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1 KOMMUNEDIREKTØRENS
INNLEDNING
Årets budsjettprosess har vært langt mer utfordrende enn på lenge. Hovedårsaken
er pandemien som har slått inn over oss og som mest sannsynlig vil påvirke
utviklingen lokalt, nasjonalt og internasjonalt i lang tid framover. De framtidige
økonomiske rammebetingelsene er usikre.
Nannestad kommune har hatt betydelig befolkningsvekst de siste årene. Flere og
flere har valgt Nannestad som sitt bosted. Kommunen har en sentral beliggenhet
med nærhet til skog og mark, nærhet til arbeidsplasser, samt et godt kommunalt
tjenestetilbud. Veksten har gitt kommunen muligheter, men også utfordringer. Det
er derfor viktig at kommunen er bevisst i sine prosesser, og legger til rette for
medvirkning, informasjon og kommunikasjon med innbyggerne.
Nannestad kommune har historisk sett hatt en utfordrende økonomi med inntekter
under landsgjennomsnittet, stort tjenestebehov og høy lånegjeld. Det har derfor de
senere årene vært et overordnet mål om å forbedre det økonomiske
handlingsrommet, samt effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud
gjennom god økonomistyring av tjenestene. Årsrapportene og årsregnskapene de
siste årene viser at kommunen har lykkes i dette arbeidet.
De økonomiske konsekvensene av koronapandemien er omfattende, da
kommunene har fått betydelig økte kostnader og reduserte inntekter. Redusert
skatteinngang og økte utgifter til helse- og omsorgstjenestene utfordrer
kommuneøkonomien. Pandemien har medført et stort press på kommunenes
oppvekst-, helse- og omsorgstjenester. Det anslås at Nannestads vil få merutgifter
og mindreinntekter i 2020 på ca. 50 mill. kroner. Det er foreløpig knyttet stor
usikkerhet til om kommunene fullt ut vil bli kompensert for merutgiftene/
mindreinntektene. Det betyr at Nannestad kommune i årene fremover må ha økt
fokus på omstilling og effektivisering. Det må påregnes at koronapandemien vil få
ringvirkninger for den kommunale økonomien i flere år, og Nannestad kommune
styrer derfor mot et trangere handlingsrom de neste årene. Økt omstilling,
effektivisering og strukturelle endringer vil være nødvendig i lang tid fremover.
Budsjettet for 2021 preges i stor grad av koronasituasjonen, som for alvor slo inn
over oss i mars. Det er stor usikkerhet i forhold til hvilke konsekvenser dette vil få
videre framover. Nannestad kommune har fortsatt høy arbeidsledighet som bl.a.
materialiserer seg i tapte skatteinntekter. Om befolkningsveksten vil fortsette slik
kommuneplanen tar høyde for, vil være avhengig av hvor raskt arbeidsmarkedet i
vår region vil hente seg inn. Det er mange permitterte i forbindelse med flyplassen
og hotellnæringen i området.
I 2021 er ikke ekstra bevilgningene som er gitt til kommunene i 2020 i forbindelse
med koronapandemien videreført. I tillegg vil fylkesmannen holde tilbake en større
andel av skjønnsmidlene i 2021. Dette medfører at kommunen får mindre i
skjønnstilskudd i 2020 enn i 2021.
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Alle virksomhetene har fått styrket sine rammer med effekten av lønnsoppgjøret og
økte driftskostnader. I tillegg har virksomhetene fått økt sine inntektskrav med
deflator gitt i konsekvensjustert budsjett på 2,4 %. Det er som i fjor lagt inn et
effektiviseringskrav på samtlige virksomheter. Høstens budsjettprosess har
synliggjort at kommunen må kutte kostnader inn i 2021. Det er fra
administrasjonens side foreslått kutt i størrelsesorden 22,7 mill. kroner. Dette er
noe som vil få konsekvenser for mange av våre virksomheter i større eller mindre
grad.
Det foreliggende økonomiplanforslaget vitner om høy aktivitet, særlig innenfor
investeringsområdet. I planperioden legges det opp til investeringer for i underkant
av 700 mill. kroner. Det har vært helt nødvendig å stå rustet for det store
investeringsløftet kommunen nå står ovenfor. Prosjektene kommunehus/bibliotek
og svømmehall er nå ferdig prosjektert, og skal i skrivende stund ut på anbud. Med
det høye investeringsnivået har administrasjonen sett at det er nødvendig å
revidere handlingsregelen for netto finans og avdrag i prosent av driftsinntektene.
Administrasjonen foreslår å øke denne handlingsregelen fra 6 % til 8 %.
Kommunes finanskostnader vil være høyere i årene som kommer, og dette er noe
som må tilpasses i driften.
Ledere og ansatte i Nannestad kommune har vist god budsjettdisiplin over flere år,
og «dugnadsånden» er nå godt forankret hos alle. Kommunen må være innstilt på
at det økonomiske handlingsrommet vil bli mindre i framtiden, sammenliknet med
de årene vi har bak oss. Handlingsplanforlaget for 2021-2024 er et krevende
forslag. Kombinasjonen av en verdensomspennende pandemi som ingen ser
konsekvensen av, forventet effektivisering fra regjeringen, kommunens
befolkningsvekst, at kommunens inntektsside tilnærmet er utnyttet så langt det er
politisk ønskelig, samt det faktum at kommunen allerede er svært kostnadseffektiv,
gjør at det blir krevende å oppnå akseptable netto driftsresultater de nærmeste
årene. Kommunedirektøren vil derfor gjennom 2021 foreta en gjennomgang av
kommunens drift med mål om å sikre kostnadsbesparende tiltak. Nye
arbeidsmetoder med fokus på innovasjon og digitalisering vil være en sentral
tilnærming.
Kommunedirektøren gir med denne handlingsplanen politikerne en utfordrende
oppgave. Det å forene ambisjoner og ønsker med en strammere økonomi, er ikke
enkelt. Kommunedirektøren ønsker lykke til i arbeidet og har stor tro på at det i
denne prosessen vil bli truffet kloke politiske valg i Nannestad.
Nannestad, 28. oktober 2020
Runar Nilsen
Kst. kommunedirektør
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2 OPPSUMMERING
Kommunedirektøren legger med dette fram sitt forslag til handlingsprogram med
økonomiplan for perioden 2021-2024. Forslag til budsjett og økonomiplan er å
betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med innstilling
til kommunestyret. I tråd med tidligere praksis legger ikke administrasjonen fram
innstilling i saken.
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL
Det foreliggende dokument er i tillegg til å være budsjett og økonomiplan etter
kommuneloven, også handlingsdelen av kommuneplanens samfunnsdel etter planog bygningsloven. Gjennom kommuneplanens handlingsdel er det derfor
konkretisert hvilke oppgaver Nannestad kommune skal prioritere de neste fire
årene, samt synliggjort hvordan de overordnede og langsiktige målene i
samfunnsdelen tenkes fulgt opp i budsjettåret og resten av handlingsperioden.
DEMOGRAFISK UTVIKLING
I 2019 hadde Nannestad en befolkningsvekst på 3,3 %. Det var på samme nivå
som i 2018. I sammenheng med den høye byggeaktiviteten i kommunen, er det
antatt at veksten vil fortsette. For perioden 2021-2024, er det ventet at den årlige
befolkningsveksten i snitt vil ligge på 2,5 %, hvorav den største prosentvise
veksten vil være blant aldersgruppen 67 år og over.
STATUS OG UTFORDRINGER I KOMMENDE HANDLINGSPERIODE
Kommunens regnskapsmessige driftsoverskudd beløp seg til 29,9 mill. kroner i
2019 mot et resultat på 18,3 mill. kroner i 2018. For inneværende år, er
prognosene usikre. Koronaen slo inn over oss i mars, og økonomien har blitt
betydelig preget av det. Hvor mye kommunen får dekt av kostnader vedrørende
dette er fortsatt usikkert. Vi vet heller ikke i hvilken grad det vil påvirke oss i 2021.
Administrasjonen mener det er nødvendig å gjøre tilpasninger i
tjenesteproduksjonen til de endrede rammebetingelsene. I budsjettet for 2021 er
det forslått kutt i rammene til samtlige virksomheter, i størrelsesorden 22,7 mill.
kroner totalt. Ressursbruken må reduseres.
HANDLINGSREGLER
I handlingsprogram 2021-2024 er det videreført tre handlingsregler som har som
mål å sikre kommunens innbyggere et godt og stabilt tjenestetilbud over tid, og
som vil kunne bidra til å sikre en bærekraftig utvikling for kommunens økonomi.
Videre er det en handlingsregel som er revidert. Handlingsreglene som er
konkretisert tar for seg, og beslutter nivå på:
 Handlingsfrihet gjennom netto driftsresultat
 Framtidige reserver i form av disposisjonsfond
 Gjeldsnivå ved finansutgifter
 Finansiering av investeringer ved egenfinansieringsgrad
DRIFTSBUDSJETTET
I handlingsprogram 2021-2024 budsjetteres det i 2021 med et positivt netto
driftsresultat på rundt 4,7 mill. kroner. Dette vil gi et netto driftsresultat på 0,46 %,
noe som er litt lavere enn målet på 1,75 %.
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Kommunedirektøren registrerer at store deler av handlingsrommet spises opp av
lønnsvekst. Det er lagt inn økte ressurser til blant annet lærernorm og
pedagognorm i barnehagene. Det er i budsjettet for 2021 gjort kutt og
omprioriteringer i tjenestene. Administrasjonen mener likevel at virksomhetenes
budsjetter er ivaretatt i forhold til økte demografikostnader. Nannestad er en
vekstkommune med påfølgende behov for tjenester. Handlingsrommet til
Nannestad kommune innebærer:
 Et økonomisk opplegg i henhold til føringene i kommuneproposisjonen og
statsbudsjettet
 Innfrielse av enkelte innmeldte driftsbehov fra virksomhetene
 Avsetning av midler til økning i oppgaver
 Avsetninger av midler til disposisjonsfond
 Effektivisering av tjenestene
 Kutt/omprioriteringer av virksomhetenes rammer
Gjennom de siste årene har kommunen klart å oppnå tilfredsstillende økonomiske
resultater. Høye skatteinntekter er noe av årsaken til det. I de foregående år er det
lagt inn noe kapasitetsutvidelse. Denne kapasitetsutvidelsen er videreført i hele
handlingsperioden, men kommunedirektøren ser ikke mulighet for økning de neste
årene. Dette har vært mulig til dels grunnet effektiviseringskrav og økt bruk av
digitalisering, men hovedgrunnen er veksttilskuddet som kommunen har mottatt de
seneste årene.
Det kan ikke forventes økte driftsrammer i årene som kommer, snarere tvert i mot.
Betydelige investeringer de nærmeste årene vil bety økte finanskostnader. I tillegg
vil det være behov for økte driftsbudsjetter som følge av disse investeringene.
Erfaringstall fra andre kommuner viser for eksempel at de årlige driftskostnadene
for en svømmehall vil utgjøre 5-7 mill. kroner.
Innarbeidelse av nye tiltak i årene fremover må skje ved omdisponeringer,
effektivisering eller innsparing. Det er i 2021 innarbeidet et effektiviseringskrav på
0,5 % av netto ramme til virksomhetene, med noen individuelle tilpasninger.
Driftsbudsjettet øker fra vedtatt budsjett 2020 til kommunedirektørens forslag 2021.
Økningen skyldes lønnsvekst, flere stillinger, samt innarbeide tiltak. Hvordan
økningen er fordelt på de ulike rammeområdene er fremstilt i tabellen nedenfor:

§ 5-4. Bevilgningsoversikt drift,
Økonomiplan til fordeling pr. enhet
Tall i 1000 kroner

Regnskap 2019

Opprinnelig
budsjett 2020

Regulert
budsjett 2020

Økonomiplan
2021

694 594

742 334

749 943

764 190

36 460

54 060

54 565

81 019

36 675

38 833

38 890

37 854

25 142

25 528

25 599

24 959

185 178

168 956

172 232

188 733

118 318

120 201

122 946

126 817

16 742

14 664

20 295

14 601

37 485

38 540

39 504

17 834

76 978

76 741

76 882

65 671

110 624

108 729

111 559

111 288

44 243

60 357

68 101

63 595

9 619

12 480

12 636

12 465

-2 870

23 245

6 734

4 967

694 594

742 334

749 943

749 803

Fra Bevilgningsoversikt:
Til fordeling drift
Netto driftsutgifter pr. rammeområde
Sentraladministrasjonen og politiske utvalg
Barnevern
NAV
Skole
Barnehage
Kultur
Forebyggende helsevern
Støttetjenesten
Helse
Kommunal drift
Kommunal forvaltning
Nannestad kommune felles inkl. trossamfunn
Netto alle rammeområder
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INVESTERINGSBUDSJETTET
Det samlede forslaget til investeringer i handlingsperioden utgjør 692,5 mill. kroner
(ekskl. selvkost og startlån). Investeringsbudsjettet inneholder både en videreføring
og ferdigstillelse av prosjekter som er vedtatt igangsatt tidligere, samt nye
investeringer. Hovedprioriteringene i perioden 2021-2024 er utbygging av
kommunehus/kultursal og bibliotek, svømmehall, bokollektiv for personer med
demens, skolekapasitet, samt utskiftning av boligmassen. Av totalrammen i
investeringsbudsjettet i handlingsperioden på 692,5 mill. kroner, er 304,8 mill.
kroner tenkt finansiert med egne midler. I tillegg vil deler av kommunehuset
finansieres ved leieinntekter og selvkost.
DETALJERT BUDSJETT 2021
I henhold til k-sak 11/16, Nytt økonomireglement for Nannestad kommune, vil ikke
detaljbudsjettet for 2021 bli behandlet som en egen sak i innstillingsutvalgene.
Etter politisk ønske, har administrasjonen lagt ved detaljert budsjett for 2021 som
et separat dokument til handlingsprogrammet for 2021-2024.
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3 FORSLAG TIL VEDTAK
3.1 HANDLINGSPROGRAM 2021-2024
Handlingsprogram 2021-2024 vedtas med de mål og premisser for kommunens
tjenesteproduksjon som framgår av handlingsprogramdokumentet.

3.2 ÅRSBUDSJETT 2021









Driftsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift og drift til fordeling
(vist som vedlegg 2 og 3).
Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering og
investering til fordeling (vist som vedlegg 4 og 5).
Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på
tjenesteområdene.
Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom
prosjekter innenfor hovedplan for vann og avløp.
Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser
som Stortinget fastsetter.
Nannestad kommunes veiledende norm for økonomisk sosialhjelp følger
statens veiledende norm pr. 1. januar 2021.
Det delegeres til kommunedirektøren å fastsette endelige satser for kommunalt
tilskudd til drift og investering for private barnehager.
Et eventuelt positivt premieavvik avsettes til premieavviksfond.

3.3 BRUKERBETALINGER, GEBYRER OG AVGIFTER
Alle brukerbetalinger, gebyrer og avgifter fastsettes ut i fra de til enhver tid
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyrer og brukerbetalinger
som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator.
Nye brukerbetalinger, gebyrer og avgifter i henhold til vedlegg 10, gjøres gjeldende
fra 1. januar 2021 dersom ikke annet er fastsatt.
Selvkostområdene vann, avløp, septik, plan, byggesak, feiing og oppmåling vedtas
å være selvfinansierende.

3.4 LÅNEOPPTAK




Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2021 på 161 mill. kroner for å
finansiere nye netto bevilgninger til investeringer.
Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp inntil 30 mill. kroner i lån i
Husbanken til innvilgelse av startlån.
For 2021 vedtas opplåning til selvfinansierende VAR med inntil 48,93 mill.
kroner.

3.5 INVESTERINGSPROSJEKTER MED OPPSTART 2021
Følgende større investeringsprosjekter vedtas med oppstart i 2021:
 Skolekapasitet Maura
 Barnehagekapasitet
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4 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET
Plan- og styringssystemet i Nannestad skal bidra til at politiske visjoner og mål
omsettes til handling, og at organisasjonen «trekker i samme retning».
Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet i kommunen der alle
viktige mål og oppgaver i kommunen er beskrevet. Kommuneplanen er delt i en
samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel
skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommune-samfunnet
som helhet og kommunen som organisasjon. Handlingsdelen skal angi hvordan
kommuneplanen skal følges opp og danner grunnlag for kommunens 4-årige
handlingsprogram og budsjett.
Mål, tiltak og resultater blir fulgt opp og rapportert gjennom virksomhetsplaner,
tertialrapporter og årsrapport. Dette er alle viktige styringsdokumenter i den
kontinuerlige planleggingsprosessen.
I plansystemet inngår flere sektorplaner/temaplaner som gir økonomiske føringer.
Hvilke planer som skal utarbeides og fornyes avklares gjennom kommunens
planstrategi. Planstrategi for Nannestad kommune for perioden 2016-2019 ble
vedtatt høsten 2016 (jfr. k-sak 78/16). Ny planstrategi vil bli rullert i løpet av 2020,
og sluttbehandling i løpet av det første året til nytt kommunestyre. Det vil være et
mål framover å redusere antall planer, prioritere handlingsplaner som kobles tett
opp til handlingsplanen og kommunens overordnede rapporteringssystem.

Nannestad kommune 11
Handlingsprogram 2021-2024

KOMMUNEPLANENS
HANDLINGSDEL 2021-2024
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5 KOMMUNEPLANENS FØRINGER
Det foreliggende dokumentet er i tillegg til å være budsjett og økonomiplan etter
kommuneloven, også handlingsdelen av kommuneplanens samfunnsdel etter planog bygningslovens § 11-1.
Kommuneplanens handlingsdel skal konkretisere hvilke oppgaver Nannestad
kommune skal prioritere de neste fire årene, samt synliggjøre hvordan de
overordnete og langsiktige målene i samfunnsdelen er planlagt fulgt opp i
budsjettåret og resten av handlingsperioden.
Nannestads visjon bygger på muligheter til å bevare og videreutvikle Nannestads
bokvaliteter med attraktive boligområder, varierte rekreasjonsmuligheter, kultur- og
foreningsliv, samt offentlige og private tjenestetilbud:
«Nannestad, Romerikes beste bokommune»

5.1 SATSINGSOMRÅDENE I KOMMUNEPLANENS
SAMFUNNSDEL
Kommuneplanens samfunnsdel viser tydelig mål og retning med hensyn til hvordan
det skal være i kommunen fram til 2035. Det er utpekt seks fokusområder som skal
være styrende for kommunens virksomheter med vekt på samhandling til
innbyggernes beste.

1

Folkehelse – forebygging og tjenester

Nannestad kommunes mål er å fremme fysisk og psykisk helse blant alle
innbyggere i Nannestad, gjennom gode tjenester og økt engasjement blant
innbyggerne.
Strategier for måloppnåelse:
a) Styrke – i samarbeid med frivilligheten – møteplasser for fellesskap, kultur
og fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.
b) Motvirke utenforskap og sosiale ulikheter uavhengig av forskjeller i
økonomi, helse, språk, kultur og utdanningsnivå.
c) Målrettet tverrfaglig innsats for å fremme psykisk helse og sosial
inkludering.
d) Vektlegge mestringsperspektivet for å motvirke ensomhet hos barn og
unge. Økt fokus på å fremme befolkningens helse ved å legge til rette for
mestring og muligheter gjennom hele livet, og for funksjonshemmede i alle
aldre.
e) Styrking av alle trinn i «omsorgstrappa» - vridning av ressursinnsats fra
institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg.
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2 Oppvekst
Nannestad kommunes mål er at alle barn og unge skal oppleve en trygg og god
oppvekst i samspill mellom hjem, barnehage, skole og fritidsarenaer.
Strategier for måloppnåelse:
a) Tett faglig samarbeid om barn i førskolealder – satsing på økt andel barn i
barnehage.
b) Styrke tidlig innsats for å støtte barn og familier til å mestre utfordringer
innen skole og helse.
c) Fremme trivsel og motarbeide mobbing. Videreføre strategi for mer og
bedre læring.
d) Samarbeid mellom skolene og frivilligheten om utvikling av skolen som
nærmiljøsenter.
e) Sikre like muligheter for deltakelse i fritidsaktiviteter som idrett og kultur.

3 Befolkningsvekst og samfunnsutvikling
Nannestad kommunes mål er å ha en åpen dør for alle som ønsker å etablere seg
i kommunen og vil legge til rette for at disse skal få realisert sine planer og ønsker
og bli gode ressurser for lokalsamfunnet.
Strategier for måloppnåelse:
a) Utvikle og tilpasse kommunens tjenesteapparat i samsvar med endrede
behov i befolkningen basert på samhandling, medvirkning og samskaping.
b) Sikre en god tilgang på planavklarte bolig- og næringsarealer som er
tilpasset markedets behov.
c) Legge til rette for boligbygging i nærhet til arbeidsplasser og utenfor de
offisielle flystøysoner.
d) Bidra til at Oslo Lufthavn sikres mulighet til å utvide eksisterende aktivitet
og legge grunnlag for nye næringer i tilknytning til flyplassområdet.
e) Legge til rette for nye næringsetableringer basert på nærheten til OSL, E-16
og gode kollektivforbindelser.

4 Miljø – energi - natur
Nannestad kommunes mål er en miljøansvarlig samfunnsutvikling som er attraktiv
for dagens og morgendagens innbyggere.
Strategier for måloppnåelse:
a) Legge til rette for gode miljøvalg og lavere transportbehov gjennom
utvikling av gode og innholdsrike lokalmiljøer med tilgang på tjenester og
arbeidsplasser, kortreist mat og kultur og nære fritidstilbud og opplevelser.
b) Utarbeide et retningsgivende styringsverktøy for kommunen knyttet til
naturmangfold, samt ha oversikt over verdifulle naturområder og arter i
kommunen.
c) Utvikle insentiver for å øke bruken av fornybar energi, og selv gå foran som
et godt eksempel.
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d) Klimavennlig produksjon, distribusjon og konsumpsjon av matvarer –
redusert svinn.
e) God og sikker overvannshåndtering, samt å utvikle skogen som bærekraftig
CO2- lager og leverandør av råstoff.

5 Regional samhandling og muligheter
Nannestad kommunes mål er å utvide sitt mulighetsrom i Gardermoregionen og ta
sin del av veksten i Region Viken.
Strategier for måloppnåelse:
a) Sette Gardermoregionen «på kartet» som integrert bo- og arbeidsmarked.
b) Arbeide for at utarbeidelse og oppfølging av regionale planer blir underlagt
folkevalgt styring.
c) Arbeide for at flyplassens vestområder blir oppfattet som sentrale områder
for næringsutvikling.
d) Være en konstruktiv, kreativ og løsningsorientert deltaker i det
interkommunale samarbeidet på Øvre Romerike.
e) Gå i dialog med kommuner som ønsker en økt vektlegging av E-16 som
transport-åre og næringskorridor.

6 Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi
Nannestad kommunes mål er å ha en sunn kommuneøkonomi – i samsvar med
statlige anbefalinger.
Strategier for måloppnåelse:
a) Budsjettere for netto driftsresultat i samsvar med statlige anbefalinger og ha
reserver for uforutsette utgifter.
b) Investeringsnivå tilpasset kommunens økonomiske handlingsrom og en
robust gjeldsgrad.
c) Optimalisere den samlede ressursinnsatsen innenfor kommunens
økonomiske handlingsrom.
d) Effektivisere alle ledd av administrasjon og tjenesteutøvelse ved bruk av ny
teknologi.
e) Vri ressursbruk fra behandling til forebygging og tidlig innsats.
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5.2 DEMOGRAFISK UTVIKLING
Befolkningsutviklingen beskrevet under bygger på SSBs befolkningsframskriving
som ble publisert august 2020. SSB publiserer tre alternative prognoser beskrevet
som lav, middels og høy vekst. Usikkerheten i prognosen og forskjellene mellom
alternativene blir større desto lenger ut i perioden. I tråd med kommuneplanen er
det tatt utgangspunkt i prognoser basert på høy vekst for perioden fram mot
utgangen av 2040.
BEFOLKNINGSUTVIKLING
Per 01.01.2020 hadde Nannestad kommune 14.139 innbyggere. Ved høy nasjonal
vekst vil Nannestad ha 19.224 innbyggere i 2040. Samlet sett antas befolkningen å
øke med drøyt 5.000 personer fram mot 2040.
I perioden 2010-2020 har den årlige gjennomsnittlige befolkningsveksten ligget på
2,6 %. I henhold til SSB sin prognose vil den årlige befolkningsveksten i snitt
fortsette å ligge på 2,4 % i handlingsperioden. I perioden 2020-2040 er veksten
(alt. HHMH) antatt å synke fra 3,4 % i 2020 for så å synke til 1,4 % i 2025.
Vekstraten forventes å synke videre til 1,0 % mot 2040.
Den høye befolkningsveksten de siste årene gjør at kommunen har ligget over
SSBs høye prognose. Imidlertid kan de økonomiske følgene av pandemien føre til
redusert attraktivitet for kommunene rundt flyplassen. Dette innebærer at
kommunen må følge utviklingen i alle aldersgrupper nøye både i antall og fordeling
mellom tettstedene for å kunne anslå skattegrunnlag samt utgifter til etablering og
drift av sosial infrastruktur knyttet til barn og unge.
Historisk utvikling
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Hovedalternativet (MMMM)
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ALDERSSAMMENSETNING
Befolkningsvekst
0-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-66 år
67-79 år
80 år og eldre
Totalt

2020
1 059
1 273
567
719
8 893
1 245
383
14 139

2021
1 087
1 291
590
729
9 235
1 285
403
14 620

2022
1 138
1 294
604
757
9 496
1 352
416
15 057

2023
1 160
1 326
602
754
9 749
1 394
452
15 437

2024
1 201
1 328
610
766
9 920
1 448
488
15 761

2025
1 212
1 381
589
778
10 060
1 469
543
16 032

2030
1 294
1 495
613
753
10 569
1 618
789
17 131

2035

2040

1 330
1 612
647
797
10 863
1 987
968
18 204

1 386
1 671
710
850
11 020
2 375
1 212
19 224

Årlig vekst Årlig vekst
2021-2024 2025-2040
3,1 %
0,9 %
1,0 %
1,4 %
1,8 %
0,9 %
1,6 %
0,6 %
2,7 %
0,7 %
3,7 %
3,0 %
5,9 %
5,5 %
2,7 %
1,2 %

Dersom det ses på de ulike aldersgruppene som andel av totalbefolkningen vil
man i hovedtrekk kunne se følgende utvikling:
 Antallet barn i barnehagealder vil ha en jevn økning fram mot 2040
 Barn i skolealder vil ha en lavere vekst enn resten av befolkningen i
handlingsperioden
 Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder vil bli redusert
 Jevn og stor økning i aldersgruppen 67 år og over

ALDERSGRUPPER
Andel av total befolkning 2020-2040, eks. aldersgruppen 20-66 år

Barnehage (0-5 år)/ Førskolealder (0-5 år)
Per 01.01.2020 var det 1.059 barn i førskolealder i Nannestad kommune (0-5 år).
I perioden etter 2015 har det vært vekst i denne aldersgruppen.
I perioden 2020-2024 er det forventet at antall barn i barnehagealder (1-5 år) vil
øke med ca. 110-115 barn. Plassbehovet er imidlertid avhengig av dekningsgraden
for barnehager som i 2019 lå på 86,7 %. Framtidige endringer i etterspørselen etter
barnehageplass er et usikkerhetsmoment når framtidig kapasitetsbehov skal
vurderes.
Det er lagt inn midler til økt barnehagekapasitet i Nannestad sentrum i 2021.
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Skole (6-15 år)
Per 01.01.2020 var det 1.273 innbyggere i barneskolealder (6-12 år) i Nannestad
kommune. Det er en forventet vekst på ca. 55 skolebarn i perioden 2020-2024 og
en videre vekst på ca. 110-115 i perioden 2025-2030.

Ungdomstrinnet
Per 01.01.2020 var det 567 innbyggere i ungdomsskolealder (13-15 år) i
Nannestad kommune. Det er en forventet vekst på ca. 40-45 ungdommer i
perioden 2020-2024 og en videre vekst på ca. 25 i perioden 2025-2030.
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Yrkesaktive (20-66 år)
Per 01.01.20 var det 8.893 i yrkesaktiv alder mellom 20 og 66 år.
Det er en forventet vekst drøyt 1.000 yrkesaktive i perioden 2020-2024 og en
videre vekst på drøyt 500 i perioden 2025-2030.
Denne aldersgruppens andel av den totale befolkning forventes imidlertid å synke
fra 62,9 % i 2020 til 57,3 % i 2040.
Grunnet skatteinntektene som denne aldersgruppen tilfører kommunen, er
Nannestad i stor grad avhengig av vekst i denne gruppen for å kunne videreføre
dagens tjenestetilbud. Antall personer i yrkesaktiv alder som andel av
totalbefolkningen vil derfor gi et mål på evnen til å finansiere tjenestetilbudet i
kommunen framover. Med denne utviklingen vil ikke kommunen ha mulighet til å
videreføre dagens tjenestetilbud.

Eldre (67 år og over)
Per 01.01.20 var det 1.245 innbyggere i alderen 67-79 år i Nannestad.
Det er en forventet vekst på drøyt 200 eldre i perioden 2020-2024 og en videre
vekst på ca. 150 i perioden 2025-2030.
Denne aldersgruppens andel av den totale befolkning forventes å øke fra 8,8 % i
2020 til 12,4 % i 2040.
Det er grunn til å anta at denne aldergruppen i hovedsak vil kunne leve et
selvstendig liv, med god økonomi, uten store behov for kommunale tjenester.
Imidlertid vil en del av denne aldergruppen kunne bli rammet av demens eller
andre sykdommer som krever innsats fra hjemme- eller institusjonsbaserte
tjenester.
Yngre Eldre (67-79 år)
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80 år og eldre
Per 01.01.20 var det 383 innbyggere i alderen 80 år og eldre i Nannestad.
Det er en forventet vekst drøyt 100 eldre i perioden 2020-2024 og en videre vekst
på ca. 250 i perioden 2025-2030.
Denne aldersgruppens andel av den totale befolkning forventes å øke fra 2,7 % i
2020 til 6,3 % i 2040.
Konsekvensen av denne økningen vil innebære at den eldre befolkningen vil
utgjøre en stadig større andel av totalbefolkningen i Nannestad kommune. Behovet
for omsorgstilbud bør derfor tilpasses dette i årene framover.
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ØKONOMIPLAN 2021-2024
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6 STATUS OG UTFORDRINGER
Kommunelovens § 14-3 angir handlingsprogrammet for de neste fire årene og
årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet. Planen skal
omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige
inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.
Nannestad kommune har historisk sett hatt en utfordrende økonomi med inntekter
under landsgjennomsnittet, økte tjenestebehov og høy lånegjeld. Det har derfor de
senere årene vært et overordnet mål å forbedre det økonomiske handlingsrommet, samt effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud gjennom god
økonomistyring av tjenestene. Administrasjonen ser med bakgrunn i pandemien at
kommende planperiode blir krevende. Det er helt avgjørende at regjering og
storting følger opp sine lovnader om å kompensere kommunesektoren for
merutgifter og tapte inntekter som følge av pandemien. Kommunesektoren trenger
forutsigbarhet for å kunne planlegge og legge til rette for at befolkningen får et godt
tjenestetilbud.
Kommunens regnskapsmessige mindreforbruk (driftsoverskudd) etter avsetninger
beløp seg til 29,9 mill. kroner i 2019 mot 18,3 mill. kroner i 2018. Mindreforbruket
skyldtes flere forhold, men hovedsakelig kan det vises til at inntektene har økt mer
enn utgiftene. Det har generelt sett vært god budsjettdisiplin i hele organisasjonen.
I tillegg har meravkastning på finansplasseringene bidratt til resultatet i 2019.
Driftsregnskapet for 2. tertial 2020 viste et positivt netto driftsresultat på 12 mill.
kroner, mot et regulert budsjett på negativt 13 mill. kroner. 2020 er et svært
krevende og usikkert år. Prognose for året er vanskelig å lage, da kommunen ikke
er blitt kompensert for alle kostnader knyttet til korona. Administrasjonen ser at det
vil være nødvendig å tilpasse tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser
framover. Det er spesielt utfordringer og målsettinger i handlingsperioden knyttet til
økonomisk handlingsrom, økonomistyring av tjenestene, demografi og ressursbruk
innenfor de ulike tjenesteområdene.
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6.1 ØKONOMISK HANDLINGSROM

Positive netto driftsresultat, god avkastning på finansforvaltningen og oppbygging
av fondsreserver har bidratt til å styrke kommunens økonomiske handlingsrom de
siste årene. Kombinasjon av forventet effektivisering fra regjeringen, kommunens
vekst, at kommunens inntektsside tilnærmet er utnyttet så langt det er politisk
ønskelig, samt det faktum at kommunen allerede er svært kostnadseffektiv
kommune, gjør at det blir krevende å oppnå akseptable netto driftsresultater de
nærmeste årene. Nannestad har historisk hatt lave frie disponible inntekter, og
målt i frie inntekter i kroner pr. innbygger ligger Nannestad lavt på landsbasis
(58.501 kroner i 2019).
Kommunen jobber mot en positiv utvikling i frie inntekter for å oppnå de finansielle
målsettingene som skal til for å opprettholde en bærekraftig økonomi på lang sikt,
ivareta handlingsfrihet og unngå at det over tid avsettes et for lavt beløp til
formuesbevaring. Tabellen under viser utvalgte finansielle nøkkeltall for kommunen
de siste fem årene.

Finensielle nøkkeltall
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter
Netto finans og avdrag i % av driftsinntekter
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter
Egenfinansiering av investeringer
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-0,3 %
4,6 %
5,6 %
5,8 %
2,6 %
1,9 %
4,9 %
5,9 %
5,2 %
4,7 %
6,2 %
4,7 %
98,3 %
103,6 %
97,7 %
98,7 %
102,6 %
101,6 %
31,2 %
26,6 %
57,3 %
37,9 %
44,2 %
37,9 %
16,0 %
17,2 %
17,4 %
19,2 %
21,9 %
22,6 %

Vedtatt
2020
0,1 %
6,7 %
109,1 %
32,5 %
22,3 %
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NETTO DRIFTSRESULTAT
Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og bidrag til
å finansiere investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt.
Kommunen oppnådde i 2019 et netto driftsresultat på 1,9 %, noe som er høyere
enn det anbefalte nivået til teknisk beregningsutvalg på 1,75 %. Dette er en
nedgang på 0,7 % fra 2018. For å kunne øke investeringsnivået i årene framover,
uten en for sterk økning av gjelden, er det nødvendig at netto driftsresultat holder
seg høyere enn det anbefalte nivået på 1,75 %.
FINANSUTGIFTER OG LÅNEGJELD
Nannestad kommune har over tid vært blant kommunene i Akershus med høyest
netto lånegjeld, regnet både pr. innbygger og som andel av sum driftsinntekter.
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser)
fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Ved utgangen av 2. tertial 2020
utgjorde kommunens lånegjeld knyttet til investeringer i bygg og anlegg 1.177 mill.
kroner.
I prosent av sum driftsinntekter utgjorde netto lånegjeld 101,6 % i 2019. Snittet i
Akershus og KOSTRA-gruppe 7 var på henholdsvis 95,4 % og 100,3 % i 2019.
Ved utgangen av 2019 utgjorde netto finans og avdrag i prosent av driftsinntekter
4,7 %. Det vil si at 4,7 % av inntektene til kommunen gikk med til å betjene renter
og avdrag det året. Minimumsavdrag og et lavt rentenivå på innlån har bidratt til å
holde netto finans på et håndterbart nivå.
Kommunens høye lånegjeld utgjør en sterkt begrensende faktor for kommunens
økonomiske handlefrihet. Med høy lånegjeld er kommunen eksponert for
variasjoner i rentene. Målet er i første rekke å få de årlige rente- og
avdragskostnadene stabilisert, slik at finanskostnadene som følge av potensielle
renteøkninger og nye investeringer i bygg og anlegg ikke øker ytterligere på
bekostning av den løpende driften. Med dette som bakteppe er om lag 2/3 av
gjelden rentesikret.
EGENFINANSIERING AV INVESTERINGER
Egenfinansieringen viser hvor stor andel av investeringene som er finansiert med
avsetninger, salg av anleggsmidler, overføringer, refusjoner, og tilskudd. Av et
samlet finansieringsbehov på 80,2 mill. kroner i 2019, ble 44,9 mill. kroner
egenfinansiert, tilsvarende 56 % av sum finansiering.
DISPOSISJONSFOND
Samlet disposisjonsfond utgjorde 22,6 % av driftsinntektene i 2019.
Disposisjonsfond er i hovedsak oppsparte midler som kan benyttes til finansiering
både i drifts- og investeringsregnskapet, og indikatoren kan si noe om hvor stor
økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Nannestad kommune har en
handlingsregel som sier at disposisjonsfondet minst bør utgjøre 10 % av
driftsinntektene. I tråd med kommunedirektørens anbefaling om bruk av
fondsmidler til investeringer, vil disposisjonsfondet som andel av inntektene bli
redusert i planperioden.
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6.2 ØKONOMISTYRING AV TJENESTENE
Nannestad kommune har løpende fokus på den økonomiske situasjonen, og et
budsjettgrunnlag hvor kommunens totaløkonomi er i balanse står helt sentralt.
Budsjettbalanse oppnås gjennom god økonomistyring, samt ved kontinuerlig
oppfølging av virksomhetenes rammer.
BRUK AV ENGANGSMIDLER
En viktig premiss i budsjettarbeidet er at bruk av engangsinntekter, i den grad det
budsjetteres med, må budsjetteres svært forsiktig da det ikke er en påregnelig
inntekt. Løpende drift som dels er basert på engangsinntekter, det vil si ikkefornybare midler, vil ikke være økonomisk bærekraftig. Det kan derfor føre til at
tjenestetilbudet må reduseres når midlene er ferdig benyttet.
BUDSJETTAVVIK
Regnskapet for 2019 viste et samlet mindrerforbruk på 950.000 kroner på
virksomhetene (0,1 %). Tilsvarende resultat for 2018 viste et samlet mindreforbruk
på 1,5 mill. kroner. Målet er at hver virksomhet skal ha et resultat mellom -0,3 %
(merforbruk) og 2,0 % (mindreforbruk) ved årsavslutning. Administrasjonen ser
likevel at det er enkelte virksomheter som har og kan få utfordringer med å
overholde rammene sine i handlingsperioden.
En av årsakene til dette er at kommunen over flere år har hatt en sterk vekst i
antall brukere med behov for omfattende tjenester. Det er utfordrende å tilpasse
tjenestenivået til økte behov, og forventninger fra brukere og rettighetsfestede krav
oppleves på flere områder å overstige mulige budsjettmessige tildelinger.
Kommunens økonomi er ikke bærekraftig på sikt dersom det ikke iverksettes tiltak.
Det vil derfor være nødvendig å se på hvordan tjenesteproduksjonen er, og
hvordan den kan fornyes, forenkles og forbedres, samtidig som kommunens
aktivitet må tilpasses de økonomiske og lovpålagte rammene. Konsekvensen av
dette er at samtidig som det er en vekst på noen områder, må det iverksettes
kostnadsreduserende tiltak på andre områder for å komme i balanse.
OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING AV TJENESTENE
Dersom kommunen skal oppnå målet for sunn økonomi og god ressursutnyttelse,
er det viktig med kontinuerlig fokus på effektiv tjenesteproduksjon og omstilling i
forhold til den demografiske utviklingen.
Prioriterings- og produktivitetsindikatorer i KOSTRA er et viktig styringsverktøy i
arbeidet med å effektivisere og forbedre tjenestetilbudet, både for å se utviklingen i
ressursbruk i kommunen og sammenlignet med andre.
Effektiviteten i kommunens tjenesteproduksjon kan måles ved hjelp av utvalgte
produktivitetsindikatorer i KOSTRA. Målet er at minst 70 % av indikatorene skal
være bedre enn resultatene for KOSTRA-gruppe 7. Av de 15 indikatorene under er
det kun 9 som angir tall for KOSTRA-gruppe 7.
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Nannestad
2018

Nannestad
2019

Endring i %
fra året før

Akershus
2019

Kostragr. 7
2019

66,5

65,6

-1,4 %

74,9

74,3

101 925

110 765

8,7 %

105 268

110 612

16,2

17,8

9,9 %

19,6

20,3

88

94

6,8 %

92

90

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 18-24 år

4,5

3,4

-24,4 %

-

-

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 25-66 år
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold

5,4

5,0

-7,4 %

-

-

97

83

-14,4 %

3 134

4 962

Utvalgte produktivitetsindikatorer
Barnehage
Korrigerte brutto driftsutgifter per oppholdstime i kommunale barnehager
Grunnskole
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 pr
Barnevern
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder
Sosialtjeneste

Kommunehelse
86,1

77,9

-9,5 %

88,7

90,0

103,5

89,0

-14,0 %

87,3

85,3

199,2

206,1

3,5 %

249,0

257,3

24,2

24,3

0,4 %

29,9

30,0

Årsgebyr for vannforsyning

3 573

3 573

0,0 %

3 355

3 429

Årsgebyr for avløpstjenesten

5 057

5 057

0,0 %

4 144

4 818

Årsgebyr for avfallstjenesten

2 439

2 439

0,0 %

2 851

2 628

95

92

-3,2 %

101

80

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn
Pleie og omsorg
Årsverk helse og omsorg per 10 000 inbyggere (årsverk)
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto dritsutgifter
Gebyrsatser

Eiendomsforvaltning
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvm
* Det er her benyttet konserntall fra KOSTRA-statistikken.

STYRING OG FORVALTNING AV INVESTERINGER
Nannestad kommune står foran store investeringer i årene som kommer grunnet
opparbeidet etterslep både i forhold til kapasitet og vedlikehold, samt
befolkningsvekst og endring i demografi og teknologisk utvikling.
Kommunens utfordring med stadig trangere driftsøkonomi i kombinasjon med høyt
investeringsbehov vil kreve tøffe prioriteringer mellom ønskede
investeringsprosjekter. Samtidig kreves det at det frigjøres midler fra drift til å
finansiere investeringene, i tillegg til de årlige utgifter til renter og avdrag. Bruk av
disposisjonsfond reduserer lånebehovet.
Styring av investeringsområdet er dermed en svært viktig del av kommunens
helhetlige økonomi-, gjelds- og virksomhetsstyring, og riktig beslutningsgrunnlag,
prioriteringer, styringsevne og gjennomføringsevne må sikres. Økt fokus på
prosjektmål (økonomi, tid, kvalitet, dokumentasjon), risikostyring og gevinstrealisering i alle investeringer bør derfor stå sentralt i arbeidet med å kontrollere
kommunens investeringsmål i handlingsperioden. Økonomi og styring styrker sin
bemanning med en ressurs, høsten 2020, som skal følge dette området tett.
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6.3 DEMOGRAFIKOSTNADER OG UTGIFTSBEHOV
I korte trekk, vil kommunen stå ovenfor følgende utfordringer knyttet til økte
demografikostnader:





Tilrettelegge for et større antall innbyggere, som følge av fortsatt høy
befolkningsvekst
Økt tjenestebehov til økende antall innbyggere i aldersgruppen 67 år og over
Gjeldsvekst som følge av økte investeringer
Nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, samt endringer i
finansieringsordninger av statlige reformer

Den framtidige befolkningsutviklingen og befolkningssammensetningen er igjen
nært knyttet til kommunens beregnede utgiftsbehov, som gir en indikasjon på
faktisk ressursbruk mot det man objektivt sett har «behov for». Utgiftsbehovet gir
også en mulighet til å se hvilke sektorer kommunen kan vente seg de største
utfordringene på i årene framover, jfr. kapittel 5.2 som omhandler demografisk
utvikling.
Ulik befolkningssammensetning, andre sosiodemografiske forhold og
bosettingsmønster gjør at kommuner har ulikt utgiftsbehov med hensyn til å gi et
likeverdig tjenestetilbud. Kommunene kompenseres/trekkes for slike
kostnadsforskjeller gjennom inntektssystemets kostnadsnøkler, basert på hvor
dyre eller billige kommunene er å drive.
Forskjeller i beregnet utgiftsbehov synliggjøres gjennom kostnadsindekser, hvor en
indeksverdi over 1,0 indikerer at kommunen er mer kostnadskrevende enn
landsgjennomsnittet, noe som blir kompensert fullt ut. Tabellen under viser at
Nannestad kommune har et samlet utgiftsnivå som ligger på 95,0 % av landsgjennomsnittet, og vil få redusert kompensasjon for dette gjennom
utgiftsutjevningen (nærmere beskrevet under punktet skatt og rammetilskudd i
kapittel 8.2). En gjennomsnittlig innbygger i landet har i 2021 et utgiftsbehov på
56.318 kroner, 1.479 kroner mer enn i 2020. Grafen nedenfor viser at Nannestad
kommune innenfor flere av tjenesteområdene har et lavere utgiftsbehov enn
landsgjennomsnittet, og snittet av de øvrige ØRU- kommunene.
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Trenden de siste årene er at kommunen i større grad prioriterer tjenesteområdene
grunnskole og barnehage, mens det i Akershus og KOSTRA-gruppe 7 fokuseres
mer på pleie og omsorg. Utgiftsbehovet tilsier mer på skole enn helse. En
forklaring kan være at det er forventet en kraftig vekst i
den eldre delen av befolkningen framover, noe som øker behovet for
omsorgstjenester av ulik art. I Nannestad ser vi en betydelig økning i barn i
barnehagealder.
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6.4 TIDLIG INN
Tidlig inn! – Strategi for forebyggende innsats i Nannestad kommune
For å kunne tilby gode tjenester til innbyggere i alle aldersklasser, har Nannestad
vedtatt forebyggende tiltak og tidlig inn som grunnleggende strategi som skal
ivaretas og implementeres av alle virksomheter og enheter i Nannestad kommune.
Nannestad baserer sine tiltak på nasjonale og internasjonale forskingsresultater,
som viser at tidlig innsats er det som gir best resultater, og at dette har en
menneskelig og økonomisk gevinst i et både kortsiktig og langsiktig perspektiv.
Nannestad kommune bruker omlag 200 årsverk for å yte de tjenester som er
pålagt gjennom Helseog
omsorgstjenesteloven.
Utfordringen består i å
vri deler av
ressursinnsatsen fra
kurative tiltak til
forebyggende tiltak, en
tilsvarende utfordring
også for øvrige
tjenesteområder.
Denne strategi
innebærer:
 Forebygging/tidlig
inn handler om å
forebygge risiko for uønsket utvikling for innbyggere i alle aldersklasser.
 Det betyr at tiltak skal iverksettes på en mest mulig helhetlig og hensiktsmessig
måte.
 Forebygging er et «paraplybegrep» på alt helsefremmende arbeid i en
kommune, og «tidlig inn» eller tidlig innsats er beskrivende for det arbeidet som
gjøres for å identifisere og håndtere bekymring så tidlig som mulig – med minst
mulig innsats.
 Tidlig innsats handler både om tidlig alder, men også om å komme tidlig inn i
en eventuell problemutvikling.
 Hvis kommunen og andre i nettverket lykkes med å fange opp innbyggere som
strever eller som er utsatt for risiko så tidlig som mulig, vil dette kunne
forebygge utenforskap og bidra til positiv utvikling for den / de det gjelder, samt
spare kommunen/samfunnet for store psykososiale og økonomiske kostnader.
Hovedmål
Innbyggerne i Nannestad skal få tidlig hjelp fra kommunens tjenesteapparat slik at
færre opplever en livssituasjon med varige og økende problemer. Et hovedmål er
derfor å oppdage barn så tidlig som mulig, slik at barn og deres familie som har
behov for ekstra utviklingsstøtte skal få hjelp tidlig fra barnehagen/skolen og/eller i
samarbeid med hjelpetjenestene; helsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste
og barneverntjenesten.
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Delmål
 Redusere tidsbruk fra problemer blir identifisert til tiltak settes inn.
 Bedre utnyttelse av den samlede kompetanse på tvers av virksomheter og
enheter
Krav til resultatoppfølging
Det er allment akseptert at å forebygge er viktigere enn å reparere. Det kan være
av avgjørende betydning å komme i forkant før noe får mulighet til å utvikle seg til
et større problem. Imidlertid er det ofte vanskelig å måle den reelle effekten av
forebyggende innsats. Det forutsettes derfor at det etableres et system for årlig
rapportering knyttet til relevante mål og indikatorer.
Kommunestyret vedtok tidlig inn-planen 19. mars 2020 og administrasjonen vil i
løpet av høsten ansette koordinator for arbeidet med prosjektet og
handlingsplanen. Det er foreslått at stillingen lyses ut internt for å sikre lokal
kunnskap, med et tydelig og godt mandat. Administrasjonen vil finne midler i
organisasjonen og hvor stillingen skal lokaliseres (PS OK 52/20).

