1 121

Netto driftsutgifter ti l  kommunale kultur- og 

musikkskoler per innbygger
339 320 358

> KOSTRA-

gruppe 7
285 257

Tilskudd til  frivil l ige barne- og ungdomsforeninger per 

lag som mottar ti lskudd
216 000 396 000 56 500 17 175 35 406

Antall frivil l ige lag som mottar kommunale 

driftstilskudd
17 20 12 998 1 177

Kommunale driftstilskudd til  lag og foreninger per lag 

som mottar ti lskudd
50 706 136 800 67 917 52 695 66 331

Samfunnsutvikling og attraktive tjenester

God økonomistyring

Motiverte medarbeidere

Andre mål (utenfor kommuneplanen)

Andre indikatorer

Kultur 2015 2016

ÅRSVERK

Kultur 2,50 2,60

Kulturskole 5,79 6,02

Bibliotek 3,50 2,50

Årsverk totalt 11,79 11,12

SYKEFRAVÆR

Sykefravær (%) 5,17 5,84
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16 STØTTETJENESTEN 

 

 
 
 

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

Økonomi for rammeområdet 
Virksomheten har jevnlig gjennomgått budsjett og regnskap i detalj, både internt i virksomheten og i 
drøftingsmøter med økonomi og styring. 
 
Myrstad bokollektiv har et merforbruk på overtid. Dette skyldes at enheten i perioder har vært nødt til å 
styrke bemanningen rundt et par brukere som ikke har 1:1 bemanning. Det er også merforbruk på 
medisinsk forbruksmateriell, medikamenter og medisinsk utstyr. Dette skyldes at enheten har en 
institusjonsplass og som medfører at kommunen må betale for bl.a. medisiner og medisinsk utstyr til 
brukeren fyller 18 år. 
 
Kompetanse og arbeidssenter har et merforbruk på lønn. Dette skyldes at enheten har vært nødt til å leie 
inn 80 % stilling på midlertidige arbeidsavtaler rundt to nye ressurskrevende brukere som hadde krav på 
arbeidstilbud f.om august 2016. Det er også merforbruk på driftsutgifter grunnet reparasjoner på lastebilen 
og leasing bil. I tillegg har enheten manglet vedlager, men det har vært jobbet systematisk for å finne andre 
inntektskilder for å dekke noe av inntektstapet.  
 
Prestmosen omsorg og avlastningsbolig har et merforbruk på ekstrahjelp og styrbare vikarer. Dette 
skyldes at enheten har gitt lovpålagt avlastning til flere barn/ungdommer som det ikke er tatt høyde for i 
budsjettet. I tillegg har grunnbemanningen ved enheten vært for lav. 
 
Konsulenttjenester for funksjonshemmede har hatt økning av antall søknader om lovpålagt avlastning. 
Dette har medført merforbruk på kjøp av avlastningsplasser.  
 
Boveiledertjenesten har hatt merforbruk på overtid dette skyldes blant annet at det har vært behov for å 
styrke bemanningen på natt rundt et par brukere ved å omgjøre hvilende til våken nattevakt over en 
periode. 
 
Rus- og psykisk helsetjeneste og boveiledertjenesten har merforbruk på drift og vedlikehold av leie biler. 
Dette skyldes at det er innført GPS og elektroniske kjørebøker i alle leasing bilene, dette er det ikke tatt 
høyde for i budsjettet.    
 
 
 

Støttetjenesten Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn 66 793 65 152 66 176 100,9 % -617 62 158

Andre driftsutgifter 12 594 6 654 12 674 99,4 % 80 8 876

Driftsinntekter -22 244 -17 880 -22 651 98,2 % -407 -16 871

Sum 57 142 53 926 56 199 101,7 % -943 54 163
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Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2016 
Virksomheten har gjennomført en kostnadsberegning i forhold til ferieavvikling på følgende enheter: 
Boveiledertjenesten, Myrstad bokollektiv, Prestmosen omsorg og avlastningsbolig. Det viser seg at det ikke 
er mulig å redusere bemanningen ved ferieavvikling på disse tjenestestedene, noe som det ikke fullt ut er 
tatt høyde for i budsjettet. Dette vil føre til et merforbruk også i 2017 på denne budsjettposten.  
 
Konsulenttjenester for funksjonshemmede har i 2016 mottatt en jevn økning på søknader om 
støttekontakt, avlastningstilbud og brukerstyrt personlig assistanse. Hvis denne trenden fortsetter utover i 
2017, er det bekymringsfullt i forhold til budsjettet for 2017.  
 

Resultat- og måloppnåelse 
 

 
 
 

 Virksomheten har jobbet målbevisst i hele 2016 for å redusere sykefraværet og øke arbeidsnærværet 
på arbeidsplassen. Dette har medført reduksjon i sykefraværet på nesten alle enheter 

 Det er etablert gode rutiner i forbindelse med måneds- og tertial rapporteringer med virksomhetsleder, 
konsulent for funksjonshemmede og enhetslederne. Dette har tilført at vi i fellesskap har diskutert 
forslag til løsninger for å redusere merforbruket i virksomheten 

 Det er blitt jobbet systematisk og kontinuerlig med å redusere bruk av vikarbyråer på de ulike enhetene 
og i enkelte BPA tiltak 

 Virksomheten har sett behov for en intern opprydding og det er utarbeidet nye kriterier for de ulike 
tjenestene som tilknyttet Rus – og psykisk helsetjeneste, for kvalitetssikring og for å gi en tydeligere 

Resultat Resultat Resultat Mål Kostragr. 7 Akershus

Mål Måleparameter 2014 2015 2016 2016 2016 2016

Antall brukere tilknyttet boveiledertjenesten 18 34 36

Antall bemannede omsorgsboliger for PU 27 32 30

Tilpasse og øke antall arbeids/aktivitetstilbud ved KAN 16 19 20

Tilby tilfredsstil lende tjenester for personer med rus 

og psykisk sykdom
370 180 400

Tilpasse dagsenterplasser for personer med rus og 

psykisk sykdom
45 41 35

Stabilisere antallet støttekontakter/avlastere 105 102 105

Tilby avlastning på et tidlig tidspunkt for å forebygge 

institusjonsplass, slik at barn/ungdom kan bo lengst 

mulig hjemme. Tilby veiledning i målrettet miljøarbeid 

til  pårørende og andre samarbeidspartnere.

Se eget punkt 

i  årsrapport
Videreutvikle

Tidlig identifisering av unge med risikofylt bruk av 

både alkohol og il legale rusmidler. Utvikle gode og 

effektive tjenester tidlig i  forløpet, og derigjennom å 

redusere behovet for bruken av mer spesialiserte 

tjenester.