6.5 TJENESTEPRODUKSJON (KOSTRA)
Systematisk analyse av nøkkeltall og sammenligning med andre kommuner gir
viktig styringsinformasjon i arbeidet med å effektivisere og forbedre kommunens
tjenestetilbud, og benyttes som grunnlag for mål og beslutninger knyttet til
behandling av handlingsprogrammet for 2021-2024. Hensikten er å synliggjøre
ressursbruken, dekningsgrader og prioriteringer i den kommunale
tjenesteproduksjonen, samt å sammenligne ressursbruken i Nannestad mot andre
kommuner.
For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunens ressursbruk, er det tatt
utgangspunkt i KOSTRA-tall for kommunen som konsern. Det vil si kommunen
inklusive kommunale foretak organisert etter kommunelovens kapittel 11 og
interkommunale selskaper organisert etter lov om interkommunale selskaper.
I tabellene som følger er det fokusert på nøkkeltall for Nannestad kommune de
siste tre år. Gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 7 og Akershus blir brukt som
sammenligningsgrunnlag. KOSTRA-gruppe 7, som Nannestad kommune er
plassert i, består av mellomstore kommuner med lave bundne kostnader pr.
innbygger, og lave frie disponible inntekter. Av kommunene på Øvre Romerike er
Gjerdrum, Eidsvoll og Nes plassert i KOSTRA-gruppe 7, sammen med Nannestad.
Ullensaker er plassert i gruppe 13, mens Hurdal er i gruppe 2. Av hensyn til
kommunestørrelse, inntektsnivå og utgiftsbehov i forhold til befolknings
sammensetning, er det valgt ikke å sammenligne seg særskilt med de øvrige
kommunene på Øvre Romerike. Det er viktig å bemerke at selv om KOSTRA har
omfattende informasjon knyttet til prioritering og produktivitet, finner man liten
informasjon om kvaliteten på tjenestene som kommunene leverer, hvor effektivt
kommunen drives eller hvor godt lokaldemokratiet ivaretas.
Det er samtidig forsøkt å se på utviklingen i demografi og KOSTRA-tallene hittil
innenfor utvalgte tjenesteområder. Dette er deretter sammenstilt opp mot
tilsvarende budsjetterte KOSTRA-tall for handlingsperioden, som vil kunne gi en
indikasjon på om kommunen foretar de riktige prioriteringene. Det gjøres
oppmerksom på at budsjettallene for 2021-2024 ikke er direkte sammenlignbare
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med de faktiske regnskapstall, da blant annet lønnsreserven er holdt utenfor.
Tallene viser likevel en trend på kommunens prioriteringer. Den demografiske
utviklingen omtalt i kapittel 5.2 ligger til grunn i de framskrevne beregningene.

FINANSIELLE NØKKELTALL OG ADMINISTRASJON OG STYRING
I forhold til nøkkeltallene for administrasjon og styring, er trenden at kommunen
bruker mindre ressurser på administrasjonen målt i samlede netto driftsutgifter. I
kroner pr. innbygger, så ligger Nannestad under snittet i Akershus og KOSTRAgruppe 7. På politisk styring derimot, ligger Nannestad over.

Finansielle nøkkeltall - administrasjon og styring
Finansielle nøkkeltall

2018

2019

Endring i %
fra året før

Akershus
2019

Kostragr. 7
2019

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

2,8 %

5,0 %

78,6 %

3,0 %

1,4 %

42,0

45,2

7,6 %

47,6

57,5

Egenfinansiering av investeringer i prosent av totale brutto investeringer

46,4 %

55,7 %

20,0 %

36,4 %

34,4 %

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter

31,2 %

14,0 %

-55,1 %

18,9 %

16,6 %

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

22,9 %

22,6 %

-1,3 %

16,7 %

11,1 %

105,4

101,6

-3,6 %

95,4

100,3

2,4

5,3

120,8 %

7,2

3,6

55,8

60,2

7,9 %

69,7

71,9

Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger

65 770

67 305

2,3 %

78 627

77 444

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger

48 612

50 199

3,3 %

57 789

56 639

Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger

68 841

70 750

2,8 %

80 247

78 065

1 955

3 573

82,8 %

2 433

1 100

Frie inntekter i kroner per innbygger

50 476

52 585

4,2 %

57 054

54 708

Netto lånegjeld i kroner per innbygger

72 565

71 867

-1,0 %

76 520

78 317

2 799

2 883

3,0 %

4 332

4 155

542

528

-2,6 %

430

509

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter
Overføring fra driftsregnskapet, i % av brutto investeringsutgifter
Bruk av lån (netto), i % av brutto investeringsutgifter
Nøkkeltall i kroner per innbygger

Netto driftsresultat i kroner per innbygger

Nøkkeltall for administrasjon og styring
Netto driftsutgifter, adm, i kroner per innbygger
Brutto driftsutgifter til politisk styring, i kroner per innbygger

I forhold til sammenligningsgruppen, framstår administrasjonen i kommunen som
effektiv. I løpet av handlingsperioden er det lagt opp til et lavt og stabilt utgiftsnivå
til administrasjon og styring.
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BARNEHAGE
Av kommunens totale netto driftsutgifter bruker Nannestad 17,5 % til
barnehagesektoren. I 2019 brukte Nannestad 139.257 kroner pr. innbygger i
aldersgruppen 1-5 år til barnehageformål, noe som er lavere enn både snittet i
Akershus og KOSTRA-gruppe 7. En av årsakene kan være at Nannestad har en
mindre andel av befolkningen i alderen 1-5 år, samt et lavere utgiftsbehov på dette
området.
Samtidig, har Nannestad den laveste dekningsgraden sammenlignet med
Akershus, men bedre enn KOSTRA-gruppe 7 på en parameter.
Barnehage
Prioritering

Nannestad
2018

Nannestad
2019

Endring i %
fra året før

Akershus
2019

Kostragr. 7
2019

16,6

17,5

5,4 %

16,3

16,2

133 247

139 257

4,5 %

157 570

155 399

83,6

86,7

3,7 %

92,6

91,8

6,1

5,9

-3,3 %

5,8

5,8

Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år

71,7

75,8

5,7 %

85,3

83,8

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år

83,6

86,7

3,7 %

92,6

91,8

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år

91,6

94,1

2,7 %

97,0

96,5

Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstime i kommunale barnehager (f201,211,221)

66,5

65,6

-1,4 %

74,9

74,3

Korrigerte brutto driftsutgifter per oppholdstime i kommunale barnehager (f201)

54,7

55,1

0,7 %

59,6

60,6

32,0

25,9

-19,1 %

34,1

38,9

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i % av kommunens totale netto driftsutgifter
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år
Dekningsgrader
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)

Produktivitet/enhetskostnader

Utdypende tjenesteindikatorer
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)

Den demografiske utviklingen viser at det er lite overkapasitet i dagens samlede
barnehagetilbud (det vil si at det ikke er flere plasser enn det er barn). Det
forventes en ny vekst i antall barn i barnehagealder i perioden framover, og dette
vil medføre god kapasitetsutnyttelse i eksisterende barnehager. Det er lagt inn
midler til utvidelse av barnehagekapasitet i Nannestad sentrum i 2021. Det er en
forutsetning at Nannestad kommune klarer å ivareta full barnehagedekning i
handlingsperioden til alle barn som har krav på plass. Grafen under viser at
driftskostnadene til barnehage vil bli redusert som følge av økende barnegruppe.
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GRUNNSKOLE
Av tabellen under ser vi at Nannestad bruker 28,7 % av kommunens samlede netto
driftsutgifter til grunnskolesektoren. Dette er den høyeste andelen i
sammenligningsgrunnlaget, og gir en indikasjon på at skolesektoren tar en stor del
av Nannestad kommunes tilgjengelige ressurser. Grunnskoleopplæring i
Nannestad skiller seg ut ved at både netto driftsutgifter og korrigerte brutto
driftsutgifter pr. elev er lavere i Nannestad enn i sammenligningsgruppen. Samtidig
har kommunen høye kostnader til SFO, hvor kostnadene har gått opp med 8,2 %
fra 2018 til 2019.
Nøkkeltall for gruppestørrelse/lærertetthet viser en liten negativ utvikling. I tallene
for 2019 kommer dette sterkest til uttrykk for 1.-4. trinn. Grunnskolepoeng for
avgangselever ligger lavere enn Akershussnittet.
Grunnskole
Prioritering
Netto driftsutgifter grunnskolesektor i % av kommunens totale netto driftsutgifter
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år

Nannestad
2018

Nannestad
2019

Endring i %
fra året før

Akershus
2019

Kostragr. 7
2019

28,2

28,7

1,8 %

24,3

25,9

101 926

110 765

8,7 %

105 268

110 612

77 831

85 348

9,7 %

82 901

88 496

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud, per innbygger 6-9 år

5 218

5 648

8,2 %

3 014

3 834

Netto driftsutgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år

3 557

3 541

-0,4 %

1 489

2 457

Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år

Dekningsgrader
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

7,5

7,2

-4,0 %

6,7

7,3

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss

42,7

41,7

-2,3 %

12,8

22,8

113 610

120 132

5,7 %

122 704

126 697

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn

14,2

13,0

-8,5 %

13,3

12,4

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn

17,2

16,2

-5,8 %

14,6

13,7

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn

16,2

15,0

-7,4 %

15,5

15,2

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng

41,7

40,7

-2,4 %

42,6

41,7

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning

77,9

75,1

-3,6 %

82,1

85,7

Produktivitet/enhetskostnader
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor, per elev
Utdypende tjenesteindikatorer

Grafen under viser at netto driftsutgifter pr. innbygger 6-15 år var høyere enn
Akershussnittet i 2019, kommunen har budsjettert med et netto driftsresultat i
handlingsperioden på nivå med kostra gruppe 7.
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BARNEVERN
I forhold til netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, hadde barneverntjenesten i
Nannestad en reduksjon på 7 % fra 2018 til 2019. Kostnadsmessig ligger
kommunen høyt i forhold til Kostragruppe 7 og snittet i Akershus. Antall barn med
barnevernstiltak per årsverk øker med 9,9 % fra 2018 til 2019. Det er en høy andel
undersøkelser som blir behandlet innen 3 måneder.
Barnevern
Prioritering

Nannestad
2018

Nannestad
2019

Endring i %
fra året før

Akershus
2019

Kostragr. 7
2019

11 911

11 075

-7,0 %

9 264

8 867

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet

131 595

113 713

-13,6 %

127 176

114 992

Netto driftsutgifter per barn med tiltak

196 379

181 602

-7,5 %

223 888

190 118

4,9

4,9

0,0 %

3,3

3,7

16,2

17,8

9,9 %

19,6

20,3

88

94

6,8 %

92

90

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten

Dekningsgrader
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år
Produktivitet/enhetskostnader
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder

De senere årene har det vært mange barn i Nannestad som får tiltak. Det er høy
omløpshastighet og det er et høyt antall saker pr. saksbehandler. Antall saker vil
variere fra år til år, og KOSTRA-tallene gir en indikasjon på arbeidsmengden over
tid. I følge virksomheten i Nannestad vil det mest hensiktsmessige tallet være et
sted mellom 9-15 saker pr. ansatt i en 100 % stilling. Fellesorganisasjonen for
sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger anbefaler også en slik
bemanningsnorm.
Som følge av overnevnte, har tjenesten de siste årene blitt tildelt økte midler.
Budsjettet framover viser at kommunen velger å bruke mer penger til
barnevernstjenesten. Dette er grunnet økende antall meldinger og tiltakssaker
både i 2019 og i 2020. Når den varslede barnevernsreformen samtidig trer i kraft i
2022, vil det tilføre kommunen økte oppgaver og merutgifter. Det er helt
avgjørende for tjenestetilbudet at kommunen blir tilført nødvendige ressurser for å
kunne ivareta økte oppgaver.
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SOSIALTJENESTE
Sosialtjenesten omfatter råd og veiledning og sosialt forebyggende arbeid, tilbud til
personer med rusproblemer og økonomisk sosialhjelp. Til tross for et økende
utgiftsnivå, har Nannestad fortsatt lave netto driftsutgifter til sosialtjenesten
sammenlignet med snittet i Akershus og KOSTRA-gruppe 7.
Nannestad
2018

Nannestad
2019

Endring i %
fra året før

Akershus
2019

Kostragr. 7
2019

1 895

1 810

-4,5 %

2 103

1 895

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt

6,4

5,9

-7,8 %

-

-

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)

82

76

-7,3 %

-

-

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold

97

83

-14,4 %

-

-

Sosialtjeneste
Prioritering
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger i kroner
Utdypende tjenesteindikatorer

Grafen under viser redusert aktivitet i budsjettet for 2021 sammenlignet med
budsjettet for 2020 og regnskap 2019. Det er usikkert hvordan utviklingen vil bli,
men det er et mål om at kommunen fortsetter å opprettholde lave kostnader
innenfor sosiale ytelser.

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

Nannestad
2018

Nannestad
2019

Endring i %
fra året før

Akershus
2019

Kostragr. 7
2019

5,9

6,2

5,1 %

4,8

4,9

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år

40,5

48,1

18,8 %

41,7

46,1

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst

Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter

86,1

77,9

-9,5 %

88,7

90,0

Dekningsgrader
Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten

9,1

8,8

-3,3 %

10,0

10,1

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten

7,5

7,2

-4,0 %

9,4

8,4
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HELSE OG OMSORG
Sammenlignet mot utvalget har Nannestad lave netto driftsutgifter pr. innbygger og
pr. mottaker innenfor omsorgstjenesten. I følge utgiftsbehovet til kommunen
betraktes denne sektoren som lettdrevet. Reduksjonen i driftsutgifter pr. innbygger
og pr. mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester reflekterer dette.
I forhold til prioriterte tjenester ligger Nannestad høyt på institusjonsdrift.
Nannestad har en økning på andel innbyggere 80 år og over som er beboer på
sykehjem, mens det er en reduksjon på andel innbyggere over 80 år som bruker
hjemmetjenester.
Nannestad
2018

Helse og omsorg
Pleie- og omsorgstjenestene samlet
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbyggere

Nannestad
2019

Endring i %
fra året før

Akershus
2019

Kostragr. 7
2019

24,2

24,3

0,4 %

29,9

30

194,7

206,1

5,9 %

249

257,3

17 577

18 272

4,0 %

23 731

23 545

Årsverk per bruker av omsorgstjenester
Institusjoner

0,42

0,46

9,5 %

-

0,56

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon

4 204

3 778

-10,1 %

3 783

3 986

Legetimer per uke per beboer i sykehjem

0,73

0,67

-8,2 %

0,55

0,58

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem
Hjemmetjenester

10,3

12,3

19,4 %

11,5

10,6

Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenster

33,8

30,8

-8,9 %

-

27,8

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år

55,2

55,9

1,3 %

-

52,2

0,74

0,80

8,1 %

0,82

0,68

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger

Aktivisering, støttetjenester
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud

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

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

Nannestad
2018

Nannestad
2019

Nannestad
2020

Endring i %
fra året før

Akershus
2019

Kostragr. 7
2019

Ukentlig oppholdstid 20 timer, i kroner per måned

3 130

3 209

3 308

3,1 %

-

-

Ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner per måned
VAR

1 998

2 050

2 114

3,1 %

-

-

Tilknytningsgebyr vann

20 520

21 095

28 390

34,6 %

-

-

Tilknytningsgebyr avløp

40 000

40 000

40 000

0,0 %

-

-

Årsgebyr for vannforsyning

2 968

3 573

3 575

0,1 %

3 355

3 429

Årsgebyr for avløpstjenesten

4 878

5 057

5 618

11,1 %

4 960

4 818

Årsgebyr for avfallstjenesten

2 349

2 439

2 509

2,9 %

2 716

2 628

Årsgebyr for septiktømming

2 062

2 095

1 885

-10,0 %

2 262

1 851

Årsgebyr for feiing og tilsyn
Fysisk planlegging

430

397

393

-1,0 %

362

428

Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1.

97 000

106 700

117 370

10,0 %

**

**

Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a

12 000

12 180

12 560

3,1 %

28 513

22 221

Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2.

20 200

14 400

14 846

3,1 %

**

**

Gebyrsatser/brukerbetalinger
Foreldrebetalingssatser for SFO

* Alle VAR satser er ekskl. mva.
** Avsluttet serie i Kostra-rapporteringen
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6.6 TJENESTEPRODUKSJON (KOMMUNEBAROMETERET)
Kommunebarometeret utarbeides årlig av Kommunal Rapport, og har til hensikt å
gi et bilde av hvordan kommunene driver sine tjenester. Kommunebarometeret gir
en indeksert rangering av kommunene på bakgrunn av utvalgte nøkkeltall innenfor
ulike sektorer. Tallene er i hovedsak hentet fra KOSTRA. I tillegg, benyttes offentlig
statistikk fra andre kilder som SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet,
Folkehelseinstituttet og Telemarksforsking. Det er viktig å påpeke at dette er en
rangering og ikke en kvalitetsvurdering av tjenestene i kommunen.
Tabellen nedenfor viser Nannestad kommunes plassering de siste to årene.
Kommunen har forbedret seg på områder som helse, miljø, kultur, saksbehandling
og barnehage. Blant landets 422 kommuner er Nannestad rangert på 66. plass i
barometeret for 2020.
Kommunebarometeret

Prosentvis
vekting

Nannestad
2017

Nannestad
2018

Nannestad
2019

Nannestad
2020

Endring fra
året før

5,0 %

1

1

21

3

18

Økonomi

10,0 %

63

64

68

38

30

Barnehage

10,0 %

403

418

415

409

6

Grunnskole

20,0 %

342

328

329

242

87

Kostnadsnivå

2,5 %

188

265

240

225

15

10,0 %

103

127

160

45

115

Sosialtjeneste

7,5 %

300

199

214

88

126

Helse

7,5 %

287

308

183

318

-135
33

Kultur
Barnevern

20,0 %

249

108

182

149

Miljø og ressurser

2,5 %

117

194

115

58

57

Saksbehandling

2,5 %

171

162

99

148

-49

Vann, avløp og renovasjon

2,5 %

112

39

82

42

40

125

90

140

66

74

Pleie og omsorg

Sammenlagt plassering
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7 ØKONOMISKE
RAMMEBETINGELSER
7.1 STATLIGE RAMMEBETINGELSER
Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter i 2021 på om lag 2,0 mrd.
kroner i sektoren samlet sett. Det tilsvarer en realvekst på 0,5 %. For kommunene
utgjør veksten 1,6 mrd. kroner. Siden veksten beregnes fra anslått inntektsnivå i
revidert nasjonalbudsjett, blir ikke oppjusteringen av skatteanslaget videreført inn i
2021
Det som avviker fra vanlig praksis, er at regjeringen foreslår at det i år, som et
særskilt tiltak i forbindelse med virusutbruddet, skal gis et særskilt tillegg i frie
inntekter. Dette som kompensasjon for den reelle skattesvikten gjennom 2020
utover det som automatisk kompenseres gjennom at kostnadsveksten også er
lavere. Dette tillegget holdes utenfor den beregnede veksten sammenliknet med
anslått nivå fra revidert nasjonalbudsjett. Tillegget er fastsatt til 1,93 mill. kroner. I
praksis betyr dette at kommunesektoren i 2021 tilføres i overkant av 1,9 mrd.
kroner ut over regjeringen forslag til vekst i frie inntekter. Dette er midler som gir en
varig økning i sektorens inntekter, og de bidrar dermed til styrking av det
kommunale tjenestebehovet.
Av veksten i frie inntekter til kommunene skal følgende dekkes:


100 mill. kroner til satsing på barn og unges psykiske helse

Veksten i frie inntekter i 2021 må ses i sammenheng med kommunesektorens
anslåtte merutgifter som følge av befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Det
tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) viser
merutgifter for kommunesektoren i 2021 på 1,4 mrd. kroner som følge av den
demografiske utviklingen. Av dette er det anslått at om lag 1,1 mrd. kroner må
finansieres innenfor veksten i frie inntekter. De anslåtte merutgiftene er et uttrykk
for hva det vil koste å opprettholde tjenestetilbudet i blant annet skole, barnehage
og omsorgstjenesten med uendret standard og produktivitet i tjenestene.
I kommuneproposisjonen for 2021 ble det anslått en nedgang i kommunesektorens
samlede pensjonskostnader i 2020 på rundt 1,9 mrd. kroner sammenliknet med
anslaget i statsbudsjettet for 2020. Det ble anslått en vekst i kommunesektorens
pensjonskostnader i 2021 på om lag 300 mill. kroner. Nedgangen i
pensjonskostnadene i 2020 er nå justert til rundt 1,7 mrd. kroner sammenliknet
med statsbudsjettet for 2020. Veksten i pensjonskostnadene i 2021 anslås nå til
om lag 600 mill. kroner. Endringene i pensjonskostnadene for 2020 og 2021 må
ses i sammenheng.
Kommunesektorens handlingsrom anslås å øke med om lag 700 mill. kroner i
2021. Da er det tatt hensyn til merutgifter som følge av den demografiske
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utviklingen på 1,1 mrd. kroner, og satsninger finansiert innenfor veksten i frie
inntekter på 100 mill. kroner.
Regjeringens budsjettopplegg innebærer at kommunesektoren får økt
handlingsrom, men det er fortsatt nødvendig å prioritere og sikre god ressursbruk.
Det gjennomføres i dag et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid i
kommunesektoren, og bedre organisering av tjenestene kan frigjøre midler som vil
styrke handlingsrommet ut over veksten i frie inntekter.
Kommunesektorens handlingsrom
(tall i mill. kr)
Vekst i frie inntekter

Kommuneøkonomi
2021
1 600

Innenfor veksten i frie inntekter skal følgende dekkes:
Merkostnader til demografi
Satsinger innenfor veksten i frie inntekter

-900
-100

Herav:
Satsing på barn og unges psykiske helse

-100

Sum utgifter innenfor veksten i frie inntekter

-1 000

Sum handlingsrom uten effektiviseringskrav*

600

* Regjeri ngen ha r kl a re forventni nger til a t det i kommunes ektoren a rbei des kontinuerl i g
med effektivi s eri ng, og ha r l a gt opp til a t kommunes ektoren s etter opp et effektivi s eri ngs kra v
til egen vi rks omhet.

VEKSTTILSKUDD
Veksttilskuddet gis til kommuner med særlig høy befolkningsvekst. For 2021
foreslås at veksttilskuddet gis til kommuner som gjennom den siste treårsperioden
har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst som er høyere enn 1,4 %
(samme grense som 2020).
Dette betyr at Nannestad vil få tildelt 62.252 kroner pr. innbygger utover
vekstgrensen, totalt 20,7 mill. kroner i 2021.
SKJØNNSMIDLER
Nannestad kommune vil få et samlet skjønnstilskudd på 3,1 mill. kroner i 2021, 1
mill. kroner lavere enn i 2020. Skjønnsrammen for Oslo og Viken for 2020 er på
121 mill. kroner, og er redusert med 11 mill. kroner sammenlignet med rammen i
2020. Inneværende år har vært og er et utfordrende år for kommunene.
Fylkesmannen har derfor besluttet å holde tilbake en større andel av
skjønnsmidlene for 2021, slik at de kan følge utviklingen tett for de mest utsatte
kommunene. Av rammen på 121 mill. kroner:



80,6 mill. kroner er fordelt gjennom statsbudsjettet for 2021
40,6 mill. kroner holdes tilbake til senere fordeling i 2021

De tilbakeholdte midlene skal brukes til kommunale innovasjons- og fornyings
prosjekter og til uforutsette hendelser som måtte oppstå i løpet av året.
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7.2 SÆRSKILTE SATSINGER OG ENDRINGER
Nedenfor følger en kort kommentar til de ulike satsingene som er begrunnet
gjennom veksten i frie inntekter og andre særskilte satsinger. Det er videre
spesifisert hvorvidt midlene er en del av rammetilskuddet til kommunene. Ved
pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av
oppgaver eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal
kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av
beregnet endring i økonomisk belastning.
Ressurskrevende tjenester
Økning i skjønnsrammen med 30 mill. kroner:
Det er enkelte små kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende
tjenester. For å fange opp kommuner med spesielt høye utgifter per innbygger,
foreslås det at skjønnsrammen for 2021 økes med 30 mill. kroner, jf. Kap. 571,
post 64. Midlene skal rettes mot kommuner med under 3 000 innbyggere som har
en særskilt stor økonomisk byrde på grunn av ressurskrevende tjenester. Det vil
også bli tatt hensyn til andre forhold til kommuneøkonomien.
Kutt på 300 mill. kroner:
Innslagspunktet foreslås økt til 1.430.000 kroner. Dette er en økning ut over det
som følger av anslått lønnsvekst for 2020 på 46.000 kroner, og tilsvarer isolert sett
en reduksjon av bevilgningen på 300 mill. kroner. Økningen i innslagspunktet må
ses i sammenheng med sterk utgiftsvekst i toppfinanseringsordningen de senere
år. Dette får virkning allerede i regnskapet for 2020 og utgjør ca 650.000 kroner for
Nannestad kommune.
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.-2. trinn – helårseffekt av endring
i 2020
Ved behandling av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre en nasjonal
ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn fra skoleåret
2020/2021. Rammetilskuddet ble økt med 58,2 mill. kroner. Endringen får
helårseffekt i 2021, og rammestilskuddet blir derfor ytterligere økt med 83,7 mill.
kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.-4. trinn
Regjeringen foreslår å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO
til også å omfatte 3.-4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Som kompensasjon økes
rammetilskuddet i 2021 med 25 mill. kroner som fordeles etter
delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Helårseffekten er på 60 mill. kroner.
Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn – helårseffekt av
endring i 2020.
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre gratis SFO
for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn fra skoleåret 2020/2021. Kommunene
ble kompensert ved en økning i rammetilskuddet på 21 mill. kroner. Tiltaket får
helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet økes derfor ytterligere 30,2 mill. kroner
som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.
Skjønnstilskudd til naturskade
Skjønnstilskuddet til kommunene ble økt med 100 mill. kroner i 2020 ved
behandlingen av prop. 127 s (2019-2020). Midlene skal kompensere kommunen
for utgifter til gjenoppretting av skate på kritisk infrastruktur som følge av
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naturskade. Dette er en engangsbevilgning for 2020. Som følge av dette reduseres
rammetilskuddet med 102,7 mill. kroner i 2021.
Overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til skatteetaten –
helårseffekt av endring i 2020
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å overføre
skatteoppkrevingen fra kommune til Skatteetaten fra 1. juni 2020, og
rammetilskuddet ble redusert med 644,4 mill. kroner. I lys av den pågående
situasjonen med omfattende tiltak mot koronaviruset ble imidlertid overføringen
utsatt til 1. november 2020. Som følge av dette ble rammetilskuddet økt med 460,3
mill. kroner revidert nasjonalbudsjett for 2020. Overføringen får helårseffekt i 2021,
og derfor reduseres rammetilskuddet med 945,5 mill. kroner.
Tilskudd til fastleger – helårseffekt av endringer i 2020
Det ble fra 1. mai 2020 innført knekkpunkt i basistilskuddet for fastleger, samt et
grunntilskudd til fastleger med få listeinnbyggere. Som kompensasjon for de to
endringene ble rammetilskuddet i revidert nasjonalbudsjett 2020 økt med 266,6
mill. kroner. Av dette er 66,6 mill. kroner korrigert ut av rammetilskuddet sammen
med andre ekstraordinære bevilgninger i 2020 knyttet til virusutbruddet.
Endringene får helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet økes derfor med 194,6 mill.
kroner utover korrigert RNB- nivå. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for
kommunehelse.
Stine Sofies barnehagepakke
Ved Stortingets behandling av Prop. 117 S (2019-2020) og Prop. 127 S (20192020), jf. Innst. 360 S (2019-2020), ble det overført 2,5 mill. kroner fra
rammetilskuddet til tiltaket. Stine Sofies barnehagepakke på kap. 231, post 21 på
Kunnskapsdepartementets budsjett. Dette var et engangstrekk i 2020, og
rammetilskuddet økes derfor med 2,6 mill. kroner i 2021.
Regulering av barnehagemiljø m.m. – helårseffekt av endring i 2020
Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble rammetilskuddet økt med
5 mill. kroner i tilknytning til forslag om regulering av barnehagemiljø i Prop. 96 L
(2019-2020). Som kompensasjon for helårseffekten økes rammetilskuddet med
ytterligere 4,9 mill. kroner i 2021. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for
barnehage.
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene ble iverksatt 1. mai 2016 og
administreres av Helse- og omsorgsdepartementet. Forsøket finansieres
hovedsakelig ved at midler er trukket ut av forsøkskommunenes innbyggertilskudd
(kap. 571, post 60) og overført til kap. 761, post 65 på Helse og
omsorgsdepartementets budsjett. Seks kommuner deltok i forsøket som i
utgangspunktet skulle vare i tre år. Forsøket ble videreført fra 1. mai 2019. Indre
Østfold kommune skal delta i forsøket fra 1. januar 2021. Økningen i uttrekket fra
rammetilskuddet på 903,9 mill. kroner, er netto effekt av at Indre Østfold kommune
skal delta i forsøket (901,3 mill. kroner), og korreksjon for demografiutgifter på
samlet 2,7 mill. kroner. Nytt uttrekk fra rammetilskuddet som følge av utvidelse av
forsøket vil bli gjort i revidert nasjonalbudsjett for 2021Tilskudd til tros- og livssynssamfunn
Stortinget har vedtatt ny trossamfunnslov, Jf. Prop. 130 L (2018-2019) og Innst.
208 L (2019-2021). Den nye loven vil gjelde fra 1. januar 2021. Dette innebærer at
staten overtar ansvaret for den kommunale delen av tilskudd til tros – og
livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Basert på anslag for utbetaling av
tilskudd i 2020 og kommunenes administrative kostnader legges det til grunn at
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dette vil medføre en besparelse for kommunene på 467,8 mill. kroner i 2021, og
rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Dette fordeles med likt beløp per
innbygger.
Utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet
Ved behandlingen av Prop. 84 L (2019-2020) sluttet Stortinget seg til å utvide
aldersgrensen for rett til ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år. Som kompensasjon
for kommunenes merutgifter økes rammetilskuddet med 24 mill. kroner i 2021.
Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern.
Frivilligsentraler
Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2021, jf. Innst. 383 S (20192020), ba Stortinget regjeringen sørge for at finansieringen av frivilligsentraler
overføres til et øremerket tilskudd fra 2021. Det overføres derfor 206,8 mill. kroner
fra rammetilskuddet til kap. 315, post 60 på Kulturdepartementets budsjett.
Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning
Regjeringen foreslår å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager fra 1.
januar 2021. Nedjusteringen innebærer en reduksjon i pensjonspålslaget fra
dagens 13 pst. Til 11. pst. Av kommunens lønnskostnader. Årsaken er at private
barnehager i gjennomsnitt har lavere pensjonsutgifter enn de får tilskudd til. For å
skjerme barnehager med svak økonomi foreslår regjeringen å innføre en
overgangsordning med gradvis reduksjon i pensjonstilskuddet for enkeltstående
barnehager. Reduksjonen i pensjonstilskuddet innebærer en besparelse for
kommunene på 351,4 mill. kroner, mens skjermingsordningen innebærer utgifter
på 135,6 mill. kroner. Dette gir en nettoeffekt på 215,8 mill. kroner i 2021, og
rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Uttrekket fordeles etter
delkostnadsnøkkelen for barnehage.
Skjerming av utsatte grupper ved nytt egenandelstak
Egenandelstak 1 og 2 for frikort for helsetjenester slås sammen til ett nytt
egenandelstak fra 1. januar 2021. For å sette kommunene i stand til å skjerme
utsatte grupper som vil kunne få utfordringer med høyere egenbetaling, økes
rammetilskuddet med 50 mill. kroner i 2021. Midlene fordeles etter
delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.
Habilitering- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt
funksjonsevne
Smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av covid-19 har gitt økt belastning
for pårørende av barn og unge med nedsatte funksjonsevne. Regjeringen foreslår
å øke rammetilskuddet med 100 mill. kroner som en engangsbevilgning begrunnet
med behovet for å gi et godt habilitering- og avlastningstilbud til barn og unge med
nedsatt funksjonsevne. Midlene gis med særskilt fordeling.
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7.3 KOMMUNENS PRIORITERINGER OG TILTAK I
HANDLINGSPERIODEN
HANDLINGSREGLER
I handlingsprogram 2021-2024 er det utarbeidet fire handlingsregler som har som
mål å sikre kommunens innbyggere et godt og stabilt tjenestetilbud over tid, og
som vil kunne bidra til å sikre en bærekraftig utvikling for kommunens økonomi.
Handlingsreglene som er konkretisert tar for seg, og beslutter nivå på:





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

Handlingsregel for netto driftsresultat
Økonomisk handlingsrom skapes først og fremst gjennom årlige driftsoverskudd.
Disse kan avsettes som reserve, inngå som egenfinansiering av investeringer eller
brukes til nye tiltak. For å sikre framtidig handlingsrom og formuesbygging, er
målet et netto driftsresultat på minimum 1,75 % av kommunens driftsinntekter.
Dette er lik det anbefalte nivået til teknisk beregningsutvalg (TBU).
Dette målet er satt for å skape rom for finansiering av det økte investeringsbehovet, kompensere for virksomhetenes pris- og lønnsvekst, ivareta
finansutgiftene, samt innvilge/innføre nye driftstiltak er det i handlingsprogrammet
lagt opp til et netto driftsresultat tett på eller litt under målsettingen. I budsjettet for
2021 er det lagt opp til et netto driftsresultat på 0,46 %.

TBUs anbefaling om et netto driftsresultat på 1,75 % er basert på en
gjennomsnittsberegning for norske kommuner. Formuesnivået i kommunene er
ulikt, og det kreves derfor ulikt overskudd for å ivareta formuen. I forhold til
Nannestad, så har kommunen på den ene siden høy formue i form av større
økonomiske reserver (disposisjonsfond, finansplasseringer), og på den andre
siden har kommunen høy gjeld, et økende investeringsbehov og store
kapitalutgifter. Nannestad kommune skal fortsatt jobbe mot et mål på 1,75 %.
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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 8 % av kommunens
driftsinntekter. Dette er en økning på 2 % fra tidligere handlingsprogram.
Administrasjonen ser det som nødvendig å øke denne regelen.

Dersom Nannestad kommune hadde beholdt handlingsregelen på 6 % ville vi
ligget over denne regelen. Årsaken til at vi har endret handlingsregelen er
oppstarten av store investeringsprosjekter som kommunehus/kultursal, utbygging
av svømmehall, samt omsorgsboliger. Det er i planperioden forutsatt tilnærmet
uendret rente. For mer utdypende informasjon angående finansforvaltning, se kap.
8.5. Nivået i handlingsperioden vil ligge mellom 6,4 % og 7,9 %. Det er lagt opp til
et høyt investeringsnivå i handlingsperioden. Dette vil føre til økte finansutgifter i
form av renter og avdrag. Avkastning på plasserte midler utover budsjett, vil trekke
nivået nærmere handlingsregelen.
Handlingsregel for egenfinansiering av investeringer
Egenfinansieringen viser hvor stor andel av investeringene som ikke er finansiert
ved bruk av lånemidler. Målet er en gjennomsnittlig egenfinansiering på minimum
30 % av investeringskostnadene, dette for å balansere mellom år med høy/lav
byggeaktivitet. I handlingsperioden er den gjennomsnittlige egenfinansieringsgraden på 43,4 %. Ved å bruke en så høy egenfinansieringsgrad vil
gjelden vokse saktere slik at en lavere andel av kommunens inntekter vil bli brukt til
renter og avdrag i årene fremover.
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Handlingsregel for disposisjonsfond
Hensikten med denne handlingsregelen er å ha et disposisjonsfond som vil kunne
håndtere svingninger i kommunens økonomi uten at tjenesteproduksjonen
rammes. Målsettingen er et disposisjonsfond som utgjør minimum 10 % av
kommunens driftsinntekter. Fondet skal være en buffer ved uforutsette økninger i
utgiftene eller ved inntektssvikt som kan oppstå enten på tjenesteområdene eller
på finansplasseringene.
I handlingsperioden vil disposisjonsfondet utgjøre mellom 12,7 % og 21,8 % av
kommunens driftsinntekter. Ettersom kommunens økonomi vokser hvert år,
svekkes verdien av fondet.
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ØKONOMISKE TILPASNINGER I DRIFTSBUDSJETTET
Omstillings- og effektiviseringskrav
Som et ledd i å øke kommunens handlingsrom, er det lagt inn effektiviseringskrav i
hele handlingsperioden. Regjeringen har klare forventninger til at det i
kommunesektoren arbeides kontinuerlig med effektivisering, og har lagt opp til at
kommunesektoren setter opp et effektiviseringskrav til egen virksomhet.
Det er en rekke forhold som bidrar til å effektivisere enhetenes drift. For eksempel
investeres det i ENØK-tiltak som skal redusere energiutgiftene, og investeringer i
nye IT-verktøyer forutsettes å gi en mer effektiv produksjon av kommunale
tjenester.
Sentralt plasserte bevilgninger
I handlingsplan 2021-2024 er det avsatt 4,0 mill. kroner til sentralt plasserte
bevilgninger. Midlene er ikke øremerket en spesifikk virksomhet. Dette er samme
nivå som i budsjettet for 2020. Kommunedirektøren har valgt å opprettholde en slik
ramme da det erfaringsmessig skjer uforutsette hendelser i løpet av et budsjettår.
Dette gjelder spesielt innenfor virksomhetene Støttetjenesten og Barnevern, men
også innenfor Barnehage og Skole.
Årsaken til at midlene ikke avsettes i virksomhetenes budsjettramme er at
oppgavene nødvendigvis ikke er av varig karakter, og dermed ikke skal videreføres
i rammen. I tillegg kan hendelser oppstå på andre områder i kommunen. Dette
videreføres for å sikre at kommunen har ressurser til å utføre de velferdstjenestene
kommunen er pålagt å utføre. Ubenyttede midler vil bli avsatt til disposisjonsfond.
Økonomiske tilpasninger i virksomhetene
Alle virksomhetene har fått styrket sine rammer med effekten av lønnsoppgjøret og
økte driftskostnader. I tillegg har virksomhetene fått økt sine inntektskrav med
deflator (2,4 %) og det er lagt inn effektivitetskrav. I budsjettprosessen fikk
virksomhetene anledning til å melde inn både effektiviseringsforslag, nye behov,
kuttlister og endringstiltak i handlingsperioden.
I budsjettprosessen som har pågått i 2020 har administrasjonen sett at kommunen
er nødt til å kutte kostnader inn i 2021. Det er derfor i 2021 forslått kutt i
størrelsesorden 22,7 mill. kroner. Dette vil få konsekvenser for mange av våre
virksomheter i større og mindre grad.
Tabellene under viser endringer i rammene som er foreslått fra administrasjonen
og lagt til grunn i budsjettet for 2021:
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Effektiviseringskrav
Sentraladministrasjonen
Barnevern
Nav
Skole
Barnehage
Kultur
Forebyggende helsevern
Støttetjenesten
Helse
Kommunal drift
Kommunal forvaltning

496 000
293 000
279 000
553 000
399 000
179 000
492 000
249 000
219 000
317 000
24 000
3 500 000

Kutt
Kutte overføring fra drift til investering
Trekke inn sykerefusjoner

7 000 000
4 000 000

Stabene:
Redusere midler til konsulenttjenester på plan og
strategi
Vakant stilling på økonomi frem til juni
Vakant stilling Plan- og strategi 1. halvår
Sum staber

800 000
350 000
500 000
1 650 000

Barnevern:
Reduksjon av kjøp fra private aktører - hjelpetiltak
Reduksjon av kjøp fra private aktører- veil. I
fosterhjem
Sum Barnevern

300 000
1 200 000
1 500 000

NAV:
Reduksjon av bosetting flyktninger
Vakante stillinger ved pensjon eller fratredelse
Sum NAV

500 000
800 000
1 300 000

Skole:
Færre elever på eksterne tiltak
Reduksjon i antall elever i andre kommuner
Kutte assistentstillinger på SU-avdelingen på NUS
Sum skole

400 000
500 000
500 000
1 400 000

Barnehage:
Lekeressurser, prosjektet er avsluttet
Øke betaling kost med 50 kr/mnd i tilegg til 2,4 %
Sum barnehage

50 000
200 000
250 000
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Kutt forts.
Kultur:
Kutte 50 % stilling ved kulturskolen
Øke kontigenter for gruppeundervisning
Redusere støtten til løypekjørelaget
Redusere støtten til Holter IF og Holterhallen
Reduksjon i arrangementer og tilskudd til frivilligheten (kultur)
Reduksjon i tilskudd til frivilligheten (idrett)
Reduksjon i ferietiltak i offentlig regi
Sum kultur

300 000
80 000
100 000
100 000
75 000
95 000
50 000
800 000

Forebyggende helsevern:
Diverse ubenyttede midler
100 % stilling fam. Veileder
Sum Forebyggende helsevern

222 000
700 000
922 000

Helse:
Legge ned kantina på kommunehuset
Nedbemanne merkantil stilling fra 2 til 1,5 årsverk
Holde vakant deler av enhetslederstilling som blir ledig på 1 etg midt
Avvikle aktivitørstilling 0,5 årsverk
Utmelding av livsgledeordningen (kontingent)
Avvikle stilling som livsgledekonsulent 0,2 årsverk
Sum Helse

350 000
300 000
420 000
300 000
30 000
100 000
1 500 000

Kommunal drift
Kutte vakant ingeniørstilling
Redusere vedlikeholdet på vei og gater
Kutte miljøkoordinator
Sum kommunal drift

790 000
823 000
770 000
2 383 000

Totalt

22 705 000
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Innvilgede behov utover demografiske tilpasninger:
DGI
700 000
Leie av midlertidigig lokaler
3 000 000
Kommuneoverlege:
Økt ressurs 30 % frem til februar,
deretter 100 % KOL fra mars
678 000
Org- og utvikling:
Personvernombud
180 000
Støttetjensten:
Bruker ved Myrstad 10 ferdig med
345 000
videregående skole. 50 % stilling.
60 % stilling ambulerende ressursteam
på miljøtjenesten
Økte leasingkostnader
Helse:
Elektronisk medisindispensere + lisens
Økt legeressurs 20 % kortidsenhet
Kommunal drift:
Økning ØRBR + eiertilskudd 110 øst
Totalt

450 000
60 000
330 000
250 000
1 087 000
7 080 000

Eventuelle nye driftstiltak forutsetter enten økte inntekter, omdisponeringer eller
reduserte utgifter gjennom de virkemidler som eksempelvis er beskrevet nedenfor.
Økte inntekter gjennom:
 Bedre rammebetingelser for kommunen
 Innføring av eiendomsskatt
 Maksimal utnyttelse av tilskuddsordninger
 Økte priser på gebyrer/brukerbetalinger
 Økte skatteinntekter ved tilretteleggelse for flere skatteytere med høy inntekt
Reduserte utgifter gjennom:
 Bortfall/reduksjon av eksisterende tjenester
 Redusert sykefravær
 Lavere investeringsnivå
 Salg av eiendeler
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8 DRIFTSBUDSJETTET
8.1 BUDSJETTFORUTSETNINGER
Ved utarbeidelse av kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021-2024
har administrasjonen lagt til grunn kommuneproposisjonen (Prop. 105 S (20192020) og statsbudsjettet for 2021 (Prop. 1 S (2020-2021)). I tillegg, har
administrasjonen lagt til grunn tidligere politiske vedtak og vedtatte planer, i
hovedsak rammene fra kommunestyrets vedtatte Budsjett 2020/Handlingsprogram
2020-2023 (k-sak 149/19).
Budsjettforutsetninger
Lønnsvekst
Pensjon - KLP
Pensjon - SPK
Prisvekst
Deflator
Årlig befolkningsvekst

Justert
2020
1,5 %
18,5 %
12,4 %
1,2 %
1,4 %
2,5 %

Budsjett
2021
2,0 %
18,5 %
12,4 %
3,2 %
2,4 %
2,5 %

Handlingsprogram
2022
2023
3,5 %
3,4 %
18,5 %
18,5 %
12,4 %
12,4 %
1,9 %
2,1 %
2,9 %
2,9 %
2,5 %
2,5 %

2024
3,4 %
18,5 %
12,4 %
2,1 %
2,9 %
2,5 %

Det er tatt høyde for en kommunal deflator på 2,4 % i 2021, hvorav lønnsveksten
er anslått til 2,0 % og prisveksten til 3,2 %. Dette er i tråd med konsekvensjustert
budsjett. I den kommunale deflatoren teller lønnsveksten 2/3, mens prisveksten
teller 1/3. Det er benyttet prognoser fra SSB pr. juni 2020 som et anslag på lønnsog prisvekst for årene 2022 og 2023. Nivået for 2024 er en videreføring av veksten
fra året før. I regjeringens forslag for kommunal deflator som ble presentert i
statsbudsjettet, er denne noe høyere enn vi har lagt til grunn. I våre prislister har vi
tatt høyde for anslaget til regjeringen på 2,7 %, mens det gjennomgående i
budsjettet er lagt til grunn en deflator på 2,4 %.

8.2 DRIFTSBUDSJETTET
I handlingsprogram 2021-2024 budsjetteres det i 2021 med et positivt netto
driftsresultat på rundt 4,7 mill. kroner. Dette vil gi et netto driftsresultat på 0,46 %,
noe som er lavere enn målet på 1,75 %.
Kommunen har valgt å innarbeide flere tiltak og satsingsområder i
handlingsperioden innenfor det handlingsrommet som kommunen har til rådighet.
Ved å innarbeide disse tiltakene vil vi ligge litt under målet på netto driftsresultat.
Nannestad er en kommune i vekst, og administrasjonen mener det er nødvendig å
innarbeide disse tiltakene for å levere gode og forsvarlige tjenester. Følgende er
innarbeidet i budsjettet:






Et økonomisk opplegg i henhold til føringene i kommuneproposisjonen og
statsbudsjettet
Innfrielse av flere innmeldte driftsbehov fra virksomhetene
Avsetning av midler til økning i oppgaver
Avsetning av midler til disposisjonsfond
Fortsatt effektivisering av tjenestene
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Gjennom de siste årene har kommunen klart å oppnå tilfredsstillende økonomiske
resultater, samtidig som kommunen har gjennomført kapasitetsutvidelser innenfor
flere tjenesteområder. Dette har vært mulig blant annet grunnet effektiviseringskrav
de siste årene. I 2021 er det innarbeidet effektiviseringstiltak for alle virksomheter.
§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift
Økonomiplan
Tall i kroner

Driftsinntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter

Regnskap 2019

Opprinnelig budsjett
2020

Regulert budsjett
2020

Økonomiplan
2021

Økonomiplan
2022

Økonomiplan
2023

Økonomiplan
2024

-366 759 499
-376 725 294
0
-10 062
-34 137 196
-91 429 767
-33 785 368
-93 492 975

-370 250 000
-402 418 000
0
0
-20 751 000
-56 622 000
-36 061 000
-95 664 000

-381 700 000
-402 418 000
0
0
-24 572 000
-68 132 000
-34 523 000
-95 593 000

-413 467 000
-394 533 000
0
0
-16 555 000
-61 357 000
-34 111 000
-95 740 000

-405 608 000
-419 052 000
0
0
-16 642 000
-62 438 000
-34 757 000
-96 180 000

-414 845 000
-429 807 000
0
0
-16 741 000
-63 661 000
-35 485 000
-96 680 000

-426 486 000
-442 055 000
0
0
-16 842 000
-64 906 000
-36 229 000
-97 188 000

-996 340 161

-981 766 000

-1 006 938 000

-1 015 763 000

-1 034 677 000

-1 057 219 000

-1 083 706 000

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter

462 469 315
118 185 848
274 667 456
48 942 996
45 191 735

475 837 000
131 710 000
262 990 000
43 768 000
38 543 000

482 653 000
133 426 000
279 008 000
53 243 000
48 531 000

488 953 000
141 000 000
275 345 000
40 844 000
36 446 000

504 719 000
145 995 000
279 320 000
41 732 000
36 446 000

521 247 000
151 227 000
284 181 000
42 638 000
36 446 000

538 339 000
156 640 000
289 149 000
43 563 000
36 446 000

949 457 351

952 848 000

996 861 000

982 588 000

1 008 212 000

1 035 739 000

1 064 137 000

Brutto driftsresultat

-46 882 810

-28 918 000

-10 077 000

-33 175 000

-26 465 000

-21 480 000

-19 569 000

-4 640 586
-103 684
-17 919 957
29 576 851
39 611 080

-1 779 000
-4 000
-6 177 000
29 886 000
41 594 000

-1 779 000
-4 000
-6 177 000
29 886 000
41 594 000

-1 779 000
-4 000
-8 000 000
31 615 000
43 074 000

-1 779 000
-4 000
-8 000 000
33 724 000
48 977 000

-1 779 000
-4 000
-8 000 000
38 100 000
54 945 000

-1 779 000
-4 000
-8 000 000
39 090 000
56 223 000

46 523 704

63 520 000

63 520 000

64 906 000

72 918 000

83 262 000

85 530 000

-45 191 735

-36 020 000

-48 531 000

-36 446 000

-36 446 000

-36 446 000

-36 446 000

-45 550 841

-1 418 000

4 912 000

-4 715 000

10 007 000

25 336 000

29 515 000

7 375 000
-2 223 744
28 769 791
-18 305 993

7 000 000
-6 776 000
1 194 000
0

7 000 000
-7 002 000
23 848 000
-28 758 000

0
-5 540 000
10 255 000
0

0
-5 540 000
-4 467 000
0

0
-5 540 000
-19 796 000
0

0
-5 540 000
-23 975 000
0

15 615 054

1 418 000

-4 912 000

4 715 000

-10 007 000

-25 336 000

-29 515 000

-29 935 787

0

0

0

0

0

0

Finansinntekter/Finansutgiter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat

Fremført til inndekning i senere år
(merforbruk)

Tabellen over viser at utgiftene øker mer enn inntektene hvert år i planperioden.
Dette er ikke bærekraftig. Erfaringsmessig vil inntektene bli noe høyere enn det
KS-modellen viser og som er tatt inn her. Dette gjør det vanskelig å synliggjøre det
korrekte handlingsrommet utover i planperioden, da engangsinntekter de siste
årene har påvirket regnskapsresultatet i positiv forstand. Betydelige investeringer
med påfølgende finans- og driftskostnader vil utfordre dette bildet fremover. Det er
derfor grunn til å minne om regjeringens signaler om trangere økonomiske tider,
også for kommunesektoren. Administrasjonen vil følge utviklingen i inntekts- og
utgiftsnivået nøye.

DRIFTSINNTEKTER
SKATT OG RAMMETILSKUDD
Rammetilskudd fra staten, samt inntekts- og formuesskatt er de største
inntektskildene til kommunen, og utgjør om lag ¾ av kommunens samlede
driftsinntekter. Skatteinntekter og rammetilskudd utgjør i sum kommunens frie
inntekter. Det vil si at inntektene kan disponeres fritt uten andre føringer fra staten
enn gjeldende lover og regelverk. Kommunens frie inntekter er avgjørende for
økonomisk handlefrihet og utvikling av tjenestetilbudet.
Gjennom inntektsutjevningen blir skatteinntekter omfordelt fra kommuner med
høye skatteinntekter til kommuner med lave skatteinntekter, noe som gjøres
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gjennom rammetilskuddet. Skatteinntekter og rammetilskudd må derfor ses under
ett. Selv om Nannestad har hatt en sterk vekst i skatteinngangen de siste årene, er
kommunen fortsatt en skattesvak kommune. Nannestad kommunes skatteinntekter
er i 2021 beregnet til 80,8 % av landsgjennomsnittet. Gjennom inntektsutjevningen
kompenseres Nannestad kommune med 66,2 mill. kroner i 2021. Skatteanslaget er
nedjustert som følge av høy arbeidsledighet i vår region og usikkerhet rundt
effekten av pandemien inn i 2021.
Gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet kompenseres landets kommuner for
ulik behovsstruktur, som for eksempel demografiske, geografiske og sosiale
forskjeller. Fordi Nannestad kommune er en relativt lettdrevet kommune, gir utgiftsutjevningen en reduksjon i rammetilskuddet. En indeksverdi lavere enn 100 %
indikerer at utgiftsbehovet er lavere enn landsgjennomsnittet, og for Nannestad
kommune er denne på 95 % i 2021. Gjennom utgiftsutjevningen trekkes derfor
Nannestad kommune 38,2 mill. kroner i 2021, som følge av endringer i inntektssystemet og kostnadsnøklene. Dette er en økning på 4,3 mill. kroner fra 2020.
Tabellen under viser endringer i kostnadsindeksen fra 2020 til 2021:

Utgiftsbehov
Administrasjon

Kostnadsindeks Kostnadsindeks
2020
2021

Endring
i%

98,9 %

98,9 %

0,0 %

Barnehage

103,9 %

106,0 %

2,1 %

Grunnskole

108,8 %

109,0 %

0,2 %

Barnevern

98,3 %

93,9 %

-4,4 %

Sosialtjeneste
Kommunehelsetjeneste

86,1 %

85,2 %

-0,9 %

93,6 %

93,2 %

-0,4 %

Pleie og omsorg

81,2 %

80,6 %

-0,6 %

Samlet utgiftsbehov

95,0 %

95,0 %

0,0 %

Prognosemodellen fra KS er benyttet for beregning av skatt- og rammetilskudd i
planperioden. Modellen inkluderer endringer som følger av statsbudsjettet og
endret befolkningssammensetning. I 2021 er det lagt til grunn en økning i frie
inntekter på 4,6 %, i forhold til vedtatt budsjett 2020, som blant annet skal dekke
økte demografi- og pensjons-kostnader.
Frie inntekter
(tall i 100 kr)

Vedtatt
2020

Budsjett
2021

Rammetilskudd
Innbyggertilskudd
Utgiftsutjevning
Overgangsordning - INGAR
Saker særskilt fordelt (inkl. helsestasjon/skolehelse, frivillig sentraler
Skjønnstilskudd
Veksttilskudd
Inntektsutjevning
Sum rammetilskudd

349 614
-33 928
-751
5 299
4 100
19 124
26 794
370 252

356 754
-36 597
-542
3 757
3 100
20 771
66 224
413 467

366 671
-37 558
0
2 720
3 900
16 709
67 729
420 171

378 362
-38 917
0
2 720
3 800
14 524
69 458
429 947

392 641
-40 473
0
2 720
3 700
12 221
71 423
442 232

Inntekts- og formuesskatt

402 418

394 533

419 052

429 807

442 055

Sum frie inntekter

772 670

808 000
4,6 %

839 223
3,9 %

859 754
2,4 %

884 287
2,9 %

Endring i %

Handlingsprogram
2022
2023

2024
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ANDRE DRIFTSINNTEKTER
Andre driftsinntekter består av gebyrer og brukerbetalinger, andre salgs- og
leieinntekter, samt overføringer. I handlingsperioden legges det opp til at endringer
i gebyrer og brukerbetalinger som ikke er fastsatt gjennom lov og forskrift skal
endres med deflator, så fremt det ikke er grunnlag for å bruke en avvikende
prosentsats. Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i retningslinjer for
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Dette er nærmere
beskrevet i vedlegg 8.

DRIFTSUTGIFTER
LØNNSUTGIFTER
Lønnsutgifter er budsjettert med 629,1 mill. kroner i 2021, og er med det den
største utgiftsposten i Nannestad kommune. Lønnskostnadene utgjør drøyt
halvparten av kommunens samlede driftsutgifter.
En lønnsreserve er beregnet og budsjettmessig plassert sentralt i kommunen.
Avsetningen er basert på at lønnsoppgjøret for 2021 samsvarer med de 2,0 % som
er anslått i statsbudsjettet for 2021.
SOSIALE UTGIFTER
Kommunen har sine pensjonsforsikringer i Statens pensjonskasse (lærerne) og
Kommunal Landspensjonskasse (øvrige ansatte), og bruker aktuarenes
beregninger og prognoser som grunnlag for budsjettering av pensjonskostnadene.
Det er budsjettert med 141 mill. kroner i sosiale utgifter for 2021, noe som er 10
mill. kroner høyere enn vedtatt budsjett 2020. Dette skyldes i hovedsak økte
utgifter til lønn. Det er i liten grad lagt inn nye stillinger i ulike virksomheter for
2021.
Netto pensjonskostnader har de siste årene vært lavere enn de faktiske
pensjonspremiene som kommunen har betalt inn. Differansen mellom innbetalt
premie og netto pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal inntektseller utgiftsføres i regnskapet. Siden oppstart av denne ordningen i 2001 og fram til
i dag, har effekten medført en inntektsføring nesten hvert år i regnskapet. Det
akkumulerte premieavviket skal fram i tid kostnadsføres (amortiseres) i regnskapet.
I henhold til vedtak fattet i k-sak 26/16, Disponering av det regnskapsmessige
resultatet for Nannestad kommune for 2015, har kommunen i dag et
premieavviksfond på nivå med det akkumulerte premieavviket. Dette betyr at det
amortiserte premieavviket ikke vil påvirke de framtidige driftsbudsjetter.
VARER OG TJENESTER
Kjøp av varer og tjenester som inngår eller erstatter kommunal tjenesteproduksjon
er hovedsakelig justert med 3,2 %.
ANDRE DRIFTSUTGIFTER
Andre driftsutgifter består av overføringer, avskrivninger og fordelte utgifter. Det er i
2021 lagt opp til at en noe høyere andel av utgiftene fra investeringsprosjekter
overføres til drift. Dette gjelder i hovedsak prosjektstillinger som lønnes over
driftsbudsjettet, men som kostnadsføres på forskjellige investeringsprosjekter.
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8.3 FINANSFORVALTNING
Finansreglementet ligger til grunn for administrasjonens håndtering av kommunens
gjeld og likvide midler (sist vedtatt i k-sak 164/19). Hovedmålsettingen i vedtatt
finansreglement er å sikre forutsigbarhet, lav risiko, stabilitet og langsiktighet i
kommunens finansielle stilling, herunder tilfredsstillende avkastning på
kommunens plasseringer og stabile, lave netto finanskostnader over tid.
RENTEFORUTSETNINGER
Ved utløpet av 2. tertial 2020 utgjorde kommunens langsiktige gjeld (eksklusive
pensjonsforpliktelser) nærmere 1,2 mrd. kroner. Gjeldsporteføljen består av 64 %
fast rente og 36 % flytende og har en gjennomsnittlig rentebindingstid på 5 år og
en gjennomsnittlig rente på 2,44 %. Ønsket rentebinding sikres bl.a. gjennom
rentebytteavtaler (renteswap) knyttet til underliggende lån med flytende rente.
Sammensetningen av porteføljen innebærer en kortsiktig rentefølsomhet på 2,9
mill. kroner innenfor en rentevariasjon på 1 %.
Rentefølsomhet
(tall i 1000 kroner)
Rentefølsomhet
Kroner

1%
2 900

2%
5 800

3%
8 700

Gjennom handlingsperioden ventes rentenivået å stige noe eller omtrent på
samme nivå. Norges Banks hovedstyre besluttet i septembermøtet å holde
styringsrenten uendret på 0,0 %. Slik Norges Bank nå vurderer utsiktene og
risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået en
god stund fremover.
Rentene er lave. Et lavrenteregime er positivt for kommunen i form av lavere
finansutgifter, men administrasjonen ser også følgende utfordringer knyttet til et
lavt rentenivå gjennom handlingsperioden:




Et lavt rentenivå framover vil gi lavere renteutgifter på kort sikt. Tilvenning til
lave renter kan på sikt gjøre økonomien mer sårbar ved renteøkninger.
Et lavt rentenivå framover vil gi lavere avkastning på bankinnskudd og
langsiktige finansielle aktiva. Dersom kommunen ønsker å opprettholde
avkastningen må det vurderes å øke risikoen på finansplasseringene.
Lave renter innebærer at pensjonskassene enten må ta større risiko for å
oppnå garantert avkastning (aksjer eller eiendom) eller øke pensjonspremiene
som kommunene må betale.

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

2021
31 615
43 074
-8 000
66 689

2022
33 724
48 977
-8 000
74 701

2023
38 100
54 945
-8 000
85 045

2024
39 090
56 223
-8 000
87 313

GJELDSUTVIKLING
Gjelden vil øke med om lag 345 mill. kroner i handlingsperioden.
Grafen under viser utvikling i total lånegjeld, inkl startlån og selvkostområdene (tall
i 1000 kroner).

FINANSPLASSERINGER
Samlet markedsverdi på Nannestad kommunes finansplasseringer var ved
utgangen av 2. tertial 2020 på 452,2 mill. kroner. Samlet avkastning var på 0,82 %
eller 3,8 mill. kroner.
Plasseringsporteføljen har en god balanse mellom de ulike aktiva klassene.
Porteføljen består av 28,7 % i bankinnskudd, 59,9 % i rentefond og 11,4 % i
kombinasjonsfond/aksjefond. Hovedvekten av plasseringene er gjort i Nordea.
Andre investeringer er også gjort via Danske Bank, Storebrand, Pareto, KLP og
Odin. Alle bankinnskudd blir gjort via kommunens hovedbankavtale med Danske
Bank.
Grunnet et utfordrende investeringsklima de siste årene, vil administrasjonen
anbefale en fortsatt forsiktig tilnærming til finansmarkedet. Det budsjetteres med en
samlet avkastning på 8 mill. kroner i 2021, 1 mill. kroner høyere enn i 2020. Dette
nivået videreføres i handlingsperioden, men bruk av disposisjonsfondsmidler til
egenfinansiering av investeringer vil utfordre avkastningsmålet.
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GARANTIANSVAR OG FORPLIKTELSER
Nannestad kommunes samlede garantiansvar utgjorde 7,8 mill. kroner ved
utgangen av 2019. Dette tilsvarer en reduksjon på 29,3 mill. kroner fra året før.
Spesifisert oversikt over aktuelle garantivedtak og beløp framgår av note 3 til
kommunens regnskap for 2019.
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9 INVESTERINGSBUDSJETTET
9.1 PRIORITERTE INVESTERINGER I HANDLINGSPERIODEN
Det samlede forslaget til investeringer i handlingsperioden utgjør 692,5 mill. kroner
(ekskl. selvkost og startlån). Investeringsbudsjettet inneholder både en videreføring
og ferdigstillelse av prosjekter som er vedtatt igangsatt tidligere, samt nye
investeringer. Hovedprioriteringene i perioden 2021-2024 er utbygging av
kommunehus/kultursal, svømmehall, bokollektiv for personer med demens og
ombygging av sykehjemmet og utskiftning av boligmassen. Av en totalramme i
investeringsbudsjett i handlingsperioden på 695,2 mill. kroner, har
kommunedirektøren valgt å finansiere 304,8 mill. kroner med egne midler.
Egenfinansieringsgraden vil med dette utgjøre over 40 % i handlingsperioden. De
oppgitte kostnadene er kun anslag, og endelige kostnader vil først være kjent
gjennom et forprosjekt.

Tidligere vedtatte planer, kommunestyrevedtak og demografisk utvikling legger
føringer for framtidige investeringer i kommunen. Ønskene og behovene er mange,
men med dette investeringsbudsjettet gjøres det grep som kommunens innbyggere
vil få glede av i mange tiår framover. I handlingsperioden er det som nevnt lagt opp
til en egenfinansieringsgrad på over 40 %. Dette er helt nødvendig for at årlige lån
til investeringer ikke skal påvirke driften til kommunen i alt for høy grad. Kontroll på
investeringsnivået har vært og er fortsatt en viktig faktor for å bringe kommunens
økonomi i balanse.
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Kommunedirektøren vil fraråde at investeringsnivået økes ytterligere i
handlingsperioden. Økning av gjeld og kapitalutgifter, og ikke minst økning i
driftsutgiftene på grunn av utvidet tjenestetilbud, vil redusere det økonomiske
handlingsrommet i årene framover. En økning i investeringsnivået vil også måtte
vurderes ut fra kapasitetsmessige hensyn. Et høyere samlet investeringsnivå enn
foreliggende forslag vil bety redusert økonomisk bærekraft.

9.2 INVESTERINGSBUDSJETTET
Oversikten under viser bevilgningene i perioden 2021-2024, og hvordan disse er
finansiert. Det er kun budsjettet for første år i handlingsperioden som formelt
vedtas av kommunestyret. De øvrige årene angir budsjettavsetninger.
§ 5-5. Bevilgningsoversikt – investering
Økonomiplan
Tall i 1000 kroner

Investeringsutgifter
Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter
Investeringsinntekter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift og netto avsetninger
Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger

Fremført til inndekning i senere år (udekket
beløp)

Regnskap 2019

Opprinnelig budsjett
2020

Regulert budsjett
2020 Økonomiplan 2021 Økonomiplan 2022 Økonomiplan 2023

131 919
2 550
1 757
27 860
5 356

118 925
1 500
2 000
0
0

216 509
1 500
2 242
0
0

279 500
3 500
2 000
0
0

236 909
1 000
2 000
0
0

123 100
1 000
2 000
0
0

37 500
2 000
2 000
0
0

169 442

122 425

220 251

285 000

239 909

126 100

41 500

-14 862
-25 993
-10 923
-160
0
-10 438
-85 774

-13 100
-1 500
-5 000
0
0
0
-90 825

-13 100
-1 500
-5 000
0
0
0
-188 351

-55 000
-1 000
-3 000
0
0
0
-161 000

-46 482
0
-3 000
0
0
0
-152 427

-23 720
-53 340
-3 000
0
0
0
-46 040

-6 800
0
-3 000
0
0
0
-28 200

-148 149

-110 425

-207 951

-220 000

-201 909

-126 100

-38 000

0
0
0
0

30 000
-30 000
0
0

30 000
-30 000
5 500
-5 500

30 000
-30 000
0
0

30 000
-30 000
0
0

30 000
-30 000
0
0

30 000
-30 000
0
0

0

0

0

0

0

0

0

-7 375

-7 000

-7 000

0

Økonomiplan
2024

0

0

5 082

0

0

0

0

0

0

-19 000
0

-5 000
0

-5 300
0

-65 000
0

-38 000
0

0
0

-3 500
0

0

-21 293

-12 000

-12 300

-65 000

-38 000

0

-3 500

0

0

0

0

0

0

0

Bevilgningsoversikt investering til fordeling (vedlegg 5) viser hvordan investeringer
i anleggsmidler innenfor de ulike tjenesteområdene fordeler seg.
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9.3 FINANSIERING
Det er i handlingsperioden foreslått en høyere egenfinansieringsgrad enn
handlingsregelen. Hovedkilden for å finansiere de foreslåtte investeringsprosjektene er fortsatt gjennom bruk av lånemidler, men kommunedirektøren
velger å benytte en betydelig del av oppsparte disposisjonsfondsmidler. Det
samlede låneopptaket utgjør 234,93 mill. kroner i 2021 inklusiv investeringer på
selvkost og startlån i Husbanken. Samlet låneopptak fram mot 2024 er anslått til
812,5 mill. kroner.

Diagrammet ovenfor er fremstilt med finansiering uten startlån og selvkost. Det er
innført en handlingsregel om at minimum 30 % av investeringen skal finansieres
med egne midler. Administrasjonen har gjort en vurdering av at formuesnivået i
kommunen er rimelig høyt, og velger derfor å bruke 106,5 mill. kroner på
investeringer i 4 års perioden. Da unngår man for høy lånegrad, noe som påvirker
driften negativt.
Som bevilgningsskjema viser, er salg av anleggsmidler lagt inn som en
finansierskilde i handlingsperioden. Tidligere investeringsplaner forutsatte salg av
kommunale eiendommer. Dette er videreført i kommende planperiode. Tilskuddene
utgjør 54,3 mill. kroner for perioden, og er i hovedsak knyttet opp mot spillemidler
for svømmehallen og tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger.
Kompensasjon for merverdiavgift er også en viktig finansieringskilde. Samlet mva.
utgjør 132 mill. kroner i planperioden.
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9.4 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE
Nedenfor følger en kort kommentar til hvert enkelt prosjekt. En oversikt som viser
hvordan de samlede investeringene fordeler seg i perioden frem mot 2030 følger
som vedlegg 7.
Kommunehus/kultursal og bibliotek
Kommunestyret behandlet forprosjektet 5. mai og vedtok følgende:
1. Formannskapet (de faste medlemmene) skal være styringsgruppe for
prosjektet og rådmannen skal innen 5.5.2020 fremlegge en møteplan til
godkjenning av ordfører og styringsgruppa for alle møter frem til
detaljprosjektet er ferdig.
2. Forprosjektet godkjennes med følgende forutsetninger:
a. Det skal utarbeides en kuttliste som skal fremlegges for godkjenning
til styringsgruppen i god tid før detaljprosjekteringen er ferdigstilt.
b. Konsekvensen av å kutte ut solcellepanel og erstatte med
bergknatt/sedum-tak eller annet tak, skal fremlegges i
styringsgruppens første møte.
c. Møbleringsplan for politiske møterom og politiske kontorer legges
fram særskilt for styringsgruppa.
d. Det redegjøres særskilt for styringsgruppa om fleksibilitet og
sambruk i bygget og om tilgang og låseregimer.
e. Det redegjøres særskilt for styringsgruppa om ventilasjon i gammel
del.
f. Det redegjøres særskilt for styringsgruppa om nivået på allmenn
tilgjengelighet.
g. Det redegjøres særskilt for om bruken av kulturskoletilbygget er i
samsvar med opprinnelige planer for dette.
h. Punktene c-g legges frem for styringsgruppen i første halvdel av mai
2020.
3. Økonomisk ramme på 277, 9 mill. kroner videreføres fra skisseprosjektet.
4. Utbyggingsprosjektet godkjennes kun for gjennomføring av
detaljprosjektering. Godkjenning av detaljprosjektet skal til ny politisk
behandling før neste fase starter.
5. Styringsgruppa avholder sitt første møte onsdag 6.5.2020 kl. 12.
Kommunestyret behandlet forprosjektet for utbygging av bibliotek og kommunehus
30. juni etter styringsgruppas arbeid i mai/juni, og fattet følgende vedtak direkte
knyttet til prosjektet:
Forprosjektet godkjennes med de endringer som følger av samtlige av
styringsgruppens vedtak, slik de fremkommer av saksfremstillingen og referater fra
styringsgruppemøtene. Det innebærer blant annet:
1) Festsalen rehabiliteres ved at scenen snus mot vest og det etableres et
skyvbart amfi, og nødvendige forsterkninger for amfi, rigg, scene mm
gjennomføres. Kostnader til dette tas innenfor vedtatt ramme.
a) Utforming og kostnader knyttet til ytterligere oppgradering av festsalen med
blant annet rigg og scene utredes parallelt, og legges til styringsgruppens
ansvarsområde.
b) Rømningsvei i 2. etasje etableres via administrasjonsdelen og ikke via
kulturfløyen.
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2)
3)
4)
5)

c) I tillegg til at lovkrav om allmenn tilgjengelighet ivaretas, skal prosjektet
preges av at der det ved valg av materialer, farger og utforming med mer
kan hentes ut merverdi i forhold til allmenn tilgjengelighet, så skal dette gis
høy prioritet. Kontraster, motlys, skilt og taktil merking vurderes aktivt for å
understøtte dette.
d) Helsestasjonen utformes med kontorer og undersøkelsesrom slik
styringsgruppa har vedtatt. Arkitekten bes se på hvordan det frigjorte
arealet best mulig kan utformes slik at det er reelt tilgjengelig for andre
enheter/virksomheter. Utkast skal godkjennes av styringsgruppa.
Økonomisk ramme på 277, 922 mill. kroner videreføres fra skisseprosjektet.
Dersom det underveis er behov for avklaringer, legger prosjektleder spørsmålet
frem for formannskapet (styringsgruppa) ved ordføreren.
Fullmakt til å godkjenne mindre endringer innenfor de økonomiske rammene
legges til formannskapet (styringsgruppa).
Kutt og endringer gjennomføres ikke uten godkjenning fra formannskapet
(styringsgruppa).

I henhold til kommunestyrets vedtak i samme sak overtar formannskapet rollen
som prosjektansvarlig. Prosjektet er nå klart til å legges ut på anbud.
Svømmehall
Kommunestyret behandlet forprosjekt på svømmehall 5. mai og vedtok følgende:
1. Formannskapet (faste medlemmer) skal være styringsgruppe for prosjektet
og rådmannen skal innen 5.5.2020 fremlegge en møteplan til godkjenning
av ordfører og styringsgruppa for alle møter frem til detaljprosjektet er
ferdig. Møteplanen skal legges slik at prosjektet ikke forsinkes.
2. Forprosjektet for utbygging av svømmehall godkjennes med følgende
forutsetning:
a. Det skal utarbeides en kuttliste som skal fremlegges for godkjenning
til styringsgruppen i god tid før detaljprosjekteringen er ferdigstilt
b. Det redegjøres i første møte i styringsgruppa om nivået på allmenn
tilgjengelighet.
c. Økonomisk ramme på 172,7 mill. kroner videreføres fra
skisseprosjektet.
d. Utbyggingsprosjektet godkjennes kun for gjennomføring av
detaljprosjektering.
e. Godkjenning av detaljprosjektet skal til ny politisk behandling før
neste fase starter.
f. Gjennomføringen av utbygningsprosjektet kan ikke starte før man
har kontroll på kostnadene knyttet til gjennomføringen av
utbygningsprosjektet bibliotek og kommunehus.
Administrasjonen bes om å utrede de byggetekniske konsekvensene og
kostnadene ved en utvidet dybde for hovedbassenget i ny svømmehall som er
optimal i forhold bassengets formål.
Kommunestyret behandlet forprosjektet for utbygging av svømmehall 30. juni etter
styringsgruppas arbeid i mai/juni, og fattet følgende vedtak direkte knyttet til
svømmehallen:
Forprosjektet for utbygging av svømmehallen godkjennes med de endringer som
følger av samtlige av styringsgruppens vedtak, slik de fremkommer av saksfremstillingen og referater fra styringsgruppemøtene. Dette innebærer blant annet
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at det etableres stupetårn fra 5 meters høyde og sviktstup fra 3 meter, samt
vannsklie. Som følge av dette settes bassengdybde til 3,7 meter i den dypeste
enden, og svømmehallen forlenges med 5 meter, som vist i notat fra Svendby av 5.
juni 2020.
1. Ny økonomisk ramme settes til 192,3 mill. kroner.
2. Dersom det underveis er behov for avklaringer, legger prosjektleder
spørsmålet frem for formannskapet (styringsgruppa) ved ordføreren.
3. Fullmakt til å godkjenne mindre endringer innenfor de økonomiske
rammene legges til formannskapet (styringsgruppa).
4. Kutt og endringer gjennomføres ikke uten godkjenning fra
formannskapet(styringsgruppa)
I henhold til kommunestyrets vedtak i samme sak overtar formannskapet rollen
som prosjektansvarlig. Prosjektet er nå klart til å legges ut på anbud.

Bokollektiv for demente

Kommunestyret vedtok ved behandling av Budsjett 2019/Handlingsplan 2019-2022
følgende i punkt 12:
Fremdriftsplan for utbygging av bemannede omsorgsboliger for demente, på tomt
vest for sansehagen, legges fram i første møterunde i 2019.
Ved kommunestyrets behandling 12. februar 2019 ble følgende vedtatt:
 Sak om utbygging av bokollektiv for personer med demens vedlagt
styringsdokument med framdriftsplan (grov tidsplan) vedtas.
 Vedlagte styringsdokument legges til grunn for det videre arbeid.
 Det legges fram egen sak etter gjennomført planleggingsfase for
fastsettelse av endelig prosjektramme.
I eget seminar med formannskapet og helse- og omsorgsutvalget 7. oktober ble
det orientert om status for utbyggingsplanene.
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Bokollektivet er nå planlagt med 16 enheter i ett byggetrinn. De 16 enhetene blir
døgnbemannede omsorgsleiligheter. Planene er forelagt Husbanken og tilbakemeldingen her er at tiltaket har høy kvalitet og at tiltaket vil få tilskudd for 16
enheter i ett byggetrinn. Tilskuddet fra Husbanken omfatter 45 % av byggekostnadene begrenset oppad til maksimalt 1,54 mill. kroner pr boenhet – totalt
maksimalt tilskudd er 24,64 mill. kroner.
I forbindelse med behandling av boligsosial handlingsplan er det vedtatt gjengs
husleie for kommunale utleieboliger. For denne typen boenheter vil en husleie ligge
på fra 7-9 000,-/måneden litt avhengig av hva som legges inn i husleiegrunnlaget
(service, strøm, bredbånd o.l.). Det er gjennomført en kvalitetssikring av hva som
vil være en akseptabel husleie for de aktuelle brukergruppene. Tilbakemeldingen
fra NAV er at minstepensjonister/uføretrygdede kan tåle en husleie på ca. 8 500,/måned. På seminaret presenterte Svendby bygg consult AS v/Vidar Svendby
kalkyle for prosjektet slik det ligger nå. Kalkylen for byggeprosjektet er estimert til
80,3 mill. kroner inklusiv mva. Kalkylen er beregnet med en 15 % usikkerhet på
nåværende tidspunkt.
Det fremmes egen sak til formannskapet som styringsgruppe for prosjektet nå.
Administrasjonens anbefaling vil være at prosjektet videreføres med foreslått
konsept og anbudsgrunnlag for en totalentreprise klargjøres. Ambisjonen er at
forprosjekt og utarbeidelse av anbudsgrunnlag skal være klare våren 2021 og at
anbudskonkurransen gjennomføres sommeren 2021. Forventet byggetid er
stipulert til 16-20 måneder.
Parallelt med utbyggingsprosjektet endres dagens bo- og servicesenter til
døgnbemannede omsorgsleiligheter. Dagens bemanning knyttet til eksisterende
institusjonsplasser i midtfløya 1. etasje forutsettes å ivareta totalt 36 døgnbemannede omsorgsleiligheter. Denne organiseringen vil frigjøre ressurser til
hjemmetjenesten, som i dag ivaretar de 20 leilighetene i bo- og servicesenteret.
Skolekapasitet
Handlingsprogram 2018-2021
Iht. handlingsprogram 2018-2021, sak 95/17, står det følgende om skolekapasitet
barnetrinn:
«I forbindelse med plan for framtidig skolestruktur og skolekapasitet bør eksisterende
skoler gjennomgås med tanke på optimalisert bruk av eksisterende arealer. Det
foreslås at det avsettes midler til en gjennomgang med bistand fra eksterne fagmiljøer.
I den grad planleggingen fører til bygningsmessige tiltak kan de føres som investering.
Det avsettes midler i planperioden for bygningsmessige tiltak for å sikre tilstrekkelig
skolekapasitet. Konsekvenser av den regionale planen for areal og transport vil bli
tydeliggjort ved rullering av kommuneplanen og det er viktig at skolekapasitet og
eventuelle utvidelser forankres her.»

I handlingsprogram 2018-2021, ble det vedtatt å sette av følgende 50 mill. kroner til
dette formål i 2020.

Handlingsprogram 2019-2022
I desember 2018 ble det i handlingsprogram for 2019-2022 informert om at det var
satt i gang en studie av skolen som handlet om kapasitet i eksisterende
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bygningsmasse sett opp mot framtidig prognose for elevtall. Plan 1 arkitekter vant
utredningsarbeidet (tidligfase) gjennom minikonkurranse. I kommunestyrets sak
120/18 ble følgende vedtak fattet i pkt. 18:
Beslutning om utvidelse av Maura skole og Preståsen skole må basere seg på
kvalitetssikrede elevtall. Disse tallene vil i stor utstrekning bli påvirket av hvilken
boligutbygging som regionale myndigheter og eventuelt kommunaldepartementet vil
tillate. Derfor må beslutningene vente til kommuneplanens arealdel er endelig avklart
med overordnede myndigheter. Det legges til grunn at spørsmålet behandles i
strategiplanen for skolekapasitet og skolestruktur i løpet av første halvår 2019. I denne
saken vurderes også dagens skolelokaler, med forslag til tiltaksplan. Den foreslåtte
bevilgningen til utvidelse av Maura skole i 2021 og 2022 beholdes.

I handlingsprogram for 2020-2023 ble følgende investeringsbudsjett ble vedtatt:
Investering

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Utbygging av Maura

Budsjett 2021

Budsjett 2022

5 mill. kroner

27,409 mill.

skole

kroner

Strategi for skolekapasitet og skolestruktur mot 2030
Kommunestyret fattet følgende vedtak 18. juni 2019 ved behandling av
skolekapasitet og skolestruktur mot 2030:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plandokumentet «Strategi for skolekapasitet og skolestruktur mot 2030»
legges til grunn for videreutvikling av skolekapasitet og skolestruktur i
Nannestad.
Den etablerte skolestrukturen med fire barneskoler og én ungdomsskole
videreføres.
Det legges til rette for at undervisningen skal foregå i permanente lokaler.
Paviljonger skal kun brukes ved midlertidige kapasitetsutfordringer.
Maura skole bygges ut til fullverdig 4-parallell skole. De eksisterende
stålbrakkene tas da ut som undervisningslokaler.
Preståsen skole bygges ut til 3-parallell skole, og forberedes for ytterligere
kapasitetsøkning.
Utbyggingsprosjektene fremmes i forbindelse med handlingsplanen 20202023.
Administrasjonen oppdaterer elevtall og elevfordeling årlig samt
befolkningsprognoser
Planen rulleres i 2022.

Handlingsprogram 2020-2023
Vedtatt strategi for skolekapasitet og skolestruktur mot 2030 danner føringer for det
videre arbeidet med investeringer for utbygging av Maura og Preståsen skoler. I
handlingsprogram for 2020-2023 vedtatt i kommunestyret 10.12.2019, sak 149/19,
ble det avsatt følgende midler til «Skolekapasitet»
Investering
Skolekapasitet

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Budsjett

Budsjett

2019

2020

2023

2021

2022

0,5 mill.

4,5 mill.

27,409 mill.

kroner

kroner

kroner

Føringene som framkommer i handlingsprogrammet, og som er sist gjeldende, er:
Maura skole:
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«Maura skole skal utvikles til en 4-parallell skole innen 2025. Midlertidige arealer i
eksisterende rigg skal tas ut som klasserom og det er en ambisjon om at SFO
relokaliseres og integreres i skolebygget.
Det er gjennomført en kvalitetssikring av dagens arealbruk og sett på potensial for
optimalisering av arealer.
Innenfor de rammene som er vist i handlingsplanen forutsetter dette at
undervisningsrom, som i dag brukes som arbeidsrom, brukes som
undervisningsrom i en framtidig løsning og at arbeidsrom for de ansatte må
konsentreres til det gamle gymsalbygget og en optimalisering av arealene her.
Det anbefales derfor at det igangsettes et skisseprosjekt i 2020 hvor tidligere
vurderinger og politiske føringer legges til grunn. Skisseprosjektet skal involvere
brukere og ansatte i det videre arbeidet og skisseprosjektet skal være klart til neste
års behandling av handlingsplanen, slik at tiltakene kan iverksettes i god tid før
2025.»
Preståsen skole:
«Preståsen skal utvikles til en 3-parallell skole og planlegges slik at den på sikt kan
utvikles til en 4-parallell skole. Det er vurdert en optimalisering av arealene på
Preståsen skole. Utfordringene her er at skoletilbudet for elever med særskilt
behov er tett integrert inn i eksisterende skole. Vi har vurdert at dette har vært et
ønske fra skolen og at dette må tas hensyn til i skisseprosjektet med tanke på
framtidig kapasitet og organisering av skolehverdagen.
En annen utfordring er at den tekniske tilstanden på deler av bygningsmassen ikke
er tilfredsstillende og gir føringer for valg av videre strategi i forhold til
rehabilitering/nybygg. Preståsen skole har i dag høyere utnyttelse av arealene enn
Maura skole og potensial for optimalisering av arealene er lavere. Utvikling av en
2–parallell skole til en 3-parallell utfordrer kapasitet på spesialrom og kroppsøving.
Og det er forventninger om at disse arealene på Preståsen må økes i tillegg til
antall klasserom. På samme måte som for Maura skole anbefales det at
skisseprosjekt som sikrer medvirkning fra alle berørte iverksettes i 2020 og skal
være klart til neste års behandling av handlingsplanen.
I skisseprosjektet for Preståsen skole anbefales det i tillegg at det gjennomføres en
tilstandsregistrering som del av beslutningsgrunnlaget for videre
utbyggingsstrategi.»
Status pr. oktober 2020
På grunn av utfordringer med å rekruttere til ledig stilling som prosjektleder og
pågående koronapandemi, har det blitt forsinkelser knyttet til iverksettelse av
skisseprosjekt både på Maura og Preståsen skoler.
Ledig stilling som prosjektleder ble lyst ut på nytt i august, og nytilsatt prosjektleder
begynte medio oktober 2020. Det er derfor forventet at dette arbeidet blir påbegynt
allerede i 2020.
Det er samlet satt av 32,409 mill. kroner til kapasitetsøkning på skole (Maura
skole), hvor 0,5 mill. kroner ble tildelt i 2019. Av samlet investeringsbeløp på
32,409 mill. kroner er det satt av 2,409 mill. kroner til utomhusarbeid. Avsatte
midler er ment å dekke kostnader for en ny modul der hvor paviljongen i dag står.
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De årlige investeringsbeløpene i handlingsplanperioden framkommer i tabellen
nedenfor.
2021
4,5 mill. kroner

2022
27,409 mill. kroner

2023

2024

Teiealleen
Ved behandling av Budsjett 2019/Handlingsprogram 2019-2022, ble det i
kommunestyret den 11. desember 2018, sak 120/2018, vedtakspunkt 15, besluttet
å framskynde oppgradering av Teiealleen. I henhold til handlingsprogram 20192022 står det at Teiealleen skal utformes som en såkalt «miljøgate», det vil si at
den skal holde visse krav til estetikk.
Sak om opprusting av Teiealleen vedtatt februar 2019, KS-sak 11/2019, gir
føringer for prosjektets omfang. Arkitektfirma In-Situ har utarbeidet tegninger til ny
miljøgate i tråd med de overordnede føringer, men noe skissearbeid gjenstår da
det er kommet innspill om driftsmessige utfordringer.
Videre er det kommet innspill fra politisk hold om å inkludere opprusting av torget.
Arealer avsatt til framtidig torg brukes i dag til parkeringsplasser for eksisterende
bebyggelse og torget kan ikke utvikles før grunneierne starter utvikling av sine
eiendommer.
Det er en forutsetning for å gjennomføre prosjektet at kommunen får privat
medfinansiering på 15 mill. kroner fra utbyggerne tilknyttet vegen, og det er i den
forbindelse startet et arbeid med områdeplan som vil danne grunnlag for kriterier
for privat medfinansiering. En kan ikke starte med prosjektet før kriterier for
medfinansiering er avklart.
Med bakgrunn i de usikkerheter som ligger til grunn for dette prosjekt, ble
prosjektet utsatt til 2024. I denne handlingsplan er det foreslått å bevilge 20 mill.
kroner i 2024 og ytterligere 15 mill. kroner i 2025 til oppgradering av Teiealleen.
Allerede innvilgede midler til prosjektering (5.000 mill. kroner i 2019),
rebudsjetteres.
Kapasitetsutvidelse barnehage
Kommunestyret vedtok den 16.02.17 strategisk plan for barnehagekapasitet mot
2030 (k-sak nr. 13/2017). I strategien ble det vedtatt at Midtbygda barnehage,
avdeling Mikkel Revs veg, utfases når det er etablert tilstrekkelig
barnehagekapasitet i Nannestad sentrumsområde. Flytting av barn fra Mikkel Revs
veg til Midtbygda barnehage gir ingen økning i antall barnehageplasser og
Midtbygda barnehage har behov for oppgradering.
I investeringsbudsjettet for 2020-2023 ble det lagt inn midler til kapasitetsutvidelse
av barnehage på til sammen 85 mill. kroner fordelt med 15 mill. kroner i 2020 og 70
mill. kroner i 2021. Tiltaket inkluderer kjøp/opparbeidelse av ny tomt til ny
barnehage og utbygging av 2-4 avdelings barnehage i tilknytning til eksisterende
Midtbygda barnehage. Gjennom forhandlinger med OVF, jf. kommunestyrets sak
22/20, ble det våren 2020 vedtatt å inngå en omforent avtale mellom OVF og
Nannestad kommune. Avtalen har medført til at Nannestad kommune har kjøpt ut
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både barnehagetomten (gnr 27 bnr 1 og fnr 4) og tomt med grønnstruktur (gnr 27616 – sentrumsdel).
Prosjektet er forsinket grunnet manglende prosjektlederkapasitet og
koronapandemi. Grunnet tilsetting av ny prosjektleder ser det ut til at arbeidet med
en konsept-/utredningsfase sammen med berørte parter kan starte i løpet av
høsten/vinteren 2020/2021. Tomten med grønnstruktur, også kalt
hundremeterskogen, må omreguleres helt eller delvis. Det ble bevilget 15 mill.
kroner i 2020, og tabellen nedenfor viser at det er satt av 45 mill. kroner til
prosjektet i 2021.
2021
45 mill. kroner

2022

2023

2024

Preståsen skole har et alvorlig problem ang inneklima på skolen. Dette er et
problem som snarlig må løses. I PS 110/20 ble det vedtatt at Formannskapet
slutter seg til kst. Kommunedirektørs vurdering av at beste økonomisk og praktisk
tilnærming til en langvarig løsning vil være å kjøpe moduler som kan inngå i en
varig skoledrift. En vil komme tilbake til finansiering av løsning. Budsjettet for
barnehagekapasitet er satt ned fra 70 mill. kroner (HP 2020-2023) til 45 mill. kroner
(HP 2021-2024). Dette medfører at investeringsbudsjettet er noe redusert inn i
2021. Dette frigir en mulighet til å kunne lånefinansiere et evt. kjøp av moduler.
Utskiftning av boligmassen
Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i kommunestyrets møte 12. februar 2019, sak
8/19. I denne sak ble det bl.a. vedtatt følgende:
- Pkt. 5. Det iverksettes en utredning, i regi av Plan og strategi, knyttet til
restrukturering av kommunal boligmasse i samarbeid mellom virksomhetene
Kommunal drift, Støttetjenesten, NAV og Helse.
- Pkt. 6. Det iverksettes en utredning, i regi av Plan- og strategi i samarbeid med
virksomhetene Kommunal drift og Støttetjenesten, en utredning knyttet til
behov, etablering/lokalisering og drift av robuste boliger for beboere med lav
bo-evne.
- Pkt. 7. Det iverksettes, i regi av Plan og strategi i samarbeid med
virksomhetene Kommunal drift og Støttetjenesten, en utredning knyttet til
behov, etablering/lokalisering og drift av bemannede
omsorgsboliger/bofellesskap for ung/voksne funksjonshemmede.
Det er engasjert en ressurs fra NAV til å gjennomføre utredningene, men grunnet
Koronapandemi er utredningene forsinket.
Kommunale utleieboliger er et viktig boligsosialt virkemiddel for personer som av
ulike årsaker har utfordringer med å skaffe seg bolig i det ordinære boligmarkedet.
I henhold til boligsosial handlingsplan har Nannestad kommune som ambisjon å
kunne disponere 12 boliger pr. 1.000 innbyggere. Videre er det en strategi at
uhensiktsmessige boliger avhendes. Uhensiktsmessige boliger er blant annet
boliger som ikke ligger i nær tilknytning til offentlig kollektivtilbud, boliger som er
lokalisert fjernt fra butikker og servicetilbud, boliger som er bygget eller ervervet ut
fra historiske forutsetninger og som ikke er universelt utformet eller som kanskje
også har store driftskostnader.
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Tre boliger i Teiealleen leies ikke lenger ut da de skal rives grunnet bygging av nytt
kommunehus. Det er flere boliger i Mikkel Revs veg som har dårlig standard, og
som er til avhending. Grunnet mye hærverk ses det et snarlig behov for å etablere
robuste boliger, og uavhengig av de utredningene som er forsinket, bør dette
arbeidet startes så raskt som mulig. I handlingsplanperioden er det satt av 24 mill.
kroner til utskifting av boligmassen.
2021
6 mill. kroner

2022
6 mill. kroner

2023
6 mill. kroner

2024
6 mill. kroner

ENØK
Tabellen nedenfor viser hvilke tiltak som er planlagt gjennomført i
handlingsplanperioden. Det kan skje endringer ift tidspunkt for gjennomføring, og
likeledes kan det være noe usikkerhet knyttet til kostnadene.
2021

ENØK

2022

1

Eltonåsen skole, oppkobling av tekniske anlegg (SD)

2

SD-system på Maura Skole

3

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

4

Bjerke bhg - etablere SD-anlegg

200 000

5

Midtbygda bhg - etablere SD-anlegg

200 000

6
7

Maura skole: Etablere gjenvinner E-fløy og oppgradere aggregat
Nannestad sykehjem - utskifting ventilasjonanlegg (36.004 og
36.005 iht EH-rapp) - Bo- og servicesenter

8

Andre investeringer (div. varmeanlegg, etc.)

2023

2024

1 000 000
650 000

Egeninnsats
Bruk av tidligere års midler ved rebudsjettering
Sum ENØK

1 200 000

500 000
1 200 000
200 000

200 000

200 000

363 000

182 000

182 000

200 000

-2 413 000

-782 000

-382 000

-400 000

1 000 000

0

500 000

1 000 000

Bygningsutvikling/HMS
Det er satt av et fast beløp på 4 mill. kroner årlig til bygningsutvikling/HMS. Det er
fortsatt omfattende behov for tiltak under denne posten, ca. 40 mill. kroner i
perioden 2021-2024. I tillegg har virksomhetene gjennom budsjettprosessen meldt
inn ytterligere behov på rundt 17 mill. kroner.
Som i 2020 vil det etter gjennomførte møter med brukere av kommunale bygg, bli
satt opp en prioritert tiltaksliste som det rapporteres på. Disse tiltak skal så langt
det er mulig gjennomføres i tråd med handlingsplan utarbeidet med bakgrunn i
ROS-analyse for bygningsmessige avvik. Da avvikene er omfattende, og mange av
avvikene er røde, så skal tiltak hvor det er fare for liv og helse og ytre
klimaskall/kledning gjennomføres før andre tiltak.
Akutte hendelser, skader eller avvik i kostnadsestimater, kan medføre endringer i
de kommende, prioriterte tiltak.
Utskifting av maskiner og biler
Det er lagt inn 500.000 kroner til ny varebil på KAN i 2021. I handlingsplanperioden
er det satt av følgende beløp til utskifting av maskiner og biler:
2021
0,5 mill. kroner

2022
1 mill. kroner

2023
0

2024
1 mill. kroner
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Utvidelse av gravplasser ved Holter kirke
Prosjektering av utvidelse av Holter kirkegård ble startet høsten 2019 med varsel
om detaljregulering og geoundersøkelser. Nannestad Kirkelige Fellesråd er formell
prosjekteier og Kommunal drift bistår med ressurser til prosjektbistand. Oppstart av
selve utbyggingen av gravplassen er planlagt til 2021/22.
Kommunal veg
Innenfor vegområdet foreslås det å avsette 10 mill. kroner til utbedring av det
kommunale vegnettet. Tabellen nedenfor viser tiltak som planlegges gjennomført i
perioden 2021-2024. Kostnadsanslagene er usikre. Det er i tillegg noe
rebudsjetterte midler igjen fra tidligere år. Det ble foretatt en tilstandsvurdering i
2011. Denne er utdatert, og det vil derfor bli prioritert å utarbeide en ny i perioden.
Avhengig av innkomne tilbud vil framdriften på tiltak kunne bli utsatt til senere år
eller gjennomført tidligere. En oppdatert tilstandsvurdering vil også kunne gi nye
føringer.
Handlingsplan veg
2021-2024

Tiltak

Bjørnevegen
F. E. Stabel l s veg
F. E. Stabel l s veg
Ga ml e Ås vegen
Ga ml e Ås vegen
Hjortevegen
Hjortevegen
Hjortevegen
Hol kebyvegen

Oppretti ng, fors terkni ng og rea s fa l teri ng
Oppretti ng, fors terkni ng og rea s fa l teri ng
Oppretti ng, fors terkni ng og rea s fa l teri ng
Oppretti ng, fors terkni ng og rea s fa l teri ng
Oppretti ng, fors terkni ng og rea s fa l teri ng
Oppretti ng, fors terkni ng og rea s fa l teri ng
Oppretti ng, fors terkni ng og rea s fa l teri ng
Oppretti ng, fors terkni ng og rea s fa l teri ng
Oppretti ng, fors terkni ng og rea s fa l teri ng
2023: As fa l tere/fors terke fra kul vert opp mot R120 i nord (m16042325)

Hol tervegen
Hol tervegen
La uvå s vegen
Li nnea vegen
Lå keda l s vegen
Na s s e Nøffs veg
Rei ns dyrvegen
Stens gå rdvegen
Sva rttros tvegen
Sum

Oppretti ng, fors terkni ng og rea s fa l teri ng
Oppretti ng, fors terkni ng og rea s fa l teri ng
Oppretti ng, fors terkni ng og rea s fa l teri ng
Utretti ng a v veg et pa r s trekni nger pl us s punktvi s fors terkni ng
bærel a g
Oppretti ng, fors terkni ng og rea s fa l teri ng
Oppretti ng, fors terkni ng og rea s fa l teri ng
Fors terke/oppgra dere 2023-2024
Oppretti ng, fors terkni ng og rea s fa l teri ng

Estimert
kostnad
2021

Estimert
kostnad
2022

Estimert
kostnad
2023

Estimert
kostnad
2024

150 000
370 000
400 000
490 000
290 000
100 000
250 000
2 184 000
1 720 000
960 000
230 000
135 000
440 000
110 000
1 780 000

2 590 000

320 000
2 630 000

2 850 000

2 000 000

4 950 000

4 609 000
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Trafikksikringstiltak
Det foreslås å avsette 8 mill. kroner til trafikksikringstiltak. Midlene til
trafikksikkerhet vil kunne utløse tilskuddsmidler fra «Aksjon skoleveg». Tiltakene
kan bli gjennomført enten tidligere eller senere år enn registrert i tabellen nedenfor.
Beløpene som framkommer i tabellen nedenfor er beheftet med usikkerhet.
2021

Type
Gatelys

Beskrivelse (søknad må leveres i god tid innen 15.11.20)
Etablere gatebelysning: Åsvegen, sør for kryss Øyungsvegen (busslomme).