Se eget punkt 

i  årsrapport

Jfr. krav i  plan 

for rusfeltet

Brukere opplever at 

tjenestene bidrar ti l  

bedret helse og 

livskvalitet

Gjennomføre brukerunderundersøkelser og 

pårørendeundersøkelser på alle enheter
35 % Utsatt 70 %

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)
-15,2 % -0,3 % -1,7 % -0,3 % - 2,0 %

Nærvær Øke nærværsprosenten 92,0 % 92,7 % 95,0 % 93,2 %

Motiverte medarbeidere

Tilpasset omsorgstilbud

Det er etablert tjenester 

iht. omsorgstrappen

Tidlig innsats og forebyggende arbeid

Bistå barn/ungdom og 

familier på et tidlig 

tidspunkt

Tilstrekkelig kvalitet

God økonomistyring
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forventningsavklaring. Rus-  og psykisk helsetjeneste har etablert faste samarbeidsmøter med øvrige 
samarbeidspartnere for å sette inn tiltak så tidlig som mulig, og man etterstreber på sikt å bli  

 et lavterskel tilbud 

 Virksomheten har innvilget avlastning på et tidlig tidspunkt til enkelte barn/ungdom mer, Dette bidrar 
til at de kan bo lengre hjemme og erfaringen er at man har utsatt behovet for institusjonsplass/ 
heldøgns omsorgstilbud 

 Virksomheten hadde planlagt brukerundersøkelse og pårørendeundersøkelse i 2016. Dette måtte 
utsettes til 2017 grunnet utenforliggende faktorer 

 
Medarbeidere 
Virksomheten har jobbet målbevisst i hele 2016 for å redusere sykefraværet og øke arbeidsnærværet på 
arbeidsplassen. Dette arbeidet har enhetslederne på det enkelte tjenestestedet gjort i tett samarbeid med 
organisasjon og utvikling, tillitsvalgte og verneombud. Kompetanse og arbeidssenter, Myrstad bokollektiv, 
boveiledertjenesten og Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig har reduksjon i sykefraværet 
sammenlignet med 2015. Det samlede sykefraværet i virksomheten er det laveste på 6 år.   
 
I forhold til årsverk, gjøres det oppmerksom på at vakante stillinger ikke framkommer i tallene for 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støttetjenesten 2015 2016

ÅRSVERK

Støttetjenesten 1,00 1,00

Kompetanse og arbeidssenter 6,36 5,88

Boveiledertjenesten 22,79 22,63

Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig 11,85 13,11

Myrstad bokollektiv 13,96 13,71

Rus- og psykisk helsetjeneste 11,70 12,70

Konsulenttjenester for funksjonshemmede 1,00 1,00

Årsverk totalt 68,66 70,03

SYKEFRAVÆR

Støttetjenesten 0,00 5,49

Kompetanse og arbeidssenter 8,19 4,36

Boveiledertjenesten 8,46 5,52

Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig 2,86 1,64

Myrstad bokollektiv 10,15 2,62

Rus- og psykisk helsetjeneste 6,61 10,10

Sykefravær totalt 7,29 4,98
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17 HELSE 

 

 
 
 

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

Økonomi for rammeområdet 
Virksomheten kom ut med et samlet mindreforbruk i forhold til justert budsjett på 0,4 mill. kroner. 
 
Selv om det samlet sett på virksomheten er et mindreforbruk, er det bekymringsfullt at enkelte enheter har 
stort avvik mellom budsjett og regnskap. Hjemmebaserte tjenester har et samlet merforbruk på nærmere 
2,0 mill. kroner. Merforbruket skyldes leie av styrbare vikarer, langtidssykemeldte, tilrettelegging for 
gravide og styrking av bemanningen rundt en familie med funksjonshemmet baby. I forbindelse med 
oppretting av dagaktivitetstilbud til personer med demens, har lønnsutgiftene til ansatte gått av 
hjemmesykepleiens budsjett. Det vurderes daglig om det skal leies inn ved korttidsfravær i ukedagene på 
dagtid, men på kveld og helg må det leies inn. 
 
Hjemmesykepleien har deltatt i et velferdsteknologiprosjekt gjennom DGI som omhandler trygghetsalarmer 
og elektroniske låser for brukere av denne tjenesten. Det har vist seg at det har påløpt flere kostnader til 
dette prosjektet enn først antatt. Dette grunnet manglende integrering av telefoner fra Hospital IT med 
CosDoc (pasientjournalsystem), samt innleie til utskiftning og opplæring i bruk av nye trygghetsalarmer. 
En annen økonomisk utfordring har vært kostnader knyttet til en felles ØRU-avtale vedrørende Nordic 
Service Group. Dette firmaet har avtale i forhold til kontroll av alt elektronisk utstyr.  
 
Helse felles, servicefunksjoner og sykehjemmet har et felles mindreforbruk på ca. 2,4 mill. kroner. 
Stort sett har sykehjemmet hatt god tilgang på vikarer slik at overtidsbruken har blitt redusert. 

Helse Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn 100 840 96 678 101 475 99,4 % 635 99 661

Andre driftsutgifter 14 606 11 656 14 642 99,8 % 36 17 441

Driftsinntekter -25 874 -21 149 -26 116 99,1 % -242 -27 899

Sum 89 572 87 185 90 001 99,5 % 429 89 203
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Hovedårsaken til mindreforbruket er at stillinger er holdt vakante store deler av året. En enhetsleder har 
hatt permisjon deler av året og området har vært uten virksomhetsleder i deler av året. I tillegg har det 
vært mindre sykefravær på enkelte enheter. 
 
Virksomheten har hatt noe mindre inntekter enn budsjettert. Det kan skyldes blant annet at en legger opp 
til en vridning av ressursinnsatsen fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebaserte tjenester. Nannestad 
sykehjem kan drifte plasser for inntil 73 pasienter. Beleggsprosenten har gått noe ned utover i året og ved 
utgangen av desember var det i alt 65 plasser i drift. Videre har det vært en del korttidsplasser framfor 
langtidsplasser. 
 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2016 
Virksomheten har hatt utfordringer knyttet til det totale sykefraværet og har derfor vært et prioritert 
område. 
 
Fra 01.01.16 var kommunene pålagt å ha opprettet tilbud om kommunale akutte døgnplasser (KAD/KØH) 
for sine innbyggere, i inntil 72 timer. Dette tilbudet gjelder somatiske pasienter og Nannestad kommune 
har 1,3 plass. Dette er et samarbeid med flere ØRU kommuner hvor Ullensaker er vertskommune. 
Nannestad har ikke fullt ut benyttet plassen gjennom året, men tok seg noe opp på slutten av året. 
Kostnader for kommunen i 2016 var ca. 2,5 mill. kroner. 
 
Virksomheten deltar i et samarbeidprosjekt med ØRU kommunene i forbindelse med utvikling av 
velferdsteknologi. Dette prosjektet styres av DGI. Implementeringen av nye digitale trygghetsalarmer har 
vært det første satsingsområdet. Gjerdrum kommune var pilotkommune i prosjektet. I virksomheten ble 
alle trygghetsalarmene skiftet ut i løpet av to uker rett før jul. En valgte å frigjøre «superbrukere» til 
gjennomføringen slik at implementeringen gikk effektivt. Alarmene går nå direkte til hjemmesykepleiens 
ansatte. Nye alarmer monteres fortløpende etter vedtak. I forbindelse med trygghetsalarmene følger nye 
telefoner som ansatte logger seg på og kan følge med på batterinivået til trygghetsalarmene og mottak av 
alarmering fra brukerne. 
 
Virksomheten har deltatt i SOL (support quality of life) – seminar. Dette er en læringsarena for innovative 
anskaffelser. Her kom elektronisk pilledispenser fram som en løsning i forbindelse med medisin- 
håndteringen. Dette er noe virksomheten kan vurdere etter hvert. 
 
Virksomheten ved ergoterapeut (hørselkontakt) har takket ja til en fast ordning med utprøving av trådløs 
samtaleforsterkning «Roger Pen» (hjelpemiddel for personer med nedsatt hørsel). Brukerne behøver ikke 
da å foreta denne utprøvningen inne på Hjelpemiddelsentralen (HMS) i Oslo. 
 