310 000

Gatelys

Supplere gatebelysning: Et strekk i Holkebyvegen

200 000

Gatelys

250 000

Fortau

Forbedre belysning xFV120 - Vålaugsvegen (Kiwi Maura)
Etablere nye strekning med gatebelysning - Gml Åsvegen fra F.E. Stabelsveg
til Grani
Etablere nye strekning med gatebelysning - fra x F120 - ved Herstukrysset til
Steinsgård kirke - Steinsgårdvegen
Etablere ny strekning med gatebelysning - Låkedalsvegen (ikke hele
strekningen)
Etablere nye strekning med gatebelysning: Holtervegen Tverrveg fra FV120 Korslund
Etablere nye strekning med gatebelysning: Holtervegen fra Eiksvegen
v/Fagerli til Holter krk. (Holterdalen)
Etablere nye strekning med gatebelysning - Fra Kneppefeltet til Solstua (rødt
tømmerhus) v/Ullensaker grense (Gardermovegen).
Fv. 527 Åsvegen, fortau ned til Kringler Slattum skole (Austadalsvegen).
Reguleringsplan er utarb av NK. Meldes inn ift AFKs handlingsprogram, evt
som Aksjonsskoleveg-prosj.

Fortau

Fv 528 Gamle Hadelandsveg, fortau fra Melleberg/B5 til Åslia (Var forutsatt
som aksjon skoleveg, men pga endrede krav fra Svv er dette usikkert)

Gatelys
Gatelys
Gatelys
Gatelys
Gatelys
Gatelys

Estimert refusjon aksjonsmidler

2022

2023

1 450 000

1 450 000

2024

1 000 000

1 500 000
1 750 000
1 800 000
750 000

-1 000 000

-930 000

-928 000

0

760 000

2 020 000

2 272 000

2 550 000

Tiltaket med å forbedre belysning Vålaugsvegen (Kiwi Maura) er allerede
påbegynt.
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RAMMEOMRÅDENE
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10 ADMINISTRATIV STRUKTUR
Nannestad kommune har 10 rammeområder i tillegg til sentrale staber.
Sentraladministrasjonen med politiske styrings- og kontrollorganer og
stabsfunksjoner er samlet under et eget rammeområde. I rammeområdet for
Nannestad kommune felles, inkl. trossamfunn ligger blant annet budsjett for
trossamfunn, skatt, renter og avdrag, avskrivninger m.m.
Kommunedirektøren har oppfølgingsansvar ovenfor alle virksomhetsledere og
stabsledere i Nannestad kommune. Ledergruppen består av stabslederne og
virksomhetslederne.

Konst. Kommunedirektør
Runar Nilsen

Ass. Rådmann/
Organisasjon og utvikling
Marit Walle

Konst. Økonomi og
styring
Cecilie Bjerkli Stokstad

Barnevern
Tonje Skogstad

NAV
Nina Yvonne Bjønness

Skole
Eva Marie H Jonskås

Barnehage
Kari Hamre Storholm

Kultur
Ronny Nilsen

Konst. Forebyggende
helsevern
Anne Line Gjersum

Støttetjenesten
Erlend Krogsgård

Helse
Trude Helen Westerberg

Kommunal drift
Bente Huseby

Konst. Kommunal
forvaltning
Ingebjørg Lajord

Plan og strategi
Rune Storstein
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11 SENTRALADMINISTRASJONEN
OG POLITISKE UTVALG
Sentraladministrasjonen og politiske utvalg
(tall i 1000 kr)
Lønn
Andre driftsutgifter
Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2019
34 608
10 940
-9 275
36 273

Justert
2020
35 030
27 092
-7 713
54 409

Vedtatt
2020
34 869
26 656
-7 621
53 904

Budsjett
2021
39 922
52 407
-11 525
80 804

Differanse
2020/21
5 053
25 751
-3 904
26 900

Handlingsprogram
2022
2023
40 528
41 901
53 381
54 485
-11 724
-11 951
82 185
84 435

Tjenester og oppgaver
Rammeområdet sentraladministrasjon og politiske utvalg består av
organisasjonsenhetene sentrale politiske organer, kommunedirektøren, plan og
strategi, økonomi og styring, kommuneoverlege og organisasjon og utvikling.

Økonomiske rammer
Tabellen over viser at driftsutgiftene til sentraladministrasjonen og politiske utvalg
er økt fra vedtatt budsjett 2020 til vedtatt budsjett 2021. Dette skyldes at
kommuneoverlegen er overflyttet fra virksomhet forebyggende helsevern til dette
budsjettområdet. I tillegg er 2021 et valgår og utgifter til valg legges inn i rammen
hvert 2. år, og trekkes ut når det ikke er valg. Det er gjort noen mindre justeringer i
forhold til deflator. Dette er kommentert under hver enkelt organisasjonsenhet.

Sentrale utfordringer i handlingsperioden
Det vises til rapportering for den enkelte organisasjonsenhet.

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden
Det vises til rapportering for den enkelte organisasjonsenhet.

2024
43 319
55 614
-12 181
86 752
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SENTRALE POLITISKE ORGANER
Sentrale politiske organer
(tall i 1000 kr)
Lønn
Andre driftsutgifter
Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2019
4 514
3 236
-302
7 448

Justert
2020
3 611
2 850
-118
6 343

Vedtatt
2020
3 568
2 850
-118
6 300

Budsjett
2021
4 061
3 208
-116
7 153

Differanse
2020/21
493
358
2
853

Handlingsprogram
2022
2023
4 105
4 242
3 261
3 328
-117
-119
7 249
7 451

2024
4 383
3 396
-122
7 657

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

Økonomiske rammer
Rammen for området er i det vesentlige videreført på samme nivå som i 2020,
justert i henhold til deflator.
Det er valgår i 2021, og det er satt av budsjettmidler til å dekke utgiftene knyttet til
valggjennomføringen.

Sentrale utfordringer i handlingsperioden
I tillegg til ordinær drift er det gjennomføring av stortingsvalg i 2021.

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden
Kommunen er hovedsakelig rigget som tjenesteleverandør. Den politiske styringen
fra kommunestyret og øvrige organer skal i størst mulig grad være på overordnet
nivå.
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KOMMUNEDIREKTØREN
Kommunedirektøren
(tall i 1000 kr)
Lønn
Andre driftsutgifter
Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2019
2 791
1 388
-73
4 106

Justert
2020
2 683
18 060
-188
20 555

Vedtatt
2020
3 027
17 768
-96
20 699

Budsjett
2021
2 687
18 283
-95
20 875

Differanse
2020/21
-340
515
1
176

Handlingsprogram
2022
2023
2 782
2 877
18 629
19 017
-96
-98
21 315
21 796

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

Økonomiske rammer
Budsjettet for 2021 er i hovedsak en videreføring fra vedtatt budsjett 2020.
Utgifter til DGI budsjetteres på en sentral post under kommunedirektøren.
Kommunen blir fakturert halvårlig og kostnadene fordeles ut på korrekt kostrafunksjon. Budsjettet til DGI er styrket med 0,495 mill. kroner fra 2020 til 2021.

Sentrale utfordringer i handlingsperioden
Utfordringsbildet er fortrinnsvis statlig preget ved at offentlig sektor skal
moderniseres, effektiviseres, forenkles og digitaliseres for å sikre bedre utnyttelse
av fellesskapets ressurser.
De største utfordringene framover vil derfor være å bruke de begrensede
ressursene som er til rådighet til å fokusere på de riktige tiltakene. Både politikere
og administrasjon har store ambisjoner for utvikling av kommunen, og utfordringen
vil ligge i å opprettholde daglig drift samtidig som behovet for utvikling og
effektiviseringen av tjenestene blir ivaretatt.
Covid 19 stiller krav til organisasjonen, både praktisk og økonomisk. I tillegg setter
den fokus på kriseledelse og krever at organisasjonen må tenke nytt på hvordan
oppgaveløsningen kan tilpasses.

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden
Den høye innbyggerveksten krever at kommunen må være i forkant og legge til
rette for utvikling både i kommunen og nærområdet. Fokuset i handlingsperioden
vil derfor være å ha gode strategiske planer for utvikling av arealbruk og
tjenestetilbudene i kommunen. Det vil samtidig være nødvendig å holde fokus på å
utvikle og effektivisere tjenestene gjennom omstilling og digitalisering.

2024
2 975
19 414
-101
22 288
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PLAN OG STRATEGI
Plan og strategi
(tall i 1000 kr)
Lønn
Andre driftsutgifter
Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2019
4 409
797
-150
5 056

Justert
2020
3 723
1 140
0
4 863

Vedtatt
2020
4 725
1 140
0
5 865

Budsjett
2021
4 318
350
0
4 668

Differanse
2020/21
-407
-790
0
-1 197

Handlingsprogram
2022
2023
4 469
4 621
357
364
0
0
4 826
4 985

2024
4 778
371
0
5 149

Tjenester og oppgaver
Plan og strategi skal koordinere og fremme planer i tråd med planstrategien.
Arbeidet vil i stor grad involvere berørte virksomheter som skal levere
grunnlagsdata og være med å utforme strategier i tråd med kommuneplanen og
handlingsplanen.
I tillegg skal plan og strategi være bidragsyter i forhold til regionale og nasjonale
høringssaker. Plan og strategi avgir også ressurser til oppfølging av
interkommunale samarbeidsløsninger og koordinerer saker som skal forankres
politisk.
Plan og strategi skal også bidra inn mot næringsrådet og ha dialog mot aktuelle
næringsaktører, som ønsker å etablere seg i Nannestad.
Plan og strategi skal også initiere og følge opp politiske bestillinger knyttet til
kommunens eget behov for arealplaner.

Økonomiske rammer
For 2021 gjøres det endringer knyttet til midler avsatt til ekstern bistand. I 2020 var
det satt av 1,2 mill. kroner til ekstern bistand. Midlene skulle i utgangspunktet
nyttes i forbindelse med etablering av kommunens planverk, i tråd med vedtatt
planstrategi, og finansieringsgrunnlag for politiske bestillinger gjennom året. I
Nannestad kommune har vi en kultur for å produsere mye av grunnlaget i egne
planer og avsatte midler har derfor ikke vært fullt utnyttet. Konsekvensene av
reduksjonen fra 1,2 mill. til 0,4 mill. kroner er at det i stedet fremmes egne saker
om finansiering ved behov.
I løpet av siste kvartal 2020 vil det bli rekruttert inn i stillingen som juridisk rådgiver
etter at stillingen ble vakant 1. juli. Spesialrådgiver reduserte sin stilling etter eget
ønske til 0,4 årsverk fra 1. januar 2020. Dette har fungert i et år hvor arbeid med
rullering av kommuneplanen ikke har vært aktuelt. For å styrke funksjonen knyttet
til oppfølging av ny planstrategi og behovet for løpende oppdatering av
befolkningsprognoser, vil det siste kvartal 2020 bli ansatt en samfunnsplanlegger i
100 % stilling. Det er ikke mange kommuner i Norge som opplever vår
befolkningsvekst, og samtidig nå er sterkt berørt av pandemiens konsekvenser
knyttet til virksomhetene på og rundt hovedflyplassen. Vi vurderer det derfor som
viktig at denne stillingen kommer på plass nå, i god tid til neste rullering av
kommuneplanen. Stillingen som controller holdes vakant første halvår 2021.
Arbeidsoppgavene er i noen grad flyttet til andre stabsfunksjoner og stabsleder
ivaretar blant annet deltakelse i eierstyringssekretariatet fram til rekruttering er
gjennomført.
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Sentrale utfordringer i handlingsperioden
I 2021 er det stortingsvalg. Kostnadene budsjetteres utenfor plan og strategi, men
vi avgir ressurser til arbeidet. Sekretariatsleder har en sentral rolle og forventet
ressursbruk er opp mot 0,4 årsverk.
Kommunestyret skal 3. november behandle forslag til planstrategi, et dokument
som i stor grad bestemmer fokusområdet til medarbeidere på plan og strategi.
Årets forslag er at færre nye planer etableres, større fokus på kvalitetsheving av
eksisterende planer og oppdatering av handlingsplaner tilknyttet de enkelte
planene. Erfaringsmessig ser vi at det økonomiske handlingsrommet blir stadig
mer krevende, og det fører til at satsningsområder i vedtatte planer må
gjennomføres innenfor økonomiske rammer og i liten grad via friske midler. Den
positive dimensjonen i dette er at tjenestene hele tiden må prioritere å vurdere om
dagens tjenesteproduksjon kan videreutvikles, erstattes av nye måter å produsere
tjenester på eller via samhandling med andre kan bidra til effektivisering. Den store
utfordringen med å følge opp kommuneplanens mål om å jobbe forebyggende
innenfor alle områder, er at resultatene kan ligge langt fremme i tid, og brukernes
behov og rettigheter skal ivaretas parallelt.

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden
Det er signalisert fra politisk nivå at det ved rekruttering av ny kommunedirektør
også er naturlig å vurdere organiseringen av dagens tre staber. Medarbeidere på
plan og strategi vil bli berørt av dette arbeidet, men uavhengig av en eventuell
endret organisasjon skal arbeidsoppgavene ivaretas i perioden.
Pandemien har i noen grad hatt som konsekvens at enkelte arbeidsoppgaver er
utsatt. I Nannestad har vi ikke satt stab i forbindelse med pandemien, men vi har
brukt en del ressurser for å følge opp regionale og statlige virksomheters behov for
rapportering fra kommunene, oppfølging knyttet til kriseledelsen og etablering av
teststasjon. Konsekvensen er at ny ROS-analyse og bidrag til oppdatering av
beredskapsplanverket er forsinket med ca. 6 måneder. I den grad en skal kunne
vurdere at en pandemi har positive konsekvenser, har den bidratt til læring og
større fokus på beredskap. Ett av de viktigste momentene er at vi ikke kan
planlegge oss vekk i fra kriser. Beredskapsplanene framover må fokusere på
handlekraft og utholdenhet i stedet for detaljer. Detaljene kan vi fokuserer på i det
daglige og innarbeide i kvalitetssystemet.
I planstrategien er det foreslått oppstart av rullering av kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel i 2022. En av hovedutfordringene før rullering er å avklare
kommunalt handlingsrom og kommunisere dette i høringsperioden. Dette gjelder i
første rekke arealdelen. Det krever mye ressurser å følge opp innsigelser fra
regionale myndigheter og det skapes store forventninger hos de som kommer med
innspill.
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ØKONOMI OG STYRING
Økonomi og styring
(tall i 1000 kr)
Lønn
Andre driftsutgifter
Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2019
10 399
2 503
-4 318
8 584

Justert
2020
9 723
1 714
-3 396
8 041

Vedtatt
2020
9 478
1 570
-3 396
7 652

Budsjett
2021
8 565
1 481
-2 416
7 630

Differanse
2020/21
-913
-89
980
-22

Handlingsprogram
2022
2023
8 863
9 162
1 506
1 533
-2 460
-2 510
7 909
8 185

2024
9 473
1 561
-2 560
8 474

Tjenester og oppgaver
Økonomi og styring har ansvar for regnskap, lønn, budsjett, rapportering,
finansforvaltning, innkjøp og interkontroll på økonomiområdet. Avdelingen yter
stab-/støttetjenester til kommunens virksomheter og overordnet ledergruppe.
Frem til november 2020 har avdelingen ivaretatt skatteoppkreverfunksjonen, dette
er fra 2021 overflyttet til Skatteetaten.

Økonomiske rammer
De økonomiske rammene er i all hovedsak videreført. Budsjettet for 2021 er lavere
enn for 2020. Dette skyldes at skatteoppkreverfunksjonen blir flyttet over til
Skatteetaten. Skatteoppkreverfunksjonen har i Nannestad blitt ivaretatt av 4
årsverk. 1 årsverk har fått en annen jobb i kommunen, mens 3 årsverk blir en del
av Skatteetaten. Dette medfører lavere budsjett på lønn. For å ivareta kommunal
innfordring, jobbes det i disse dager med å tilsette i stillingen. Det er i tillegg lavere
driftsbudsjett som skyldes at arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike blir avviklet.
Nannestad kommune har ivaretatt skatteoppkreverfunksjonen til Hurdal, hvilket
opphører 1. november 2020. Driftsinntektene er dermed satt ned tilsvarende.

Sentrale utfordringer i handlingsperioden
Med strammere kommuneøkonomi fremover, og press i forhold til covid 19
forventer Økonomi og styring stadig nye utfordringer på kontroll og
oversikt/rapporter. Det vil være fokus på stram budsjettstyring og korrekt
regnskapsføring for alle virksomheter fremover. Med flere nye virksomhetsledere
vil det være behov for lederopplæring og tett oppfølging.

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden
Økonomi og styring har som mål å tilby ledere og ansatte i kommunen et
brukervennlig og funksjonelt økonomisystem. Kommunen vil sammen med
avdeling for tjenesteutvikling i DGI fortsette arbeidet med å forbedre
arbeidsprosesser innenfor fagfeltet økonomi/lønn/HR.
Videre fortsetter arbeidet med omstilling og effektivisering også i stabsfunksjonene.
Identifikasjon og fjerning av tidstyver gjennom forenkling og forbedring av
arbeidsprosesser, vil være helt sentralt for å lykkes.
Avdelingen bestreber seg på å kunne imøtekomme organisasjonens behov for
driftsstøtte og opplæring i administrative systemer, samt foreta økonomiske
analyser som kommunen har behov for i sin strategiske planlegging. Vi vil også
fortsette arbeidet med digitalisering og effektivisering av driften, ved at nye digitale
løsninger og ny funksjonalitet tas i bruk fortløpende. Det er rekruttert en ny
medarbeider som skal jobbe med tettere oppfølging av investeringer.
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KOMMUNEOVERLEGE
Kommuneoverlege
(tall i 1000 kr)
Lønn
Andre driftsutgifter
Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2019
0
0
0

Justert
2020
0
0
0

Vedtatt
2020
0
0
0

Budsjett
2021
5 396
25 630
-5 427
25 599

Differanse
2020/21
5 396
25 630
-5 427
25 599

Handlingsprogram
2022
2023
4 892
5 058
26 112
26 659
-5 514
-5 612
25 490
26 105

2024
5 228
27 219
-5 711
26 736

Tjenester og oppgaver
Kommuneoverlegen omfatter følgende funksjoner og tjenester:






Kommuneoverlege, turnuslege og kommunale allmennlege-bistillinger
Legetjenesten, herunder 9 fastleger, legevakt samt kommunale akutte
døgnplasser
Privatpraktiserende fysioterapeuter (6 fysioterapeuter betjener 5,25
hjemler)
Enheten Miljørettet helsevern – Øvre Romerike er et administrativt
vertskommunesamarbeid med Nannestad som vertskommune. Enheten
har 2 rådgivere/teknikere i full stiling og den ledes av kommuneoverlegen.
Vannforvaltningsområdet Hurdalvassdraget/Vorma (HUVO) er et
administrativt vertskommunesamarbeid med daglig
leder/sekretariatsfunksjon lagt til Nannestad kommune.

Økonomiske rammer
Rammeområdet kommuneoverlege blir fra 2021 skilt ut som et eget ansvar direkte
under kommunedirektøren. Netto ramme for 2021 vil være 25,6 mill. kroner.
Det er budsjettert med 80 % kommuneoverlege ut februar 2021, deretter 100 %
ressurs. Det har vært et stort trykk på kommuneoverlegen det siste året, og det er
helt nødvendig at kommunen har en heltidsstilling. 30 % faktureres
vertskommunesamarbeidet Miljørettet helsevern.
Budsjettet for legevakt/KØH er videreført fra 2020 til 2021 med et påslag lik
kommunal deflator som utgjør 241.000 kroner. Det ble våren 2020 oppdaget at
samarbeidskommunene har betalt for høye FDV kostnader siden oppstart. Det vil
være et fokus i 2021 å følge opp arealene på helsehuset.
Det er lagt inn 750.000 kroner til koronatiltak. Det er en stor usikkerhet på hvor
lenge koronaen vil være med oss inn i 2021. Men at området vil ha økte kostnader
i forbindelse med dette, er det ingen tvil om. På grunn av usikkerheten vil det
komme anslag på kostnader når vi kommer til 1. tertial 2021.
Budsjettet for interkommunalt miljørettet helsevern ble lagt våren 2020, og ble
presentert for samarbeidskommunene på vertkommunedag i regi av Ullensaker.
Budsjettet for 2021 innebar ingen store endringer fra forrige år.

Sentrale utfordringer i handlingsperioden
Hovedutfordringen er å dimensjonere lovpålagte tjenester i forhold til
befolkningsveksten og det økende oppgavetilfanget fra staten og spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder fastlegeordningen, fysioterapeuthjemler i kommunen,
samt covid-19 relatert helsetjeneste.
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Det er umulig å forutse hvordan Corona- situasjonen eller andre epidemier/
pandemier vil kunne ramme oss de neste årene. Kommuneoverlegen og
funksjonene som ligger under kommuneoverlegen er helt sentrale i håndteringen
av COVID-19 pandemien videre, og eventuelle andre epidemier. For 2021 bør det
tas høyde for å kunne opprettholde test- kapasiteten fram til hele befolkningen har
fått tilbud om å bli full- vaksinert mot Corona. Kommuneoverlegen og
Forebyggende Helsevern vil trolig ha ansvar for organisering av vaksinering av
befolkningen hvis/når en vaksine kommer. Mye kan tyde på at vaksineringen vil gå
over lengre tid på grunn av tilgang på og etterspørsel etter vaksiner. Det kan også
bli aktuelt med mer enn en dose av vaksinen.
Som et resultat av regjeringens handlingsplan for fastlegeordningen og
allmennlegetjenesten – som ble lagt frem før sommeren i år – ble det fra 1. mai
gjort endringer i beregningen av basistilskuddene til fastlegene. Det ble innført et
såkalt knekkpunkttillegg på 78 kroner pr. listeinnbygger opp til 1 000 listeinnbyggere. Det er gjort en etterbetaling til fastlegene. Hittil i år har denne
endringen utgjort 0,5 mill. kroner. Dette er det budsjettert med for 2021.
Videre har departementet innført et såkalt grunntilskudd som skal sikre nyetablerte
fastleger som starter «fra scratch», et basistilskudd som svarer til at de har 500
listeinnbyggere – dette for å stimulere til økt rekruttering. For Nannestad kommune
har ikke denne regelendringen noen regnskapsmessige konsekvenser da vi
allerede har praktisert denne modellen ved etablering av nye fastlegehjemler fra
2019.
Det er i forbindelse med COVID-19 pandemien etablert luftveisklinikker ved de tre
legekontorene i Nannestad, for å sikre at innbyggere med luftveissymptomer skal
få forsvarlig helsehjelp samtidig som smittevernet ivaretas. Drift av disse er pålagt
kommunen av myndighetene, og deltakelse i luftveisklinikkene kan ikke pålegges
fastlegene. I Nannestad har alle fastlegekontorene samarbeidet godt med
kommunen om å drive luftveisklinikkene og det er budsjettert med at hvert
fastlegekontor kan fakturere kommunen for inntil 4 timers arbeid per uke ved
luftveisklinikkene ut hele 2021. Kommunen står ansvarlig for husleieavtaler for
luftveisklinikkene samt renhold og smittevernutstyr. Merkostnaden ved å ha
luftveisklinikker er fullt og helt COVID-19 relatert og må påregnes så lenge
pandemien varer. Avtalen med fastlegene om luftveisklinikker vil bli revurdert utfra
hvordan pandemien og smittesituasjonen i kommunen utvikler seg.
Det vil bli lyst ut en fastlegehjemmel til ved Holter legekontor i løpet av 2021.
Denne hjemmelens pasientliste er foreløpig under oppbygging og ivaretas per nå
av LIS1-lege og de øvrige legene ved Holter legekontor.
Miljørettet helsevern ledes av kommuneoverlegen i Nannestad, og består i tillegg til
kommuneoverlegen av to erfarne og dyktige rådgivere. Miljørettet helsevern har
interkommunal funksjon og delfinansieres av alle kommunene på Øvre Romerike.
En del av oppgavene miljørettet helsevern har ansvar for (som tilsyn av
barnehager) er blitt noe forsinket som følge av at miljørettet helsevern siden
COVID-19 pandemien startet har fått et stort tilsig av henvendelser forbundet med
smittevern og regelverk for arrangementer og annet. Dette er viktig å ivareta på en
kompetent måte, slik at kommunen blir i stand til å holde smittetallet mest mulig
nede. Det arbeides med å holde en balanse mellom håndtering av COVID-19
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relaterte saker og ivaretakelse av de andre arbeidsoppgavene miljørettet helsevern
har, da disse også er viktige for innbyggernes sikkerhet og helse.

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden
Utfordringsbildet samlet sett for de neste årene:
 COVID-19 pandemien vil kreve store ressurser og kompetanse i
kommunen, samt sette evnen til omstilling på prøve. I løpet av 2020 har
kommunen fått på plass flere viktige momenter for å håndtere pandemien
videre. Teststasjon er etablert i Nannestad sentrum, smittesporingsteam ble
etablert høsten 2020, digitalt smittesporingsprogram Remin ble tatt i bruk
høsten 2020, og både Miljørettet helsevern, kommuneoverlege og utvalgte
helsesykepleiere har brukt mye tid og ressurser på å sette seg inn i og
holde oversikt på retningslinjer, anbefalinger, regelverk og fortløpende
endringer fra myndighetene. Det er usikkert ennå når en eventuell vaksine
blir tilgjengelig og det er usikkert hvor mange doser Norge får tilgang til.
Sannsynligheten er relativt stor for at COVID-19 pandemien fortsetter å
oppta mye ressurser i kommunen lenger enn ut 2021.
 Dimensjonere helse- og legetjenester av god kvalitet til en voksende
befolkning
 Sørge for at kommunale leger, herunder fastleger, innfrir nye lovpålagte
kompetansekrav.
 Sørge for kompetent rådgivning og tilsyn til kommunens ulike virksomheter
og private virksomheter i saker som angår miljørettet helsevern og
kommuneoverlegens ansvarsområder
 Videreføre gode beredskapsordninger for testing, smittesporing og
håndtering av eventuelle smitteutbrudd med COVID-19
 Videreføre interkommunal funksjon for miljørettet helsevern
 I samarbeid med øvrige kommuner på Øvre Romerike skriftlig gjøre en del
prosedyrer og maler for diverse mulige hendelser innenfor
kommuneoverlegenes ansvarsområder. Dette må gjøres for å kunne ha en
effektiv og hensiktsmessig beredskap som er faglig forankret. Det må i hver
kommune gjøres lokale tilpasninger av prosedyrene.
 Videreføre velfungerende ordning med at kommunen tar imot LIS1 (tidligere
turnustjeneste)- lege ved Holter legekontor i samarbeid med sykehjemmet
og helsestasjonen. Dette har vist seg å være viktig for rekrutteringen av
leger til kommunen.
 Utarbeide en stedfortrederavtale for kommuneoverlegene på Øvre
Romerike, for å sikre hver enkelt kommune samfunnsmedisinsk
kompetanse og tilgjengelighet også under fravær relatert til ferie, kurs,
sykdom m.m. hos kommuneoverlegene.
 Heve dekningsgraden i fastlegeordningen
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ORGANISASJON OG UTVIKLING
Organisasjon og utvikling
(tall i 1000 kr)
Lønn
Andre driftsutgifter
Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2019
12 495
3 016
-4 433
11 078

Justert
2020
15 290
3 328
-4 011
14 607

Vedtatt
2020
14 071
3 328
-4 011
13 388

Budsjett
2021
14 895
3 455
-3 471
14 879

Differanse
2020/21
824
127
540
1 491

Handlingsprogram
2022
2023
15 417
15 941
3 516
3 584
-3 537
-3 612
15 396
15 913

2024
16 482
3 653
-3 687
16 448

Tjenester og oppgaver
Organisasjon og utvikling består av enhetene personal og organisasjon, serviceog dokumentsenter, samt personalpolitiske tiltak. Personalenheten arbeider med
HR på alle nivåer og bistår ledere med arbeidsrett, rekruttering, medarbeiderdialog,
interne varslinger, ansettelser, sykefraværsoppfølging og lederutvikling. Enheten
har også ansvar for å ivareta medbestemmelsesapparatet, inntak og oppfølging av
lærlinger, ivareta IA-avtalen og bedriftshelsetjenesten samt å rekruttere ungdom til
sommerjobb i kommunens ulike virksomheter.
Organisasjonsenheten har ansvar for rådgivning innen HMS, beredskap,
internkontroll, digitalisering og utvikling. Når det gjelder HMS har virksomheten et
særskilt ansvar som rådgiver i ulike prosesser. Det er imidlertid viktig å presisere at
vi jobber rådgivende; den enkelte virksomhetsleder har fortsatt HSM-ansvar i sin
virksomhet.
Servicekontoret er kommunens kanal ut mot innbyggere og besvarer henvendelser
fra innbyggere, næringsliv og frivillige på telefon, i skranke og på e-post. Enheten
har i tillegg ansvar for ulike oppgaver på vegne av kommunens virksomheter som
f.eks. utleie av kommunehusets møterom, utstedelse av ledsager- og
handicapbevis, nøkkelkortutdeling og ulike fellestjenester.
Kjerneoppgaven i dokumentsenteret er drift av kommunens sentraliserte post- og
arkivtjeneste med arkivforvaltning fra arkivdanning til bevaring, behandling av
dokumentinnsyn, service til saksbehandlere, publikum osv., og bevillinger etter
alkohol- og serveringsloven og valg.
Organisasjon og utvikling har hovedansvar for digitaliseringsstrategien og den
overordnede digitaliseringen i Nannestad kommune. Ambisjonen er å understøtte
de overordnede, strategiske målene som er satt for regionen gjennom
regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025,
samarbeidsavtalen for «Programmet Digitale Akershus» og den digitale
samhandlingsstrategien for kommunene på Øvre Romerike 2019-23.
Den digitale samhandlingsstrategien for kommunene på Øvre Romerike skal sikre
at Nannestad kommune gjennomfører de rette tiltakene på tvers av enheter og
virksomheter for å skape en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig
sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk samt legge til rette for
produktivitetsøkning i virksomhetene.
Å jobbe med langsiktige, strategiske planer vil utfordre oss kraftig framover fordi
den digitale utviklingen går så raskt. Utfordringer som klima – og miljø, endret
demografi, økte forventninger fra bruker og redusert økonomisk handlingsrom, vil
kreve endringer og nye løsninger. Ikke bare vil vi måtte justere den digitale
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retningen hyppigere enn tidligere – vi vil også ha behov for et innovasjonsløft. Å
jobbe for å etablere en kultur der vi stimulerer til nytenking og innovasjon, vil derfor
være avgjørende for kommunen de neste årene.

Økonomiske rammer
Budsjettet for 2021 legger opp til videreføring av driftsnivået som ved utgangen av
2020, men med et pålagt effektivitetskrav på kr 140.000.
Utgiftene på området er i all vesentlighet knyttet opp til driftsoppgaver.

Sentrale utfordringer i handlingsperioden


Implementering av det nye sak-/arkivsystemet «Acos» vil føre til endring i
arbeidsmåter og ansvar. Fram til nå har dokumentsenter hatt et ekstra
ansvar for å følge opp saksbehandleres sakshåndtering. Dette forsvinner
med «Acos». Den enkelte virksomhetsleder vil få ansvar for å følge opp
saksgang innad i virksomheten og ut mot brukerne.



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



Videreutvikling av kvalitetssystemet «TQM» vil bli svært viktig framover.
Foruten å være system for samling av rutiner og prosedyrer, skal vi også
benytte TQM til lovpålagt systematisk risikovurdering og avvikshåndtering.



Kontinuerlig lederutvikling skal sikre at vi har framoverlente, nytenkende og
engasjerte ledere som evner å bidra til vekst og utvikling.



Utvikling av det tradisjonelle personalkontoret til en mer strategisk HRavdeling har allerede pågått en stund. Dette henger sammen med endret
organisasjonskultur, endrede forventinger til ledere og ikke minst økonomi.
Ledere skal ha ansvar for ledelse, styring og drift av sine virksomheter.
Organisasjon og utvikling skal på sin side bidra som rådgivere - ikke
utførere.
Dette vil kreve god forankring og oppfølging.



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



Strategisk kompetanseplanlegging som verktøy skal bidra til at vi lykkes i
den digitale omstillingen.
Rett kompetanse i dag er ikke nødvendigvis det samme om to år, og
kommunen må tørre å satse på kompetanseutvikling hos ansatte.



Ansattreisen fra A-Å må forenkles og tydeliggjøres. Dette henger nøye
sammen med kompetanseplanlegging, rekruttering og ledelse.
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Politiske vedtak og Hovedtariffavtalens føringer har fokus på utvikling av en
heltidskultur. Erfaringsmessig vet vi at dette er ressurskrevende og må
forankres både blant ledere, ansatte og tillitsvalgte.



Innsatsbasert sykefraværsoppfølging i virksomhetene skal bidra til å øke
nærvær, produktivitet og lønnsomhet. Tiltaket, som er et samarbeid mellom
NAV, Arbeidslivssenter, kommunene og tillitsvalgte, starter høsten 2020 i
virksomhet barnehage. Resultat av dette arbeidet vil være førende for
tilnærming til andre virksomheter eller enheter med høyt sykefravær. Dette
vil fordre tett samarbeid mellom partene.



Brukerdialogen vil bli kraftig utfordret i det regjeringens
digitaliseringsstrategi legger føringer for en tydelig dreining fra tradisjonell
1:1- dialog til 1:mange-dialog. Bruk av f.eks. apper og sosiale medier har
allerede begynt å overta for telefon, e-post og fysisk oppmøte, noe som kan
føre til opplevelse av store endringer i tjenestetilbudet.



Covid-19-pandemien antas å fortsette i større eller mindre grad i 1-2 år til.
Dette legger føringer for arbeids- og kommunikasjonsformer. Flere ansatte
med stedsuavhengige oppgaver må være forberedt på å jobbe hjemmefra i
perioder. Dette krever stort lederfokus og god planlegging.



Byggeprosessen neste to år vil utfordre organisasjonskulturen i deler av
kommuneadministrasjonen. Hjemmekontor og «free seating» vil bringe inn
ny dialog og endrede samarbeidsformer, og påvirke sosiale relasjoner og
faglig felleskap. Klok driftsplanlegging og et aktivt leder- og
medarbeiderskap vil bli viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø, god kvalitet på
tjenestetilbudet og engasjerte ansatte.

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden





Implementering av nye systemer som forenkler og effektiviserer
Utvikling av organisasjon, ledere og medarbeidere
Sike et godt tjenestetilbud under byggeprosessen samtidig som de ansatte
blir ivaretatt
Videreutvikle brukerdialogen mot innbyggere, næringsliv og frivillige
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12 BARNEVERN
Barnevern
(tall i 1000 kr)
Lønn
Andre driftsutgifter
Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2019
26 140
19 238
-8 703
36 675

Justert
2020
25 256
20 926
-7 292
38 890

Vedtatt
2020
27 753
17 812
-6 732
38 833

Budsjett
2021
28 186
16 551
-6 883
37 854

Differanse
2020/21
433
-1 261
-151
-979

Handlingsprogram
2022
2023
29 173
30 165
16 863
17 216
-7 014
-7 162
39 022
40 219

2024
31 190
17 574
-7 312
41 452

Tjenester og oppgaver
Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste som gir rettighetsfestet hjelp og tiltak til
barn og deres familier. Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever
under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg
og beskyttelse til rett tid. Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge møtes
med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge
oppvekstsvilkår (jf.Bvl. § 1-1). Barneverntjenesten skal fremme samarbeid og
bidra til forebyggende innsats med andre kommunale og frivillige instanser.
Barneverntjenesten behandler bekymringsmeldinger og kartlegger barnets
omsorgssituasjon ut fra risiko og beskyttelsesfaktorer, samt iverksetter tiltak i form
av evidensbaserte metoder.

Økonomiske rammer
Barneverntjenestens budsjett er de siste årene betydelig styrket blant annet med
kommunale og statlige midler i form av tilskudd til stillinger.
Til tross for god kontroll og høyt fokus på ulike faktorer ved tjenestens økonomi,
ser ikke prognosen for 2020 like bra ut som den gjorde i 2019.
Den økonomiske rammen til Barnevern for 2021 er i utgangspunktet videreført på
samme nivå som i 2020. Det er gitt kompensasjon for lønnsvekst, prisvekst og lagt
inn forventet økning i inntekter. Virksomheten har fått et effektiviseringskrav på
0,293 mill. kroner og et rammekutt på 1,5 mill. kroner.
Reduksjonen i rammen skal hentes inn ved å redusere kjøp av konsulenttjenester
ytterligere. Avvikling av kjøp fra private aktører har vært og vil fortsatt være et
fokusområde i 2021.
Utfordringen med økonomirammen skyldes i hovedsak at barneverntjenesten har
fattet flere vedtak om midlertidig plassering utenfor hjemmet (akutt) den siste tiden.
I tillegg til økonomisk krevende omsorgstiltak og innleie av privat aktør til
saksbehandling, har tjenesten vurdert det som nødvendig å engasjere
psykologspesialist for sakkyndig utredning i en sak dette året.
Tjenesten vil jobbe videre med at nye og/eller endrede oppgaver søkes løst
innenfor tildelte økonomisk rammer.
I forbindelse med iverksettelse av barnevernreformen (Prop. 73 L) vil kommunen
motta noen midler som rammetilskudd, hvor mye eller hvilke midler dette er snakk
om, er p.t. ikke avklart. Det ser ikke ut til at det vil bli en avklaring rundt de
økonomiske konsekvensene av reformen før i 2021. Reformen blir nærmere
redegjort for under sentrale utfordringer og prioriterte oppgaver i
handlingsperioden.
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Sentrale utfordringer i handlingsperioden
Barneverntjenesten klarer pr nå å overholde lovpålagte frister ut fra antall saker,
sakskompleksitet og kapasitet i tjenesten, men ser at dette kan bli utfordrende i
årene fremover med tanke på nye/endrede oppgaver som konsekvens av
barnevernreformen.
Sentrale utfordringer i neste periode vil være følgende:
1. Saksbehandlerkapasiteten, samt beholde en stabil tjeneste uten for mye
turnover
2. Nødvendige kompetansehevingstiltak og nyttiggjørelse av disse
3. Barnevernreformen 2022 og økonomi
4. Barnevernreformen 2022 og forebyggende innsats/arbeid
1) Saksbehandlerkapasiteten og beholde en stabil tjeneste uten for mye
turnover:
I 2019 mottok barneverntjenesten totalt 335 (nye meldinger, melding i aktiv
tiltakssak, melding i pågående undersøkelse). Pr 30.9.2020 har
barneverntjenesten mottatt 270 meldinger. Meldinger som går til undersøkelse og
som ikke henlegges, utløser enten hjelpetiltak eller omsorgstiltak.
Alvorlighetsgraden i barnevernsakene vurderes å være økende. På grunn av
alvorligheten/kompleksiteten i en del saker, har det i 2020 vært nødvendig at 3-5
saksbehandlere har jobbet sammen i enkeltsaker.
Det vurderes at tjenesten vil få utfordringer med saksbehandlerkapasiteten i tillegg
til å beholde medarbeidere i den neste perioden. Dette begrunnes blant annet med
at tjenesten i 2020 har sett seg nødt til å engasjere privat aktør for å jobbe
saksbehandling (inntil 75 %), jf. konto 12700 funksjon 2440, at medarbeidere ved
tjenesten mottar drapstrusler som fører til bruk av voldsalarm, nedstenging av
tjenesten og sykmeldinger. Det vil samtidig bli utfordrende ressurs- og
kapasitetsmessig å fortsette forberedelsene for reformen.
For tjenesten kan det bli utfordrende å utvikle arbeidet med oppfølging av
fosterhjem, samtidig som det generelle forebyggende arbeidet skal utvikles, sett i
lys av at saksbehandlerkapasiteten i tjenesten allerede er under et stort press.
2) Nødvendige kompetansehevingstiltak og nyttiggjørelse av disse:
«Mer kunnskap – bedre barnevern» er Bufdirs kompetansestrategi (2018-2024) for
det kommunale barnevernet. Barneverntjenesten vurderer at det er et behov for
videre arbeid med å utvikle kompetanse internt i tjenesten. Utfordringen er at
tjenesten allerede er presset og har omfattende oppgaver som skal løses samtidig
som det skal avgis ressurser til nødvendig etter- og videreutdanning. I tillegg er det
bekymring for om tjenesten får nyttiggjort seg de ulike kompetansehevingstiltakene
fordi «hverdagen tar oss». Det er også krevende å skulle ha flere ansatte i
utdanningsprogrammene fremover pga. kapasitet.
3) Barnevernreformen 2022 og økonomi:
Fra 2022 vil kommunen få et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av
ordinære fosterhjem.
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Som følge av barnevernreformen blir omsorgskommunens ansvar for oppfølging
av fosterhjemmet presisert i loven. Innholdet i oppfølgingsansvaret følger av
fosterhjemsforskriften. Videre vil kommunen ha ansvar for all veiledning og
oppfølging etter at barnet har flyttet inn i fosterhjemmet. Bufetat (staten) skal ikke
lenger tilby generell veiledning av fosterhjem. Dette ansvaret ivaretas i dag ved at
Bufetat tilbyr gruppeveiledning til alle fosterhjem det første året etter at barnet har
flyttet inn i fosterhjemmet. Erfaringsmessig er det vurdert at gruppeveiledning ikke
er tilstrekkelig i en del fosterhjem for å forebygge utilsiktede flyttinger fra
fosterhjem.
Med barnevernsreformen vil kommunen i tillegg få økt finansieringsansvar for tiltak
i barnevernet. Det vil blant annet medføre at den enkelte kommune får fullt
økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem. Fullt økonomisk ansvar for ordinære
fosterhjem fra 2022 betyr at barneverntjenesten ikke vil motta refusjon fra staten
som tidligere.
I 2019 mottok barneverntjenesten ca. 2,25 mill. kroner i refusjon fra staten. For 1.
halvår 2020 har tjenesten mottatt nærmere 1,1 mill. kroner.
I tillegg til at refusjonene forsvinner, vil det bli økte kommunale egenandeler for
bruk av spesialiserte hjelpetiltak, spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak.
Kommunene vil bli kompensert for økt økonomisk ansvar for barnevernet gjennom
en økning i rammetilskuddet. Kompensasjonen blir fordelt med utgangspunkt i
kostnadsnøklene i inntektssystemet.
Satsene for de kommunale egenandelene vil fastsettes på bakgrunn av Stortingets
budsjettvedtak for 2022. Departementet legger opp til å presentere hovedlinjene i
det økonomiske opplegget for reformen i Kommuneproposisjonen for 2022, som
blir lagt frem våren 2021. Konkrete forslag om nødvendige bevilgningsendringer
fremmes i statsbudsjettet for 2022
4) Barnevernreformen 2022 og forebyggende innsats/arbeid:
Intensjon med reformen og det økte ansvaret er at det skal gi kommunen bedre
muligheter og sterkere insentiver til å prioritere forebyggende tilbud til barn og
familier.
En av kommunens og barneverntjenestens generelle oppgave er forebyggende
virksomhet. Barneverntjenesten vurderer at kommunen må prioritere det
forebyggende arbeide enda høyere i årene fremover.
Vedtatt handlingsplan for tidlig innsats i Nannestad kommune er et godt verktøy for
dette. Et av hovedmålene med «Tidlig inn» er blant annet å redusere den høye
ressursbruken i barneverntjenestene som brukes til både hjelpe- og omsorgstiltak.
For å klare dette må kommunen som helhet, så tidlig som mulig, klare å fange opp
innbyggere som strever eller som er utsatt for risiko. Tidlig innsats er det som gir
de beste resultatene innen forebyggende arbeid. Tidlig innsats, med tiltak som er
godt tilpasset barnas og familienes behov, er først og fremst en investering i
innbyggernes velferd, men må også ses på som en investering som vil spare
kommunen og samfunnet for belastninger senere.

Vedrørende reformen er det usikkerhet rundt hva som er forventet av
barneverntjenesten i forbindelse med målet om tidligere innsats, og om
barneverntjenesten vil få tillagt nye/endrede oppgaver i forbindelse med dette. I
dialog med Fylkesmannen og staten er det etterlyst en tydeliggjøring av hva som
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blir barnevernets oppgaver og hva som skal ivaretas av andre tjenester som f.eks.
barnehage, skole, helse og andre lavterskeltilbud i kommunen ift. reformen.
Hensynet til barnets beste er grunnleggende for barnevernets arbeid. Barnevernet
skal ivareta barnas beste når foreldre og andre omsorgspersoner av ulike grunner
ikke klarer å gi tilstrekkelig omsorg. Det betyr ikke at det alltid er barnevernet som
skal stå for tiltakene som iverksettes. Sett fra barnas og familienes side er riktig
tiltak viktigere enn hvem i kommunen som gir tiltaket.

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden
Barneverntjenesten vil fortsette å ha fokus på økonomi og internkontroll også i
neste handlingsperiode. Internkontroll vurderes å være nyttig både ift. gode rutiner
for arbeid med meldinger og undersøkelser, bedre evalueringspraksisen og
iverksettelse av mer spissede tiltak slik at hjelpen blir kortvarig og intensiv. Det er
dokumentert at tjenesten har høy omløpshastighet i saker, men at vi hele tiden må
tilstrebe oss på å bli enda bedre i forhold til dette. Det tilstrebes at alle saker
vurderes nøye ut fra faglige, etiske, økonomiske og forsvarlige kriterier. I tillegg vil
tjenesten prioritere eventuelle endringer på egen praksis og interne rutiner som
følge av flere saker mot Norge i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen.
Barneverntjenesten vil fortsette å prioritere forebyggende akuttarbeid for på best
mulig måte unngå at barn/ungdom hasteflyttes eller plasseres for oppvekst.
Nannestad barneverntjeneste fortsetter sitt samarbeid med Stillasbyggerne.
Stillasbyggerne startet som et prosjekt i 2015, men er nå inn under ordinær drift
ved A-hus. Alle barn som er under omsorg av Nannestad kommune får
gjennomført en kartlegging av et spesialistteam bestående av psykolog- og
barnevernfaglig ansatt. Fokuset er å minske og forhindre utviklingen av psykiske
vansker, samt øke barnas livskvalitet. Dette er tiltak som viser seg å styrke
nettverket rundt det enkelte barn, øke livskvaliteten samt redusere utilsiktede
flyttinger fra fosterhjem. Stillasbyggerne vil fortsatt være med å kvalitetssikre
tjenestens fosterhjemsarbeid, øke tjenestens kompetanse (psykologperspektivet),
samt bistå i veiledning av ansatte slik at sykmeldinger kan minimeres eller unngås.
Med bakgrunn i at barneverntjenesten vil få et økt ansvar i forhold til ordinære
fosterhjem, vil et videre samarbeid med Stillasbyggerne bli svært viktig framover.
Barneverntjenesten vil bidra til offensiv satsing på tidlig intervensjon,
relasjonsbygging og samarbeid med øvrige tjenester i kommunen. Samtidig har
barneverntjenesten et mål om å kunne tilby mer informasjon og veiledning til våre
naturlige samarbeidspartnere i kommunen.
Barneverntjenesten vil ha fokus på kompetanseheving innenfor eget fagfelt i
handlingsperioden. Fokuset vil blant annet være på endringsbaserte tiltak og fokus
på foreldreveiledningsprogram, som tar sikte på å stoppe og/eller reversere skader
barn kan utsettes for i et krevende oppvekstmiljø. Fokuset vil fortsatt være at barn i
all hovedsak skal vokse opp sammen med sin biologiske familie. Det vil videre
fokuseres på kompetanseheving i barnevernfaglig veiledning, jus, ledelse,
vurdering av barnets beste, ulike former for vold som barn utsettes for
(seksualisert, psykisk og fysisk), samt hvordan avdekke alvorlig omsorgssvikt ut fra
«Barn i risiko-modellen».
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Barneverntjenesten vil tilstrebe og ha ulik kompetanse innenfor egen tjeneste. I
tillegg vil felles kompetanseheving (Cos-P, Barnesamtalen, Traumesensitivt
barnevern) på tvers av kommunegrensene og fagfelt prioriteres i
handlingsperioden. Dette for å skape en felles plattform i henhold til enkelte
modeller/metoder, som igjen vil gjøre barneverntjenesten og kommunen mer
«helhetlig» i samarbeid for innbyggernes beste.
Prioritert satsing på videre interkommunalt samarbeid mellom
barneverntjenestene på Øvre Romerike og Lunner kommune i anledning
barnevernreformen:
I forbindelse med barnevernreformen ble det fra Fylkesmannen og staten initiert at
det skulle dannes læringsnettverk på tvers av flere kommuner. Kommunene i
læringsnettverket fikk i oppgave;
o å utvikle en overordnet plan for kompetanse- og kvalitetsutvikling som kan
gjelde for kommunene i nettverket
o å sette i gang utviklingsprosjekter med utgangspunkt i lokale risiko- og
tilstandsvurderinger
o å legge til rette for fagmiljøer på tvers av kommunegrensene som kan bistå
med kollegaveiledning, og gi støtte i arbeidet med enkelt saker.
Barnevernlederne på Øvre Romerike har i flere år hatt faste møter en gang pr
måned, og det var naturlig at ledernettverket ble etablert som læringsnettverket på
Øvre Romerike. Fra tidligere har ledernettverket hatt dialog om å etablere en felles
tiltakspool ift ulike hjelpetiltak, uten at ledernettverket har kommet videre med
dette. Barneverntjenestene på Øvre Romerike har tidligere deltatt på felles
kompetanseheving med Øyvind Kvello (Barn i risiko, implementering av «Kvellometoden») og Traumebevisst omsorg i regi av RVTS Øst (ressurssenter om vold,
traumatisk stress og selvmordsforebygging). For å få til en god kvalitetsutvikling
samt skape felles fagfelleskap ut fra lokale forhold og behov, besluttet
læringsnettverket å ha fokus på fosterhjemsområdet. Begrunnelsen for dette er
blant annet at oppfølgingene av barn under offentlig omsorg, samt oppfølging av
fosterhjem ofte er i tilsynsmyndighetenes og medias søkelys. Fosterhjemsområdet
er et område innenfor barnevernfeltet som ofte får kritikk, og fokuset rundt
kompetanse og kvalitet på oppfølging er stor. I tillegg er dette de mest sårbare
barna barnevernet jobber med og som den enkelte kommune har omsorgen for.
Det at det er kommunen som har omsorgen for disse barna fordrer at den enkelte
kommune har et stort ansvar for at barna får god og utviklingsfremmende omsorg i
de fosterhjemmene de skal vokse opp i.
Bakgrunnen for prosjektet er at det på Øvre Romerike er store forskjeller på
organisering og størrelse på barneverntjenestene. Disse individuelle forskjellene
vurderer læringsnettverket som en tilstandsvurdering på risiko ift hva den enkelte
barneverntjenesten kan tilby sine fosterhjem, hvordan det følges opp og ikke minst
kvaliteten på fosterhjemsarbeidet som utføres i de ulike kommunene.
Tilstandsvurderingen blir at et samarbeid på fosterhjemsområdet på tvers av 6 (71
kommuner fra 2020) vil styrke kompetansen til de som jobber med
fosterhjemmene. Samtidig vil kommunene på sikt kunne tilby samme oppfølging og

1

Lunner kommune ble en del av Viken fra 1.1.2020, og ble en del av barnevernledernettverket på
Øvre Romerike januar 2020.
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tiltak, og bli mer tilgjengelige for fosterhjemmene gjennom systematisk og tett
oppfølging og veiledning med høy faglig kvalitet.
Intensjonen med et slikt samarbeid er blant annet å få til et større
fagfelleskap/miljø, i tillegg til å utnytte fordelene det vil være å stå samme for å
møte barnevernreformen 2022 - både med tanke på økte oppgaver og utgifter. Det
vil prioriteres mer samarbeid på tvers av kommunene innenfor ulike områder på
barnevernområdet i handlingsperioden.
Læringsnettverket på Øvre Romerike og Lunner kommune, har i prosjektperioden,
satset på å få etablert et veiledningsteam på tvers av kommunen som et
interkommunalt fosterhjemssamarbeid. Hovedmålet er at prosjektet skal inn i
ordinær drift som et vertskommunesamarbeid fra 2022 i tilknytning til reformen.
Hovedmålet med prosjektet er å forebygge utilsiktede brudd i fosterhjem, i tillegg til
å redusere/unngå kjøp av veiledningsoppdrag i fosterhjem fra private aktører.
Utilsiktede brudd i fosterhjem er svært økonomisk krevende for den enkelte
kommune, men først og fremst svært uheldig for barn som allerede er blitt flyttet fra
sine biologiske foreldre.
Læringsnettverket på Øvre Romerike og Lunner kommune har fått mye
tilskuddsmidler til dette prosjektarbeidet. Fylkesmannen har samtidig uttalt at hvis
vi lykkes med en overgang fra prosjekt til ordinær drift, vil vår modell kunne
benyttes i flere barneverntjenester og nettverk i Norge.

Virksomhetens mål i handlingsperioden

Strategiske
utfordringer

Arbeidsmål

Måleparameter

Resultat
2018

Resultat
2019

Mål
2021

Periodemål
2022-2024

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester
Motvirke
utenforskap og
sosiale ulikheter

Opprettholde faste kontaktpersoner og kontaktmøter med samtlige
skoler og barnehager. Samtidig opprettholde faste samarbeidsmøter
med Helsestasjon, NAV, Politi, PPT, familieteam m.fl.

Utført

Uført

Pågående

Pågående

Vurdere om behovet for tjenesten er tilstede ut fra risiko- og
beskyttelsefaktorer (Kveilo-modellen)

Utført

Utført

Pågående

Pågående

5,2 %

5,9 %

6,0 %

Strategisk mål 2: Oppvekst
Tidlig innsats

Barn med meldinger ift. Innbyggere 0-17 år (prosent)

Bidra til utarbeidelse av en helhetlig
strategisk handlingsplan for samarbeid for
barn, unge og familier i Nannestad
Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling
Tverrfaglig samarbeid

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk
Utvikle og tilpasse
kommunens
tjenesteapparat

Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-22 år (kr)

Pågående

Delta økonomisk i ansettelse av koordinator
Utført på tvers av flere tjenester, iverksette tiltak i
vedtatt handlingsplan

16,2 %

17,8 %

16,0 %

9 583

8 988

10 000,-

6,0 %
Evaluering av endring i
det tverrfaglig
samarbeid
Ha en stabil og god
grunnbemanning
Redusere nivået i takt
med kommunens egne
tiltak
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Strategiske
utfordringer

Arbeidsmål

Måleparameter

Resultat
2018

Resultat
2019

Mål
2021

Periodemål
2022-2024

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter
Barnevernledernettverk, læringsnettverk i regi av Fylkesmannen ift
"møte det nye barnevernet" 2020

Samhandling
Samarbeid og bruk av døgnåpen Barnevernvakt (døgnåpen fra
31.12.17)

Pågående

Utvide veiledningsteamet ("PILAR") i
Overføre prosjektet inn i
prosjektperioden med inntil 3 veiledere,
ordinær drift som et
Uført samtidig som den enkelte kommune parallelt
interkommunalt
reduserer utgifter til kjøp av
samarbeid etter
veiledningstiltak fra private aktører
vertskommunemodellen

351
Se vedlegg
henvendels
Årsrapport
er (110 av
2019 fra
disse er
barnevern
kontrollbes
vakta
øk)

Fagutvikling, implementering av "Traumesensitivt barnevern"
Samarbeid mellom barneverntjenester på Øvre og Nedre Romerike i
regi av RVTS Øst

Ikke
oppnådd

Opprettholde et godt samarbeid med
barnevernvakten

Utarbeide plan for implementering av
"Traumesensitivt barnevern" for tjenesten

Opprettholde et godt
samarbeid med
barnevernvakten

Skal være implementert

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

Brukerfokus

Pågående

Uført

Brukerundersøkelse

Ikke
gjennomført

ikke
gjennomf.

Sette av midler og gjennomføre
brukerundersøkelse i regi av KS

Tverrfaglig
samarbeid
er
Foreldre og barn - samarbeidsforum. Kommune 3.0 perspektiv, brukermedvirkning
oppretthol
dt og
utviklet

ikke
gjennomf.

Se på mulighetene for å etablere en type
samarbeidsforum

Ikke
oppnådd

utført

Redusere/avvikle kjøp av konsulenttjeneste, tiltakssiden.

Jobber
med dette
kontinuerl
ig. Avtaler
m private
sies opp,
bvtj drifter
saker selv.
2 nye
stillinger
familieveil
edere

Delvis
utført.
Tjenesten
er avhengig
av noe kjøp
iht.
kompetans
e bl.a. med
veiledning
på annet
språk

Forsterkning fosterhjem. Vri forsterkningen mer over til
oppfølging/veiledning enn økonomi. Avhengig av nok ressurser og at
prosjektet med de andre bv.tj. på Øvre Romerike vedr.
fosterhjemsarbeid mot barnevern 2022 iverksettes og fungerer
(ressursteam)

Ekstra
person på
omsorgste
utført v
am ikke
intern
oppnådd, omorganis
samarbeid
ering
med Øvre
iverksatt

Redusere/avvikle kjøp av konsulenttjeneste, saksbehandling

Vri ressursbruk fra
behandling til
forebygging og
tidlig innsats

Optimalisere
ressursbruk

Følge utvikling iht digitalisering, event.
overgang til nytt fagsystem.

Barneverntjenesten følger utviklingen iht. fagsystemet Familia

Budsjettavvik
Øke nærværsprosent

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

Ingen bruk av private konsulenter til
saksbehandling

Følge utvikling iht
digitalisering, event.
overgang til nytt
fagsystem
Bør gjennomføres annen
hvert år. Tjenesten vil
forøske å legge inn egne
evalueringer iht.
brukerundersøkelser i
fagprogrammet

Gjennomføres
kontinuerlig

Ingen bruk av private
konsulenter til
saksbehandling

Fortsette med 2 familieveiledere på
hjelpetiltakssiden og ivaret hjelpetiltak i
størst mulig grad innenfor egen tjeneste

Utvide
veilederkapasiteten
internt i tjenesten med
fokus på omsorgsteamet
med midler fra staten
ifbm. reformen.

Iverksette og videreutvikle "PILAR veiledningskompetanse til fosterhjem"

Prosjektet "PILAR" er
etablert som et
vertskommunesamarbei
d mellom kommunene på
Øvre Romerike og Lunner
kommune

-16,8 %

1,8 %

Mellom 2,0 og - 0,3 %

Mellom 2,0
og -0,3 %

86,0 %

Utført

95,0 %

95,0 %

Nannestad kommune 91
Handlingsprogram 2021-2024

13 NAV
NAV
(tall i 1000 kr)
Lønn
Andre driftsutgifter
Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2019
13 420
13 445
-3 606
23 258

Justert
2020
15 225
11 583
-1 209
25 599

Vedtatt
2020
15 154
11 583
-1 209
25 528

Budsjett
2021
14 381
11 157
-579
24 959

Differanse
2020/21
-773
-426
630
-569

Handlingsprogram
2022
2023
14 883
15 387
11 363
11 598
-586
-594
25 660
26 391

2024
15 909
11 840
-602
27 147

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 Nannestad ansvar for Husbankens virkemidler (startlån, bostøtte,
utbedring- og etableringstilskudd), brukere på frivillig/tvungen forvaltning og
rådgiving knyttet til gjeldsproblematikk og gjeldsordningen.

Økonomiske rammer
NAV skal drive en kostnadseffektiv tjeneste og skal anvende nye digitale løsninger
i møte med innbyggere i Nannestad kommune. For NAV vil det være nødvendig å
tilby tilrettelagte oppfølgingsløp der både fysiske møter og digital kontakt tilbys
tilpasset den enkelte bruker. NAV mottar ikke lenger midler fra Helsedirektoratet til
individuelt jobbstøtte (IPS). Nannestad kommune finansierte to stillinger, med
medfinansiering fra statlig side. Prosjektmidlene ble gitt i 2019 og 2020 og blir nå
implementert i ordinær drift fra 2021. Nannestad kommune mottar videre
integreringstilskudd for flyktninger. Grunnet lavere anmodning har NAV justert
bemanningen. Nannestad kommune mottar videre refusjoner (driftsinntekter) fra
stat for brukere som har mottatt økonomisk sosialhjelp (forskuddsvis) i påvente av
annen statlig ytelse.

Sentrale utfordringer i handlingsperioden
Gjeldsrådgiving/økonomisk rådgiving: Frem til september 2020 har det kommet inn
69 nye saker om økonomisk rådgiving til NAV. Sakene kommer fra alle innbyggere
i Nannestad kommune, både de som er i ordinært lønnet arbeid og som har en
ytelse fra NAV. Dette er en nedgang på 19 % sammenlignet med samme periode i
2019. I juni var nedgangen på hele 31 %. Det antas at dette i stor grad skyldes
pandemien og at dette nå raskt vil øke til fjorårets nivå og sannsynligvis overstige
dette. NAV har en målsetting om å avholde alle førstegangs samtaler snarest
mulig og senest innen 3 uker. Sakene er kompliserte, og det tar lang tid å finne
løsninger. Dette gjør at NAV til enhver tid har en relativt stor portefølje med saker
under arbeid. NAV ser viktigheten av å prioritere dette arbeidet også i tiden
fremover for å forhindre at innbyggere pådrar seg store økonomiske vansker
grunnet disponeringsproblematikk. Det er en tendens til at sakene blir stadig mer
omfattende og kompliserte.
Startlån/tilskudd: Startlånsrammen for 2020 er 30 mill. kroner. Pr september er det
utbetalt lån for rundt 20 mill. kroner. Det er i tillegg gitt lånetilsagn for rundt 8 mill.
kroner. Det er mottatt 131 søknader om startlån pr. september 2020. Vi har lykkes i
å få alle søknader registeret inn elektronisk. I de situasjoner hvor søker ikke har
klart å søke elektronisk gjennomføres samtaler med søkerne og bistått med
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søknadsprosessen. Det er ønskelig å ha gode lånerammer på startlån for å
understøtte boligsosial handlingsplan.
Økonomisk sosialhjelp: Det er viktig å forebygge økte kostnader og merforbruk av
økonomisk sosialhjelp. Som tiltak for dette gjennomføres økonomisk
kvalitetskontroll hver mnd. NAV har et ønske om å tilby gode arbeidsrettede
individuelle tiltak og anvende aktivitetsplikten for alle brukere. Nannestad
kommune har implementert DIGISOS (digital sosialhjelpsøknad), så langt fungerer
dette svært godt og nær 90 % av alle søknader mottas digitalt. Det har ikke
medført økning i antall søknader eller behov.
Etter at Covid 19 har rammet oss antar vi at det kan bli noe økte utgifter på
sosialhjelpsområdet i de nærmeste årene. Det er foreløpig usikkert når og i hvilket
omfang ettersom vi ikke kjenner detaljer i nylig framlagt statsbudsjett og hvordan
staten vil bidra med økonomiske virkemidler. Slik statlige ytelser er i dag kan det
ventes økninger i 2021-2023 dersom regelendringer eller andre
kompensasjonsordninger ikke forlenges/vedtas.

Flyktninger/introduksjonsprogrammet: Anmodning om bosetting av flyktninger er
utsatt fra IMDI på grunn av pandemien. Det er imidlertid opplyst at de ikke ønsker å
gå under et antall på 10 når de kommer med anmodning . NAV har i 2020 bosatt
2 personer hvor begge er fra Syria. Tidligere bosatte flyktninger kommer fra ulike
land i Asia og Afrika (Tyrkia, Kongo, Syria og Eritrea). Det er bosatt både asylsøker
og overføringsflyktninger. Utdanningsnivået på de bosatte flyktningene
er varierende og det kreves differensiert oppfølging ved bosetting. Her inngår
norskundervisning på ulike nivå og opplæring i norsk arbeidsliv og deltakelse i
lokalsamfunnet. Samhandlingen mellom kommunens ulike virksomheter og
enheter er viktig for å bidra til en god framtid. Arbeidsrettetoppfølging har
hovedfokus i introduksjonsprogrammet og målet økonomisk selvhjulpne
innbyggere. Økt fokus og samhandling med andre tjenester i kommunen vil være
viktig for en vellykket integreringsprosess. Fremover må NAV jobbe med å få til
bedre samhandling og ansvarliggjøring med de frivillige, lag og foreninger.
Arbeidsledighet/Arbeidsavklaringspenger/Uføre
I Nannestad kommune har ledighetstallet vært i underkant av 2 % i hele 2019. Som
kjent, er Nannestad sterkt rammet av økt ledighet som følge av pandemien.
Andelen hel – og deltidsledige er pr september på 13 % for Nannestad . Vi
forventer at ledighet knyttet til bransjene på Gardermoen vil være høye i hele 2021
også. Det er meget resssurskrevende arbeid å få så mange ledige over i arbeid i
et allerede sterkt presset arbeidsmarked.
Det er stabile tall for arbeidsavklaringspenger (AAP) med rett i overkant av 300
brukere i 2020. I samarbeid med egen rus – og psykisk helsetjeneste
(støttetjenester), distriktpsykiatrisk helsetjeneste (DPS/ARA) har NAV opprettet et
eget team med jobbspesialister som jobber etter en evidensbasert metode (IPS)
for å sikre jobbfastholdelse.
Uføreandelen i Nannestad kommune har økt til 8 %. Det vil være viktig å vurdere
gode tiltak for denne gruppen for å unngå videre økning, samt se på muligheten for
en helt eller delvis tilbakeføring til arbeidslivet.
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Prioriterte oppgaver i handlingsperioden







Sikre kostnadseffektive tjenester med god kvalitet for alle våre
brukergrupper
Bidra til et stabilt sosialbudsjett samtidig som man sikrer innbyggere med
økonomiske vansker
Sikre differensierte oppfølgingsløp med høy grad av brukerinvolvering
Sikre godt integreringsarbeid i samarbeid med kommunes øvrige
virksomheter
Økt fokus på samhandling i egen kommune
Pålitelig forvaltning

Virksomhetens mål i handlingsperioden
Strategiske
utfordringer

Arbeidsmål

Måleparameter

Målemetode

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester
Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66
KOSTRA
år
Motvirke
Antall sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for barn under 18
KOSTRA
utenforskap og år
sosiale ulikheter Antall mottakere av kvalifiseringsstønad
KOSTRA
Antall deltakere i introduksjonsprogrammet med overgang til arbeid Imdi
Strategisk mål 2: Oppvekst

Tidlig innsats

Øke andelen elever som gjenomfører videregående skole i
kommunen - redusere frafall
Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 18-24

KOSTRA

KVP (Kvalifiseringsprogram): Positiv trend 10 deltakere pr år
Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter
Sette
Gardemoregionen
Øke andelen bedriftskontakter i kommunen og nær-regionen
på kartet som
24 stk pr mnd
integrert bo- og
arbeidsmarked.
Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi
Effektivisering ved Øke andelen digitale sosial-hjelps-søknader til 60% innen utgangen
av 2019, 70% i 2020.
bruk av ny
teknologi
Responstid - kontakt bruker innen 48 timer
Målt avvik på områdene mellom
Budsjettavvik
Agresso
-0,3 % (merforbruk) til 2,0 %
Optimalisere
Overgang arbeid etter endt 5-års periode på intoduksjonsdeltakere
ressursbruk
Øke nærværsprosent

Resultat Resultat
2018
2019

Mål
2021

Periodemål
2022-2024

2,7 %

2,6 %

2,6 %

68

65,0 %

Positiv trend

10,0 %

Positiv trend

50,0 %

5

6

50,0 %

Positiv trend

22,0 %

24,0 %

Positiv trend

5,9 %

Positiv trend

kun 5

10

Positiv trend

100,0 %

100,0

Positiv trend

Ikke
innført
96,0 %
0,2 %

80,0 %

5,7 %

50,0 %
97,1 %

90,3 %

90,0 %

90,0 %

98 %
Mellom 2,0
og -0,3 %

Positiv trend
Mellom 2,0
og -0,3 %

50 %

Positiv trend

95,0 %

Positiv trend
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14 SKOLE
Skole
(tall i 1000 kr)
Lønn
Andre driftsutgifter
Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2019
174 025
40 081
-40 836
173 270

Justert
2020
173 493
30 350
-32 489
171 354

Vedtatt
2020
166 286
29 822
-27 152
168 956

Budsjett
2021
179 961
31 047
-24 518
186 490

Differanse
2020/21
13 675
1 225
2 634
17 534

Handlingsprogram
2022
2023
186 139
192 468
31 620
32 257
-24 984
-25 509
192 775
199 216

2024
199 011
32 910
-26 045
205 876

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

Økonomiske rammer
Virksomhet skole er kompensert for lønns- og prisvekst for 2021. Som for de andre
virksomhetene er det innarbeidet et effektiviseringskrav for 2021. Det utgjør kroner
553.000 for virksomheten.
Virksomheten ble foreslått styrket i konsekvensjustert budsjett med midler knyttet til
økte kostnader for elever i andre kommuner i størrelsesorden 1 mill. kroner, og et
økt tilskudd til voksenopplæringen på kroner 100.000. Ny beregninger høsten 2020
viser at veksten av elever i andre kommuner ikke er like høy som først antatt.
Budsjettet blir derfor redusert med 0,5 mill. kroner som inkl. i foreslått innsparing på
1,4 mill. kroner for virksomhet skole for 2021:

Når det gjelder reduksjon av elever i andre kommuner er dette et ønskelig nivå,
men det er ikke styrbart fra virksomhet skole alene og vil avhenge av situasjon og
tiltak bl. a i barnevernet.
Det at kommunen er i en vanskelig situasjon med tanke på en økonomi preget av
usikkerhet knyttet til Covid-19 og sviktende inntekter og mange utgifter, vil også
prege virksomhet skole. Vi ser bl.a. sviktende inntekter på SFO og større utgifter til
vikarer ved korttidssykefravær.
Midler knyttet til lærernormen kommer ikke lenger som et øremerket tilskudd, men
kommunen er tilført midler i ramma som skal dekke disse utgiftene. Etter GSIrapporteringen hver høst ser vi hvor vi må styrke eller hvor vi eventuelt kan ha noe
å gå på lærertettheten sammenliknet med normen.
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Det er innført ny moderasjonsordning i SFO for lavinntektsfamilier. Inneværende
skoleår gjelder det for elever på 1. og 2. trinn, men den utvides til å gjelde 3. og 4.
trinn fra høsten 2021, jf. statsbudsjettet. Elever med spesielle behov på 5.-7. trinn
har fått gratis SFO-ordning. Det er gjort beregninger, og forsøkt å innarbeide riktig
beløp i budsjettet for 2021.

Sentrale utfordringer i handlingsperioden
Vedtatt Strategiplan for mer og bedre læring 2018-2021 ble rullert høsten 2020.
Det er fagfornyelsen som har et særlig fokus skoleåret 2020/2021 og som vil prege
virksomhetens arbeid i handlingsperioden. Både strategiplanen og tiltaksprogrammet gjenspeiler fagfornyelsen som satsingsområde. Strategiplanen viser at
vurdering for læring, grunnleggende ferdigheter og inkludering og fellesskap er de
andre store satsingsområdene for skolesektoren. Det vil være en fortsatt sentral
utfordring å holde trykket oppe på det gode arbeidet som gjøres ute i skolene
knyttet til satsingsområdene. Kvalitetsmeldingen for skoleåret 2019/2020 viser
nedgang i flere resultater for Nannestadskolen sammenliknet med foregående år,
men vi ser også gode resultater for enkelte av skolene. Grunnskolepoeng for årets
10. trinn var spesielt gledelig og viser resultater over nasjonalt nivå, hvilket ikke har
vært tilfelle tidligere:

Innføringen av 1:1 pc på mellomtrinnet skoleåret 2020/2021 skal følges opp og det
er utarbeidet en plan for digital kompetanseutvikling for mellomtrinnet og ungdomstrinnet, både med tanke på elever og ansatte. Planen legges fram til politisk
behandling høsten 2020 og evalueres sammen med rullering av strategiplanen
høsten 2021. Det er en prioritert oppgave å sørge for at den digitale satsingen i
Nannestad skolen gir maksimal effekt for elevenes læringsutbytte og for deres
mulighet til å utvikle de digitale ferdigheter og den digitale dømmekraft de trenger
for å mestre livene sine her og nå og i framtida.
En sentral utfordring i handlingsperioden når det gjelder IKT vil være en gradvis
utskifting av lærermaskiner. Det bør utarbeides en plan for dette.

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden
Kompetanseutvikling knyttet til strategiplanen og Kvalitetsplan for SFO gir retning
og føringer for arbeidet i handlingsperioden. I tillegg følges plan for digital
kompetanseutvikling opp i handlingsperioden. Samarbeidet med Høgskolen
Innlandet vil fortsette i regi av desentralisert kompetanseutviklingsordning.
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Virksomhet skole vil søke å etablere et forsøksprosjekt med ressursteam på
skolemiljøfeltet i handlingsperioden. Dette vil øke egen kompetanse og
forhåpentligvis redusere bruk av eksterne tiltak til ressurskrevende elever i løpet av
handlingsperioden.
Strategiplan for skolestruktur og skolekapasitet gir føringer for utbygging av Maura
skole og Preståsen skole, henholdsvis til en fire-parallell og tre-parallell. På
Preståsen skal det i utbyggingen også legges til rette for en mulig utvidelse til fireparallell. Arbeidet skal iverksettes inneværende periode. Utfordringer med
inneklima på Preståsen skole kan føre til behov for modulbygg i nær framtid da det
er flere klasserom og grupperom som må utbedres. Utbedringene vil gjøres på
bakgrunn av eventuelle tiltak som SINTEF kommer fram til i sitt arbeid på skolen
høsten 2020. I tillegg ser vi at økningen i elevtallet på Kringler-Slattum fort vil
utfordre kapasiteten på skolen.
Ny Kvalitetsplan for SFO ble vedtatt i august 2019. Planen gir føringer for den
enkelte SFO og for hvordan det pedagogiske og praktiske arbeidet skal ivaretas i
Nannestad. Det vil i løpet av skoleåret 2020/2021 komme en nasjonal rammeplan
for SFO. Vår lokale kvalitetsplan vil endres i samsvar med rammeplanen.

Virksomhetens mål i handlingsperioden
Strategiske
utfordringer

Arbeidsmål

Måleparameter

Målemetode

Resultat 2018

Resultat 2019

Mål
2021

Periodemål
2022-2024

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester
Motvirke
utenforskap og
sosiale ulikheter

Elever i grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)

GSI

1,8 %

3,0 %

3,0 %

2,8 %

Elever i grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)

GSI

7,5 %

7,1 %

7,0 %

7,0 %

Frafall i videregående opplæring

Folkehelseprofilen

24 %

20 %

20 %

19 %

Strategisk mål 2: Oppvekst

Tidlig innsats

Fremme trivsel og
motarbeide
mobbing

Uteområdene på
skolene skal
fremme fysisk
aktivitet

Andel elever laveste mestringsnivå, lesing 5. trinn

Skoleporten

21,4 %

31,6 %

25,0 %

23,0 %

Andel elever de to laveste mestringsnivåene, lesing 8. trinn

Skoleporten

29,4 %

26,0 %

23,0 %

25,0 %

Andel elever laveste mestringsnivå, regning 5 trinn

Skoleporten

23,7 %

33,7 %

25,0 %

18,0 %

Andel elever de to laveste mestringsnivåene, regning 8. trinn

Skoleporten

25,3 %

39,8 %

28,0 %

30,0 %

Skoleporten

5,3 %

9,5 %

6,0 %

> 4,0 %

5,6 %

15,5 %

6,0 %

> 4,0 %

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i månenden eller oftere, 7.
trinn
Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i månenden eller oftere, 10.
trinn

Skoleporten

Uteområdet på Preståsens
Kringleruteområde
Slattum
ferdigstilt.
ferdigstilt.
Arbeid pågår
på Preståsen
skole

Økt fysisk aktivitet på skolene

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur
Gode miljøvalg og
Elever som får skoleskyss (prosent)
lavere transportbehov
Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi
Effektivisering ved
bruk av ny
teknologi

Lavere kostnader til kjøp av skolebøker på NUS - 1:1 pcèr

Optimalisere den
samlede
ressursinnsats

Budsjettavvik

GSI

Agresso

Lavere kostnader til kjøp av skolebøker på barnetrinnet - økt pc-tetthet
Målt avvik på områdene mellom
-0,3 % (merforbruk) til 2,0 % (mindreforbruk)

Øke nærværsprosent

Vri ressursbruk fra
Andel færre barn i skole med spesialundervisning pga økte ressurser til
behandling til
utøvende spesialpedagog i barnehage
forebygging og
tidlig innsats

Agresso
Agresso

GSI

Oppgradere
Oppgradere
uteområdene på uteområdene på
resterende
skolene
skoler

42,7 %

41,7 %

40,0 %

> 35,0 %

177.597 (pc'er
først i drift i
nov/des-18)

108.992 kr

130 000,0

> 100.000

PC-tetthet ikke
økt i 2018

PC-tetthet ikke
økt i 2019

750 000

> 650.000

1,0 %

-2,5 %

Mellom 2,0 og 0,3 %

Mellom 2,0
og -0,3 %

93,7 %

92,8 %

95,0 %

96,0 %

PPT styrket
med 1 årsverk
som utøvende
spesialpedagog i
barnehage i
2018

0,4 % nedgang i
antall elever
med
spesialundervisning.

0,5 % nedgang

1 % nedgang
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15 BARNEHAGE
Barnehage
(tall i 1000 kr)
Lønn
Andre driftsutgifter
Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2019
60 412
75 389
-19 401
116 401

Justert
2020
65 484
74 330
-17 454
122 360

Vedtatt
2020
65 069
69 158
-14 026
120 201

Budsjett
2021
68 133
71 496
-12 812
126 817

Differanse
2020/21
3 064
2 338
1 214
6 616

Handlingsprogram
2022
2023
70 520
72 920
72 844
74 363
-13 055
-13 329
130 309
133 954

2024
75 403
75 913
-13 609
137 707

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

Økonomiske rammer
Budsjettet for 2021 legger opp til en videreføring av driftsnivået som ved utgangen
av 2020, men med et pålagt effektivitetskrav på 399.000 kroner.
Utgiftene på området er i all vesentlig grad direkte knyttet opp mot lovbestemte
normer for tilskudd til private barnehager og til bemanningsnormer.
Kommunale barnehager:
Oppholdsbetaling er budsjettert ut fra barnegruppene i september med kjent
merinntak ut året. Det er budsjettert med en redusert inntekt som følge av statlige
vedtatte moderasjonsordninger på samme nivå som i 2020. Det er lagt inn økt
inntekt på kostpenger ved at det er lagt på 50 kr (80-100 % plass) i tillegg til 2,7 %
prisstigning på satsen. Kostpengene skal dekke alle innkjøp av mat til barna og
noe av en deltidsstilling for kjøkkenassistent. Prosjektet «Lekeressurs» er avsluttet,
og midlene til dette er trukket ut av budsjettet.
Private barnehager:
Satsen for kommunalt tilskudd til drift er beregnet ut fra regnskap for kommunale
barnehager 2019, justert med to ganger deflator. I forslag til statsbudsjett er det
foreslått at tilskuddet til pensjon i private barnehager blir redusert fra 13 % til 11 %,
med unntak av enkeltstående barnehager som i en overgangsordning skal beholde
tilskudd til 13 % i 2021. Det er budsjettert med følgende satser for 100 % plass i ett
år: 225.900 kroner (13 %) og 221.479 kroner (11 %) for barn under tre år og
107.332 kroner (13 %) og 104.875 kroner (11 %) for barn over tre år. Satsen er økt
en del fra 2020, noe som blant annet skyldes de nye pedagog- og
bemanningsnormene som fikk helårsvirkning i 2019. Sats for kapitaltilskudd blir
fastsatt sentralt og er budsjettert på samme nivå som i 2020.

Sentrale utfordringer i handlingsperioden
Effektiv drift i de kommunale barnehagene kombinert med god kvalitet og
brukervennlighet vil fortsatt være førende. Fleksibel og god utnytting av
barnehagekapasiteten er en nødvendig del av dette.
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Det er vedtatt en rekke endringer i barnehageloven fra årskiftet, og tilpasninger til
disse vil kreve ekstra innstas i året som kommer. Barns rett til medvirkning og
hensyn til barnets beste spesifiseres, og klare krav til barnehagenes internkontroll
tas inn i loven. Et helt nytt kapittel om barnehagens psykososiale miljø kommer, og
dette vil bli fulgt opp blant annet med økt trykk på kompetanseutvikling på området.
I lovendringene fra årsskiftet spesifiseres videre nødvendigheten av å skille
kommunens oppgaver som barnehagemyndighet fra oppgavene den har som eier
for å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet.
Det må tas stilling til hvordan utfasing av lille Midtbygda skal skje, slik at arbeidet
kan igangsettes. Det er avsatt midler til dette i investeringsbudsjettet.
De kommunale styrerne er tillagt store administrative og personalmessige
oppgaver og opplever at tiden til pedagogisk ledelse ikke er tilfredsstillende. Noe
mangel på barnehagelærere blir en ekstra utfordring i så måte, da det stilles krav til
tett oppfølging og veiledning av personer som er gitt midlertidig dispensasjon fra
utdanningskravet.
Koronapandemien vil også prege 2021. Dette medfører at en rekke smitteverntiltak
må gjennomføres, og at en må være forberedt på raskt å kunne tilpasse seg
endringer som pandemien tvinger fram. Dette stiller store krav til ledelsen og
øvrige ansatte i barnehagene, og et godt og nært samarbeid med foreldrene vil
være vesentlig for å kunne drifte pedagogiske tilbud på en forsvarlig måte.

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden
Oppdaterte befolkningsprognoser og søknadsmengden til barnehageplass følges
nøye slik at tilbud og behov samsvarer best mulig, og kommunen oppfyller sin plikt
til å tilby plass.
Alle barn i barnehage har rett på et individuelt tilrettelagt tilbud uavhengig av
funksjonsnivå. Barn som trenger ekstra støtte skal få den sosiale, pedagogiske og
/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og
likeverdig tilbud. Det vil bli lagt vekt på et nært samarbeid med barnevern, helsesykepleierne og PPT for å kunne ivareta Tidlig innsats og barns beste på en god
måte.
Kvaliteten i eksisterende barnehager må ivaretas og videreutvikles for å kunne gi
alle barn et kvalitativt godt barnehagetilbud. I denne sammenheng skal det i tråd
med statlige føringer legges vekt på barnehagebasert kompetanseutvikling. Fokusområdet for de kommunale barnehagene vil være barnehagemiljø og krenkelser
som en direkte følge av det nye kapittelet i barnehageloven som omhandler det
psykososiale miljøet.
Prosjekt «Endringsledelse i barnehagen» blir avsluttet ved nyttår. Det skal
prioriteres å videreføre igangsatte tiltak, og arbeidet med implementering av ny
kunnskap og arbeidsmetoder fortsetter.
Det må fortsatt fokuseres på tiltak for å rekruttere og beholde barnehagelærere
både i kommunale og private barnehager. Veiledning av nyutdannede
barnehagelærere og nettverk for ansatte som er gitt midlertidig dispensasjon fra
utdanningskravet skal videreføres.
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Kompetanse og stabilitet i personalet er viktig for trivselen og utviklingen til barna i
barnehagen. Det vil være vesentlig å holde et sterkt fokus på økt nærvær og
sykefraværsoppfølging ute i enhetene. Et godt arbeidsmiljø og muligheter til
relevant kompetanseutvikling vil være viktige faktorer i dette arbeidet.
«Innsatsbasert sykefraværsoppfølging» i et samarbeid med personal og NAV vil få
stort fokus. Svar fra medarbeiderundersøkelsen i høst vil bli tatt inn i denne
satsingen.

Virksomhetens mål i handlingsperioden
Arbeidsmål

Måleparameter

Resultat
2018

Resultat 2019

Mål
2021

Periodemål
2022-2024

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester
Andel minroitetsspråkelige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år
(prosent)

71,9 %

72,3 %

76,0 %

78,0 %

Andel barn som får ekstra ressurs til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til
alle barn i barnehage. Alle barnehager (prosent)

27,1 %

25,7 %

25,0 %

25,0 %

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto
driftsutgifter, i prosent

16,6 %

17,5 %

18,0 %

18,0 %

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning

32,8 %

27,2 %

40,0 %

42,0 %

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning

76,9 %

70,6 %

90,0 %

98,0 %

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

71,7 %

75,8 %

80,0 %

85,0 %

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (Prosent)

91,6 %

94,1 %

96,0 %

98,0 %

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur
Gode miljøvalg og
Følge opp miljøfyrtårnkrav
lavere transportbehov
Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Pågående

Pågående

Pågående

Pågående

Interkommunale
samarbeid

Pågående

Pågående

Pågående

Pågående

0,2 %

-0,1 %

Mellom 2,0
og -0,3 %

Mellom 2,0
og -0,3 %

87,3 %

87,5 %

90 %

93 %

Utført

Utført

Pågående

Pågående

Motvirke
utenforskap og
sosiale ulikheter

Strategisk mål 2: Oppvekst

Tidlig innsats

Deltagelse i regionale nettverk - romeriks nettverk

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi
Optimalisere den
samlede
ressursinnsatsen
Effektivisering ved
bruk av ny
teknologi

Budsjettavvik

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

Øke nærværsprosenten
Fortsette arbeidet med økt digitalisering
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16 KULTUR
Kultur
(tall i 1000 kr)
Lønn
Andre driftsutgifter
Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2019
12 723
8 409
-6 299
14 833

Justert
2020
13 433
9 466
-8 523
14 376

Vedtatt
2020
13 151
3 930
-2 525
14 556

Budsjett
2021
12 746
3 111
-1 786
14 071

Differanse
2020/21
-405
-819
739
-485

Handlingsprogram
2022
2023
13 192
13 640
3 602
3 668
-1 817
-1 851
14 977
15 457

2024
14 102
3 735
-1 886
15 951

Tjenester og oppgaver
Rammeområdet kultur består av enhetene Nannestad kulturskole og Nannestad
bibliotek, i tillegg til kulturstaben.
Kulturskolen driver primært opplæring av barn og unge innen kunst og kulturfag,
men skal også være en ressurs i lokalmiljøet blant annet som leverandør av
konserter og forestillinger. Nannestad bibliotek driver primært med formidling og
utlån av bøker og andre medier, men har også utviklet seg til å være en møteplass
for mennesker i alle generasjoner og en betydelig arrangør av ulike
kulturarrangementer.
Kulturstaben består i dag av virksomhetsleder, rådgiver idrett og friluftsliv,
kulturkonsulent, fagleder barn og unge, to miljøarbeidere på ungdomsklubben og
to utekontakter. Kulturstaben jobber med større arrangementer, tilskuddsordninger,
oppfølging av lag og foreninger, friluftsliv, idrett og spillemidler, Den kulturelle
skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, kulturminner, utleie av storsalen,
Blackbox og kommunale idrettsanlegg.
Videre har kulturvirksomheten forebyggende oppgaver gjennom ansvaret for
oppfølging av SLT-arbeidet i kommunen. SLT står for «samlokalisering av rus- og
kriminalitetsforebyggende tiltak» og utekontaktene er kommunens SLTkoordinatorer. Kulturvirksomheten drifter videre fritidsklubben og
sekretariatfunksjonen til ungdomsrådet.

Økonomiske rammer
Driftsnivået i 2021 tar utgangspunkt i en reduksjon av dagens driftsnivå. Avtaler
med løypekjørerlagene og Holterhallen utløp i 2019 og kulturvirksomheten er i ferd
med å inngå nye avtaler. Dette er viktige avtaler som stimulerer til idrettslig
aktivitet, ikke minst i et folkehelseperspektiv. Samtidig ser kulturvirksomheten at
det ikke er rom for å øke tilskuddene innenfor gjeldende ramme.
For å komme i mål med budsjettet, foreslår kulturvirksomheten at ledig 50 % stilling ved kulturskolen avvikles og tilskudd til kultur- og idrettsformål reduseres.
Dette er nødvendig for å skape et lite handlingsrom og for å holde
effektiviseringskravet på 0,5 % av netto driftsramme.
For å øke inntektene, foreslås det at utover ordinær justering av prisene ved
kulturskolen med kommunal deflator økes elevkontingenten for grupper til
tilsvarende nivå som Eidsvoll, Ullensaker og Gjerdrum. Det legges videre opp til
noe økning i antall elever ved kulturskolen og fortsatt satsing på hinderløpet
Romerikes Råeste, noe som kan komme kommunen til gode.
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Sentrale utfordringer i handlingsperioden
Koronapandemien har satt samfunnet på store prøvelser, noe kulturvirksomheten
også har fått merke. Avlyste arrangementer og tiltak har det vært mange av, men
virksomheten har jobbet aktivt med å tilpasse seg situasjonen så godt som mulig
gjennom smitteverntiltak og digitale løsninger. Det kan allikevel antas at
pandemien vil fortsette å prege samfunnet og oppgaveløsningen i god tid fremover.
Kommunen har god infrastruktur med nærhet til Oslo Lufthavn. I kommunen er det
flere idrettsanlegg og kulturscener. Likevel er det relativt få store kultur- og
idrettsarrangement og markeringer på regionalt og nasjonalt nivå. I Nannestad
måtte både Nannestadfestivalen og hinderløpet «Romerikes Råeste» kanselleres i
2020, men slike regionale tiltak er viktige for å sette Nannestad på kartet og være
en driver for offensiv satsing i regionen. Som ellers med slike tiltak er det
avgjørende med bistand fra frivillige fra lag og foreninger.
Kommunens kulturpolitikk har i de seneste 20 år vært tuftet på en kombinasjon av
kommunale og frivillige kulturtiltak. Dette forutsetter et sterkt engasjement av
frivillige organisasjoner, og at de ulike kulturinstitusjonene i kommunen har et godt
økonomisk og faglig grunnlag. Kulturaktivitet skjer i tett samarbeid mellom ulike
kulturaktører og kommunen, og med et ønske om tettere samarbeid med
næringslivet.
Drift av kommunalt eide idrettsanlegg bygger på utstrakt bruk av spleiselag mellom
kommune og lag- og foreninger. Enkelte lag eier og drifter også sine idrettsanlegg
uten kommunal medvirkning (eks. anleggene på Maura og Holter), men med
kommunale tilskudd i større eller mindre grad. En modell med sterk medvirkning fra
lag- og foreninger i drift av kommunalt eide idrettsanlegg, kan være økonomisk
gunstig for kommunen og effektivt i forhold til brukerne. Slike driftsmodeller har så
langt vært en forutsetning for utvikling og kommunal medvirkning i finansiering av
idrettsanlegg. Modellen er krevende og sårbar. Dette fordi dugnadsinnsatsen til
enkelte medlemmer knyttet til drift av idrettsanleggene er av stor betydning, men
kan også medføre at belastningen blir såpass stor at ildsjeler trekker seg ut.
Kulturvirksomheten syns det er bekymringsverdig at det nå må foreslås kutt i
tilskudd til frivilligheten, sammen med internt kutt i stillingsandel. Samspillet med
frivilligheten til det beste for innbyggerne er under et økonomisk press, noe som
kan være med på å redusere aktiviteten, med ringvirkninger både for den enkelte
innbygger og samfunnet for øvrig. Eksterne tilskuddsordninger og alternative
løsninger i samarbeid med frivilligheten må vurderes for å opprettholde driften. Kutt
i stillingsandel ved kulturskolen vil ha betydning for undervisningstilbudet, siden det
er en undervisningsstilling som reduseres. Det bør bemerkes at kulturskolen i
Nannestad i nasjonal målestokk scorer meget lavt på bemanning som nr. 346 av
422 kommuner. I Nannestad er sysselsettingen innen kultur 11.65 målt mot
folketallet. Nannestad har 4.83 kulturarbeidere per 1.000 innbygger.2
Biblioteket
Nannestad bibliotek er en sentral møteplass for innbyggerne våre og for
oppveksttilbudet i Nannestad. Biblioteket er lovpålagt etter lov om folkebibliotek og
skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet,
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gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon
for alle som bor i kommunen.
Dette innebærer at biblioteket samarbeider tett med barnehager og skoler, med
lesestunder og formidling av litteratur både i biblioteket og på deres egne arenaer.
Bibliotekarene utdyper faglige temaer knyttet til læreplanene, og motiverer til økt
lese- og skriveglede.
Med implementering av biblioteket som portal i nytt bygg til kommunehuset vil
biblioteket i enda større grad bli en uavhengig møteplass for alle og arena for
offentlig samtale og debatt. Særlig ønsker biblioteket å satse videre på ungdom og
eldre, og som tilbyder av bøker/medier til alle uansett alder og sosiokulturell
bakgrunn. Dette bør gjøres ved etablering av meråpent bibliotek i de nye lokalene
til biblioteket. Meråpent bibliotek eller selvbetjent bibliotek er en tjeneste som gir
lånerne utvidet tilgang til bibliotekets lokaler og mediesamlinger, utenom ordinær
betjent åpningstid. Tilgang til lokalene oppnås ved å oppgradere bibliotekkortet til
adgangskort.
Som et alternativ til arrangementer som eventuelt må avlyses, legges det fremover
opp til digitale løsninger. Bibliotekarene formidler på nett og det blir tilbud om
arrangementer med strømming av forfattermøter og lignende i biblioteket.
Kulturskolen
Nannestad kulturskole er lovpålagt etter opplæringsloven og setter kommunen på
det regionale kartet gjennom gode arrangementer og høy aktivitet. Skolen har
nærmere 400 ordinære kulturskoleelever, men har fremdeles mange på venteliste.
Kulturskolen har utarbeidet rutiner for å ivareta smittevern i undervisningen og fikk i
perioden hvor lokalene til kulturskolen var stengt etablert gode erfaringer med
digital undervisning. Som et eksempel ble en konsert streamet på Youtube. Slike
tiltak sikrer drift av kulturskolen dersom en liknende situasjon skulle oppstå med
pandemi eller andre utfordringer.
I den kommende handlingsperioden vil det være viktig å finne alternative
undervisningslokaler mens kommunehuset rehabiliteres. Kulturskolen er i dialog
med andre kommunale virksomheter for å løse dette. Ved behov må kulturskolen
også vurdere andre lokaler. Dette gjelder i tillegg andre faste leietakere av
kommunens festsaler, slik som skolekorpset og Nannestad janitsjarkorps. Aktiv
brukermedvirkning må til for å finne gode løsninger både for det offentlige og
frivilligheten.
Den kulturelle skolesekken
Den kulturelle skolesekken er en statlig nasjonal satsing som skal bidra til at alle
skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Alle elever –
fra 1. til 10. trinn på grunnskolen, og fra 1. til 3. trinn på videregående – er
innlemmet i ordningen. Kulturadministrasjonen har ansvaret for innhold og
organisering av DKS, mens skolene har ansvar for å sette innholdet i sammenheng
med skolens læringsmål.
Fylket leverer produksjoner direkte til skolene, men Nannestad kommune mottar
også midler til å lage egne lokale produksjoner for elevene. Tilskuddsordninger er
således en fin mulighet for å engasjere og synliggjøre lokale kunst- og
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kulturaktører. Det blir også gjennomført DKS-opplegg i samarbeid med blant andre
Bygdemuseet og Historielaget, der elever får lære om Nannestads kulturarv
gjennom besøk til Bygdemuseet og skolemuseet på Heimskringla.
Den kulturelle spaserstokken
Den kulturelle spaserstokken er en felles satsing fra Kulturdepartementet og Helseog omsorgsdepartementet. Det er Kulturdepartementet som forvalter ordningen, og
kommunene har anledning til å søke om midler. Ordningen har som mål å sørge
for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Gjennom
ordningen skal det legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og
omsorgssektoren, slik at det lokalt utvikles gode kunst- og kulturprosjekt innenfor et
mangfold av sjangre og uttrykk. I Nannestad er det i hovedsak biblioteket og
Frivilligsentralen som organiserer kulturtilbud finansiert av Den kulturelle
spaserstokken.
Utvikling av arenaer for idrett og fysisk aktivitet
Kulturvirksomheten ivaretar oppfølging av kommunale idrettsanlegg sammen med
kommunal drift. Det er inngått samarbeidsavtale med idrettsrådet i kommunen med
felles mål om at utvikling av idrett og fysisk aktivitet skal bidra til å skape et levende
lokalsamfunn der innbyggerne finner trivsel, mening og trygghet.
Som det fremgår av veiledning og prosedyre for søknad om spillemidler, kan
kommunestyret gi tilskudd til idrettsanlegg og anlegg for kultur eller friluftsliv fra
Nannestad kommunes idretts- og kulturanleggsfond. Eventuelle tilskudd avsettes
av kommunestyret hvert år i forbindelse med behandlingen av
handlingsprogrammet for kommende år. Vi opplever stadig flere søknader om
spillemidler og kommunale tilskudd, og uten økning av fond vil dette medføre
lenger venteliste for søkerne.
Utover utvikling av ordinære idrettsanlegg som imøtekommer den organiserte
idrettens behov, oppleves det et økende behov fra allmennheten om bruk av
idrettsanlegg til egenorganisert fysisk aktivitet.
I et folkehelseperspektiv er idrettsanleggene viktige tiltak i kampen for å motvirke et
utviklingstrekk der stadig større grupper av befolkningen er og forblir inaktive.
Nannestad Frivilligsentral
Frivilligsentralen koordinerer kommunens frivillighetsarbeid og er kontaktpunkt for
alle som ønsker å yte eller motta frivillig innsats i kommunen. Frivilligsentralen
skaper sosiale møteplasser, rekrutterer- og bistår frivillige i drift av aktiviteter som
også styrker kontakten mellom mennesker i nærmiljøet, på tvers av generasjoner
og kulturer.
Utvikling av møteplasser for ungdom i et forebyggende øyemed
Gode kulturarenaer hvor ungdom får utfolde seg og oppleve inkludering og
medbestemmelse, er viktig for utvikling og vekst. Ungdommens engasjement må
tas på alvor i etableringen av nye møteplasser, og ungdom må oppleve at deres
kompetanse på bl.a. bruk av sosiale medier, benyttes. Fritidsklubben har vært
aktive med å søke om eksterne tilskudd og har nå fått dette for å sikre lokaler som
kan bidra til et godt og innholdsrikt tilbud.
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Utekontaktene driver forebyggende arbeid gjennom aktivt oppsøkende tjeneste.
Utekontaktens rolle er et viktig tiltak innenfor kommunens rus- og
kriminalitetsforebyggende arbeid. De har nå også overtatt funksjonen som SLTkoordinatorer. Dette sikrer god lokalkunnskap og et mandat på tvers av offentlige
og private tjenester. Sammen med SLT-koordinator vil etableringen av en egen
tidlig inn-koordinator være et viktig tilskudd til det forebyggende arbeidet.
Ungdom og demokratiarbeid
Flere ungdommer er opptatt av å lære seg demokratiske prosesser, lære hvordan
de kan drive politisk og frivillig organisasjonsarbeid. Gjennom aktiv deltakelse i
ungdomsrådet og elevenes kommunestyre (EKOM), får mange ungdommer god
skolering og erfaringer som de kan benytte i søknadsskriving, prosjektarbeid,
arrangementsarbeid, politisk arbeid eller i arbeid som tillitsvalgte i frivillige
organisasjoner.
Integrering/inkludering
En voksende andel flerkulturelle innbyggere gir noen utfordringer og mye ny
kompetanse som er en styrke for å sikre mangfold og bredde i kulturtilbudene.
Kommunen kan bidra til å hjelpe barn og foreldre inn i det frivillige organisasjonsliv
og/eller inn i kommunale fritidstilbud. For kulturvirksomheten vil det være en
prioritert oppgave å arbeide for å motvirke utenforskap gjennom både tilskudd og
aktiviteter.