Hjemmesykepleien har hatt en stor pågang av nye brukere hvor situasjonen har blitt vurdert i forhold til 
daglige utfordringer. Det er samtidig blitt knyttet etiske og faglige utfordringer rundt utsendelse av brukere 
fra AHUS (samhandlingsreformen). Dette er ofte krevende brukere med spesielle behov som krever kostbar 
medisinsk oppfølging. 
 
Virksomheten har sett at bemanningen på natt på sykehjemmet har vært knapp. Det har vært hyppige 
situasjoner hvor det kun ble en nattevakt i en hel etasje, noe som kan være uforsvarlig i en kritisk situasjon i 
forhold til faglighet og sikkerhet. I tillegg har det tidvis vært et stort arbeidspress spesielt i forhold til 
palliasjonspasienter med smertebehandling og ernæringsbehandling, samt en del pasienter med uro. 
Virksomheten tok grep rett før jul og det ble igangsatt tiltak. Målet er en bedre samhandling mellom 
nattevaktene på sykehjemmet og i hjemmesykepleien slik at de kan bistå hverandre ved behov. 
Turnusordninger, organisering og endring/økning av kompetanse innenfor nattevaktstillingene har også 
blitt vurdert fortløpende. 
 



Nannestad kommune 
Årsrapport 2016 

78 

 
Virksomheten har store utfordringer når det gjelder lokalene på sykehjemmet, deriblant utbedring av 
pasientrom for å tilpasses nye brannforskrifter, utbedring av vaktrom, samt kontorlokaler generelt i 
virksomheten. Helt på slutten av året satte virksomheten i gang en prosess for å få på plass kontorer til 
hjemmesykepleien og merkantile m.fl. 
 

Resultat- og måloppnåelse 
 

 
 
 
Virksomheten har som mål å ta hele omsorgstrappen i bruk og satse på tidlig innsats, hverdags- 
rehabilitering, forebyggende hjemmebesøk, velferdsteknologi, dagaktivitetstilbud og gode hjemmebaserte 
tjenester for å bidra til at våre innbyggere skal kunne få muligheten til å bo lengst mulig i eget hjem under 
trygge forhold. 
 
Samhandlingsreformen har gitt kortere liggetid på sykehus/spesialenheter og gjør at yngre, voksne og eldre 
brukere blir tidligere utskrevet til kommunen. Dette har medført behov for økte ressurser og kompetanse 
for å imøtekomme disse brukerne. Virksomheten har ivaretatt forpliktelsene mht. tildeling av korttids- 
opphold i institusjon på faglige standarder og krav til forvaltningsloven. Samhandlingen med AHUS om 
utskrivningsklare pasienter har vært tilfredsstillende og i overensstemmelse med inngåtte avtaler. 
 
Det har vært både faglige og budsjettmessige utfordringer knyttet til ressursbruk til lovpålagte tiltak for 
ressurskrevende brukere, men dette har en taklet med god planlegging og styring når en ser hele 
virksomheten under ett. 
 
 

Resultat Resultat Resultat Mål Kostragr. 7 Akershus

Mål Måleparameter 2014 2015 2016 2016 2016 2016

Etablere 20 nye omsorgsboliger Innen 2020

Plasser i  institusjon i % av innbyggere 80 år over 24,9 % 21,5 % 21,2 % 19,0 % 16,8 % 17,7 %

Netto driftsutgifter ti l  pleie og omsorg per innbygger 

80 år og over
413 480 392 740 396 934

> KOSTRA-

gruppe 7
386 461 393 019

Netto driftsutgifter ti l  forebyggende arbeid,

helse per innbygger
170 120 169 132 172 212

Velferdsteknologi - foreta en kartlegging av hvilke 

teknologiske muligheter som vil kunne gi brukerne økt 

selvhjulpenhet

Utført

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)
0,0 % 0,5 % -0,3 % - 2,0 %

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av 

kommunale pleie- og omsorgstjenester
274 755 236 868 294 077

> KOSTRA-

gruppe 7
357 363 419 567

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av 

hjemmetjenester
138 630 114 128 143 214

> KOSTRA-

gruppe 7
213 605 245 789

Nærvær Øke nærværsprosenten 87,4 % 89,2 % 87,9 %

Institusjoner - andel av netto driftsutgifter 51 % 52 % 51 % 45 % 43 % 44 %

Hjemmetjenester - andel av netto driftsutgifter 46 % 45 % 45 % 50 % 52 % 50 %

Aktivisering, støttetjenester - andel av netto 

driftsutgifter
3 % 3 % 4 % 5 % 5 % 6 %

Netto driftsutgifter per innbygger i  kroner, pleie- og 

omsorgtjenesten
11 901 10 853 10 945

> KOSTRA-

gruppe 7
14 253 14 551

Enhetskostnader per plass i  kommunal institusjon
1 047 337 1 152 370 1 218 205

> KOSTRA-

gruppe 7
1 092 466 1 097 483

Netto driftsutgifter ti l  aktivisering/støttetjenester per 

innbygger 18 år og over
483 467 582

> KOSTRA-

gruppe 7
984 1 148

Andre indikatorer

Tilpasset omsorgstilbud

Det er etablert tjenester 

iht. omsorgstrappen

God økonomistyring

Effektiviseringskrav

Motiverte medarbeidere

Andre mål (utenfor kommuneplanen)
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Samhandlingsreformen slår fast at kommunikasjon mellom helsepersonell fortrinnsvis skal være 
elektronisk. Hovedhensikten er blant annet at elektronisk kommunikasjon skal bidra til en mer effektiv og 
sikker samhandling mellom pasienter som forflyttes mellom sykehus og kommune. Pleie- og 
omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) er innført som redskap for å bedre denne samhandlingen. Dette er nå 
godt innarbeidet i virksomheten. 
 
Innen virksomheten er det gjennomført flere kompetansehevende tiltak. 
 
Alle 75-åringer har frivillig fått helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk i løpet av året av 
Forebyggende helseteam. I tillegg har det vært en del oppfølging av personer med demens. 

 
Medarbeidere 
Nannestad kommune har foretatt en omfattende omorganisering med virkning fra 01.01.16. Hele 
virksomheten har vært preget av at det ikke har vært ansatt virksomhetsleder i deler av året. Sykehjemmet 
var uten tilsynslege halvparten av året og her ble det satt inn vikarer. 
 
Sykefraværet er varierende og enkelte enheter har høyt sykefravær. Det totale sykefraværet viser en 
positiv utvikling. Virksomheten har jobbet målbevisst med nærværsarbeid, tilrettelegging og oppfølging for 
å øke arbeidsnærværet på enhetene. Virksomhetsleder og enhetsledere har sett igjennom rutiner og 
muligheter i forhold til ytterligere tilrettelegging. Virksomheten har mange seniorer og kronisk syke 
ansatte. Som IA-bedrift er en forpliktet til å ivareta alle på best mulig måte gjennom tilrettelegging og 
oppfølging.  
 