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden
Det vises til kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplaner for idrett, friluftsliv
og kulturminner, og temaplan for kultur, for hvilke oppgaver som virksomheten skal
prioritere i handlingsperioden.
I Kommuneplanens samfunnsdel, er det tatt inn følgende strategiske mål som
dekker/overlapper kulturvirksomhetens ansvarsområder:
Folkehelse:
- Styrke – i samarbeid med frivilligheten - møteplasser for fellesskap, kultur
og fysisk aktivitet for alle aldersgrupper
- Det skal sikres at det er turstier og friluftsområder i kort avstand fra der folk
bor.
- Motvirke utenforskap og sosiale ulikheter uavhengig av forskjeller i
økonomi, helse, språk, kultur og utdanningsnivå̊
- Målrettet tverrfaglig innsats for å fremme psykisk helse og sosial inkludering
- Vektlegge mestringsperspektivet for å motvirke ensomhet hos barn og unge
og hos funksjonshemmede i alle aldre. Økt fokus på å fremme
befolkningens helse ved å legge til rette for mestring og muligheter
gjennom hele livet.
Oppvekst:
- Styrke tidlig innsats for å støtte barn og familier til å mestre utfordringer
innen skole og helse
- Uteområdene ved skolene skal ha en utforming som fremmer fysisk
aktivitet
- Sikre like muligheter for deltakelse i fritidsaktiviteter som idrett og kultur
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Miljø:
- Legge til rette for gode miljøvalg og lavere transportbehov gjennom
utvikling av gode og innholdsrike lokalmiljøer med tilgang på tjenester og
arbeidsplasser, kortreist mat og kultur og nære fritidstilbud og opplevelser.
Kommuneøkonomi:
- Vri ressursbruk fra behandling til forebygging og tidlig innsats
Videre henviser Kommuneplanen til temaplan for kultur, som ble vedtatt 12.2.19 i
kommunestyret. Her er følgende overordnede mål etablert:
A. Nannestad skal være kjent for god og tilgjengelig lokalkultur med bredde,
høy kvalitet og stor aktivitet.
B. Nannestad kommune skal sørge for at kulturlivet har forutsigbare
økonomiske og organisatoriske rammer som legger til rette for et bredt
spekter av aktiviteter og kulturtilbud.
Det er videre tre målområder i kulturplanen:
1. Kultur til alle
a. Hindre kulturelt utenforskap og sikre bredest mulig deltakelse i
kulturlivet
b. Synliggjøre betydningen kultur har for folkehelse, integrering og
deltakelse
c. Involvere barn og unge i utvikling, planlegging og beslutninger
2. Hver gang vi møtes
a. Gode lokaler for alle kulturaktører i Nannestad
b. Gode fora og møteplasser som sikrer dialog, samarbeid og
nytenkning for alle deler av kulturlivet
c. Et synlig kulturtilbud, lett tilgjengelig for både nye og eksisterende
innbyggere
3. Her skal vi trives og her skal vi bo
a. Kulturhensyn skal være en naturlig del av all planlegging og
utvikling i Nannestad
b. Kulturnæring og faglig sterke og/eller regionalt interessante
kulturprosjekter skal vies ekstra oppmerksomhet
c. Nannestads kulturarv og kulturminner skal brukes og formidles
aktivt.
Kulturvirksomheten vil i den kommende handlingsperioden ivareta de prioriterte
oppgavene, som også inkluderer oppfølging av nye lokaliteter i form av nytt
kulturtun, nytt kommunebygg med bibliotek og rehabilitering av storsal og kjeller,
utskifting av Nannestad kunstgress og prosjektert svømmehall ved
Nannestadhallen.
HMS-tiltak i perioden
Kulturvirksomheten vil holde fokus på et fortsatt høyt nærvær ved god og tett
oppfølging av sykemeldte. Stimulere til sykdomsforebyggende og helsefremmende
tiltak, og med et økt fokus på gjennomføring av tiltak avdekket i vernerundene.
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Virksomhetens mål i handlingsperioden
Strategiske
utfordringer

Arbeidsmål

Måleparameter

Målemetode

Resultat
2018

Resultat
2019

Mål
2021

Periodemål
2022-2024

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester
Turstier og
friluftsområder

Motvirke
utenforskap og
sosiale ulikheter

1481

2296

2700

3000

Utvide antall stolper

65

76

95

150

Øke antall brukere på ungdomsklubben

50

50

80

80

Arrangementer i regi av ungdomsrådet

2

3

3

5

Bibliotekets arrangementer for voksne

114

106

100

100

42 140

42 235

42 000

45000

Antall arrangementer i biblioteket for barn og unge

22

68

50

50

Antall arrangementer for alle i tilknytning til skoleferien (aktivitetsuke)

10

11

15

20

2

3

3

5

Agresso

4,9 %

-3,6 %

Mellom 2,0
og -0,3 %

Mellom 2,0
og -0,3 %

Agresso

94,7 %

97,1 %

Positiv trend

Positiv trend

Antall brukere av stolpejakt

Øke antall utlånte bøker/medier
Strategisk mål 2: Oppvekst
Tidlig innsats
Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter
Sette GardermoRegionale kultur og idrettsarrangementer
regionen "på
kartet"
Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi
Optimalisere den
samlede
ressursinnsatsen

Budsjettavvik
Øke nærværsprosenten

Målt avvik på områdene mellom
-0,3 % (merforbruk) til 2,0 % (mindreforbruk)
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17 FOREBYGGENDE HELSEVERN
Forebyggende helsevern
(tall i 1000 kr)
Lønn
Andre driftsutgifter
Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2019
19 655
25 972
-8 951
36 675

Justert
2020
20 563
24 553
-7 598
37 518

Vedtatt
2020
19 218
24 678
-6 567
37 329

Budsjett
2021
16 817
1 879
-2 139
16 557

Differanse
2020/21
-2 401
-22 799
4 428
-20 772

Handlingsprogram
2022
2023
17 395
17 987
1 908
1 940
-2 174
-2 212
17 129
17 715

2024
18 598
1 974
-2 252
18 320

Tjenester og oppgaver
Fra 2021 vil rammeområdet og virksomheten Forebyggende helsevern omfatter
følgende funksjoner og tjenester:
 Helsestasjon som består av helsestasjon 0- 5 år, ungdomshelsetjeneste,
skolehelsetjeneste, jordmortjeneste samt smittevern
 Familieteam som består av familieveilederne med lavterskeltilbud samt
frisklivskoordinator/frisklivssentral.
 Miljørettet helsevern – Øvre Romerike er et administrativt
vertskommunesamarbeid med Nannestad som vertskommune. Enheten
har 2 rådgivere/teknikere i full stiling og den ledes/veiledes av
kommuneoverlegen.
 Vannforvaltningsområdet Hurdalvassdraget/Vorma (HUVO) er et
administrativt vertskommunesamarbeid med daglig
leder/sekretariatsfunksjon lagt til Nannestad kommune.
 Kommunepsykolog og folkehelsekoordinator
 Rus- og psykisk helsetjeneste

Endringer fra 2021 er følgende:
 Kommuneoverlegen blir flyttet til kommunaldirektørens stab. Funksjoner
som vil følge kommuneoverlegen er legetjenestene, herunder 10 fastleger,
turnuslege, legevakt, kommunale akutte døgnplasser (KAD/KØH) samt
privatpraktiserende fysioterapeuter (6 fysioterapeuter betjener 5,25
hjemler).
 Rus- og psykisk helsetjeneste og ambulerende ressursteam flyttes fra
virksomhet Støttetjenesten til virksomhet Forebyggende helsevern.

Økonomiske rammer
Det er pålagt virksomheten å kutte i budsjettet for 2021. Det er foreslått kutt av
familieveileder i 100 % stilling, samt diverse utgifter i budsjettene forøvrig. Dette
har vært en tjeneste som har hatt mye sykefravær blant de ansatte. Det har derfor i
realiteten ikke vært 3 årsverk i denne tjenesten. Det er svært uheldig at det
foreslås kuttet i et tilbud som er forebyggende for barn og familier. All forskning
viser at det er besparende å sette inn hjelpetiltak så tidlig som mulig. Brukerne av
tjenestene er foreldre som støter på problemer i samlivet som vil kunne gå ut over
barna hvis man ikke finner løsninger. Mange foreldre som har skilt lag sliter med
samarbeidet om felles barn. Dette går ut over barna, som ofte blir en del av
konflikten. Hvis ikke denne type problematikk løses på lavterskelnivå kan den
eskalere og til slutt ende som barnevernssak.
Konsultasjoner på helsestasjonen er blitt utsatt på grunn av pandemien. Disse må
tas igjen på et senere tidspunkt, og det må leies inn ekstra hjelp for å få gjort dette.
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Det er umulig å forutse hvordan Corona- situasjonen vil utvikle seg. Helsesykepleiere har videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende
arbeid. Det er naturlig å tenke at disse blir en del av det videre arbeidet. Samtidig
må man se på løsninger som gjør at tjenestene skal gå slik Helsedirektoratet til
enhver tid bestemmer. Dette vil kunne medføre økt innleie av vikarer i tjenesten for
å opprettholde lovpålagt aktivitet.
I forbindelse med reorganisering av virksomheten Forebyggende helsevern er
rammen redusert med 24,9 mill. kroner for områdene som følger
kommuneoverlegen.
Det er tilført virksomheten 11,8 mill. kroner for overføring av enheten rus- og
psykisk helsetjeneste samt tjenesten ambulerende ressursteam som hittil har vært
organisert annet sted i Støttetjenesten.

Sentrale utfordringer i handlingsperioden
Hovedutfordringen er å dimensjonere lovpålagte tjenester i forhold til
befolkningsveksten og det økende oppgavetilfanget fra staten og
spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder fastlegeordningen, jordmortjeneste,
helsestasjonssykepleier- og skolehelsetjeneste.
Det er umulig å forutse hvordan Corona- situasjonen eller andre epidemier/
pandemier vil kunne ramme oss de neste årene. Forebyggende helsevern er en
virksomhet som vil være mye og tidlig berørt av dette. For 2021 bør det tas høyde
for å kunne opprettholde testkapasiteten, i alle fall fram til hele befolkningen har fått
tilbud om å bli full- vaksinert mot Corona. Virksomheten vil trolig ha ansvar for
organisering av vaksinering av befolkningen hvis/når en vaksine kommer. Mye kan
tyde på at vaksineringen vil gå over lengere tid på grunn av manglende tilgang på
og stor etterspørsel etter vaksiner. Det kan også bli aktuelt med mer enn en dose
av vaksinen.
Reorganisering av virksomheten Forebyggende helsevern vil være en utfordring i
kommende periode. Enheten Rus- og psykisk helsetjeneste skal flyttes til
Forebyggende helsevern. Samtidig skal ambulerende ressursteam flyttes til
enheten. Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide en plan for
reorganiseringen. Frist for dette arbeidet er 1. november.
Det tar alltid tid å bygge nye virksomheter, og dette vil være en utfordring i
kommende periode.

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden
Utfordringsbildet samlet sett for de neste årene:
 Corona- pandemien vil trolig prege virksomheten i flere år framover
 Reorganisere virksomheten forebyggende helsevern (Viser for øvrig til
kommende plan for reorganisering av virksomhet forebyggende helsevern)
 Dimensjonere helsetjenester av god kvalitet til en voksende befolkning
 Samordne forebyggende tjenester for «tidlig innsats» hos barn og unge
 Frembringe relevante virksomhetsdata som viser effektene av
forebyggende innsats og lavterskeltilbud, bl.a. innen familieveiledning
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Prioriterte oppgaver i 2021:
 Corona- relaterte oppgaver (testing, smitteoppsporing, evt. vaksinering) vil
måtte prioriteres foran enkelte andre oppgaver i virksomheten
 Opprettholde lovpålagte tjenestene virksomheten yter til befolkningen
 Prioritere forebyggende tjenester til barn, unge og deres foreldre
 Reorganisering av virksomheten Forebyggende helsevern og hente ut
gevinst av reorganiseringen
 Sikre tettere kopling mellom rus- og psykisk helsetjeneste, familiesenteret,
kommunepsykologen, familieteamet, frisklivskoordinatoren og legetjenesten
 Forbedre det tverrfaglige samarbeidet og utvikle tjenestene til beste for
brukerne
 Øke ressursfleksibiliteten ved at kompetanse og roller kan brukes på tvers
av enhetene til beste for brukerne
 Viser for øvrig til forslag til tiltak i kommende plan for reorganisering av
virksomhet forebyggende helsevern

Virksomhetens mål i handlingsperioden
Strategiske
utfordringer

Arbeidsmål

Måleparameter

Målemetode

Resultat 2018

Mål
2021

Resultat 2019

Periodemål
2022-2024

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester
Motvirke
utenforskap og
sosiale ulikheter

Målrettet
tverrfaglig innsats
for å fremme
psykisk helse

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

7

13

10

Opprettholde samme
aktivitet

Regelmessig tverrfaglig møteaktivitet på alle skolene

JA

JA

JA

Regelmessig
møteaktivitet på alle
skolene

7

7

7

Opprettholde
møteaktivitet
Opprettholde
aktiviteten

Antall tverrfaglige møter i Brukerettet samhandlingsforum (BRUS)

Antall møter

Antall brukere av frisklivstilbudet i Nannestad kommune

Antall resepter totalt i
år

128

124

124

Antall elever

100

37

Overtatt av
ungdomsskolen

COS (Circle of Security): evidensbasert endringstiltak for barnefamilier

Antall familier

30

20

10

Tilby familier lavterskel familieveiledning

Antal familier

61

55

35

Foredrag om livsmestring for ansatte og foreldre innen skole/oppvekst

Antall oppdrag

5

3

2

Andel nyfødte med barselbesøk innen tre døgn etter hjemkomst av jordmor

Antall barselbesøk

55,0 %

88,3 %

60,0 %

100,0 %

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst av helsesøster

KOSTRA

86,0 %

77,9 %

60,0 %

100,0 %

103,5 %

89,0 %

100,0 %

100,0 %

40,5

48,1

Vektlegge mestrings- Oppfølging av beskymringsfullt fravær på ungdomsskolen (LOS). Tall følger
perspektivet
skoleåret

Overtatt av
ungdomsskolen

Strategisk mål 2: Oppvekst

Tidlig innsats

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn,
KOSTRA
følger skoleåret
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten pr 10 000 innbyggere 020 år

KOSTRA

33 % mindre aktivitet
pga kutt i stilling
33 % mindre aktivitet
pga kutt i stilling
Reduseres, se ovenfor

49,1

50,00

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling
Utvikle og tilpasse
Holde brosjyren over tiltak for ansatte i kommunen ved beskymring for barn ifm.
kommunens
Vold i nære relasjoner, hatkriminalitet, rus, psykisk helse, m.m. à jour
tjenesteapparat

SLT har dette nå

SLT har dette nå

SLT har dette nå

Holde brosjyren àjour

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter
Miljørettet helsevern
Kommuneoverlege - nettverket
Interkommunale
Forum for leder av helsestasjonen og jordmortjenesten
samarbeid på Øvre
Romerike
Bruk av krisesenter
Bruk av ATV (Alternativ til vold)

Antall møter

JA

JA - 2. hver uke

JA
4

Antall saker
Antall saker

Regional samhandlingskoordinator helse

Ja

Se årsrapport

JA - 2. hver uke

Ja

Videreføre deltagelse

4

4,0

Videreføre deltagelse

JA (mangler info om
antall saker)

Ja

0

Synliggjøre bruke
Informere om tilbudet

JA

JA

Ja

Sikre samarbeid

-4,1 %

2,5 %

Mellom 2,0
og -0,3 %

Mellom 2,0
og -0,3 %

Øke nærværsprosenten

89,7 %

92,4 %

95 %

95 %

Nytt dataprogram for IP

JA

JA

Holde vedlike bruk

Holde vedlike bruk

Elektronisk samandling mellom tjenesteaktørene herunder fastlegene

JA

JA

Styrke/implementere

Styrke/implementere

40,00

42,00

147

152

Antall henvisninger

Antall henvisninger

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi
Optimalisere den
samlede
ressursinnsatsen
Effektivisering ved
bruk av ny
teknologi
Vri ressursbruk fra
behandling til
forebygging og
tidlig innsats

Budsjettavvik

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

Agresso

Styrking jordmor -og helsestasjonstjenesten
Styrke friskliv i tråd med etterspørsel
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18 STØTTETJENESTEN
Støttetjenesten
(tall i 1000 kr)
Lønn
Andre driftsutgifter
Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2019
84 167
14 121
-22 591
75 696

Justert
2020
84 890
10 714
-18 722
76 882

Vedtatt
2020
83 381
11 631
-18 271
76 741

Budsjett
2021
74 770
9 004
-18 043
65 731

Differanse
2020/21
-8 611
-2 627
228
-11 010

Handlingsprogram
2022
2023
77 388
80 019
9 104
9 287
-18 385
-18 772
68 107
70 534

2024
82 741
9 474
-19 166
73 049

Tjenester og oppgaver
Rammeområdet Støttetjenesten består av enhetene Kompetanse og arbeidssenter (KAN)
som gir dagtilbud til voksne mennesker med psykisk utviklingshemming. Enheten gir
varierte og tilpassede aktiviteter ut fra bistands- og funksjonsnivå. Aktiviteter kan være å
arbeide på arbeidsstua, på vaskeriet og eller ute i vedproduksjonen.
Myrstad bokollektiv gir heldøgnsomsorgstilbud til 6 brukere.
Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig gir lovpålagt avlastningstilbud til 6
fastboende, 6 avlastningsbarn og 2 brukere (2:1 bemanning) som får dagtilbud.
Miljøtjenesten bistår i å tilrettelegge miljøbetingelsene rundt tjenestemottaker slik
at han/hun kan mestre dagliglivets ferdigheter på bakgrunn av egne ressurser.
Tjenesten bistår tjenestemottaker i å søke andre aktuelle instanser. Tjenesten
bistår mennesker med utviklingshemming, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser
over 18 år som har vansker med å mestre daglige gjøremål.
Konsulent tjenester for funksjonshemmede er saksbehandler for søknad om
avlastning, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent (BPA) og kan gi
informasjon om disse tjenestene. I tillegg har konsulent tjenester for
funksjonshemmede et overordnet ansvar for individuell plan (IP) og koordinatorer i
kommunen.

Økonomiske rammer
Virksomheten opplever et økende behov for helse- og omsorgstjenester hos
innbyggerne og økt tilflytting av personer med stort bistandsbehov. Dette setter
stort press på tjenestene både når det gjelder personalmessige ressurser, behov
for økt avlastning og behov for tilrettelagt dagtilbud/aktivitetstilbud.
Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig og Kompetanse og arbeidssenter (KAN)
er derfor tilført økte lønnsmidler som i hovedsak blir finansiert av
tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i
kommunene.
I budsjettforslaget for 2021 er enhetene blitt styrket med 0,795 mill. kroner.
Myrstad bokollektiv
En bruker er ferdig på videregående skole og det er behov for økt oppfølging i
bolig. Det er derfor lagt inn en økning i budsjettrammen på 0,345 mill. kroner.
Tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
Formålet med dette øremerkede tilskuddet er å sikre at brukere som krever stor
ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud
uavhengig av kommunens økonomiske situasjon.
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Regjeringen har foreslått å øke innslagspunktet med 46 000 kroner utover
lønnsvekst. Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 %. Kommunen vil med
dette få en inntektssvikt i størrelsesorden 650 000 kroner.

Sentrale utfordringer i handlingsperioden
Fra 2021 er enhet Rus- og psykisk helse overført til virksomhet Forebyggende
helsevern. I tillegg er det overført 4,5 årsverk fra Ambulerende ressursteam til
Forebyggende helsevern. Dette er innarbeidet i budsjettet. Dette i henhold til
vedtak i ADM-utvalget PS 13/20.
Virksomheten har hatt fokus på å følge opp sykefravær, og ser gode resultater på
dette da fraværet er synkende. Det meste fraværet skyldes langtidsfravær som
ikke er arbeidsrelatert. I tillegg er det sesongvariasjoner i korttidsfraværet som
skyldes blant annet utbrudd av smittsomme virussykdommer (influensa, NOROvirus, covid19-karantene). Det jobbes målbevisst med arbeidsnærværet,
tilrettelegging og oppfølging for å øke arbeidsnærværet på enhetene.
Smitteverntiltak og vaksinasjoner er også fokusområder for å kunne redusere
smitteutbrudd.
Målet for virksomheten i 2021 er å redusere sykefraværet ytterligere og øke
arbeidsnærværet på arbeidsplassen. Målet er et sykefravær på under 5 % i
planperioden.

Prioriterte oppgaver i handlingsperiode
Boligsosial handlingsplan
 Virksomheten vil prioritere å arbeide med oppfølgingen av boligsosial
handlingsplan sammen med plan og strategi og kommunal drift i samarbeid
med berørte virksomheter.
Kompetanseutvikling:
 Det skal jobbes videre med kompetanseutvikling i alle enheter. Gjennom
videreutdanninger, deltagelse på eksterne kurs og interne
opplæringsprogrammer. For eksempel legemiddelhåndtering,
hverdagstvang og caser i helse og omsorgstjenesteloven kapittel 9, som er
i regi av opplæringsansvarlig i virksomheten. Overordnet faglig ansvarlig
skal gjennomføre egentilsyn ut i fra kriterier og anbefalinger fra
fylkesmannen.
 Det er anskaffet flere E- læringskurs som et ledd i kompetanse- og
kvalitetssikringen av helsetjenestene. Det vil også bli vurdert om kurs kan
tilbys støttekontakter, avlastere og brukerstyrte assistenter, for eksempel
kurs i taushetsplikt.
Digitalisering:
 Vi skal vurdere å gå i gang med elektronisk medisinhåndtering –
automatisering av medisinadministrering hos utvalgte brukere i
miljøtjenesten i samarbeid med hjemmesykepleien, så snart rammeavtale
med leverandører er klar (DGI/ØRIK- felles for kommunene i
Gardermoregionen). Erfaringer ved bruk av medisindispensere i andre
kommuner er i stor grad positive og det kan vises til en økonomisk gevinst
på sikt.
 Virksomheten vil delta i et prosjekt for å etablere nettverk for fagpersoner i
tjenestene til personer med utviklingshemming. Prosjektet er i regi av
utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og fylkesmannen.
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Virksomhetens mål i handlingsperioden 2019 – 2022
Strategiske
utfordringer

Arbeidsmål

Måleparameter

Målemetode

Resultat 2018

Resultat 2019

Mål
2021

Periodemål
2022-2024

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling
Utvikle og tilpasse
Gjennomføre brukerunderundersøkelser og pårørendeundersøkelser på alle
kommunens
enheter under virksomheten
tjenesteapparat

Bedrekommune.no

Brukerundersøkelse
(svar 69 % / 22 %)
Ikke gjennomført
Pårørende/brukerrep
(Svar 30 %)

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur
Gode miljøvalg og
En andel av leasingbilene skal være nullutslippsbiler
lavere transportbehov
Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Antall leasing biler

0,0 %

Antall møter

Delta i Støttekontakt forum
Deltar i
interkommunale
Bruk av ATV (Alternativ til vold)
samarbeid på øvre
Romerike
Regional Samhandlingskoordinator helse

80,0 %

80,0 %

Ikke gjennomført, men
5 er byttet til hybrid
biler

25,0 %

25,0 %

Gjennomført 2 møter

Gjennomført 3 møter

Opprettholde
deltagelen

Opprettholde
deltagelen

Antall saker

Ikke gjennomført

2 saker

Informere om
tilbudet

Informere om
tilbudet

Antall møter

Gjennomført 6 møter

Gjennomført Sikre samarbeid Sikre samarbeid

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi
Optimalisere den
samlede
ressursinnsatsen

Budsjettavvik

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

Øke nærværsprosenten

Agresso
Agresso/GAT

Nytt dataprogram Acos - IP
Effektivisering ved
bruk av ny
teknologi

-1,9 %

0,2 %

0

90,8 %

89,0 %
28 IP /11 enkelt
samspill

95 %
Opprettholde
fokuset

Gjennomført

Nytt dataprogram TQM

Innarbeidelse av nettbrett med Cosdoc i Miljøtjenesten

Vri noe av
ressursbruken fra
behandling til
forebygging og
tidlig innsats

Styrke Miljøtjenesten i trå med forespørselen for å gi råd, veiledning,praktisk
bistand og opplæring tildagliglivets gjøremål for å forebygge kjøp av
institusjonsplasser

Antall brukere som har vedtak

Gjennomført

Mellom 2,0
og -0,3 %

Opprettholde
fokuset
Opprettholde
fokus

Pågående

Pågående

Installert dataløsning
i Skogdueveien 38
/prestmosveien 28
som er tilknyttet
Miljøtjenesten

Forarbeider

Implementert

Pågående

Pågående

Videreutvikle
tilbudet
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19 HELSE
Helse
(tall i 1000 kr)
Lønn
Andre driftsutgifter
Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2019
116 598
17 322
-25 035
108 885

Justert
2020
118 643
12 879
-19 963
111 559

Vedtatt
2020
116 157
12 450
-18 795
109 812

Budsjett
2021
116 966
13 038
-18 716
111 288

Differanse
2020/21
809
588
79
1 476

Handlingsprogram
2022
2023
121 061
125 173
13 271
13 533
-19 069
-19 468
115 263
119 238

2024
129 431
13 801
-19 875
123 357

Tjenester og oppgaver
Rammeområdet Helse omfatter Nannestad sykehjem, servicefunksjoner og
hjemmebaserte tjenester. Samlet består virksomheten av syv enheter og en stab.
Staben består i dag av virksomhetsleder, merkantile ressurser, kreftkoordinator,
livsgledekonsulent og sykehjemslegetjenesten.
Nannestad sykehjem er delt i fire enheter og har som hovedoppgave å drifte
institusjonsplasser for inntil 67 pasienter. I tillegg har sykehjemmet inntil tre plasser
for utskrivningsklare pasienter fra sykehus (samhandlingsplasser).
Hjemmebaserte tjenester er delt i to enheter; hjemmesykepleien og enhet for
rehabilitering, dagaktiviteter og praktisk bistand. Enhetene yter helse- og
omsorgstjenester til pasienter og brukere som har behov for hjemmesykepleie,
fysio- og ergoterapitjenester, hjemmehjelp/praktisk bistand, dagsenter og
dagaktivitetstilbud for personer med demens, helse- og mestringsfremmende
hjemmebesøk og hverdagsrehabilitering.
Servicefunksjonene består av kjøkken, renhold og vaskeri.

Økonomiske rammer
For 2021 er det gjort konsekvensjusteringer i budsjettet for å kompensere for økte
utgifter til omsorgsstønad (600.000 kroner), samt økte utgifter til drift og vedlikehold
av tjenestebiler (150.000 kroner).
Sykehjemmet tilføres nye midler for en styrking av legetjenesten med 0,2 årsverk,
dette i tillegg til det ene årsverket man allerede har. Hjemmesykepleien tilføres nye
midler til digitalisering og velferdsteknologiske tiltak som skal implementeres i løpet
av 2021, det gjelder SPIDER ruteplanlegging (180.000 kroner) og elektroniske
medisindispensere (150.000 kroner).
Virksomheten skal foreta en innsparing på totalt 1,5 mill. kroner i 2021. Dette
gjøres gjennom tiltak som i minst mulig grad påvirker nødvendige og lovpålagte
helsetjenester til pasienter og brukere.
Kantina på kommunehuset skal legges ned og man sparer inn lønns- og andre
driftsutgifter.
Videre skal man nedbemanne i merkantile stillinger med 0,5 årsverk (fra 2 til 1,5
årsverk).
På enhet 1.Midt vil man holde halve stillingen som enhetsleder vakant.
Lederoppgaver fordeles mellom de øvrige enhetslederne på sykehjemmet.
Resterende del av stillingen vil brukes til en teamlederfunksjon som skal bistå
enhetslederne med bl.a. turnuser og vikarinnleie.
Det avvikles 0,5 årsverk som aktivitør på sykehjemmet. Ansvar for og oppfølging
av aktiviteter, kontakt med frivillige o.l. vil følges opp av enhetene.
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Videre vil det bli en utmelding av Livsgledeordningen og avvikling av stilling som
livsgledekonsulent (0,2 årsverk). Med færre enhetsledere vil det ikke være
kapasitet til å følge opp arbeidet inn mot Stiftelsen, rapporteringer, dokumentasjon
og møter. Selve oppfølgingen av livsgledekonseptet vil fortsette i enhetene, der
prosedyrer og arbeidsmåter er godt implementert hos de ansatte.
Det er også lagt inn et effektiviseringskrav på 0,5 % av netto ramme (kroner
219.000) som hentes inn på andre, løpende driftsutgifter gjennom året.

Sentrale utfordringer i handlingsperioden
En usikkerhetsfaktor i årene fremover er hvordan koronasituasjonen utvikler seg,
særlig i forhold til mulig smittespredning i sårbare grupper. Et smitteutbrudd i f.eks.
sykehjemmet vil få store konsekvenser for pasienter og ansatte, påvirke driften av
helse- og omsorgstjenestene, og få økonomiske konsekvenser.
Hittil har virksomheten unngått smitte blant brukere og pasienter, og man har på
plass nødvendig beredskap i form av planer og prosedyrer for smitteforebygging,
håndtering av eventuelle smitteutbrudd, og reorganisering av tjenestene ved høyt
personellfravær. I tillegg har kommunen bygd opp et større lager av
smittevernutstyr. Man er derfor så godt forberedt som det er mulig å få til i en
usikker tid.
I en normal driftssituasjon følger kommunen nasjonale anbefalinger for å møte
fremtidens utfordringer i pleie- og omsorgstjenestene gjennom å prioritere etter
BEON-prinsippet (beste effektive omsorgsnivå), jfr. kommuneplanen og Strategisk
plan for virksomhet Helse 2017-2030 med tilhørende delplaner.
BEON-prinsippet følges opp i praksis ved å bruke omsorgstrappa, der kommunen
har et bredt tilbud av pleie- og omsorgstjenester sortert fra de mest til de minst
ressurskrevende tjenestene. Målet er å yte tjenester på et nivå som ikke fratar
eller hemmer brukernes egenaktivitet og selvhjulpenhet, som ivaretar mestring og
livskvalitet, og samtidig medfører en rasjonell bruk av økonomiske og
personellmessige ressurser. Kommunens driftsutgifter til pleie- og
omsorgstjenester er lavere enn sammenlignbare kommuner, fylkes- og
landsgjennomsnitt, og har i perioden 2015-2019 ligget stabilt rundt 24-25 % av
kommunens totale netto driftsutgifter (kilde: SSB/KOSTRA).
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Befolkningsframskrivinger for Nannestad kommune indikerer en økende andel
eldre innbyggere i neste tiårsperiode. Selv om man ikke vet noe om eldres helse i
fremtiden, så antar man at de vil etterspørre flere helsetjenester enn innbyggere i
arbeidsfør alder. Man ser også en utvikling mot et mer rettighetsbasert samfunn og
økte krav til brukermedvirkning i utforming av fremtidens omsorgstjenester.
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I kommende planperiode må man derfor fortsette arbeidet med å tilpasse pleie- og
omsorgstjenestene til endrede krav og behov, rasjonell bruk av ressurser, og satse
mer på forebygging og tidlig innsats.
Det er igangsatt tiltak for en dreining av ressursinnsats fra institusjonsbasert til
hjemmebasert omsorg, slik at flere kan få hjelp ut fra den enhver tid tilgjengelige
bemanning. I 2019 ble det omdisponert sykepleieressurser fra sykehjemmet for å
styrke hjemmesykepleien, og samtidig avviklet man tre sykehjemsplasser.
Hjemmesykepleien ble ytterligere styrket i 2020 med nye årsverk sykepleiere.
Bemannede omsorgsboliger er et trinn i omsorgstrappa som kommunen pr. i dag
mangler, og er sett på som et viktig tiltak for ytterligere å vri ressursinnsatsen mot
mer hjemmebasert omsorg. For noen vil denne boformen være et forsvarlig og
godt tilbud i stedet for langtidsplass i sykehjem. Det vil kunne frigjøre
sykehjemsplasser og sikre at de sykeste pasienter som oppfyller kriteriene for
langtidsopphold, får et forsvarlig tilbud.
I sykehjemmet har det de siste årene ikke vært antall plasser som har vært
utfordringen, men den økende trenden med at pasientene som innlegges har
betydelig større medisinske og pleiemessige behov enn tidligere. Man ser en
økning i antall pasienter med alvorlige diagnoser, også relativt unge personer, det
gjelder bl.a. kreftsykdom og andre diagnoser som krever spesialisert behandling og
oppfølging. Langtidspasientene er også sykere enn før, med atferdsproblematikk,
livsavsluttende behandling, medikamentoppfølging og årskontroller som krever god
legeoppfølging. Denne utviklingen er ressurskrevende og krever tilstrekkelig
bemanning og god fagkompetanse i lege- og sykepleietjenesten, spesielt i
korttidsenheten.
Hjemmesykepleien har over flere år hatt økning i antall brukere og økning i
vedtakstid per bruker (økte medisinske og pleiemessige behov). Det tas i mot flere
pasienter som utskrives fra sykehus for oppfølging i eget hjem der det er forsvarlig
og mulig, og man tilrettelegger også for hjemmedød der det er et ønske.
Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i hjemmesykepleien er et prioritert satsningsområde når målet er at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig uansett
helseutfordringer. Det vil i tillegg være viktig å opprettholde innsatsen knyttet til
andre tiltak for hjemmeboende brukere; hverdagsrehabilitering, avlastningstilbud,
helse- og mestringsfremmende hjemmebesøk, og styrke-/balansegrupper.
Tiltakene bidrar til tidlig innsats, økt selvhjulpenhet, hverdagsmestring og kan
utsette behov for tiltak på høyere omsorgsnivå.
Dagsenter for eldre og dagaktivitetstilbud for personer med demens har hatt noe
redusert drift i 2020 grunnet koronasituasjonen, men høsten 2020 fikk man tatt i
bruk et nytt lokale for å ta i mot flere brukere. Man vil fremover drifte tre dagtilbud
for ulike målgrupper. Dette er et viktig tiltak for å ivareta sårbare brukergrupper
også under koronapandemien, som forventes å vedvare lenge. Gode og
tilrettelagte dagtilbud bidrar til å skape trygghet, aktivitet og meningsfulle hverdager
for hjemmeboende, gi avlastning til pårørende med omsorgsoppgaver, og kan i
noen grad utsette institusjonsopphold.
Kommunen har de siste årene hatt økende utgifter til omsorgsstønad, både antall
vedtak og antall tildelte timer omsorgsstønad. Omsorgsstønad gis etter vedtak til
pårørende som har særlig tyngende omsorgsarbeid. I Nannestad gjelder det i
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hovedsak pårørende til barn med store omsorgsbehov. Fordelen med tiltaket er at
det avlaster andre typer omsorgstjenester. I kommende planperiode styrkes
budsjettet mer i samsvar med antatt behov fremover.
Velferdsteknologi og digitalisering et prioritert område i kommunale helse- og
omsorgstjenester (jfr. nasjonal ehelsestrategi 2017-2022). Det skal gjøre det
enklere, bedre og mer helhetlig for innbyggerne, gi muligheter til et mer selvstendig
liv og større grad av brukermedvirkning. Videre skal digitalisering sikre effektivitet,
bedre ressursutnyttelse og enklere samhandling på tvers av tjenesteområder.
Utfordringen er at implementering krever tid, digital kompetanse og ressurser før
man kan se gevinstene. Virksomhet Helse har implementert digitale løsninger på
flere områder som skal videreutvikles i 2021, og det planlegges nye løsninger i
samarbeid med DGI og øvrige kommuner i Gardermoregionen. Det har vært en del
tekniske problemer knyttet til nettbrett og Cosdoc fagsystem (gjelder alle
kommunene i Gardermoregionen), som har skapt utfordringer som leverandøren
ikke har klart å løse. Hjemmesykepleien bruker fortsatt sine nettbrett, mens
sykehjemmet har terminert sine. DGI jobber med alternativer som forhåpentligvis
vil være på plass i 2021.
Økt kompetanse i helse- og omsorgstjenestene er et viktig satsningsområde.
Strategisk kompetanseplan for virksomhet Helse 2019-2022 inneholder lokale
strategier for dette arbeidet. Det er til enhver tid ansatte som er i gang med
relevante videreutdanninger. Virksomheten har også lokale ressursgrupper
innenfor flere viktige fagområder, som jobber med internopplæring. Man tilbyr også
deltakelse på eksterne kurs etter behov. Grunnet koronasituasjonen har det blitt et
betydelig større opplæringstilbud på digitale plattformer, noe man fremover vil
benytte i mye større grad enn tidligere. Man har i løpet av 2020 fått bedre struktur
på samarbeidet med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT),
som har både læringsnettverk og ressursnettverk innen ulike fagområder. AHUS er
også en viktig samarbeidspartner innen opplæring, Ambulerende sykepleieteam
bistår med opplæring rundt fagprosedyrer for enkeltpasienter, og smittevernavdelingen bistår med opplæring og veiledning innenfor smittevern og hygiene.
Dette samarbeidet videreføres i planperioden.
Sykefraværet i virksomheten samlet ligger på rundt 9 %, et tall som har vært
relativt stabilt de siste årene, men varierer mellom enhetene og gjennom året. Det
meste av fraværet skyldes langtidsfravær, og enhetene vil fortsette å jobbe
målbevisst med arbeidsnærvær, tilrettelegging og sykefraværsoppfølging. NAV og
Personalenheten blir en viktig samarbeidspartner gjennom prosjektet «innsatsbasert sykefraværsoppfølging». Korttidsfraværet har vanligvis sesongvariasjoner
samsvarende med utbrudd av sesonginfluensa, forkjølelse og NORO-virus. Men
det er knyttet stor usikkerhet til hvordan koronasituasjonen vil påvirke sykefraværet
i de nærmeste årene. Nasjonale retningslinjer for smittevern i forhold til korona
bidrar til å redusere forekomsten av andre smittsomme virusinfeksjoner, men for
personell i direkte pasientrettet arbeid er terskelen for å være hjemme fra jobb selv
med milde luftveissymptomer, nå mye lavere enn før og påvirker derfor
sykefraværstallene. Det er svært viktig for virksomheten å følge opp tiltak som kan
forhindre smittespredning til risikoutsatte grupper, og samtidig unngå en situasjon
med mange smittede ansatte eller ansatte i karantene. Målet for planperioden er
likevel et samlet sykefravær på 8 % eller lavere.
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Prioriterte oppgaver i handlingsperioden
Det følger av kommuneplanens samfunnsdel og Strategisk plan for virksomhet
Helse 2017-2030 (med tilhørende delplaner), hvilke oppgaver som virksomheten vil
prioritere i handlingsplanperioden. Virksomheten skal fortsatt bruke BEONprinsippet i tildeling av helse- og omsorgstjenester, med tverrfaglige vurderinger
rundt forsvarlighet, brukers behov, ønsker og ressurser, nettverk og boforhold.
Man er i gang med planleggingen av et nytt bokollektiv for personer med demens
med 16 leiligheter. Når bokollektivet er planlagt ferdigstilt (2022/2023) er det tenkt
at midtfløyen 1.etasje med 19 sykehjemsplasser avvikles. Personellressursene
skal brukes til bemanning i det nye bokollektivet, samt etablere bemanning i de
eksisterende 20 omsorgsleilighetene i bo- og servicesenteret. Totalt vil man da få
36 leiligheter med heldøgns omsorgstilbud som et nytt trinn i omsorgstrappa. Det
vil bli utarbeidet egne kriterier for tildeling av bemannet omsorgsbolig og
bokollektiv. Etablering av bemanning i bo- og servicesenteret vil ytterligere bidra til
å styrke hjemmesykepleien, fordi det vil frigjøres ressurser som benyttes til pleieog omsorgstjenester der i dag. Hjemmesykepleien kan bruke disse ressursene hos
hjemmeboende brukere ellers.
Styrkingen av legetjenesten i sykehjemmet med 0,2 årsverk vil primært være rettet
mot korttidsenheten. Dette vil sikre bedre kontinuitet på korttidsenheten, og
samtidig vil det gi rom for bedre oppfølging av langtidspasientene. Når det gjelder
sykepleietjenesten så jobbes det med en mer hensiktsmessig organisering av
sykepleierne på tvers av sykehjemsenhetene, slik at man har får brukt ressursene
der behovet til enhver tid er størst.
Økt andel heltidsstillinger og reduksjon av uønsket deltid er et prioritert område i
planperioden. Man ser på mulighetene for å øke deltidsstillinger gjennom å
omdisponere lønnsmidler og gi deltidsansatte mulighet til å øke sin faste
stillingsbrøk gjennom å ha en liten andel av stillingen «flytende». Den delen av
stillingen brukes til å dekke opp ledige vakter. I samarbeid med Personalenheten
vil man også starte opp arbeidet med årsturnus. Man håper at dette skal ha
positive effekter som bedre kontinuitet, bedre fordeling av kompetanse gjennom
hele året, mer fleksibilitet, færre «huller» i turnus, og mindre overtidsbruk.
Det blir fortsatt fokus på velferdsteknologi og digitalisering. I hjemmesykepleien er
det planlagt å ta i bruk SPIDER ruteplanleggingssystem og elektroniske
medisindispensere i løpet av 2021. SPIDER er et automatisk system for
planlegging av arbeidslister og kjørelister. Gevinsten er redusert tidsbruk på
arbeidsplanlegging, bedre kontroll med riktig kompetanse på oppdragene, og
jevnere kjøreruter. Implementering av elektroniske medisindispensere er en del av
Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Det er et alternativ for noen hjemmeboende
som i dag får fysiske besøk av hjemmesykepleien for utdeling av legemidler.
Dispenserne gir trygghet for at legemidler tas på riktig tid, det blir mer forutsigbart
og brukerne slipper å vente på hjemmesykepleien. For hjemmesykepleien er det
tidsbesparende med færre oppdrag og mindre tidsbruk.
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Virksomhetens mål i handlingsperioden
Strategiske
utfordringer

Arbeidsmål

Måleparameter

Målemetode

Resultat 2018

Mål
2021

Resultat 2019

Periodemål
2022-2024

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester
Andel av 75-åringer som har fått Helse- og mestringsfremmende hjemmebesøk
Styrke alle trinn i
"omsorgstrappa"

Telling

83,0 %

85,0 %

Økt andel korttidsplasser i forhold til totalt antall sykehjemsplasser

85,0 %

85,0 %

Oppstart

Opprettholde
tilbud

21,0 %

26,9 %

28,0 %

30,0 %

78,9 %

77,5 %

Økende trend

Økende trend

Ikke utført

Ikke utført

4,5

4,8

0,0 %

9,0 %

50,0 %

70,0 %

OK

OK

Opprettholdelse

Opprettholdelse

OK

OK

Sikre samarbeid

Sikre samarbeid

0,3 %

-2,1 %

Balanse

Mellom 2,0
og -0,3 %

90,2 %

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

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling
Utvikle og tilpasse Styrke andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefaglig utdanning KOSTRA
kommunens
Kvalitet på tjenestene målt gjennom score på brukerundersøkelser og
tjenesteapparat
Bedrekommune.no
pårørendeundersøkelser (score 1-6)
Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur
Gode miljøvalg og
En andel av leasingbilene skal være lav- eller nullutslippsbiler (elbiler og
lavere transportladbare hybridbiler)
behov
Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter
Deltager i
Opprettholde deltagelse i ulike samarbeidsnettverk
interkommunale
Samarbeid med regional samhandlingskoordinator helse
samarbeid

Andel biler

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi
Optimalisere den
samlede
ressursinnsatsen

Budsjettavvik

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

Agresso

Øke nærværsprosenten

90,4 %

Visiba Care videokonsultasjon med brukere i fysioterapitjenesten
Effektivisering ved
bruk av ny
teknologi

92 %

93 %

Startet opp høsten Rekruttere aktuelle
2020
brukere

Implementert

Oppstart

Implementert

SPIDER ruteplanlegging i hjemmesykepleien
Elektroniske medisindispensere i hjemmesykepleien

Antall brukere

Økt deltakelse i Styrke-/balansegrupper

Antall deltakere

Effekt hos deltakerne i Styrke-/balansegruppe - målt både gjennom testing
Vri ressursbruk fra
v/fysioterapeut før og etter deltakelse, og gjennom selvrapportering fra den
behandling til
enkelte deltaker før og etter
forebygging og
tidlig innsats
Brukere med gjennomført hverdagsrehabilitering når sine individuelle mål
knyttet til selvhjulpenhet, aktiviteter i dagliglivet, styrke og balanse

Individuell testing
av styrke, balanse og
gangfunksjon
Selvrapportering den enkeltes
fallbekymring
Full eller delvis
måloppnåelse
(indivduelle mål)

Rekruttere aktuelle
Øke antall brukere
brukere

16

13

16

Økende trend

1 poeng bedring (fra
8,7 til 9,6 poeng)

2,75 poeng bedring
(fra 7,65 til 10,4
poeng)

> 1 poeng bedring
(signifikant
bedring i score)

> 1 poeng bedring
(signifikant
bedring i score)

4,8 poeng

Ikke kartlagt

> 8 poeng (er
signifikant
endring)

> 8 poeng (er
signifikant
endring)

81,5 %

70,0 %

75,0 %

75,0 %
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20 KOMMUNAL DRIFT

Tjenester og oppgaver
Virksomheten omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale
eiendomsmassen, renhold av kommunale formålsbygg (foruten sykehjemmet), drift
og vedlikehold av kommunale veger, gatelys og kommunale idretts- og grøntområder, samt utleie av boliger, innleie av kontorlokaler og annen nødvendig
bygningsmasse for kommunen, og kjøp og salg av boliger/grunneiendom.
Virksomheten har videre ansvar for gebyrforvaltning og selvkostområdene vann,
avløp, septik, renovasjon og feiing, med oppgaver som bl.a. drift og vedlikehold av
kommunens vann- og avløpsnett, opprydding i spredt avløp og er
forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann inntil 2000 pe. Tjenester innen
brann og feiing leveres av ØRBR IKS og renovasjon leveres av ØRAS IKS.
Nannestad kommune produserer for tiden selv drikkevann gjennom Sjunken VBA,
men kjøper avløpsrensing av Ullensaker kommune.
Utvikling, rehabilitering og prosjektgjennomføring av kommunale
investeringsprosjekter innenfor bygg, veg og kommunaltekniske anlegg er en
annen og viktig del av virksomhetens oppgaveportefølje.
Utenfor selvkost
Virksomheten betaler for vedlikehold, forsikring, strøm og energi, festeavgifter,
kommunale gebyrer, snørydding/strøing, forbruksmateriell renhold/sanitær,
serviceavtaler, m.m. for alle kommunale bygg, boliger, veger og gatelys. Følgende
budsjettramme er tildelt for 2021:
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Tabellen over viser at Kommunal drift er tilført 2,751 mill. kroner i budsjettrammen.
Det er etter justering av rammene for aktivitetsøkning og effektiviseringskrav,
foretatt en saldering av budsjettene. Tabellen nedenfor viser hvordan de faktorene
påvirker rammen til virksomheten utenfor selvkost:

Økning til prisvekst, festeavgift og ØRB/eiertilskudd 110 Øst på nær 5 mill. kroner
er bundet opp til faktiske kostnader som vil påløpe i 2021, og er slik sett ikke mulig
å påvirke (tilnærmet øremerket).
Det er i tillegg lagt inn aktivitetsøkning på 100.000 kroner som skal dekke for økte
FDV-kostnader til nye avdelinger på Holter barnehage (368,4 kvm BTA) og
Åsgreina barnehage (946,3 kvm BTA).
Effekten av bevegelser i budsjettrammen fra 2020 til 2021 medfører at Kommunal
drift i realiteten har et effektiviseringskrav på ca. 3,8 mill. kroner. Dette tilsvarer en
innsparing på 70 % av budsjettet for bygningsvedlikehold, vedlikehold av veg og
anlegg, m.m. (Budsjett 2020: ca. 5,4 mill. kroner). De siste årene har de faktiske
kostnadene på disse postene vært på 5,16 mill. kroner i 2017, 6,2 mill. kroner i
2018 og 6,4 mill. kroner i 2019.
Effektiviseringskravene er spesielt krevende da virksomheten har holdt stillingen
som ingeniør FDV vakant de siste årene nettopp for å gjennomføre høy
budsjettlojalitet.