 
 
 
 
 

Helse 2015 2016

ÅRSVERK

Helse felles 4,00 4,00

Nannestad sykehjem 63,19 62,35

Nannestad sykehjem - servicefunksjoner 10,51 15,15

Rehab., dagaktiviteter og praktisk bistand 16,76

Hjemmesykepleien 30,01 27,45

Fysio-/ergoterapi 6,50

Dagsenter 1,80

Årsverk totalt 116,01 125,71

SYKEFRAVÆR

Helse felles 2,94 11,58

Nannestad sykehjem - 1. etg. østfløy 11,43 17,15

Nannestad sykehjem - 1. etg. midtfløy 13,26 9,41

Nannestad sykehjem - 2. etg. østfløy 8,68 5,09

Nannestad sykehjem - 2. etg. midtfløy 13,72 13,97

Nannestad sykehjem - servicefunksjoner 14,38 9,93

Rehab., dagaktiviteter og praktisk bistand 3,62 6,08

Hjemmesykepleien 17,73 13,21

Sykefravær totalt 12,57 10,78
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18 KOMMUNAL DRIFT 

 

 
 
 

 
 
 

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

Økonomi for rammeområdet 
 
Kommunal drift uten selvkostområdene 
Kommunal drift uten selvkost hadde et merforbruk på 6,6 mill. kroner i 2016. Årsaker til dette er nærmere 
beskrevet i punktene under. Virksomheten kunne gått mot et høyere merforbruk for året, men har klart å 
dekke inn deler av forbruket gjennom blant annet redusert vedlikehold på utleieboliger. 
 
 
 
 

Kommunal drift u/selvkostområdene Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn 25 142 23 967 24 913 100,9 % -229 27 131

Andre driftsutgifter 61 417 42 679 56 265 109,2 % -5 152 48 987

Driftsinntekter -26 357 -20 856 -27 600 95,5 % -1 243 -25 133

Sum 60 203 45 790 53 578 112,4 % -6 625 50 985

Kommunal drift selvkostområdene Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn 10 174 11 288 12 843 79,2 % 2 669 8 479

Andre driftsutgifter 38 054 50 973 44 338 85,8 % 6 284 54 523

Driftsinntekter -57 180 -62 261 -57 181 100,0 % -1 -61 973

Sum -8 952 0 0 0,0 % 8 952 1 029



Nannestad kommune 
Årsrapport 2016 

81 

 
Rehabilitering av Nannestad ungdomsskole 
Nannestad kommune har inngått avtale med HENT om tilbygg, rehabilitering av ny ungdomsskole og 
bygging av kulturskole (totalentreprise). Rehabilitering og utbygging skjer samtidig som skolen har full 
undervisning. Elever og lærere holder til i midlertidige brakker. Å etablere (rigge til) og leie brakkene ble 
holdt utenfor totalentreprisen med HENT. Revisjonen bemerket at leie av midlertidige brakker ikke kunne 
føres i investeringsregnskapet, men tas over driftsregnskapet. Ved behandling av 2. tertialrapport 2016, ble 
derfor kommunal drift tilført 5 mill. kroner for å dekke merkostnaden. Ved utgangen av 2016 var de 
samlede kostnadene på ca. 8,1 mill. kroner, hvilket utgjør 3,1 mill. kroner mer enn estimert. 
 
Festeavgift 
Kommunen betaler for feste av tomter til Opplysningsvesenets fond. Det ble en økning i festeavgiften på 
1,1 mill. kroner som i hovedsak gjelder oppregulering av to hovedfesteområder på Preståsen (hovedfeste 
13 og 63) med virkning fra 1. januar 2014. Reguleringen ble fra kommunens side bestridt, og i desember 
2015 ble det fattet vedtak om innløsning i kommunestyret (k-sak 126/15). I tillegg til økt festeavgift, fikk 
kommunen et tap på inntekter for framfeste på 0,8 mill. kroner. Dette kommer som en konsekvens av 
tilbakebetaling av bestridt festeavgift i 2016 for årene 2013 og 2014. 
 
Strøm og fjernvarme 
Det samlede merforbruket til strøm og fjernvarme (uten selvkostområdene) beløper seg til nærmere 2,3 
mill. kroner sett opp mot opprinnelig budsjett. Av dette beløpet gjelder 1,3 mill. kroner strøm til gatelys. 
Strømkostnadene vil variere fra år til år, avhengig av eget forbruk, tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet. 
Kommunal drift har en prisøkning på strømkostnader fra 2015 til 2016 på nærmere 33 %. Fjernvarme-
kostnadene økte med 18 %.  

 
Veg 
Innenfor funksjonen veg er det et samlet merforbruk på 0,9 mill. kroner i forhold til justert budsjett. Dette 
skyldes hovedsakelig etterslep på vedlikehold av maskiner og merkostnader til generelt vegvedlikehold, 
snørydding og strøing.  
 
Selvkostområdene 
Vann, avløp, septik, feiing og renovasjon er selvkostområder innenfor kommunal drift. Etterkalkylene for 
selvkost er nærmere omtalt i kapittel 8.5. Mindreforbruket på selvkost hos kommunal drift (tilsvarende 8,9 
mill. kroner) skyldes at avskrivningene i 2016 er ført på fellesområdet. 
 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2016 
 
Kommunal drift uten selvkostområdene 
 
Effektiviseringskrav og energikostnader 
I budsjettet for 2016 er det satt et effektiviseringskrav på andre driftsutgifter tilsvarende prisvekst. Et 
effektiviseringskrav tilsvarende prisvekst innebærer en betydelig reduksjon i driftsnivået for kommunal 
drift, som i stor grad er en driftsintensiv virksomhet. Når en stor andel av virksomhetens budsjett gjelder 
kjøp av varer og tjenester (71 %), så fører slike effektiviseringskrav til en dobbel negativ effekt da 
leverandørenes og markedets prisstigning ofte er høyere enn deflator og KPI. Et eksempel her er kostnader 
til strøm, hvor økningen var på 33 % sammenlignet med strømkostnadene året før.   
 
For å få et økt fokus på energiøkonomisering har kommunal drift i samarbeid med tillitsvalgte, valgt å 
omdisponere en vaktmesterressurs til stab. En av flere oppgaver vil være arbeid med ENØK, herunder følge 
opp, bestille og sørge for å skifte ut gammel gatebelysning med kvikksølvholdige pærer til moderne LED-
armaturer. En annen oppgave vil være å se på mulighetene for å etablere et felles driftsstyringsanlegg for 
ventilasjon i kommunen. Dette vil på sikt redusere kostnadene til strøm.  
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Veg, park og idrett 
Store deler av det kommunale vegnettet er preget av mange år med lavt vedlikehold. For å opprettholde 
levetiden på kommunens veger, er det nødvendig med økt vegvedlikehold.  I forbindelse med 
økonomiplanen for 2016-2019 ble det bevilget 2,5 mill. kroner årlig over investeringsbudsjettet til 
kommunale veger.  
 
Hovedplan for kommunale veger ble lagt fram til offentlig høring juni 2016 (PU-sak 45/16). Hovedplanen 
legger strategier og mål for det framtidige arbeidet med veg i Nannestad kommune. I vedtaket til denne sak 
ble det bevilget 750.000 kroner til ny kulvert i Holterdalen. Etter innhenting av anbud, ble det i FØ, sak 
85/16, bevilget ytterligere 600.000 kroner, som ble finansiert over de årlige investeringsmidler til veg. Etter 
overføring av interne kostnader for prosjektledelse og betaling for endringsordre (geologisk undersøkelse) 
ble den samlede kostnad til ny kulvert i Holterdalen på 1,411 mill. kroner.  
 
For å øke bestillingskompetansen og forvaltningskompetansen innen veg, er det lyst ut en stilling som 
ingeniør (30 %). Stillingen vil i tillegg arbeide 70 % for vann og avløp.   
 
Kontorlokaler for ansatte i Kommunal drift 
Ny organisering medførte et behov for å flytte syv personer og et arkiv til Bahus. På grunn av plassmangel 
er to ansatte fortsatt lokalisert i kommunehuset sammen med arkivet. Kommunal drift har gjennom høsten 
foretatt tilsettinger i vakante stillinger, og det ble fremmet en politisk sak på høsten (FØ-sak 78/16) om å 
bygge om 7 av 10 gamle brakker (tidligere kulturskole ved NUS) til egnede kontorlokaler. Saken er utsatt i 
påvente av en mer samlet oversikt over kommunens behov for kontorlokaler og møterom.  
 
IK-Bygg 
IK-Bygg er et internkontrollsystem som, etter at data om kommunens bygningsmasse er registrert inn 
(kartlagt), vil synliggjøre tilstand og skaderisiko for hvert enkelt bygg. I løpet av 2016 er opp mot 80 % av 
kartleggingsarbeidet utført.  
 
Utført utvikling og vedlikehold av bygningsmasse 
Tabellen nedenfor viser noe av det arbeidet som ble utført innenfor vedlikehold og utvikling av 
bygningsmassen i 2016.  
 

 
 
 

Sted Beskrivelse

Myrstad 12
Ombygging av en barnebolig til tre utleieenheter. Sette inn dører mellom leilighet b og c. Brannskiller 

mellom leiligheter.

Myrstad 10 Ombygging av fløy inklusiv toaletter og leiligheter.

Preståsen skole Malt klasserommene innvendig, beiset skolen utvendig, malt uteboder (gulv og vegger), lekestativ, 

Maura skole Malt korridorer (2 stk.). Tilvirkning av handikaprampe.

Bjerke barnehage Innsetting av dør i garasje, og arbeid med garasjeport.

Omfattende malearbeider; 8 pasientrom, trappegang i kjeller, vegger og tak i 1. og 2. etasje, 2 stk. 

vaktrom, kontor avdelingsleder, 2 stk. fyrrom, damegarderobe, treningsrom, vaskeriet, samtlige 

korridorer på østsiden og kjøkken både i 1. og 2. etasje øst. 

Forsterke franske balkonger i Øst-fløy samt legging av platting i balkong.

Nannestad ungdomsskole Oppsetting av platting og tak foran salgskiosk.

Mikkeltun Totalrenovering av kjøkken. Maling vegger og tak. Reparasjon av skader i tak på toalett.

KAN Malt bygget med vinduer utvendig to strøk, ikke ferdigstilt.

For vann og avløp Malt 1 stk. garasje i Maura og oljet inn 1 stk. pumpehus i Bahus. Isolering av VA-lager.

Skjærevegen 6b Totalrenovering kjøkken.

Høydebasseng Kløvberget Rehabilitering av tak - legging av torvtak.

Ringtrostvegen 1a Totalrenovering av kjøkken.

Nannestad-hallen Reparere gipshull i garderober.

Utleieboliger

Malt 20 utleieboliger/leiligheter, hvorav 5 leiligheter på Bo- og servicesenter, 1 på Gullbekken, 4 

leiligheter i Mikkel Revs veg, 4 leiligheter i Minkvegen, 2 boligenheter i Reinsdyrvegen, 3 leiligheter i 

Rødvingetunet og 1 leilighet i Teietunet.   

Nannestad sykehjem

EUB, 28. des. 2016  
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Renhold 
Enhet for renhold har hatt et prøveprosjekt på datastyrt renhold på Maura skole (Clean Pilot). Det har vært 
utfordringer med innføringen delvis på grunn av at iPad uten minnebrikke ikke fungerte (dårlig nett). På 
grunn av ombyggingen ved Nannestad ungdomsskole som bringer med seg mye anleggsstøv, har det vært 
høy belastning på renholdspersonellet det siste halvåret. Det har blitt kjøpt inn nye renholdsmaskiner, og 
det er forventet at disse på sikt vil kunne effektivisere renholdet.  
 
Selvkostområdene 
 
Forskrift om vann og avløpsgebyrer 
Revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Nannestad kommune ble vedtatt i kommunestyret desember 
2016 (k-sak 95/16).  
 
Hovedplan for vann og avløp med tilhørende handlingsplaner 
Hovedplanen for vann og avløp ble behandlet i PU i 2015 (PU-sak 77/15), og ble lagt ut til offentlig høring 
med høringsfrist 15. februar 2016. Innen høringsfristen kom det inn to høringsuttalelser; en fra 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og en fra Akershus fylkeskommune. Før framleggelse av hovedplan til 
endelig vedtak ble det sommeren og høsten 2016 utført følgende: 
 

 Oppdatert og videreutviklet internkontrollhåndbok for vann  

 Revidert og oppdatert ROS-analyse for vannforsyningen i Nannestad kommune 

 Utarbeidet en beredskapsplan for enhet for vann og avløp 

 Utarbeidet handlingsplan for vann 

 Utarbeidet handlingsplan for avløp 

 Foretatt en revidering av miljørisikovurderingen av avløpssystemet.    
 
Hovedplanen for vann og avløp med tilhørende handlingsplaner ble ferdig i 2016, og lagt fram til politisk 
behandling i desember 2016. Saken ble utsatt til 2017 på grunn av et ønske om å legge offentlig 
avløpsledning fra Eltonåsen til Kjærstad fra flere innbyggere i Holter.   
 
Mulighetsstudie - Offentlig avløpsledning fra Eltonåsen til Kjærstad 
Gimilvann skal legge ny vannledning fra Eltonåsen til Nordby og Korslund, og tok i den forbindelse kontakt 
med ordfører høsten 2016 med spørsmål om det var aktuelt å legge avløpsledning i samme grøft. Det ble 
utarbeidet en mulighetsstudie høsten 2016, og saken ble fremmet til politisk behandling tidlig i 2017. 
Administrasjonens anbefaling var, på grunn av at den enkelte innbygger ville bli belastet med høye 
kostnader, å ikke legge offentlig avløpsledning på strekningen.  
 
Felles gebyrområde med Nannestad og Ullensaker kommune 
Ullensaker og Nannestad kommune har i fellesskap utarbeidet et prosjektmandat som skal legges til grunn 
for utredning av et mulig samarbeid om vann og avløp. Prosjektmandatet ble vedtatt i FØ-sak 89/16.  
 
Tilsyn fra Mattilsynet 
Mattilsynet gjennomførte tilsyn med vannforsyningssystemet 14. november 2016. Det ble blant annet 
funnet følgende større avvik som må lukkes: 
 

 IKT policy og prosedyrer mangler  

 Driftskontrollanlegget er ufullstendig og mangler systemleveranser fra leverandør 

 Mangler et låsbart sted/kontor for å oppbevare og drifte driftskontrollanlegget 

 Reservevannforsyningen er ikke tilfredsstillende 

 Beredskapsplanen er ikke knyttet opp mot kommunens sentrale beredskapsplan, og innbefatter ikke 
Gimilvann og Hurdal vannverk 
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Driftskontroll 
Det er foretatt en fullstendig gjennomgang av hele driftskontrollanlegget med formål å avdekke avvik 
mellom det vi har betalt for og hva vi faktisk har mottatt. Det ble kjøpt tjenester eksternt til hjelp i dette 
«garantiarbeidet», og det ble funnet avvik, blant annet knyttet til mottak av radiosignaler. Tiltak for 
utbedring er blitt iverksatt.  
 
Utført arbeid på ledningsnett 
 

 
 
 

Resultat- og måloppnåelse 
Det vises til avsnittene over, som redegjør for en del resultater oppnådd gjennom året. 
 