Selvkostområder
Vann, avløp, septik, feiing og renovasjon er selvkostområder hvor kostnadene
dekkes inn ved gebyrer fra abonnenter. Merinntekter eller mindreinntekter justeres
ved bruk eller avsetning til bundet selvkostfond.
Vann
Årsgebyret for vann er todelt og består av et fast abonnementsgebyr og et variabelt
forbruksgebyr. Abonnementsgebyret beholdes uendret på 1.050 kroner pr. boenhet
i 2021. Forbruksgebyret øker fra 17,4 kr/m3 til 17,98 kr/m3. Dette gir en samlet
prisøkning på 2,4 % i 2021. På grunn av etterslep og stabil satsning innenfor
området, legges det opp til en dekningsgrad på over 100 % de første årene. Dette
vil bidra til å bygge opp selvkostfondet som ved inngangen til 2020 var på 89.000
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kroner. Innen utgangen av 2024 er det forventet at selvkostfondet vil kunne være
på ca. 6 mill. kroner.
Avløp
Fastgebyret beholdes uendret med 1.650 kroner pr. boenhet. Forbruksgebyret
øker fra 25,6 kr/m3 til 26,8 kr/m3 i 2021. Dette gir en samlet prisøkning på 3,3 % i
2021. Selvkostfondet var på ca. 7,1 mill. kroner pr. 01.01.20, og det forventes en
noe økt avsetning til fond i perioden, kanskje opp mot 8,2 mill. kroner i 2024. Dette
skyldes etterslep og et planlagt høyt, men stabilt aktivitetsnivå framover.
Septik
Normalgebyret reduseres fra 1.537 kroner i 2020 til 1.383 kroner i
2021. Det forventes heller ingen større prisøkninger utover i
handlingsplanperioden. Selvkostfondet var pr. 1. januar 2020 på ca.
1,2 mill. kroner. Selvkostmodellen viser at fondet vil øke til ca. 2,5 mill.
kroner ved utgangen av 2024.
Feie- og tilsynsgebyr
Feiegebyret pr. pipeløp reduseres fra 262 kroner til 249 kroner.
Selvkostfondet er på 2 mill. kroner ved inngangen til 2020. Dette er
høyt, og det er lagt opp til en reduksjon av fondet til ned mot
500.000 kroner ved utgangen av 2024. Det forventes ingen større
økninger i feiegebyret i økonomiperioden.
Renovasjon
ØRAS har akkumulert et negativt selvkostfond på ca. 4,4 mill. kroner pr. 31.12.19. I
tillegg er det varslet om et underskudd i 2020 på opp mot 2,7 mill. kroner
(husholdningsavfall). Formannskapet vedtok i møte 7. oktober 2020 at
kommunens representant i representantskapet bl.a. bes å medvirke til at
«Selvkostfondet hos ØRAS innfris ved et ekstraordinært driftstilskudd i 2020.
Størrelse på tilskuddet og fordeling mellom eierkommunene skal gjennomgås av
revisjonen før oppgjør.» Det er usikkert hva endelig oppgjør vil resultere i, men det
er lagt inn en andel på ca. 18 % i prognosen for 2020 og tatt høyde for en økning i
2021.
Standard renovasjonsgebyr øker fra 2.509 kroner i 2020 til 2.698 kroner i 2021.
For øvrige priser og nærmere forklaring på hva renovasjonsgebyret består av, se
prislisten som følger som vedlegg 10. Selvkostfondet var på ca. 1,6 mill. kroner i
2020 (IB) og det er forventet at fondet vil kunne opprettholdes på samme nivå i
2024.
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Sentrale utfordringer og prioriterte oppgaver i handlingsperioden
Befolkningsveksten har økt kraftig de siste årene, og den påvirker virksomheten
Kommunal drift i høy grad. Høy utbyggingstakt medfører en stadig økning i
kommunale bygg og kommunale veger. Omfanget på vegvedlikehold, snørydding
og strøing øker i takt med utviklingen, og en utvidelse av den kommunale
bygningsmassen medfører økt behov for energi, renhold og forbruksvarer i tillegg
til vaktmester- og renholdstjenester. De siste tre årene er Nannestad
ungdomsskole bygget ut og det er etablert ny barnehage både i Åsgreina og i
Holter. Det er usikkert om virksomheten har blitt kompensert nok for denne
aktivitetsøkning, og med de effektivitetskrav som er synliggjort under økonomiske
rammer, så går virksomheten en krevende tid i møte.
Bolig og eiendom
Gode tjenester er avhengig av gode formålsbygg. Et bygg som er godt vedlikeholdt
og har god bygningsdrift, forebygger helseskader og bidrar til gode,
trivselsfremmende omgivelser og et godt inneklima og arbeidsmiljø.
Vedlikeholdsaktiviteter pr. kvm
I 2008 gjennomførte Kommunens Sentralforbund (KS) en kartlegging av tilstanden
til kommunale bygninger i en rekke kommuner. Kartleggingen ble gjennomført av
Multiconsult og PWC og endte opp i en rapport hvor det ble estimert normtall for
normalt verdibevarende vedlikehold, basert på NS 3454 ”Livssykluskostnader for
byggverk”. Gjennomsnittlig vedlikeholdsbehov for kommunale bygninger med 60
års levetid ble den gang oppgitt til 170 kroner pr. m2, mens med 30 års levetid ble
normtallet beregnet til 100 kr/m2.
Diagrammet til venstre nedenfor viser at Nannestad kommune har brukt mellom
71,3 og 94,6 kr/m2 til vedlikehold de siste fem år (gj.snitt: 83,7 kr/m3). Samtidig ser
vi at Nannestad bruker mindre enn Akershus, Eidsvoll og Ullensaker kommuner.
Diagrammet til høyre viser at det er gjennomført mest vedlikehold i barnehager.
Dette skyldes blant annet en større takreparasjon på Holter barnehage.

Overnevnte gjelder vedlikehold, men i tillegg kommer kostnader til drift og
forvaltning av bygg.
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Fordeling av kostnader til FDV
Hovedandelen av FDVkostnadene i kommunen går til
drift av bygningsmassen. Kun 12
% går til vedlikehold og 5 % til
forvaltning. I diagrammet lengst
til høyre ser en at avskrivningskostnadene utgjorde 33 % av
driftskostnadene i 2019.
Driftskostnadene i Kommunal drift er i stor grad bundet opp i strøm og
energikostnader, forsikringer, kommunale gebyrer, festeavgifter, husleie boliger og
servcieavtaler. Avskrivninger blir bokført på Felles i kommunen, men rapporteres i
KOSTRA som driftskostnader.
Nannestad kommune skal gjennomføre store investeringer. Dette vil medføre en
kraftig økning i kostnader som blir bundet opp til framtidige avskrivninger – og som
blir rapportert i KOSTRA som en driftskostnad. Dette kan dermed gi et upresist
bilde på hvor mye som faktisk brukes til drift av bygninger.
Digitalisering
Utvikling innenfor digitalisering, sensorteknologi, smarte løsninger og
automatisering kommer til å gå raskt framover. En effektiv utnyttelse av
tilgjengelige data, plattformer og nettverk er helt sentralt for å lykkes. Vi ser
potensialer for digitalisering innenfor bl.a. eiendom framover.
Gjennom et godt samarbeid med DGI er det etablert en mulighetsstudie innenfor
IoT-teknologi som vil gi anbefalinger på hva ØRU-kommunene bør se nærmere på
ift innføring av ny IoT-teknologi. Det er viktig å prioritere de riktige tiltak slik at ny
teknologi og bruk av data kan bidra til økt automatisering, reduserte driftskostnader
og ikke minst - en bedre tjeneste for brukerne.
Det å sette av ressurser og tid til dette viktige arbeid, i en allerede travel og
krevende hverdag med begrensede ressurser, er en utfordring for Kommunal drift.
Prioriterte oppgaver framover:
- Å effektivisere i tråd med gjeldende krav så langt det er mulig. Dette krever
medvirkning fra politikere ift å beslutte upopulære tiltak. Dette krever også
aksept og medvirkning av brukere av kommunale bygg og innbyggere som må
tåle reduserte tjenester innenfor de tjenester Kommunal drift yter. Følgende
effektiviseringsforslag legges til grunn foreløpig:
o Avhende/selge Holter kulturhus som er et kostnadskrevende bygg å
drifte og vedlikeholde
o Stenge kunstgressbanen om vinteren slik at man slipper
energikostnader og vinterdrift
o Investere i 6-12 robuste utleieboliger som leies ut kontinuerlig for å øke
inntektsgrunnlaget
o Redusert vedlikehold på veg og anlegg
o Frigjøre ressurser til økt vedlikehold ved å effektivisere renholdet
ytterligere gjennom redusert renholdsfrekvens i skoler og barnehager.
Dette må ses opp mot pandemi og føringer fra sentrale myndigheter
o Høyt fokus på redusert energiforbruk
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o
o
o

Vurdere å omdisponere ressurs til prosjektstilling i 100 % som
finansieres ved bruk av prosjektmidler (avhengig av behov)
Se på bemanningen og organisasjonen for øvrig
Fortsatt lave energikostnader som frigjør midler til vedlikehold og at det
blir en vintersesong med lite snørydding og strøing?

I tillegg skal virksomheten arbeide med følgende prioriterte oppgaver:
- Økt bruk av sensorteknologi og automatiseringsfunksjoner der hvor dette er
mulig (også robotisering)
- Utvikle kompetanse og bidra inn i digitaliserings- og utviklingssamarbeid både
internt i kommunen og eksternt i ØRU-kommunene
- Omforent lukke avvik med tilgjengelige ressurser i samarbeid med brukere ift
IK-Bygg
- Fortsatt fokus på opplæring i energistyring for samtlige vaktmestere
- Påvirke der hvor det er mulig ift valg av energi i nye bygg (f.eks. solenergi)
- Utarbeide eiendomsstrategi – arbeidet påbegynnes i 2020
Veg, bruer og gatelys
Det ble gjennomført en tilstandsvurdering av kommunale veger i 2011. Denne er
utdatert og det er behov for å gjennomføre en ny. Nannestad kommune preges av
høy utbygging og dette fører til økt belastning på vegnettet under
utbyggingsperioden. Vedlikehold av veger, bruer og gatelys skal, så sant det ikke
er oppgradering, tas over driftsbudsjettet. Dette er en utfordring.
Gatelysanlegget har blitt forbedret og utviklet de siste tre år. Dette har medført en
reduksjon i energikostnadene pr. gatelys. Samtidig har Nannestad en svært høy
andel med gatelys sammenlignet med nærkommuner.
Når det gjelder bruinspeksjon på kommunale bruer, ses det flere avvik. Det er bl.a.
påvist bevegelse i vingelementer på Rådyrvegen bru. Denne skade har ingen
umiddelbar betydning for bæreevnen, men det må påregnes økte kostnader
framover til vedlikehold av bruer.
Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet
for trafikantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.
Samtidig er det fare for redusert trafikksikkerhet. Kommunen tillater graving og
framføring av ledningsanlegg i sine veg- og trafikkområder, men setter strenge
vilkår for både utførelse av arbeidet og til den som eier ledningsanlegget og at
dette gebyrlegges. Formålet med gebyrene er å bidra til en effektiv, hensynsfull og
forutsigbar gjennomføring av gravearbeidene, og en god istandsetting slik at
kommunen som helhet ikke påføres unødige skader, ulemper og kostnader.
Gebyrene bidrar også til at saksbehandlingen ivaretar likhetsprinsippet.
Prioriterte oppgaver framover:
- Gjennomføre tilstandsvurdering på veg
- Gjennomføre tiltak i tråd med handlingsplan for veg, se eget avsnitt under
Investeringer
- Gjennomføre tiltak i tråd med plan for trafikksikkerhet, se eget avsnitt under
Investeringer
- Gjennomføre tiltak i tråd med gatelysnormen
- Oppfølging av private utbyggere ifm. utvikling av offentlig veg som skal overtas
av kommunen
- Vedlikeholde og lukke avvik på bruer i tråd med bruinspeksjonens anbefalinger.
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Vann og avløp
Nannestad kommune har overtatt driften av Sjunken VBA. En forutsetning for
videre drift av Sjunken VBA er at kommunen får konsesjon. Kommunen har fått
midlertidig konsesjon for uttak av vann fra Bjertnessjøen, og venter fortsatt på
ferdigbehandling av søknad om varig konsesjon fra NVE. I tillegg er det søkt om
varig konsesjon for uttak av reservevann på Nordmoen.
Tilstanden på ledningsnettet og øvrig infrastruktur varierer. For å sikre god kvalitet
på dagens anlegg, ivareta sikkerhet, beredskap og lovpålagte krav, og for å
imøtekomme den store veksten i utbygging, er det behov for betydelig vedlikehold
og oppgradering av anlegg og ledningsnett i årene framover.
Nannestad kommune har en høy andel lekkasje på ledningsnettet. Dette
innebærer et drikkevannstap på ca. 41 %. Det er og vil fortsatt være et høyt fokus
på å redusere lekkasjeandelen. For avløpsnettet innebærer lekkasje en fare for
forurensning av bekker og vassdrag.
Prioriterte oppgaver framover:
- Sikre fortsatt trygt, sikkert og godt drikkevann gjennom å drifte Sjunken VBA på
en sikker og god måte
- Etablere varig reservevannforsyning fra Nordmoen
- Fortsette arbeidet med oppgradering av private avløpsanlegg, slik at de har
godkjente avløpsløsninger i henhold til forurensingsforskriften $ 12.
- Fortsette arbeidet med å redusere vannlekkasjeprosenten
- Fortsette arbeidet med reduksjon av fremmedvann på spillvannsnettet
- Ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger der dette kan effektivisere og øke
kvaliteten på arbeidet.
Medarbeidere
Kommunal drift skal være en attraktiv arbeidsgiver hvor medarbeidere opplever
arbeidsglede, ser utviklingsmuligheter og får utfordrende arbeidsoppgaver.
Samtidig ønsker virksomheten medarbeidere som viser et godt medarbeiderskap
gjennom å ta ansvar for sitt eget arbeid, for arbeidsmiljøet og for sin egen relasjon
til arbeidsgiveren og kollegaer. Dette handler om at både medarbeidere og ledere
tar et felles ansvar for å skape en god og effektiv arbeidsplass, samt gjøre
hverandre, og dermed kommunen, god.
Tabellen til under viser at staben har fått saldert sin bemanning med to årsverk.
Kommunal drift
Årsverk
- Stab
- Enhet for Vann og avløp
- Enhet for Service, drift og vedlikehold

2020

2021
67,3
10,0
16,7
40,6

65,5
8,0
16,8
40,7

Endring
1,8
-2,0
0,1
0,1
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Virksomhetens mål i handlingsperioden
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21 KOMMUNAL FORVALTNING
Kommunal forvaltning
(tall i 1000 kr)
Lønn
Andre driftsutgifter
Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2019
13 148
3 429
-8 667
7 910

Justert
2020
13 610
2 381
-7 616
8 375

Vedtatt
2020
13 252
1 893
-6 982
8 163

Budsjett
2021
13 771
2 665
-7 648
8 788

Differanse
2020/21
519
772
-666
625

Handlingsprogram
2022
2023
14 092
14 414
2 680
2 699
-7 677
-7 713
9 095
9 400

2024
14 748
2 718
-7 749
9 717

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

Økonomiske rammer
De økonomiske rammene for 2020 tar utgangspunkt i en videreføring av dagens
driftsnivå med et effektiviseringskutt på kr 23 000,-.
I 2020 prioriterte virksomheten en stilling som klima- og miljørådgiver og reduserte
en stilling på planavdelingen. Klima- og miljørådgiverstillingen ble ledig på slutten
av 2020, men det prioriteres også for 2021 å videreføre denne stillingen.
Virksomheten har også fått styrket stillingen som merkantil fra 80 % til 100 %
stilling, den nye merkantile skal derfor gi støtte til flere virksomheter.
Det er viktig å presisere at innenfor kommunal forvaltning sitt budsjett, så finner
man totalt sett egentlig fire budsjetter. Disse deles inn i tre områder som går til helt
eller delvis til selvkost, samt «resten» som ligger utenfor selvkost.
Byggesak, oppmåling og plan (plan kun delvis, unntak gjelder offentlige
reguleringsplaner og plansaksbehandling etter førstegangsbehandling) er alle
selvkostområder som har egne selvkostbudsjett. Målet for selvkostområdene er at
de alle skal ha balanse ved årets slutt som følge av at inntektene (gebyrinntektene)
og utgiftene går i balanse. Regnestykket kan høres enkelt ut, men når
gebyrinntektene avhenger av den aktivitet kommunen vil ha det kommende året,
så kan fastsetting av budsjettet bli noe mer komplisert. Den aktiviteten man tenker
kommunen vil ha kommende året, skal gjenspeiles i det gebyrnivået man vedtar i
desember året før. I sum skal dette gå i balanse med alle de utgifter som ligger til
områdene. De tre områdene omtales kort nedenfor.
Byggesak:
Byggesak har gjennom de siste årene opparbeidet seg et selvkostfond. Det er
viktig å understreke at det ikke er verken feil eller ulovlig å ha et selvkostfond, men
det er viktig at det forvaltes på rett måte. Inntekter på selvkostfond må kvittes innen
en 5 årsperiode, og det er ikke tillatt å ha pengene stående lenger på fond enn
dette. Fondet ble i sin tid opparbeidet etter en enorm vekst og økning i antall
byggesaker. Det ble gjort grep rundt dette i både 2016 og 2017, slik at gebyrene i
de senere år er mye riktigere i forhold til de ressurser som faktisk går med til den
enkelte tjeneste. Dette, sammenholdt med at ansatte har et løpende fokus på
effektiv saksbehandling, gjør at gebyrene innen byggesak i Nannestad er å anse
som billige sammenlignet med andre kommuner. Fondet byggesak har hatt er også
vesentlig tatt ned, da man fra 2018 økte avdelingens ansatte med én person til.
Dette har gjort at man kan bruke mer tid til kvalitetsarbeid og videreutvikling av
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avdelingen, noe som gjenspeiler seg i lavt antall klagesaker, og svært få (ingen)
saker hvor kommunen ikke får medhold hos overordnede myndigheter. Det er god
kontroll på selvkostsiden på byggesak, selv om kommende års aktivitetsnivå ikke
kan anslås med sikkerhet før året faktisk er omme.
Oppmåling:
Oppmåling har noe av samme utfordringen som byggesak, ved at fond er
opparbeidet i takt med en effektiv arbeidsmetode. En samme type revisjon som det
byggesak hadde i 2017 ble gjort for oppmåling i 2018, slik at gebyrregulativet for
2019 ble endret. Målet har hele tiden vært at fondet skal gå nedover i takt med
endringen i prisnivå. Dette ser man tydelig at har hatt effekt for 2019 og 2020, og
oppmåling er også på god vei mot å balansere sine inntekter mer i forhold til både
utgifter og aktivitetsnivå.
Plan:
For planavdelingen sin del så skal gebyrene som tas inn kun gjelde for de private
reguleringsforslagene, og plansaksbehandling frem til saken tas opp til
førstegangsbehandling. Med private reguleringsforslag så menes alle
reguleringsplaner som er detaljreguleringer. Eksempler på planer som ikke er
private er områdeplaner og kommuneplanen. Arbeid med disse sistnevnte planene
skal ikke inngå som en del av selvkost.
Anslaget mellom private og offentlige planer er i snitt 80/20, og tidvis kanskje enda
høyere for private reguleringsforslag. Med andre ord er andelen planer som skal
beregnes til selvkost høyest. Plan vil som oftest være avhengig av tilskudd ved
årets slutt, da gebyrinntekter frem til førstegangsbehandling for private
reguleringsforslag ikke vil kunne dekke opp planavdelingens totale utgifter fullt ut
for behandling av en reguleringsplan. Det medfører mye arbeid også etter at en
plan er tatt opp til førstegangsbehandling, hvorpå den skal legges ut til høring,
bearbeide høringsinnspill, endringer, evt. ny høring eller sluttbehandling. De
utgifter det her er snakk om, i all hovedsak lønnskostnader, er lagt inn i budsjettet,
men vil være avhengig av hvordan inntektene fra planer til førstegangsbehandling
kommer inn kommende år.
Områder utenfor selvkost:
Det som ligger utenfor selvkostområdet til kommunal forvaltning er i hovedsak
utgifter til stillinger/ lønnskostnader. Kommunal forvaltning investerer ikke, og har
følgelig kun driftsutgifter. Driftsutgifter det legges opp til er i hovedsak
lønnskostnader, samt eller kontormateriell og nødvendigheter tilknyttet
kontorvirksomhet. De stillingene man gjenstår med etter at selvkostområdene er
tatt bort er stillinger innenfor landbruk (2,5), natur-, klima- og miljøforvaltning (2),
merkantil ressurs(0,6) og virksomhetsleder(1). Totalt er det 6,1 stillinger som ikke
inngår i selvkost. Effektiviseringskrav som gis i rammen til kommunal forvaltning
må dekkes av rammen utenfor selvkost.
Alle virksomheter vil få effektiviseringskutt i 2021, og for kommunal forvaltning sin
del så vil disse måtte tas av denne delen av budsjettet som altså ligger utenfor
selvkost.
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Sentrale utfordringer i handlingsperioden
Byggesak har fortsatt høy aktivitet, men mye av tiden går også med til veiledning
rundt ulike tiltak. Avdelingen har en god internkontroll, de følger opp saker etter
bestemt prioritet ut fra sakstype med frister etter plan- og bygningsloven og har
gjennom tiltak effektivisert sin saksbehandling betydelig de senere år. Avdelingen
består av 4 faste stillinger. Det er et tett samarbeid spesielt med planavdelingen,
slik at enkelte saker som fagmessig ligger i grensesnittet mellom avdelingene kan
behandles av begge avdelinger, avhengig av kapasitet til enhver tid. For byggesak
er utfordringene fremover å få nyttiggjøre seg digitaliseringstiltak i den daglige
saksbehandlingen. Nytt saksbehandlingssystem i kommunen skaper forventninger
om en mer effektiv behandling av sakene for saksbehandleren, samt at
virksomheten vil også ha fokus på ytterligere digitaliserende tiltak for en effektiv og
god saksbehandling videre. Innen kart er virksomheten langt fremme på dette
området, da dette er programmer som benyttes av de fleste. Utvikling av
digitaliserende tiltak som også vil gjenspeile seg i forenklinger ut mot søkerne er
stadig målet fremover, og spesielt etter innføring av nytt saksbehandlersystem.
2011 2012 2013
Antall boliger tatt i bruk
24
34
76
Antall godkjente boliger
30
66
122
* tall per andre kvartal 2020

2014
135
168

2015 2016
142
167
187
329

2017
216
264

2018
321
197

Planavdelingen har fire stillinger. Dette skal være nok for å behandle saker på
dagens nivå, men vil være sårbare ovenfor offentlige planinitiativ med behov for
kunnskap og bidrag fra avdelingen, og eventuelle andre behov som oppstår internt.
Et godt samarbeid med byggesaksavdelingen gjennom planprosessen gjør også
sitt for at planarbeidet blir mer grundig og legger bedre til rette for en effektiv
byggesaksbehandling senere. Dette er et arbeid som vil bli videreført og som
ansees som viktig også framover. Det er i virksomheten hele veien vært viktig å
tenke planavdeling og byggesak mer som «ett», enn hver for seg. Skal byggesak
kunne være så effektive som de er, så er et tett samarbeid og nøye arbeid fra
planavdelingen helt nødvendig. Dette har hittil vært en suksessfaktor, og vil jobbes
videre med.
Landbruk skal jobbe ut fra og følge den landbrukspolitikken som til enhver tid er
vedtatt, og dette kan også skape noen utfordringer ved at det tidvis er noe
uforutsigbart hva som kan dukke opp. De ulike tilskuddordningene skal behandles
av kommunen, og store deler av avdelingens ressurser går med til dette arbeidet i
tillegg til veiledning og dialog med kommunens bønder. Klimaendringer har også
gitt utslag i at mange hydrotekniske anlegg i landbruket trenger oppgraderinger,
noe som også krever mye oppfølging.
Nytt for 2020 var at tilskuddordningen til utvalgte kulturlandskap (KUL) ble overtatt
av kommunen ved at kommunen nå er den instans som fatter alle vedtak i disse
sakene. Dette har medført meroppgaver for landbruk. I tillegg har fylkesmannen fra
2020 overført vedtaksmyndighet med tiltak i beiteområder (utmarksbeite) og
tilskudd til bygging av skogsbilveier. Tilskuddsordningene for produksjonstilskudd
og RMP (regionalt miljøtilskudd) fikk fra 2018 endret søknadsfrist til samme
tidspunkt (oktober). Dette er de to største tilskuddordningene for jordbruket og har

2019
185
455

2020
74*
112*
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medført et mer «trykk» på landbruk i denne perioden da alle saker skal være ferdig
behandlet i løpet av ca 2 måneder. Det har vært behov for å bruke ekstra hjelp til å
forvalte disse to søknadsordningene. Disse utgiftene har vært dekket innenfor eget
budsjett, og ingenting er tilført til dette neste år. Videre har ikke landbruk lenger
tilgjengelig hjelp for disse oppgavene i kommende år, slik at det er en stor
utfordring å skulle komme i mål med de ressurser landbruk har til rådighet. Det vil
måtte bli gjort en løpende vurdering gjennom hele 2021 i forhold til ressurser og
arbeidsoppgaver som nå er pålagt og lagt til kommunene å utføre innenfor den
rammen de har.
Miljø fikk i 2019 tilført en ny stilling som klima- og miljøforvalter. Begge stillingene
ved natur og miljø skal ivareta kommunens viltforvaltning, rådgivning innenfor alle
miljøsaker og saker som omhandler naturmangfold, samt oppgaver knyttet til
vannforvaltning og klima og miljø. Det er et stadig økende behov for
miljøkompetanse i de fleste av disse fagområdene ved kommunal forvaltning. Det
stilles stadig strengere krav til vurderinger og utredninger innenfor feltet, og miljø/naturforvalter/rådgiver har en viktig jobb med å bistå i gjennomgangen av
materialet som fremmes i de ulike landbruks-, plan- og byggesaker. For 2021 vil
oppfølgingen av arbeidet/ vedtak av Klima- og energiplanen være en
hovedprioritet. Det er utfordrende å skulle gjennomføre tiltak i denne planen, da det
ikke er avsatt penger i budsjettet til klima- og miljøtiltak. En egen bevilgning til
oppfølging av tiltak i klima- og energiplanen ville kunne gi et større handlingsrom
for å oppfylle planens strategi og handlingsplan, men det er ikke funnet rom for
dette i årets budsjett.
Nannestad kommune vedtok i PS 26/19 «kommunedelplan for naturmangfold», og
arbeid med å følge opp tiltakene i denne planen skulle fremmes i forbindelse med
budsjettbehandlingen hvert år. Kommunestyret vedtok i denne planen en egen
tiltaksliste for oppgaver som skulle utføres hvert år. Siden budsjettet for 2021 er en
videreføring av driftsnivået i 2020, så er det ikke lagt inn i budsjettet noen midler til
å kunne utføre tiltakene som er satt opp i handlingsplanen/ tiltakslisten for 2021.
Dette gjelder følgende tiltak, hvor anslagsvis sum for tiltaket også er benevnt der
dette er utregnet:
1) Gjøre en vurdering og gjennomføre ny viltkartlegging av et utvalg av
viltarter. Tilskuddsmidler kan søkes om, men egenandel på kr 75 000,-.
2) Bekjempelse av arter på fremmedartlista. Kommunal forvaltning har alltid
bevilget noen få kroner over eget budsjett årlig til dette, og Fylkesmannen
bidrar med en like stor andel til arbeidet som kommunen gjennom årlig
søkerordning. Sum for tiltaket fra kommunen: ca 30 000,-.
3) Gjennomføre en kartlegging for statustilstand av dammer/ gårdsdammer
i kommunen (våtmark). Utgift er ukjent, men noe må avsettes.
4) Vurdere behov for gjenåpning av bekker i boligområder, særlig mht fisk.
Sum er foreløpig ukjent, da utgifter til konsulentbistand til dette ikke er
innhentet.
5) Gjennomføre en kartlegging og tilstandsvurdering av myrer under marin
grense for å se på behov for restaurering av tidligere grøftede myrer. Her vil
det være mulig å søke om tilskuddsmidler, da dette er en stor jobb. Men det
må avsettes egen kommunal andel til dette før man kan søke.
6) Restaurering av Geitbua-dammen (i praksis oppgraving). Sum for tiltaket
er løslig anslått til
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Ca 50 000,-. Dette stod på tiltaksliste for 2020, men det ble ikke bevilget
midler.
Miljøfyrtårn videreføres, og Nannestad kommune etablerer en hovedkontor-modell
for ordningen. Dette går ut på at egen ansatt innen klima- og miljø blir
internkonsulent for kommunens miljøfyrtårnordninger i virksomhetene, samt at
vedkommende blir sertifisør for andre som måtte søke ordningen.
Hovedkontormodellen vil medføre at kommunehuset vil miljøfyrtårnsertifisere seg
og gå foran for å lede dette arbeidet videre mot virksomhetene. Etableringskostnad
for et slikt hovedkontor er 54000,- eks mva, og årlig kostnad på 36000 eks mva for
alle virksomheter. Virksomheter som i dag deltar i ordningen betales det årlig egen
avgift for, men denne vil nå inngå i kommunens årlige kostnad. Jo flere
virksomheter som er med, jo større inntjening for å velge denne modellen. Videre
vil kommunen kunne godkjenne andre som søker ordningen, for eksempel andre
kommuner eller bedrifter, og det vil her kunne være et inntjeningspotensial.

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

Virksomhetens mål i handlingsperioden
Strategiske
utfordringer

Arbeidsmål

Måleparameter

Målemetode

Mål
2021

Periodemål
2022-2024

Resultat 2018

Resultat 2019

321
(fullførte
boliger)

195 (ferdigstilte
boliger)

Behovs/
markedsstyrt

Behovs-/
markedsstyrt

Løpende

Løpende

Behovs/
markedsstyrt

Følger
overordnede
planer

Løpende

Gjøres fra
oppstartsmøte og
gjennom hele
planprosessen

Løpende

Løpende

Løpende

Skal gjøres
løpende

Under
utførelse

Vedtatt 2019

Løpende

Oppfølging av
tiltak, evt.
revidering

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling
Sikre en god tilgang
på planavklarte
bolig- og
Legge til rette for bolig- og næringsutbygging i tråd med kommuneplanens
næringsarealer
overordnede føringer
som er tilpasset
markedets behov

KOSTRA (rapp. kun på
bolig)

Legge til rette for arealeffektiv utnyttelse av sentrumsområder, med både boliger
Legge til rette for
KOSTRA
og næring
boligbygging i
nærhet til
arbeidplasser og
Påse at utbyggere følger kommuneplanens overordnede føringer og
Oppfølging utenfor de offisielle
bestemmelser og at dette ivaretas i private planforslag
sjekklister plan
flystøysoner

Løpende

Løpende og
oppadtering av
sjekklister og
krav

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur
Legge til rette for
gode miljøvalg og
lavere
transportbehov
Utarbeide et
styringverktøy for
kommunen knyttet
til naturmangfold

Styre utbygging til tettstedene og avsatte næringsområder i tråd med
Oppfølging kommuneplanen. Unngå dispensasjoner i størst mulig grad. Ved utbygging stille
sjekklister plan
krav om etablering av gang- og sykkelvegforbindelse til overordnet nett.

Oppfølging av handlingsplanen i kommunedelplan for Naturmangfold

Under utførelse

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

KOSTRA

God og sikker
overvannsVed arealplanlegging og byggesaksbehandling sørge for at kommuneplanens
håndtering, samt
bestemmelser, samt vedtatt overvannsstrategi og områdevise overvannsplaner
utvikle skogen som
ivaretas og følges opp
bærekraftig CO2lager
Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi
Optimalisere den
samlede
ressursinnsatsen

Effektivisering ved
bruk av ny
teknologi

Budsjettavvik

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

Øke nærværsprosenten

Stille krav ifm. plan- og byggesøknader om digital framstilling av dokumentsjon,
og digitale søknader der det er mulig, for å kunne ytterligere effektivisere
saksbehandlingen

Oppfølging sjekklister plan og
byggesak

Agresso

433

Løpende

vurderes
løpende

437

Løpende

11,5 %

12,1 %

91,7 %

96,0 %

Løpende

Ivaretakelse i
alle nye planer
og i alle
byggesaker

Løpende

Løpende

Mellom 2,0
og -0,3 %
96,00 %
Mål om bruk av
heldigitalt og
sammenhengend
Løpende
e
saskbehandlings
system
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22 NANNESTAD KOMMUNE
FELLES INKL. TROSSAMFUNN
Nannestad kommune felles inkl. trossamfunn
(tall i 1000 kr)
Lønn
Andre driftsutgifter
Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2019
-21 339
193 938
-852 558
-679 959

Justert
2020
806
159 775
-889 617
-729 036

Vedtatt
2020
4 399
118 397
-836 789
-713 993

Budsjett
2021
5 654
123 936
-878 931
-749 341

Differanse
2020/21
1 255
5 539
-42 142
-35 348

Handlingsprogram
2022
2023
6 179
6 707
132 117
142 670
-910 256
-945 513
-771 960
-796 136

2024
7 253
145 153
-973 515
-821 109

Tjenester og oppgaver
I rammeområdet for Nannestad kommune felles inkl. trossamfunn ligger blant
annet budsjettet for skatt, rammetilskudd, renter, avdrag, avskrivninger mm.

Økonomiske rammer
For kommentarer vedrørende budsjettert skatteinngang, rammetilskudd,
skjønnsmidler og finans henvises til det kap. 7 og 8.
Andre sentrale inntekter inkluderer fortrinnsvis integreringstilskudd til flyktninger.
Kommunen får utbetalt integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger, personer
med opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforening. Tilskudd gis ordinært
for en periode på fem år fra mottak. Budsjettet for 2021 er på 8,634 mill. kroner,
redusert med 723.000 kroner fra 2020.
For 2021 avsettes en lønnsreserve på 15 mill. kroner på fellesområdet.
Avsetningen er basert på at lønnsoppgjøret for 2021 samsvarer med de 2,2 % som
er anslått i statsbudsjettet for 2021. Lønnsreserven fordeles fra fellesområdet til de
ulike virksomhetene når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent.
I tråd med tidligere praksis vil neste års premieavvik føres mot premieavviksfond.
Foruten avskrivninger og kalkulatoriske renter, ligger de sentralt bevilgede midlene
omtalt i kapittel 7.3 plassert under andre driftsutgifter på fellesområdet.

Sentrale utfordringer i handlingsperioden
Det vises til utfyllende kommentarer under kap. 7 og 8.

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden
Det vises til utfyllende kommentarer under kap. 7 og 8.

Nannestad kommune 134
Handlingsprogram 2021-2024

TROSSAMFUNN
Trossamfunn
(tall i 1000 kr)
Lønn
Andre driftsutgifter
Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2019
0
8 523
-285
8 238

Justert
2020
0
8 670
-70
8 600

Vedtatt
2020
0
8 620
-20
8 600

Budsjett
2021
0
7 171
-20
7 151

Differanse
2020/21
0
-1 449
0
-1 449

Handlingsprogram
2022
2023
0
0
7 340
7 549
-20
-20
7 320
7 529

2024
0
7 764
-20
7 744

Tjenester og oppgaver
Ansvarsområdet omfatter overføring av driftstilskudd til Nannestad kirkelig
fellesråd.

Økonomiske rammer
Det er budsjettert med 7,021 mill. kroner i ordinært driftstilskudd for 2021. Dette er i
tråd med kommunal deflator. Fra 2021 så er det ikke lenger kommunene som skal
overføre midler til andre trossamfunn. Derfor er 1,5 mill. kroner trukket ut av
rammen.
Over investeringsbudsjettet er det bevilget 3,5 mill. kroner. Det er satt i gang et
prosjekt på utvidelse av gravplasser ved Holter kirke. Det er videre behov for
oppgradering av brannsikring i 2021 og 2022. I tillegg er det planer om innvendig
oppgradering i Holter kirke i 2022.

Sentrale utfordringer i handlingsperioden
Det henvises til vedlegg 9 som omtaler budsjettforslaget fra Nannestad kirkelig
fellesråd.

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden
Det henvises til vedlegg 9 som omtaler budsjettforslaget fra Nannestad kirkelig
fellesråd.
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VEDLEGG

-46 882 810

Brutto driftsresultat

Fremført til inndekning i senere år
(merforbruk)

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

Finansinntekter/Finansutgiter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter

952 848 000

949 457 351

0

1 418 000

15 615 054

-29 935 787

7 000 000
-6 776 000
1 194 000
0

7 375 000
-2 223 744
28 769 791
-18 305 993

-36 020 000

-1 418 000

-45 191 735

63 520 000

46 523 704

-45 550 841

-1 779 000
-4 000
-6 177 000
29 886 000
41 594 000

-4 640 586
-103 684
-17 919 957
29 576 851
39 611 080

-28 918 000

475 837 000
131 710 000
262 990 000
43 768 000
38 543 000

-981 766 000

-996 340 161

462 469 315
118 185 848
274 667 456
48 942 996
45 191 735

-370 250 000
-402 418 000
0
0
-20 751 000
-56 622 000
-36 061 000
-95 664 000

Opprinnelig budsjett
2020

-366 759 499
-376 725 294
0
-10 062
-34 137 196
-91 429 767
-33 785 368
-93 492 975

Regnskap 2019

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter

Driftsinntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter

Tall i kroner

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

0

-4 912 000

7 000 000
-7 002 000
23 848 000
-28 758 000

4 912 000

-48 531 000

63 520 000

-1 779 000
-4 000
-6 177 000
29 886 000
41 594 000

-10 077 000

996 861 000

482 653 000
133 426 000
279 008 000
53 243 000
48 531 000

-1 006 938 000

-381 700 000
-402 418 000
0
0
-24 572 000
-68 132 000
-34 523 000
-95 593 000

Regulert budsjett
2020

0

4 715 000

0
-5 540 000
10 255 000
0

-4 715 000

-36 446 000

64 906 000

-1 779 000
-4 000
-8 000 000
31 615 000
43 074 000

-33 175 000

982 588 000

488 953 000
141 000 000
275 345 000
40 844 000
36 446 000

-1 015 763 000

-413 467 000
-394 533 000
0
0
-16 555 000
-61 357 000
-34 111 000
-95 740 000

Økonomiplan
2021

0

-10 007 000

0
-5 540 000
-4 467 000
0

10 007 000

-36 446 000

72 918 000

-1 779 000
-4 000
-8 000 000
33 724 000
48 977 000

-26 465 000

1 008 212 000

504 719 000
145 995 000
279 320 000
41 732 000
36 446 000

-1 034 677 000

-405 608 000
-419 052 000
0
0
-16 642 000
-62 438 000
-34 757 000
-96 180 000

Økonomiplan
2022

0

-25 336 000

0
-5 540 000
-19 796 000
0

25 336 000

-36 446 000

83 262 000

-1 779 000
-4 000
-8 000 000
38 100 000
54 945 000

-21 480 000

1 035 739 000

521 247 000
151 227 000
284 181 000
42 638 000
36 446 000

-1 057 219 000

-414 845 000
-429 807 000
0
0
-16 741 000
-63 661 000
-35 485 000
-96 680 000

Økonomiplan
2023

0

-29 515 000

0
-5 540 000
-23 975 000
0

29 515 000

-36 446 000

85 530 000

-1 779 000
-4 000
-8 000 000
39 090 000
56 223 000

-19 569 000

1 064 137 000

538 339 000
156 640 000
289 149 000
43 563 000
36 446 000

-1 083 706 000

-426 486 000
-442 055 000
0
0
-16 842 000
-64 906 000
-36 229 000
-97 188 000

Økonomiplan
2024
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Vedlegg 1. Økonomisk oversikt etter art – drift §5-6

765 327

739 786
-37 846

Brutto driftsresultat

-45 551

Netto driftsresultat

1 418

15 615

-29 936

Fremført til inndekning i senere år
(merforbruk).

0

1 194
0

-6 776

-2 224
28 770
-18 306

7 000

7 375

-1 418

Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond

-36 020

-45 192

41 594

41 594

53 547

39 611

-6 177
19 913

-17 920
20 538

37 487

-6 177
19 913

-4

0

-4 912

23 848
-28 758

-7 002

7 000

4 912

-48 531

53 547

-4

-1 779

-104

-1 779

-104

798 474

749 943
48 531

-4 638

Finansinntekter/Finansutgifter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger

-18 945

742 334
22 993

694 594
45 192

-14 460

-798 578

-11 604

-784 272

-34 147

-777 632

0

4 715

10 255
0

-5 540

0

-4 715

-36 446

54 939

43 074

-8 000
21 648

-4

-1 779

-23 208

800 636

764 190
36 446

-823 844

-15 844

-413 467
-394 533
0

0

-10 007

-4 467
0

-5 540

0

10 007

-36 446

72 918

48 977

-8 000
33 724

-4

-1 779

-26 465

814 113

777 667
36 446

-840 578

-15 918

-405 608
-419 052
0

0

-25 336

-19 796
0

-5 540

0

25 336

-36 446

83 262

54 945

-8 000
38 100

-4

-1 779

-21 480

839 173

802 727
36 446

-860 653

-16 001

-414 845
-429 807
0

0

-29 515

-23 975
0

-5 540

0

29 515

-36 446

85 530

56 223

-8 000
39 090

-4

-1 779

-19 569

865 058

828 612
36 446

-884 627

-16 086

-426 486
-442 055
0

Regulert Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
budsjett 2020
2021
2022
2023
2024
-381 700
-402 418
0

Opprinnelig
budsjett 2020
-370 250
-402 418
0

-366 759
-376 725
0

Regnskap
2019

Netto driftsutgifter
Sum bevilgninger drift, netto
Avskrivninger
Sum netto driftsutgifter

Generelle driftsinntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter

Tall i 1000 kroner

§ 5-4. Bevilgningsoversikt – drift
Økonomiplan
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Vedlegg 2. Bevilgningsoversikt – drift §5-4

Netto driftsutgifter pr. rammeområde
Sentraladministrasjonen og politiske utvalg
Barnevern
NAV
Skole
Barnehage
Kultur
Forebyggende helsevern
Støttetjenesten
Helse
Kommunal drift
Kommunal forvaltning
Nannestad kommune felles inkl. trossamfunn
Netto alle rammeområder

Til fordeling drift

Fra Bevilgningsoversikt:

Tall i 1000 kroner

25 528
168 956
120 201
14 664
38 540
76 741
108 729
60 357
12 480
23 245

742 334

25 142
118 318
16 742
37 485
76 978
110 624
44 243
9 619
-2 870

694 594

38 833

185 178

54 060

36 675

742 334

Opprinnelig
budsjett 2020

36 460

694 594

Regnskap 2019

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

749 943

6 734

12 636

68 101

111 559

76 882

39 504

20 295

122 946

172 232

25 599

38 890

54 565

749 943

Regulert
budsjett 2020

749 803

4 967

12 465

63 595

111 288

65 671

17 834

14 601

126 817

188 733

24 959

37 854

81 019

764 190

Økonomiplan
2021

83 167
39 022
25 660
195 184
130 309
15 077
18 433
68 107
115 263
65 267
12 772
-4 306
763 955

777 667

Økonomiplan
2022

85 417
40 219
26 391
201 676
133 954
15 557
19 040
70 534
119 238
67 026
13 077
-3 569
788 560

802 727

Økonomiplan
2023

87 734
41 452
27 147
208 388
137 707
16 051
19 667
73 049
123 357
68 838
13 394
-2 808
813 976

828 612

Økonomiplan
2024
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Vedlegg 3. Bevilgningsoversikt – drift – til fordeling §5-4

Fremført til inndekning i senere år (udekket
beløp)

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger

Overføring fra drift og netto avsetninger
Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond

Videreutlån
Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån

Investeringsinntekter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter

Investeringsutgifter
Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter

Tall i 1000 kroner

0

-12 000

-21 293

0

-5 000
0

0

-19 000
0

-7 000

5 082

0

0

-7 375

30 000
-30 000
0
0

-110 425

-148 149

0
0
0
0

-13 100
-1 500
-5 000
0
0
0
-90 825

122 425

169 442

-14 862
-25 993
-10 923
-160
0
-10 438
-85 774

118 925
1 500
2 000
0
0

Opprinnelig budsjett
2020

131 919
2 550
1 757
27 860
5 356

Regnskap 2019

§ 5-5. Bevilgningsoversikt – investering
Økonomiplan

0

-12 300

-5 300
0

0

-7 000

0

30 000
-30 000
5 500
-5 500

-207 951

-13 100
-1 500
-5 000
0
0
0
-188 351

220 251

216 509
1 500
2 242
0
0

0

-65 000

-65 000
0

0

0

0

30 000
-30 000
0
0

-220 000

-55 000
-1 000
-3 000
0
0
0
-161 000

285 000

279 500
3 500
2 000
0
0

0

-38 000

-38 000
0

0

0

0

30 000
-30 000
0
0

-201 909

-46 482
0
-3 000
0
0
0
-152 427

239 909

236 909
1 000
2 000
0
0

0

0

0
0

0

0

0

30 000
-30 000
0
0

-126 100

-23 720
-53 340
-3 000
0
0
0
-46 040

126 100

123 100
1 000
2 000
0
0

Regulert budsjett
2020 Økonomiplan 2021 Økonomiplan 2022 Økonomiplan 2023

0

-3 500

-3 500
0

0

0

0

30 000
-30 000
0
0

-38 000

-6 800
0
-3 000
0
0
0
-28 200

41 500

37 500
2 000
2 000
0
0

Økonomiplan
2024
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Vedlegg 4. Bevilgningsoversikt – investering §5-5

40 486

Sum totalt fordelt

Sum selvkostområder

Nannestad kommune felles inkl. trossamfunn

Kommunal forvaltning

Kommunal drift

Fordeling selvkostområder

164 086

39 869

9 045

0

30 824

124 217

Nannestad kommune felles inkl. trossamfunn

Sum alle rammeområder

83 160

160

Helse

Kommunal drift

112

Støttetjenesten

0

146

Barnehage

Kultur

153

0

164 086

Regnskap 2019

Skole

Sentraladministrasjonen og politiske utvalg

Fordeling pr rammeområde

Netto investeringer til fordeling

Fra bevilgningsoversikt:

Tall i 1000 kroner

122 425

48 925

0

0

48 925

73 500

3 500

68 000

0

0

0

0

0

2 000

122 425

Opprinnelig budsjett
2020

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering
Økonomiplan til fordeling

220 251

96 823

0

0

96 823

123 428

3 742

116 071

0

0

0

0

0

3 615

220 251

Regulert budsjett
2020

379 000

47 000

0

0

47 000

332 000

3 500

324 500

0

0

0

0

0

4 000

0

Økonomiplan
2021

343 109

51 600

0

0

51 600

291 509

1 000

286 509

0

0

0

0

0

4 000

0

Økonomiplan
2022

233 100

53 500

0

0

53 500

179 600

1 000

174 600

0

0

0

0

0

4 000

0

Økonomiplan
2023

149 500

54 000

0

0

54 000

95 500

1 000

90 500

0

0

0

0

0

4 000

0

Økonomiplan
2024
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Vedlegg 5. Bevilgningsoversikt – investering §5-5 – til
fordeling
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Vedlegg 6. Oversikt over gjeld og andre vesentlige
langsiktige forpliktelser §5-7
Status pr august 2020:
Kreditor
Danske Bank
Nordea
Kommunalbanken
Husbanken
Statlig finansieringsbistand
Justeringsavtaler (mva)
Sum
Endring i % fra perioden før

Regnskap
2017
125 600 000
174 350 000
531 966 072
85 839 684
81 730 000
0
999 485 756
12,7 %

Regnskap
2018
125 600 000
174 350 000
679 077 332
95 535 886
74 300 000
0
1 148 863 218
14,9 %

Regnskap
2019
125 600 000
174 350 000
695 596 252
120 180 360
66 870 000
0
1 182 596 612
2,9 %

Regnskap
2020-08
125 600 000
174 350 000
684 817 422
145 332 918
64 641 000
0
1 194 741 340
1,0 %

Andel i %
2020
10,5 %
14,6 %
57,3 %
12,2 %
5,4 %
0,0 %
100 %

Ved utløpet av 2. tertial 2020 utgjorde kommunens langsiktige gjeld (eksklusive
pensjonsforpliktelser) nærmere 1,2 mrd. kroner. Dette er en økning på 1 % fra
2019. Økningen skyldes i all hovedsak at det er kommet til et startlån i Husbanken
på 30 mill. kroner. Tabellene over og nedenfor viser gjeldporteføljens
sammensetning pr. 31. august 2020.