Medarbeidere 
Kommunal drift har hatt flere vakante stillinger i 2016. Tabellen nedenfor er et utdrag fra Agresso og viser 
antall årsverk i bruk. Samlet, var det budsjettert med 59,37 årsverk i virksomheten for 2016. Det samlede 
sykefraværet viser en reduksjon i stab (kommunal drift felles) og i enhet for vann og avløp.  Det er første 
året en registrerer sykefraværet for renhold og for driftspersonell innenfor service og vedlikehold hver for 
seg. Virksomhetsleder og enhetsledere vil fortsatt ha fokus på å redusere sykefraværet, og vurdere 
muligheter for tilrettelegging. 
 

 

Område Beskrivelse

Avslutting av prosjekt Melbybyen (erstatninger, istandsetting, rydding, etc.)

Skifte av gamle kummer og ledningsnett ved rundkjøringen i Maura er påbegynt, vil bli ferdigstilt

våren 2017

Skiftet ut gamle kummer og utbedret eksisterende ledningsnett (cracking) i Skogduevegen

Skiftet ut Nannestad sin hovedpåkoblingskum til Univann sitt ledningsnett (Rustadmoen)

For å forbedre vanntrykket øverst i Sangsvanelia, ble det lagt en provisorisk ledning fra Lauvås over til 

Sangsvanelia (ca. 500 meter). Det arbeides med en permanent ledning, som ferdigstilles tidlig i 2017

Utbedret en stor kum ved Sundby meieri, Vestre Hurdalsveg

Utskifting av torvtak på Kløvberget og Holkeby høydebassenger

Åsgreina renseanlegg ble lagt ned, og avløpsvannet pumpes til Gardermoen renseanlegg

Skiftet ut 8 gamle pumper i pumpestasjoner

Utsteder pålegg om utbedring av fettutskillere og oljeavskillere for påslipp til offentlig ledningsnett.  

Felles
Ferdigstilt etappe II Eltonåsen-Langerud. Det ble lagt ned ca. 0,4 km med ny spillvannsledning, og 58 

boliger ble tilknyttet offentlig ledningsnett. I tillegg ble det lagt ned ny vannledning ca. 0,4 km.  

Vann

Avløp

Kommunal drift 2015 2016

ÅRSVERK

Kommunal drift 3,00 5,20

VAR 12,30 8,80

Service og vedlikehold

(tidligere bolig og eiendom*) 45,12 13,00

Renhold 21,00

Årsverk totalt 60,42 48,00

SYKEFRAVÆR

Kommunal drift felles 2,61 0,82

VAR 4,06 0,27

Service og vedlikehold

(tidligere bolig og eiendom) 10,39 5,68

Renhold 9,54

Sykefravær totalt 5,45 5,91

* Tidligere bolig og eiendom inkluderer service, vedlikehold og renhold.
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19 KOMMUNAL FORVALTNING 

 

 
 
 

 
 
 

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

Økonomi for rammeområdet 
Økonomien for rammeområdet sett under ett er veldig god. At man ligger noe under på anslåtte 
driftsinntekter gjelder i forhold til nye estimater gjort ved en justering av budsjettet underveis i 
budsjettåret, slik at totalt sett så er inntektene mye høyere enn først antatt om man ser på tallene for 
vedtatt budsjett. 
 
Rammeområdet er delt inn i fire deler, hvorav tre av disse er separate selvkostområder som må ses på hver 
for seg. Dette gjelder henholdsvis oppmåling, plansaksbehandling av private reguleringsforslag og 
byggesaksbehandling. Den fjerde delen av budsjettet tilhører de resterende ansvarsområdene i 
virksomheten, og disse skal ikke føres til selvkost. 
 
At størstedelen av området er selvkost gir både utfordringer og spillerom i virksomheten. Utfordringen vil 
være å finne balansen mellom rett gebyr (inntektsgrunnlaget) og rett utgift (for det meste utgifter til 
bemanning), slik at man totalt sett går i balanse i et femårsperspektiv.  
 
Det er en enorm aktivitet i Nannestad, og den virker ikke å gå noe ned. Det er fortsatt høyt trykk på 
planforslag og varslede igangsettinger av nye reguleringsplaner, og det er som følge av mange vedtatte 
reguleringsplaner et høyt trykk på byggesak. Vi skal ikke se lenger tilbake enn til 2014, hvor kommunen 
sluttbehandlet totalt 2 reguleringsplaner. I 2015 var dette tallet mangedoblet og vi hadde 14 
sluttbehandlinger. I 2016 viser tallet 10 sluttbehandlinger. Dette genererer inntekter av den størrelsen som 
fremkommer av den økonomiske tabellen, og videre behov for ressurser, som vil bli omtalt ytterligere 
nedenfor. 
 
 
 
 
 

Kommunal forvaltning u/selvkostområdene Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn 3 510 3 879 3 932 89,3 % 422 3 411

Andre driftsutgifter 531 465 918 57,9 % 387 455

Driftsinntekter -726 -457 -767 94,7 % -41 -804

Sum 3 315 3 887 4 083 81,2 % 768 3 062

Kommunal forvaltning selvkostområdene Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn 6 784 5 024 7 041 96,4 % 257 5 041

Andre driftsutgifter 5 632 1 997 6 250 90,1 % 618 5 271

Driftsinntekter -10 901 -4 155 -10 899 100,0 % 2 -8 261

Sum 1 516 2 866 2 392 63,4 % 876 2 051
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Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2016 
 
Planavdelingen 

 Hatt 8 oppstartsmøter for detaljreguleringsplaner. Det er varslet oppstart for 9 planer, 7 
detaljreguleringsplaner er sendt på høring og offentlig ettersyn, 10 detaljreguleringsplaner er vedtatt. 

 Det er vedtatt 7 mindre endringer av reguleringsplaner. 

 Planavdelingen har ellers vært medvirkende i utarbeidelse av kulturminneplan, dispensasjonssaker, 
byggesaker på nyregulerte områder. Ved utgangen av året var det ca. 30 igangsatte/påbegynte 
reguleringsplaner i Nannestad. 

 
Utfordringen til planavdelingen består i hovedsak av å ha nok kapasitet til å håndtere alle pågående saker 
og ikke minst de nye som kommer inn. Dette innvirker på behandlingstiden på alt fra enkle henvendelser til 
store områdereguleringer. Avdelingen ble i 2015 styrket med 0,7 stilling, men dette er allerede under 
planlagt utvidelse på grunn av stor saksmengde. 
 
Byggesaksavdelingen 

 263 byggesaker er behandlet. Dette er fordelt over 34 rammetillatelser, 151 ett-trinns søknader og 78 
søknader uten ansvarsrett. 

 32 dispensasjonssaker (25 behandlet av byggesaksavdelingen og 7 behandlet av planavdelingen) 

 33 delingssaker 

 18 tilsyn (revisjonstilsyn) og 10 saker vedrørende sanksjonering 

 31 igangsettingstillatelser, 31 midlertidige brukstillatelser og 112 ferdigattester 
 
Tallene som nevnt over er historisk høye for Nannestad kommune, og dette gjenspeiler den enorme 
byggeaktiviteten vi er inne i. Avdelingen har også slitt noe med å være underbemannet tidvis gjennom året, 
da nyansettelser til fagfeltet kan være utfordrende. På tross av dette bryter ikke avdelingen saks-
behandlingsfrister, og anses som effektive både i måten å jobbe på og kontakt mot innbyggere og andre. 
Avdelingen planlegges utvidet i løpet av 2017. 
 
Kart og oppmåling 

 Det er registrert 144 nye matrikkelenheter.  

 17 saker med fradelinger, 19 saker om arealoverføring er behandlet, 10 seksjoneringer er gjennomført, 
11 sammenslåinger er gjort og 1 festetomt er innløst.  

 Det er satt ut grenser på til sammen 30 tomter på ulike boligfelt, og det er utført 20 
oppmålingsforretninger og 12 saker med grensepåvisning.  

 Det er vedtatt 47 nye vegnavn. 

 

Bygg registreres i matrikkelen, nye adresser gis til veger, behandling av vegnavnsaker, veiledning, teknisk 
støtte spesielt innen kart m.m. En av de ansatte deltar også på friluftskartlegging i kommunen. Avdelingen 
klarer å utføre oppgavene greit med de ressursene den har til rådighet, men har et høyt press under 
utesesongen. 
 
Landbruk/ skog 

 44 hogstmeldinger innenfor marka er behandlet, og 40 av dem er befart. Det er behandlet 6 klager i 
tilknytning til disse vedtakene. 

 12 søknader om tilskudd til skogkulturtiltak er behandlet og 82.000 kroner utbetalt.  

 Det er produsert og levert ut skogbruksplaner for 84 % av arealet utenom MEV ANS, totalt levert ut på 
137.000 da. 

 Det er kommet inn 30 søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og innvilget  

 1.129.139 kroner i lokale tilskudd.  
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 Det er kommet inn 12 søknader om drenering av jordbruksjord og innvilget 335.490 kroner i lokale 
tilskudd.  

 Det er behandlet 117 søknader om Regionalt miljøprogram (jordbruk) med utbetaling på 5,4 mill. 
kroner.  

 Det er behandlet til sammen 189 søknader om produksjonstilskudd (jordbruk) med utbetaling på 28,2 
mill. kroner.  

 Det er gjennomført kontroll/befaring på 5 % av alle søknader om produksjonstilskudd og regionalt 
miljøtilskudd.  

 3 søknader om bruk av slam  

 2 søknader om tilskudd til organisert beitebruk  

 1 søknad om investeringer i beitefelt  

 1 søknad om tilskudd til etablererstipend til bygdenæringer - Prosjektkostnad 247.500 kroner, 
Innovasjon Norge har innvilget 90.000 kroner i tilskudd.  

 5 søknader om tilskudd til tradisjonelt jord- og hagebruk - Prosjektkostnad 11.997.774 kroner, hvorav 
Innovasjon Norge har innvilget 2,35 mill. kroner i tilskudd. 

 2 søknader etter jordlovens § 12 (deling) og 1 søknader etter jordlovens § 9 (omdisponering).  

 7 søknader om konsesjon og 189 egenerklæringer om konsesjonsfrihet.  

 Deltakelse i faggruppe landbruk i forbindelse med vanndirektivet i vannområdene Leira- Nitelva og 
Hurdalsvassdraget/ Vorma. 

 Landbrukskontoret har deltatt i arbeidet med fordeling av tilskudd på 515.291 kroner til oppfølging av 
det utvalgte kulturlandskapet Øya - Nordre Eik, totalt 12 søknader, i samarbeid med Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus.  

 Folkehelse/Inn på tunet - deltatt i arbeidet for partnerskap om folkehelse, med ansvar for inn på Tunet  

 Landbrukskontoret har utgitt 5 nummer av informasjonsskrivet «Leirblekkja» til jord- og skogbrukere. 

 Den nasjonale nettverkssamlingen for utvalgte kulturlandskap i jordbruket ble arrangert i Nannestad 
den 23.-24. august 2016. 120 grunneiere, bønder og forvaltning fra Norges 22 utvalgte kulturlandskap i 
jordbruket deltok. Kommunen deltok i forarbeid, arrangement og etterarbeid. 

 

Resultat- og måloppnåelse 
 

 
 
 

Resultat Resultat Resultat Mål Kostragr. 7 Akershus

Mål Måleparameter 2014 2015 2016 2016 2016 2016

Følge krav til  universell utforming Utført Alle saker

Arbeide for arealeffektiv utbygging i sentrale områder

Følge kommuneplanens bestemmelser om krav til  

disse arealene
Utført Alle saker

Følge trafikksikkerhetsplanen Utført Alle saker

Unngå dispensasjoner i  saker som omhandler disse 

bestemmelsene

Flere disp. 

behandlet

Ingen

disp. saker

Påse at alle utbyggere får informasjon om 

kommuneplanens bestemmelser og innarbeider disse i  

sine planforslag som sendes kommunen

Utført Alle saker

Påse at alle utbyggere får informasjon om 

kommuneplanens bestemmelser og innarbeider disse i  

sine planforslag som sendes kommunen

Utført Alle saker

Tilpasset omsorgstilbud

Variert boligutvikling 

med både 

familievennlige tomter 

og sentrumsnære 

leil igheter

Tidlig innsats og forebyggende arbeid

Legge til  rette for gode 

boforhold ved å sørge 

for at reguleringsplaner 

inneholder 

hensiktsmessige 

områder og 

bestemmelser som 

ivaretar grøntarealer, 

uteoppholdsareal, 

lekeplasser og 

trafikksikkerhet



Nannestad kommune 
Årsrapport 2016 

88 

 

 
 
 
Virksomheten kan vise til høy aktivitet, og 2016 var nok et rekordår med antall byggesaker. Det er god 
økonomisk kontroll i virksomheten, men det er utfordrende å planlegge økonomien på lang sikt i forhold til 
selvkostprinsippet, og hvor mye aktivitet man forventer satt opp mot den bemanningen man kan tilrå. De 
ansatte jobber med god kapasitet og tidvis over det man kan forvente, slik at resultatene holdes.  
 
Virksomheten jobber kontinuerlig med sjekklister og rutiner for å bidra til en så effektiv saksbehandling 
som mulig, og dette viser seg å gi resultater i forhold til behandlingstid. Planavdelingen sliter med kapasitet, 
og vil som beskrevet over kunne ha noe lenger responstid enn ønsket. Dette er ikke bare på grunn av 
mange nye saker, men også på grunn av dispensasjoner og søknader om endringer av planer. Virksomheten 
ser en uheldig tendens til at planer vedtas i et noe raskere tempo enn de bør, for så kort tid etterpå ønskes 
det endret eller søke dispensasjons fra. Dette er en uheldig arbeidsmåte, og man vil ha som mål videre at 
det stilles krav til godt gjennomarbeidede planer før sluttvedtak. 
 
 
 
 

Resultat Resultat Resultat Mål Kostragr. 7 Akershus

Mål Måleparameter 2014 2015 2016 2016 2016 2016

Følge lovpålagte frister for saksbehandlingstid Utført Alle saker

Benytte rutinebeskrivelser og sjekklister før vedtak 

fattes
Utført Alle vedtak

Rutinebeskrivelser, sjekklister og maler oppdateres 

gjennom internkontrollarbeid
Utført Jevnlig

Gode grøntarealer
Følge krav ti l  grøntarealer som er satt i  

kommuneplanen
Utført Alle saker

Ivareta 

nærfriluftsområder

Sørge for at nærfriluftsområdene ivaretas med de 

hensynssoner som ligger i  kommuneplanen
Utført Alle saker

Bidra i  å forebygge 

livsstilsrelaterte 

sykdommer

Følge krav ti l  gang- og sykkelveier - Styre utbygging mot 

avsatte arealer og mot tettstedene. Unngå 

dispensasjoner i  størst mulig grad

Flere disp. 

behandlet

Maks 4

disp. saker

Utarbeide område-plan 

for nye områder i  

Nannestad sentrum

Styre utbygging mot avsatte arealer for de ulike 

formålene. Unngå dispensasjoner i  størst mulig grad

Plan under 

utarbeid-

else

Følge 

områdeplan

Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jfr.

PBL-08 § 33-1.
70 500 72 550 79 800

Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jfr.

PBL-08 §20-1 a
14 000 15 400 16 950

Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal 

ti lsvarende en boligtomt 750 m2.
15 830 22 450 19 150

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)*
25,4 % 30,8 % 25,4 % -0,3 % - 2,0 %

Nærvær Øke nærværsprosenten 92,8 % 89,8 % 93,3 %

Netto driftsutgifter ti l  plansaksbehandling per 

innbygger
162 188 115

> KOSTRA-

gruppe 7
171 221

Netto driftsutgifter ti l  bygge-, delesaksbeh. og 

seksjonering per innbygger
65 -96 -210

> KOSTRA-

gruppe 7
20 14

Netto driftsutgifter ti l  kart og oppmåling per innbygger
9 -46 -86

> KOSTRA-

gruppe 7
74 80

* Inkluderer selvkostområdene.

Følge lovpålagte frister 

og egen internkontroll

Tilstrekkelig kvalitet

Andre indikatorer

Bedret folkehelseprofil

Samfunnsutvikling og attraktive tjenester

Lave enhetskostnader

God økonomistyring

Motiverte medarbeidere

Andre mål (utenfor kommuneplanen)
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Medarbeidere 
For 2016 har det vært noen endringer. Byggesaksavdelingen økte med 0,5 stilling, og planavdelingen gikk 
tilbake til 2,7 stilling. I tillegg ble det opprettet en ny 0,5 stilling som miljørådgiver. Med noen interne 
endringer så er de ansatte de samme innenfor virksomheten, men fagkunnskapene nyttes bedre med den 
nye oppgavefordelingen. Utdannings- og erfaringsnivået er høyt i virksomheten, og dette gjenspeiler seg i 
et godt fagmiljø hvor mange synes å trives. Det var ved årets utløp en stilling vakant på byggesak, som i 
starten av 2017 vil bli besatt. Det er videre planlagt utvidelse både på planavdelingen og 
byggesaksavdelingen for å kunne ta unna den høye saksmengden som er på avdelingene. 
 
Sykefraværet totalt sett for 2016 er for høyt. Hovedårsaken til den høye prosenten er at vi har hatt tidvis 
tre langtidssykmeldinger gjennom året, og med få antall ansatte totalt sett så blir også prosenten nokså 
høy. Ved årets utgang var det kun én person som var delvis sykmeldt, slik at arbeidet har vært målrettet 
gjennom hele året for å få alle i arbeid igjen. Generelt er det lite korttidsfravær, men det jobbes 
kontinuerlig med fokus på sykefravær gjennom blant annet IA-plan for virksomheten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunal forvaltning 2015 2016

Årsverk 11,70 12,80

Sykefravær (%) 7,25 10,23
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20 NANNESTAD KOMMUNE FELLES 
INKL. TROSSAMFUNN 

 

 
 
 

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

Økonomi for rammeområdet 
Mindreforbruket på lønn skyldes i stor grad at de faktiske pensjonskostnadene i 2016 ble lavere enn 
budsjettert. Samtidig ble det tilbakeført drøyt 7 mill. kroner fra KLP som deriblant gjelder utbytte fra 
selskapet. 
 
I økonomiplan 2016-2019 ble det avsatt midler til to nye plasseringer innenfor barneverntjenesten (drøyt 
1,6 mill. kroner), samt tre nye ressurskrevende brukere (3,9 mill. kroner) på fellesområdet. I k-sak 80/16, 
Rapport andre tertial 2016, fikk barnevernstjenesten tilført midler som følge av et økende antall 
meldinger/tiltak. Midlene til støttetjenesten forble ubrukte i 2016. 
 
Avviket på andre driftsutgifter skyldes at årets udisponerte resultat på 33,4 mill. kroner er plassert på 
fellesområdet.  
 
Skatteveksten på 12,1 % fra året før, samt høyere avkastning på kommunens finansplasseringer bidro til at 
samlet mindreforbruk på rammeområdet endte på 5,9 mill. kroner for 2016. 
 
Det henvises for øvrig til kapittel 8, der blant annet  skatteinngang, rammetilskudd, pensjon og finans er 
nærmere omtalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nannestad kommune felles Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn -12 239 16 192 579 -2113,8 % 12 818 -12 089

Andre driftsutgifter 161 320 92 537 127 554 126,5 % -33 766 111 832

Driftsinntekter -696 590 -646 214 -681 621 102,2 % 14 969 -625 143

Sum -547 509 -537 485 -553 488 98,9 % -5 979 -525 399
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TROSSAMFUNN 

 
 

 
 
 

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

Økonomi for området 
I 2016 ble Nannestad kirkelige fellesråd tildelt 5,91 mill. kroner i driftstilskudd fra kommunen. I tillegg ble 
det satt av 926.000 kroner som skal dekke tilskudd til medlemmer i andre trossamfunn. Videre ble det over 
investeringsbudsjettet bevilget 1 mill. kroner. 
 
I kommuneregnskapet for dette området skyldes merforbruket i hovedsak økt tilskudd til andre 
trossamfunn. I 2016 ble 1,3 mill. kroner overført til dette formålet, drøyt 400.000 kroner mer enn 
budsjettert.  
 
Resultatregnskapet for Nannestad kirkelige fellesråd for 2016 viser et mindreforbruk på drøyt 381.000 
kroner. Dette skyldes i hovedsak lavere pensjonskostnader i forhold til budsjett. Mindreforbruket for 2016 
avsettes til disposisjonsfond i regnskapet til Nannestad kirkelige fellesråd. Disposisjonsfondet ved utgangen 
av 2016 er på ca. 742.000 kroner. 
 
Investeringsregnskapet viser et mindreforbruk på 118. 000 kroner. Dette overføres til investerings-
budsjettet for 2017, i det alt vesentlige til bruk ved Holter kapell. 
 

Sentrale utfordringer og utførte tiltak i 2016 
Planlegging av innredning og utvidelse av kapellet i Holter er godt i gang. Arealbehov er avklart, og endelig 
beskrivelse og tegninger er utarbeidet. Formålet er å gjøre om og utvide kapellet til et framtidig 
menighetshus eller kirkestue. 
 
En anbudskonkurranse i 2015 viste lav interesse. Kun en tilbyder leverte tilbud, hvilket beløpsmessig lå 
langt over budsjettrammene som er til rådighet. Ny anbudskonkurranse ble sendt ut vinteren 2016, men 
uten respons. Etter avklaringer er oppdraget nå tildelt en leverandør. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trossamfunn Regnskap Vedtatt Justert Forbruk i % Avvik Status Regnskap

(tall i 1000 kr) 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015

Lønn 0 0 0 0,0 % 0 0

Andre driftsutgifter 7 674 6 936 7 077 108,4 % -597 7 566

Driftsinntekter -1 0 -1 73,3 % 0 -259

Sum 7 673 6 936 7 076 108,4 % -597 7 307