Sum lån 01.01.2020
Vedtatt låneopptak i 2020
Låneopptak i 2021
Låneopptak i 2022
Låneopptak i 2023
Låneopptak i 2024

1 182 596 612
120 825 000
238 000 000
234 027 000
129 540 000
112 200 000

Endring
2019/2020
0
0
-10 778 830
25 152 558
-2 229 000
0
12 144 728
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Vedlegg 7. Planlagte investeringer fram mot 2030
Investeringsprosjekter
(tall i 1000 kr)

HP
2021

HP
2022

HP
2023

INVESTERINGSPROSJEKTER
IKT-investeringer/digitalisering
1 000
Utstyr og inventar
1 000
Kommunehus/kultursal og bibliotek
119 000
Bokollektiv for personer med demens/sykehjem
25 000
Teiealleen
0
Skolekapasitet Maura
4 500
Svømmehall
68 000
Barnehagekapasitet
45 000
ENØK-tiltak
1 000
Utskifting av boligmassen
6 000
Bygningsutvikling/HMS
4 000
Utskifting av maskiner og biler
500
Investeringstilskudd til kirkelig fellesråd
1 000
Overføring til kirkelig fellesråd for utvidelse av gravplasser ved Holter kirke
2 500
Kommunal vei
2 500
Trafikksikringstiltak/Gatelys
2 000
Egenkapitaltilskudd KLP
2 000
Sum investeringer
285 000

1 000
1 000
119 000
0
0
27 409
73 000
0
0
6 000
4 000
1 000
0
1 000
2 500
2 000
2 000
239 909

1 000
1 000
35 000
30 000
0
0
41 100
0
500
6 000
4 000
0
1 000
0
2 500
2 000
2 000
126 100

1 000
1 000
0
0
20 000
0
0
0
1 000
6 000
4 000
1 000
1 000
0
2 500
2 000
2 000
41 500

4 000
4 000
273 000
55 000
20 000
31 909
182 100
45 000
2 500
24 000
16 000
2 500
3 000
3 500
10 000
8 000
8 000
692 509

EGENFINANSIERING
Overføringer fra driftsregnskapet
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd og refusjoner
Bruk av fond
Salg av driftsmidler og eiendom
Sum finansiering før lån
Lånebehov ordinære investeringer

0
-46 482
0
-38 000
-3 000
-87 482
152 427

0
-23 720
-53 340
0
-3 000
-80 060
46 040

0
-6 800
0
-3 500
-3 000
-13 300
28 200

0
-132 002
-54 340
-106 500
-12 000
-304 842
387 667

Investeringsprosjekter
(tall i 1000 kr)
INVESTERINGSPROSJEKTER
IKT-investeringer/digitalisering
Utstyr og inventar
Kommunehus/kultursal og bibliotek
Bokollektiv for personer med demens/sykehjem
Teiealleen
Skolekapasitet Maura
Svømmehall
Barnehagekapasitet
ENØK-tiltak
Utskifting av boligmassen
Bygningsutvikling/HMS
Utskifting av maskiner og biler
Investeringstilskudd til kirkelig fellesråd
Overføring til kirkelig fellesråd for utvidelse av gravplasser ved Holter kirke
Kommunal vei
Trafikksikringstiltak/Gatelys
Egenkapitaltilskudd KLP
Sum investeringer
EGENFINANSIERING
Overføringer fra driftsregnskapet
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd og refusjoner
Bruk av fond
Salg av driftsmidler og eiendom
Sum finansiering før lån
Lånebehov ordinære investeringer

0
-55 000
-1 000
-65 000
-3 000
-124 000
161 000

HP Sum perioden
2024
2021-2024

Budsjett
2025

Budsjett
2026

Budsjett
2027

Budsjett
2028

Budsjett
2029

Budsjett Sum perioden
2030
2020-2030

1 000
1 000
0
0
15 000
0
0
0
1 000
0
4 000
0
1 000
0
2 500
2 000
2 000
29 500

1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
1 000
0
4 000
1 000
1 000
0
2 500
2 000
2 000
15 500

1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
1 000
0
4 000
0
1 000
0
2 500
2 000
2 000
14 500

1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
1 000
0
4 000
1 000
1 000
0
2 500
2 000
2 000
15 500

1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
1 000
0
4 000
0
1 000
0
2 500
2 000
2 000
14 500

1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
1 000
0
4 000
1 000
1 000
0
2 500
2 000
2 000
15 500

11 000
11 000
273 000
55 000
35 000
31 909
182 100
45 000
9 500
24 000
42 000
6 500
10 000
3 500
27 500
22 000
22 000
811 009

-7 000
-4 400
0
0
0
-11 400
18 100

-7 000
-1 600
0
0
0
-8 600
6 900

-7 000
-1 400
0
0
0
-8 400
6 100

-7 000
-1 600
0
0
0
-8 600
6 900

-7 000
-1 400
0
0
0
-8 400
6 100

-7 000
-1 600
0
0
0
-8 600
6 900

-42 000
-145 202
-54 340
-106 500
-12 000
-360 042
450 967
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Vedlegg 8. Selvkostkalkyle
Nannestad beregner kommunale gebyrer i tråd med kommunal- og
moderniseringsdepartementets retningslinjer for selvkostberegninger. Selvkost
innebærer at kommunens kostnader med å frambringe tjenestene skal dekkes av
gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å
tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen,
både før og etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser
selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle
avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to
regnskapene vil, eksempelvis når det gjelder avskrivningskostnader og
kalkulatoriske renter, ikke være direkte sammenlignbare.
Det er en rekke faktorer som kommunen ikke rår over i forhold til hva
selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets
forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne
på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt
(uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere.
Avskrivninger er beregnet med grunnlag i anleggsmidlenes netto
anskaffelseskostnader og økonomiske levetider. Tabellene nedenfor viser
selvkostkalkylene for henholdsvis vann, avløp, septik, renovasjon, feiing,
reguleringsplaner, byggesak og oppmåling, og hvilke beregningselementer som er
lagt til grunn.

Vann
Gebyrinntekter
Andre inntekter
Sum inntekter
Driftsutgifter
Kapitalkostnader
Indirekte kostnader
Sum utgifter
Korrigering av tidligere års feil i kalkyle
Resultat
Kostnadsdekning i %
Selvkostfond 01.01
Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond
Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond
Selvkostfond 31.12

Etterkalkyle
2019
18 326 286
218 843
18 545 129
12 696 329
5 098 089
467 850
18 262 268
2 006
284 867
101,5 %

Prognose
2020
20 837 000
308 100
21 145 100
12 968 800
4 619 047
479 139
18 066 985
0
3 078 115
117,0 %

Budsjett
2021
21 808 893
0
21 808 893
13 697 010
4 971 743
493 694
19 162 447
0
2 646 446
113,8 %

-194 214
284 866
-1 191
89 461

89 461
3 078 115
21 985
3 189 560

3 189 560
2 646 446
57 764
5 893 770

Handlingsprogram
2022
2023
22 638 689
23 485 603
0
0
22 638 689
23 485 603
14 484 513
15 312 826
6 326 423
7 811 906
509 315
525 290
21 320 250
23 650 023
0
0
1 318 439
-164 420
106,2 %
99,3 %
5 893 770
1 318 439
92 397
7 304 606

7 304 606
-164 420
111 225
7 251 411

2024
24 363 075
0
24 363 075
16 173 005
9 064 495
540 810
25 778 311
0
-1 415 235
94,5 %
7 251 411
-1 415 235
107 973
5 944 149
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Avløp
Gebyrinntekter
Andre inntekter
Sum inntekter
Driftsutgifter
Kapitalkostnader
Indirekte kostnader
Sum utgifter
Korrigering av tidligere års feil i kalkyle
Resultat
Kostnadsdekning i %
Selvkostfond 01.01
Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond
Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond
Selvkostfond 31.12

Septik
Gebyrinntekter
Andre inntekter
Sum inntekter
Driftsutgifter
Kapitalkostnader
Indirekte kostnader
Sum utgifter
Korrigering av tidligere års feil i kalkyle
Resultat
Kostnadsdekning i %
Selvkostfond 01.01
Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond
Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond
Selvkostfond 31.12

Renovasjon
Gebyrinntekter
Andre inntekter
Sum inntekter
Driftsutgifter
Kapitalkostnader
Indirekte kostnader
Sum utgifter
Korrigering av tidligere års feil i kalkyle
Resultat
Kostnadsdekning i %
Selvkostfond 01.01
Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond
Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond
Selvkostfond 31.12

Etterkalkyle
2019
28 680 001
590 149
29 270 150
19 128 010
9 394 240
406 551
28 928 801
3 008
344 357
101,2 %

Prognose
2020
29 196 000
74 700
29 270 700
19 812 100
8 392 629
415 094
28 619 823
0
650 877
102,3 %

Budsjett
2021
29 195 509
0
29 195 509
20 354 044
9 069 012
427 433
29 850 489
0
-654 981
97,8 %

Handlingsprogram
2022
2023
31 122 832
33 057 185
0
0
31 122 832
33 057 185
20 911 030
21 483 480
10 014 061
11 072 687
440 894
454 579
31 365 985
33 010 746
0
0
-243 153
46 439
99,2 %
100,1 %

6 557 925
344 357
154 792
7 057 074

7 057 074
650 877
99 664
7 807 615

7 807 615
-654 981
95 746
7 248 380

7 248 380
-243 153
100 488
7 105 715

Etterkalkyle
2019
1 831 836
-412 000
1 419 836
2 166 395
0
157 270
2 323 665
0
-903 829
61,1 %

Prognose
2020
1 850 000
24 000
1 874 000
1 758 760
0
161 268
1 920 029
0
-46 029
97,6 %

Budsjett
2021
2 239 387
24 000
2 263 387
1 809 481
0
166 209
1 975 690
0
287 697
114,6 %

Handlingsprogram
2022
2023
2 238 712
2 430 127
24 000
24 000
2 262 712
2 454 127
1 861 686
1 915 419
0
0
171 477
176 883
2 033 163
2 092 302
0
0
229 549
361 824
111,3 %
117,3 %

2024
2 430 866
24 000
2 454 866
1 970 726
0
182 171
2 152 897
0
301 969
114,0 %

2 104 457
-903 829
38 008
1 238 636

1 238 636
-46 029
16 411
1 209 017

1 209 017
287 697
17 317
1 514 031

1 514 031
229 549
22 966
1 766 546

2 158 361
301 969
38 104
2 498 434

Etterkalkyle
2019
14 430 496
0
14 430 496
13 195 651
0
468 943
13 664 594
0
765 902
105,6 %

Prognose
2020
15 428 522
0
15 428 522
15 782 720
0
482 154
16 264 874
0
-836 352
94,9 %

Budsjett
2021
16 745 301
0
16 745 301
16 130 853
0
497 202
16 628 055
0
117 246
100,7 %

773 005
765 902
26 587
1 565 494

1 565 494
-836 352
15 489
744 631

744 631
117 246
10 282
872 159

7 105 715
46 439
109 786
7 261 940

1 766 546
361 824
29 991
2 158 361

Handlingsprogram
2022
2023
17 260 382
17 776 141
0
0
17 260 382
17 776 141
16 206 155
16 845 837
0
0
513 025
529 219
16 719 179
17 375 056
0
0
541 202
401 085
103,2 %
102,3 %
872 159
361 202
14 844
1 248 205

1 248 205
221 085
20 925
1 490 215

2024
35 608 388
0
35 608 388
22 071 831
12 212 588
467 475
34 751 894
0
856 493
102,5 %
7 261 940
856 493
126 888
8 245 321

2024
18 313 159
0
18 313 159
17 510 868
0
545 424
18 056 292
0
256 867
101,4 %
1 490 215
76 867
25 223
1 592 305
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Feiing
Gebyrinntekter
Andre inntekter
Sum inntekter
Driftsutgifter
Kapitalkostnader
Indirekte kostnader
Sum utgifter
Subsidiering av underskudd
Resultat
Kostnadsdekning i %
Selvkostfond 01.01
Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond
Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond
Selvkostfond 31.12

Reguleringsplaner
Gebyrinntekter
Andre inntekter
Sum inntekter
Driftsutgifter
Kapitalkostnader
Indirekte kostnader
Sum utgifter
Subsidiering av underskudd
Resultat
Kostnadsdekning i %
Selvkostfond 01.01
Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond
Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond
Selvkostfond 31.12

Byggesak
Gebyrinntekter
Andre inntekter
Sum inntekter
Driftsutgifter
Kapitalkostnader
Indirekte kostnader
Sum utgifter
Subsidiering av underskudd
Resultat
Kostnadsdekning i %
Selvkostfond 01.01
Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond
Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond
Selvkostfond 31.12

Etterkalkyle
2019
2 098 437
193 824
2 292 261
1 981 133
0
192 101
2 173 234
0
119 027
105,5 %

Prognose
2020
2 121 000
0
2 121 000
2 044 219
0
197 996
2 242 215
0
-121 215
94,6 %

Budsjett
2021
1 945 806
0
1 945 806
2 095 638
0
204 279
2 299 917
0
-354 111
84,6 %

Handlingsprogram
2022
2023
2 006 309
2 062 082
0
0
2 006 309
2 062 082
2 148 356
2 202 400
0
0
210 802
217 515
2 359 158
2 419 915
0
0
-352 849
-357 833
85,0 %
85,2 %

1 860 044
119 027
44 150
2 023 221

2 023 221
-121 215
26 495
1 928 501

1 928 501
-354 111
22 418
1 596 808

1 596 808
-352 849
20 027
1 263 986

Etterkalkyle
2019
127 000
882 813
1 009 813
1 698 393
0
285 697
1 984 090
0
-974 277
50,9 %

Prognose
2020
1 490 000
44 940
1 534 940
1 317 414
0
221 892
1 539 306
0
-4 366
99,7 %

Budsjett
2021
1 729 011
0
1 729 011
1 499 531
0
228 660
1 728 191
0
820
100,0 %

Handlingsprogram
2022
2023
1 783 693
1 840 083
0
0
1 783 693
1 840 083
1 546 947
1 595 865
0
0
235 900
243 345
1 782 847
1 839 210
0
0
846
873
100,0 %
100,0 %

0
0
0
0

0
0
0
0

0
820
0
820

Etterkalkyle
2019
3 274 445
537 462
3 811 907
4 020 550
0
955 575
4 976 125
0
-1 164 218
76,6 %

Prognose
2020
2 400 000
167 200
2 567 200
4 082 222
0
982 510
5 064 731
0
-2 497 531
50,7 %

Budsjett
2021
2 543 691
0
2 543 691
3 832 706
0
1 013 185
4 845 892
0
-2 302 200
52,5 %

5 147 500
-1 164 218
105 004
4 088 286

4 088 286
-2 497 531
38 334
1 629 090

1 629 090
-802 200
6 118
833 008

820
846
0
1 666

1 263 986
-357 833
16 710
922 863

1 666
873
0
2 539

Handlingsprogram
2022
2023
3 161 999
4 671 004
0
0
3 161 999
4 671 004
3 949 565
4 070 019
0
0
1 045 437
1 078 658
4 995 002
5 148 678
0
0
-1 833 003
-477 673
63,3 %
90,7 %
833 008
-833 003
-22 327
-22 322

-22 322
22 327
-42 522
-42 517

2024
2 032 247
0
2 032 247
2 257 806
0
224 354
2 482 160
0
-449 913
81,9 %
922 863
-449 913
11 515
484 465

2024
1 897 811
0
1 897 811
1 646 335
0
250 576
1 896 911
0
900
100,0 %
2 539
900
0
3 439

2024
5 348 879
0
5 348 879
4 194 179
0
1 112 178
5 306 357
0
42 522
100,8 %
-42 517
42 522
-49 851
-49 846
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Oppmåling
Gebyrinntekter
Andre inntekter
Sum inntekter
Driftsutgifter
Kapitalkostnader
Indirekte kostnader
Sum utgifter
Subsidiering av underskudd
Resultat
Kostnadsdekning i %
Selvkostfond 01.01
Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond
Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond
Selvkostfond 31.12

Etterkalkyle
2019
1 650 433
407 671
2 058 104
2 121 204
20 690
441 163
2 583 057
0
-524 953
79,7 %

Prognose
2020
1 069 500
72 000
1 141 500
2 087 200
20 135
454 215
2 561 550
0
-1 420 050
44,6 %

Budsjett
2021
1 174 074
73 750
1 247 824
2 150 075
0
468 523
2 618 598
0
-1 370 773
47,7 %

Handlingsprogram
2022
2023
1 458 073
2 694 886
75 544
77 382
1 533 617
2 772 268
2 214 863
2 281 625
0
0
483 463
498 854
2 698 326
2 780 478
0
0
-1 164 708
-8 210
56,8 %
99,7 %

4 320 841
-524 953
93 342
3 889 230

3 889 230
-1 420 050
42 919
2 512 099

2 512 099
-1 370 773
23 382
1 164 708

1 164 708
-1 164 708
8 211
8 211

8 211
-8 210
63
64

2024
2 785 507
79 267
2 864 774
2 350 420
0
514 417
2 864 836
0
-62
100,0 %
64
-62
1
3
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Vedlegg 9. Nannestad kirkelige fellesråd – Budsjett 2021
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Vedlegg 10 Prislister
Barnehage
Tjeneste
Barnehagesats*
Kostpenger

100 %
50 %
80 % - 100 % plass
70 % plass og mindre

Pris pr. mnd.
Pris pr. mnd.
Pris pr. mnd.
Pris pr. mnd.

Ekstradager i barnehage

Pris 2020
Pris 2021
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr) ekskl. mva
3 135
2,4 %
75
3 230
1 645
3,1 %
51
1 696
333
17,4 %
58
391
167
17,4 %
29
196
235
2,6 %
6
241

Pris 2021
inkl. mva.
3 230
1 696
391
196
241

Pris 2020
Pris 2021
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr) ekskl. mva
316
2,7 %
9
325
52
2,7 %
1
53
30
2,7 %
1
31
75
2,7 %
2
77
30
2,7 %
1
31
35
2,7 %
1
36
179
2,7 %
5
184
179
2,7 %
5
184

Pris 2021
inkl. mva.
325
53
31
77
31
36
184
184

* Ved del ti ds pl a s s er beregnes et ti l l egg på 5 % ti l del ti ds pros enten.

Det tas forbehold om vedtak i statsbudsjettet angående oppholdsbetaling.

Helse
Tjeneste
Trygghetsalarm
Nøkkelboks/e-låser *
Utkjøring av mat
Middag
Dessert
Grøt
Dagsenter for eldre ekskl. mat
Dagaktivitetstilbud for demente ekskl. mat

Pris pr. mnd
Pris pr. mnd
Pris pr. gang
Pris pr. porsjon
Pris pr. porsjon
Pris pr. porsjon
Pris pr. gang
Pris pr. gang

Tillegg på dagsenterene med frokost/middag/dessert

Pris pr. gang

Vask av klær i vaskeriet på sykehjemmet
Vask av mopper
Vaktmesteroppdrag
Innstallasjon av trygghetsalarm
Praktisk bistand/hjemmehjelp

Pris pr. kg.
Pris pr. gang
Pris pr. oppdrag
Pris pr. oppdrag
Pris pr. time

110
77
52
403
574
403

2,7 %
2,7 %
2,7 %
2,7 %
2,7 %
2,7 %

3
2
1
11
15
11

113
79
53
414
589
414

113
79
53
414
589
414

* Nøkkel boks bl i r fa kturert hvert kva rtal .

Praktisk bistand/hjemmehjelp
Folketrygdens grunnbeløp pr. 1.5.2020:
Under 2 G*
Mellom 2 og 3 G
Mellom 3 og 4 G
Mellom 4 og 5 G
Over 5 G

kr 101 351 Fra kr:
0
202 702
304 053
405 404
506 755

Til kr:
202 702
304 053
405 404
506 755

Pris pr. mnd.
Pris pr. mnd.
Pris pr. mnd.
Pris pr. mnd.
Pris pr. mnd.

Pris 2020
Pris 2021
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr) ekskl. mva
210
605
2,7 %
16
621
1 252
2,7 %
34
1 286
1 691
2,7 %
46
1 737
2 347
2,7 %
63
2 410

Pris 2021
inkl. mva.

Pris 2020
Pris 2021
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr) ekskl. mva
2 010
3,2 %
64
2 074
1 340
19,4 %
260
1 600
3 900
3,2 %
125
4 025
2 865
3,2 %
92
2 957
2 010
3,2 %
64
2 074

Pris 2021
inkl. mva.
2 074
1 600
4 025
2 957
2 074

621
1 286
1 737
2 410

* Pri s under 2 G er s tatens s a ts er. Ikke kjente på nå værende tids punkt.

Kulturskole
Elevkontingent, pris pr. sesong (halvt år)
Individuell*
Gruppe
Talent
Voksne individuell
Voksne gruppe
* Søs kenmodera s jon ti l el ever under 18 å r: 10 % ra ba tt i el evkonti ngent pr. s øs ken

Lokaler festavdeling Nannestad
Generelle bestemmelser
Leie av lokaler - pris gjelder leie pr. time. Ved leie for ett helt døgn eller for mer enn 10 timer/døgn = maks pris 10 timer.
Depositum: 25 % av beregnet leie, dog ikke mindre enn kr 250.
Kommunale arrangement for skoler, barnehager, kultur, politiske partier, samt kommunale møter er gratis.
Inntektsgivende arr.
Øvelse/trening/forberedelse
Ikke-inntektsgivende arr.
Lokaler
Kommersiell/privat utleie
for lag og foreninger
lag og forening
for lag og foreninger
Storsal
790
420
0
180
Kommunestyresal
790
420
0
180
Black Box
530
320
0
180
Inntektsgivende arr.
Øvelse/trening/forberedelse
Ikke-inntektsgivende arr.
Tjeneste
Kommersiell/privat utleie
for lag og foreninger
lag og forening
for lag og foreninger
Leie av lyd og lys med eget personell*
770
515
515
515
Prosjektor, lydanlegg eller annet enkelt
utstyr/tilrettelegging
410
105
105
105
Leie av Flygel**
1 025
515
310
515
Leie av sceneelementer***
55
55
0
55
Oppsett av bord/stoler storsal
420
420
420
420
Renhold storsal
740
740
740
740
Renhold kommunestyresal
580
580
580
580
Renhold øvrige rom
420
420
420
420
* Pr. time - Ved leie av lyd og lys; kontakt lyd- og lysansvarlig.
** pr dag. Tillegg for stemming
*** pr element
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Leie av lokaler i bibliotek
Lokaler
Bibliotek, stort møterom
Museet, møterom med kjøkken

Kommersiell/privat utleie
310
310

Inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
155
155

Øvelse/trening/forberedelse
lag og forening

Ikke-inntektsgivende arr.
for lag og foreninger
0
105
0
105

Skole og sfo
Tjeneste
Skolefritidsordning
Søskenmoderasjon

100 %
Delt plass
Søskenmoderasjon 1/1
Søskenmoderasjon 1/2

Ekstra dag ifm. skolens fravær
Gebyr for sent henting

Pris pr. mnd.
Pris pr. mnd.

Dagsats
Pris pr. time

Pris 2020
Pris 2021
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr) ekskl. mva
3 411
3,2 %
109
3 520
2 179
3,2 %
70
2 249
-1 023
3,2 %
-33
-1 056
-654
3,2 %
-21
-675
234
3,2 %
7
241
234
3,2 %
7
241

Pris 2021
inkl. mva.
3 520
2 249
-1 056
-675
241
241

Pris 2020
ekskl. mva
20 000
73 810
117 370

Prisøkning
(%)
10,0 %
10,0 %
10,0 %

Pris 2021
inkl. mva.
22 000
81 210
129 070

2 310

10,0 %

200

2 510

2 510

233 530

10,0 %

23 400

256 930

256 930

1 008

10,0 %

100

1 108

1 108

10 000

10,0 %

1 000

11 000

11 000

35 090

10,0 %

3 500

38 590

38 590

4 950

10,0 %

500

5 450

5 450

50 000

50 000

Arealplaner
Reguleringsplaner og endring av reguleringsplaner
1. Oppstartsmøte
Gjennomføring av oppstartsmøte, jfr. § 12-8
0 - 3 daa
3 - 10 daa
Pris 10 daa + pr. daa
10 - 60 daa ->
over 10 daa
Maksimumspris

Prisøkning
Pris 2021
(kr)
ekskl. mva
2 000
22 000
7 400
81 210
11 700
129 070

Over 60 daa

For planer hvor det kun reguleres
Pris per påbegynte 100
2. Kontroll og behandling av reguleringsplan for næring beregnes i tillegg gebyr m2 BRA
for
bruksareal
(BRA),
men
(detaljregulering).
For planer hvor det reguleres for
boligbebyggelse beregnes i tillegg
gebyr for bruksareal (BRA).
Pris per påbegynte 100
Beregningsgrunnlag er maksimal
m2 BRA
ny bebyggelse i tråd med planen,
inkludert parkering og areal under
terreng.

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

4. Planer med konsekvensutredning

5. Dispensasjon for ethvert forhold

6. Rådgivning utover ordinær
saksbehandling

Endringer i henhold til § 12-14, 2. ledd med administrativ
behandling
Endringer i henhold til § 12-14, 2. ledd med politisk
behandling
Ved flere endringer i samme sak, betales i tillegg for hvert
forhold
Ved behandling av planprogram (§ 12-9) betales gebyr i
tillegg til kontroll og behandling av reguleringsplan
(detaljregulering), jfr. punkt 2.
Ved behandling av planer med konsekvensutredning
betales gebyr i tillegg til kontroll og behandling av
reguleringsplan (detaljregulering), jfr. punkt 2.
Dispensasjon som avgjøres administrativt
Dispensasjon som krever politisk behandling
I de tilfeller der kommunen må utføre rådgivning utover
ordinær saksbehandling (Dette forutsetter at
forslagsstiller/ plankonsulent er varslet)

40 % etter punkt 2
8 371
29 590

2,7 %
2,7 %

200
800

8 571
30 390

8 571
30 390

1 980

10,0 %

200

2 180

2 725

Tilhørende bestemmelser/ retningslinjer:
Endring av reguleringsplan/bebyggelsesplan behandles som en ordinær reguleringssak og gebyr kreves i henhold til dette, jfr. § 12-14, første ledd.
Gebyr etter punkt 2 beregnes ut fra tidspunkt for førstegangsbehandling.
Det skal utvises skjønn hvis arealer tas med i reguleringsplanen utover det som tiltaket krever.
I tillegg til fastsatt gebyr etter regulativet kan det komme eventuelle utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkyndig bistand.
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunen av eget tiltak eller på anmodning fastsette et passende
gebyr. Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av sammenlignbare saker. En slik søknad kan ikke
fremsettes senere enn 3 uker fra mottatt faktura. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.
Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister reduseres gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven.
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages ettersom dette kun er en oppfølging av prislisten vedtatt av kommunestyret.
Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist og forvaltningslovens regler gjelder.
Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Gebyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandling.
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Bygge, delings- og konsesjonssaker
Definisjon: • Behandling - søknadskontroll + tilsyn.
Pris 2020
Prisøkning
• Bruksareal (BRA) – Bruksareal i henhold til NS 3940.
ekskl. mva
(%)
Enebolig
12 560
43,3 %
Enebolig med sekundærleilighet eller tomannsbolig
20 930
29,0 %
Boligbebyggelse med 3-10 boenheter
37 670
2,7 %
1. Boliger/hytter
Boligbebyggelse med 11-20 boenheter
50 230
2,7 %
Boligbebyggelse med 21-40 boenheter
68 030
2,7 %
Boligbebyggelse over 40 boenheter
91 000
2,7 %
Tilbygg som gir sekundærleilighet
8 370
2,7 %
0-20 m2
1 990
2,7 %
21-50 m2
4 810
2,7 %
51-100 m2
7 950
2,7 %
2. Tilbygg og påbygg bolig. Garasjer og
101-500 m2
12 030
2,7 %
uthus. Driftsbygninger i landbruket. (betales
501-1000
17 050
2,7 %
etter bruksareal)
Over 1000 m2
22 600
2,7 %
Ved hovedombygning foretas en skjønnsmessig vurdering av omfanget av gebyret.
Midlertidige bygg, som består inntil 2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.
0-250 m2
36 630
2,7 %
3. Andre bygg, næringsbygg, offentlige bygg 251-750 m2
68 030
2,7 %
(betales etter bruksareal)
Over 750 m2
88 950
2,7 %
Tilbygg under 100 m2
8 370
2,7 %
Midlertidige bygg, som består inntil 2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.
4. Bruksendring
For bruksendring betales gebyr etter punkt 1, 2 og 3 over.
0-100 m2
1 990
2,7 %
5. Riving
101-400 m2
3 560
2,7 %
(betales etter bruksareal)
Over 400 m2
9 420
2,7 %
Inntil 1000 m3
5 240
2,7 %
6. Vesentlig terrenginngrep
1001 - 5 000 m3
10 460
2,7 %
Over 5 000 m3
26 170
2,7 %
Teknisk anlegg i grunnen (VA og overvannsløsning)
17 800
2,7 %
Veganlegg og overvannsløsning
14 650
2,7 %
7. Vann, avløp, veg og parkeringsplass
Parkering under terreng
7 900
2,7 %
Parkering inntil 10 biler
3 350
2,7 %
Parkering over 10 biler
5 860
2,7 %
Arbeid som ikke kan måles i areal
3 140
2,7 %
Nabovarsel
300
8. Diverse tiltak
For kart og eiendomsinformsinformasjon som gis gjennom
eksterne formidlingstjenester (eks. E-torg og infoland) vil
det komme et tillegg, samt mva i tillegg.
9. Gjentatt forhåndskonferanse
Gjentatt forhåndskonferanse på samme tiltak
1 840
2,7 %
10. Behandling av igangsettings-tillatelse og
Gebyr for hver igangsettingstillatelse
endring av tillatelse
4 880
2,7 %
11. Dispensasjon for ethvert forhold
Dispensasjon som avgjøres administrativt
8 371
2,7 %
Dispensasjon fra byggegrense mot vei og som avgjøres
administrativt
12. Delingssaker

Dispensasjon som krever politisk behandling
Deling av en ny grunneiendom etter pbl:
I regulert område og for fradeling til offentlig vei, gate eller
jernbane-formål, per berørt eiendom
I uregulert område
Pr. ny grunneienendom i tillegg

Prisøkning
Pris 2021
(kr)
ekskl. mva
5 440
18 000
6 070
27 000
1 020
38 690
1 360
51 590
1 840
69 870
2 460
93 460
230
8 600
50
2 040
130
4 940
210
8 160
320
12 350
460
17 510
610
23 210

Pris 2021
inkl. mva.
18 000
27 000
38 690
51 590
69 870
93 460
8 600
2 040
4 940
8 160
12 350
17 510
23 210

990
1 840
2 400
230

37 620
69 870
91 350
8 600

37 620
69 870
91 350
8 600

50
100
250
140
280
710
480
400
210
90
160
80

2 040
3 660
9 670
5 380
10 740
26 880
18 280
15 050
8 110
3 440
6 020
3 220
300

2 040
3 660
9 670
5 380
10 740
26 880
18 280
15 050
8 110
3 440
6 020
3 220
375

50

1 890

1 890

130
230

5 010
8 601

5 010
8 601

3 140
29 590

59,2 %
2,7 %

1 860
800

5 000
30 390

5 000
30 390

2 620

2,7 %

70

2 690

2 690

7 850
730

27,4 %
2,7 %

2 150
20

10 000
750

10 000
750

Behandling etter jordloven

13. Konsesjonssaker

14. Midlertidig brukstillatelse

2 000

0,0 %

0

2 000

2 000

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

28 040

2,7 %

760

28 800

28 800

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

5 000

0,0 %

0

5 000

5 000

Enkle/ kurante konsesjonssaker. (Enkle/ kurante
konsesjonssaker er søknader om konsesjons ved erverv av
tilleggsarealer eller ubebygde mindre arealer i LNFområder)

2 000

0,0 %

0

2 000

2 000

Gebyr betales i henhold til forskrift om gebyr for
behandling av konsesjons -og delingssaker.

4 190
2,7 %
110
4 300
4 300
Gebyrene dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning og oppfølging.
Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunen av eget
tiltak eller på anmodning fastsette et passende gebyr.

16. Diverse bestemmelser

Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av
sammenlignbare saker. En slik søknad kan ikke fremsettes senere enn 3 uker fra mottatt faktura. Søknad om nedsettelse av gebyr
utsetter ikke betalingsfristen.
Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister reduseres gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og
matrikkelloven. Feilaktig utregnet gebyr kan rettes av eget tiltak.
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages ettersom dette kun er en oppfølging av prislisten vedtatt av
kommunestyret.
Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist og forvaltningslovens
regler gjelder.

17. Revisjon

Gebbyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandling.
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Kart og oppmåling
Betalingsregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider
1. Generelle bestemmelser
Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver,
1.1
rekvirent eller bestiller. Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Kommunen kan kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift jfr matrikkelforskriften § 16.
Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon i henhold til
eierseksjonsloven/ matrikkelloven. Kommunen kan kreve inn gjeldende tinglysingsgebyr når det gjelder saker hvor kommunen ikke rår over hele saksbehandlingen,
1.2
saker som kommer inn sent på høsten og må utsettes til neste sesong eller trinnvis feltutbygging, som kan foregå over flere år.
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
Ved bruk av matrikkellovens § 15 og matrikkelforskriften § 33 om arealoverføring er kjøper/selger ansvarlige for å framskaffe grunnlag for Kartverket v/tinglysningens
1.3
krav om dokumentavgift. Søker er også ansvarlig for å rydde opp i eventuelle heftelser som ligger på eiendommen, i forhold til kravet om at det ikke skal være
prioritetskollisjon på heftelser ved arealoverføring.
Gebyrene og aktuelle tinglysingsgebyr skal være betalt før det utstedes matrikkelbrev.
Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal
kommunen ved krav om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til fagkyndig bistand,
1.4
utskrives etterskuddsvis.
Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunen av eget tiltak eller på anmodning fastsette et
passende gebyr. Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av sammenlignbare saker. En slik
søknad kan ikke fremsettes senere enn 3 uker fra mottatt faktura. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages ettersom dette kun er en oppfølging av prislisten vedtatt av kommunestyret. Dersom gebyret fastsettes
skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist og forvaltningslovens regler gjelder.
Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister reduseres gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. Feilaktig utregnet gebyr
kan rettes av eget tiltak.
Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret under kommunestyrets budsjettbehandling.
For kart- og eiendomsinformasjon som gis gjennom eksterne formidlingstjenester (for eksempel e-Torg og Infoland) vil det komme et tillegg, samt mva.
Pris 2020
Prisøkning
Prisøkning
Pris 2021
Pris 2021
ekskl. mva
(%)
(kr)
ekskl. mva
inkl. mva.
Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det
er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må
utføre. Minstegebyr vil uansett være:
3 815
2,7 %
100
3 915
3 915
Timepris for tjenester beregnet etter medgått tid (minstegebyr min. 1 t. arb.).
Pris pr. time.
1 547
2,7 %
40
1 587
1 984

2. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 33-1)
2.1
Situasjonskart
Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider betales i henhold til satsene i
2.2
Geovekstavtalen. Uttakskostnadene faktureres i henhold til medgått tid. Pris pr. time.
Minstegebyr
2.3
Nabovarsel

Prislisten til Kart og oppmåling fortsetter på neste side.

Pris 2020
ekskl. mva
2 000

Prisøkning
(%)
0,0 %

1 547
618
300

2,7 %
2,7 %
0,0 %

Prisøkning
(kr)

Pris 2021
ekskl. mva
0
2 000

40
20
0

1 587
638
300

Pris 2021
inkl. mva.
2 500
1 587
638
375
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Pris 2020
Prisøkning
Prisøkning
Pris 2021
Pris 2021
3. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)
ekskl. mva
(%)
(kr)
ekskl. mva
inkl. mva.
Grunngebyr
14 846
10,0 %
1 480
16 326
16 326
Oppmålingsforretning for ny matrikkelenhet (eiendom) til
Tillegg pr dekar over 2 dekar
1 980
10,0 %
200
2 180
2 180
3.1
utbyggingsformål eller fradeling av eksisterende bebyggelse.
Pris per tomt fra nr 2
11 877
10,0 %
1 190
13 067
13 067
Gjelder også ved utsatt oppmålingsforretning.
Pris per tomt fra nr 7
8 908
10,0 %
890
9 798
9 798
Areal 0 - 199 m2
6 805
2,7 %
180
6 985
6 985
Oppmålingsforretning for tilleggsareal til eksisterende
Areal 200 - 500 m2
10 207
2,7 %
280
10 487
10 487
matrikkelenhet (eiendom).
Areal 500 - 1 000 m2
13 609
2,7 %
370
13 979
13 979
Arealoverføring over 500 m2 krever tillatelse etter Pbl.
3.2
Areal over 1 000 m2 etter
Grensejustering kan benyttes for inntil 5 % av den minste
medgått tid - minstegebyr
13 609
2,7 %
370
13 979
13 979
eiendommen, og maks 500 m2. Verdien på arealet må ikke
Hvor tilleggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, kreves det gebyr for hver fradelt parsell etter
oversige 1G.
ovenstående satser.

3.3

3.4
3.5

3.6

Grenselengde inntil 49 m
Oppmålingsforretning over hel eller deler av eksisterende grense
for en matrikkelenhet, som ikke tidligere er koordinatbestemt.
Grenselengde 50 - 200 m
Skal hele matrikkelenheten måles opp og det må holdes en
oppmålingsforretning skal det betales gebyr etter 3.1.
Grenselengde over 200 m etter
medgått tid - minstegebyr.

Oppmålingsforretning over punktfeste.

Uten markarbeid pr.
punktfeste
Med markarbeid pr. punktfeste

Grensepåvisning.
For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt
målebrev / matrikkelbrev eller eiendomskart av tilfredsstillende
standard. Uten oppmålingsforretning.

3.8

Matrikkelbrev inntil
Utstedelse av matrikkelbrev.
10 sider
Endring i maksimalsatsene reguleres av Kartverket i takt med den
årlige kostnadsutviklingen i henhold til matrikkelforskriften § 16.
Matrikkelbrev over 10 sider

160

6 088

6 088

9 846

2,7 %

270

10 116

10 116

9 846

2,7 %

270

10 116

10 116

3 815

2,7 %

100

3 915

3 915

7 839

7 839

Per punkt
1 500

2,7 %

40

1 540

1 540

175

0,0 %

0

175

175

350
0,0 %
0
Oppretting av anleggseiendom/volumeiendom. Beregnes etter 3.1.
Matrikulering av umatrikulert grunn. Tildeling av g/bnr på eiendommer som har benevnelse 0/0 i matrikkelkartet. Beregnes etter anvendt tid.
Føring av privat grenseavtale med koordinatfestede eksisterende grenser.
Registrering av jordsameie. Beregnes etter anvendt tid.

350

350

Pris 2020
ekskl. mva

4. Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsseksjonering (§ 7)
4.1

Eierseksjonering, to bruksenheter

4.2

Per bruksenehet fra nr 3
Dersom seksjonering medfører merarbeid ved ufullstendig søknad, vil det faktureres for per
medgåtte time, jfr. pkt 1.11. Alternativt blir søknad sendt i retur og ikke behandlet.

4.3

Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon

Digitale kartdata

Prisøkning
(%)

Prisøkning
(kr)

Pris 2021
inkl. mva.

10,0 %
10,0 %

1 030
50

11 340
566

11 340
566

1 031

10,0 %

100

1 131

1 131

Prisøkning
(%)

Prisøkning
(kr)

Pris 2021
ekskl. mva

Pris 2021
inkl. mva.

Grunnpris + kr 8,0 pr dekar
1 588

2,7 %

Pris 2020
Prisøkning
6. Andre tjenester
ekskl. mva
(%)
6.1
Eiendomsmegleroppdrag, gebyr pr. oppdrag (Pris + mva)
2 772
-17,0 %
6.2
Fellingsavgift for hjortevilt settes til de enhver tid gjeldende maksimalpriser bestemt av Direktoratet for naturforvaltning.
6.3
Leie av grevlingfelle
0
0
Fallviltmannskapets bevitnelse av grevlingskade i yngletid (felle kan kun lånes ut i yngletid når
6.4
0
0
skaden er bevitnet av fallviltmannskap og skadeforebyggende tiltak er gjennomført).
6.5

Pris 2021
ekskl. mva

10 310
516

Pris 2020
ekskl. mva

5. Gebyrer for digitale kartprodukter
5.1

2,7 %

7 629
2,7 %
210
Oppmålingsforretning/matrikkelføring uten markarbeider betales med 65 % av ovenstående satser.
Gebyrer når deler av oppmålingsforretning utføres av andre enn kommunen.
Fremskaffe datagrunnlag
25 %
Varsling og
15 %
oppmålingsforretningsmøte
Ved gebyrberegning nyttes følgende satser for de ulike delene av
Tekniske arbeider og
arbeidene og satser i punkt 3.1 – 3.6.
35 %
dokumentasjon
Registerarbeidene
25 %
(sluttarbeidene)
Opprettelse av matrikkelenhet over 100 dekar som det ikke er økonomisk forsvarlig å holde oppmålingsforretning på. Beregnes etter medgått tid.

3.7

3.9
3.10
3.11
3.12

5 928

Benyttelse av fallviltmannskap til fanging og avlivning av grevling (fallviltmannskap bistår kun
når det er skade på hus eller eiendom av økonomisk betydning)

0

0

40

1 628

2 035

Prisøkning
Pris 2021
(kr)
ekskl. mva
-472
2 300

Pris 2021
inkl. mva.
2 875

0

800

1 000

0

800

1 000

0

3 200

4 000
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Feie- og tilsyn
Tjeneste
Feiegebyr pr. pipeløp
Tilsynsgebyr pr. pipeløp

Pris 2020
Pris 2021
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr) ekskl. mva
265
-5,0 %
-13,24505
252
132
-5,0 %
-6,59945
125

Pris 2021
inkl. mva.
315
157

Pris 2020
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)
2 509
7,5 %
188,21
2 189
7,5 %
164,16
1 095
7,5 %
82,11
820
7,5 %
61,52
1 073
7,5 %
80,51

Pris 2021
inkl. mva.
3 372
2 941
1 471
1 102
1 154

Renovasjon
Tjeneste
Standardabonnement - årsgebyr
Standardabonnement med mindre beholder (80 liter) - årsgebyr
Hytterenovasjon - renovasjonsgebyr for hytter og fritidsboliger - årsgebyr
Hytter og fritidsboliger med fritak i vinterhalvåret - årsgebyr
Tilsynsgebyr (tilsyn med næringsavfall). Beregnes på grunnlag av medgått tid, pris pr. time.

Pris 2021
ekskl. mva
2 698
2 353
1 177
882
1 154

Standardabonnement består av:
140 liter restavfallsbeholder - som tømmes annenhver uke
140 liter papirbeholder - som tømmes hver fjerde uke
Sekk for plastemballasje - som tømmes hver fjerde uke
Det er mulig å ha andre beholderstørrelser etter behov. Årsgebyret justeres etter beholderstørrelse og hvor mange som deler beholdere.
Renovasjonsgebyret består av fire deler:
G
= Grunngebyr (belastes hver boenhet)
PA
= Papir, papp og kartonger (belastes hver boenhet)
PL
= Plastgebyr (belastes hver boenhet)
R
= Restavfall og matavfall

Tjeneste
Beholderstr. (liter)
80 R
140
140
240
240
240
360
360
360
360
660
660
660
660
660
660
660
660

Tjeneste

2020, kr pr. boenhet
Antall
boenheter
1
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8

R-gebyr PA-gebyr PL-gebyr G-gebyr
762
112
115
1 201
1 082
112
115
1 201
542
112
115
1 201
1 806
112
115
1 201
903
112
115
1 201
602
112
115
1 201
2 745
112
115
1 201
1 373
112
115
1 201
915
112
115
1 201
687
112
115
1 201
4 642
112
115
1 201
2 320
112
115
1 201
1 548
112
115
1 201
1 161
112
115
1 201
929
112
115
1 201
774
112
115
1 201
663
112
115
1 201
580
112
115
1 201

Pris 2019 Prisøkning Prisøkning
Pris 2021
Pris 2021
ekskl. mva
(%)
(kr)
2021, kr pr. boenhet
ekskl. mva
inkl. mva.
Gebyr pr. år
pr. boenhet
R-gebyr PA-gebyr
PL-gebyr
G-gebyr
Gebyr pr. år pr. boenhet
2 189
7,5 %
164
819
120
124
1 291
2 353
2 941
2 509
7,5 %
188
1 163
120
124
1 291
2 698
3 372
1 969
7,5 %
148
582
120
124
1 291
2 117
2 646
3 234
7,5 %
243
1 942
120
124
1 291
3 476
4 345
2 330
7,5 %
175
971
120
124
1 291
2 505
3 131
2 030
7,5 %
152
648
120
124
1 291
2 182
2 727
4 172
7,5 %
313
2 951
120
124
1 291
4 485
5 606
2 800
7,5 %
210
1 476
120
124
1 291
3 010
3 763
2 343
7,5 %
176
984
120
124
1 291
2 518
3 148
2 114
7,5 %
159
738
120
124
1 291
2 272
2 840
6 069
7,5 %
455
4 990
120
124
1 291
6 524
8 155
3 748
7,5 %
281
2 494
120
124
1 291
4 029
5 036
2 975
7,5 %
223
1 664
120
124
1 291
3 198
3 997
2 588
7,5 %
194
1 248
120
124
1 291
2 782
3 478
2 356
7,5 %
177
998
120
124
1 291
2 532
3 166
2 201
7,5 %
165
832
120
124
1 291
2 366
2 958
2 090
7,5 %
157
713
120
124
1 291
2 247
2 809
2 008
7,5 %
151
624
120
124
1 291
2 158
2 698

Årsgebyr container/brønn

Pris
2020
Pris 2021
ekskl.
Prisøkni Prisøkni ekskl.
Pris 2021
Volum (liter)
mva
ng (%)
ng (kr)
mva
inkl. mva.
4 000
container
29 501
7,5 %
2 213
31 714
39 642
6 000
container
41 541
7,5 %
3 116
44 656
55 820
8 000
container
52 460
7,5 %
3 934
56 394
70 493
1 000
m³ *)
7 769
7,5 %
8 352
10 440
1 300
brønn
10 099
7,5 %
757
10 856
13 570
3 000
brønn
23 285
7,5 %
1 746
25 031
31 289
5 000
brønn
38 803
7,5 %
2 910
41 713
52 141
*) Gjelder pris m³ på nye størrelser.

Momspliktig
? Svar Ja eller
Nei

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Septik
Tjeneste

Slamavskillere*

Minirenseanlegg

Ekstratømminger
Behandlingsgebyr
renseanlegg

Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 2. år)
Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 3. år)
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 2. år), volum inntil 4 m3
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 3. år), volum inntil 4 m3
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute)
Fastgebyr pr. boenhet
Tømme- og behandlingsgebyr, volum inntil 5 m3
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m3
Fastgebyr pr. boenhet/fritidseiendom (tømming hvert 3. år)
Tømme- og behandlingsgebyr, volum inntil 5 m3
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m3
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute)
Tømmevolum 0 - 3 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)
Tømmevolum 3,1 - 5 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)
Tømmevolum 5,1 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)
Tømming utover 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg), pris pr. m3
Pris pr. m3 levert septikslam

Søknad om utslippstillatelse, løsning i samsvar med kommunens forskrift
Søknad om utslippstillatelse, løsning ikke i samsvar med kommunens forskrift
Søknad om utslippstillatelse, større enn 50 pe (personekvivalenter),
tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer
Mindre endring/omgjøring av tillatelse
Søknad om utslipps-/påslippstillatelse av olje- og/eller fettholdig avløpsvann fra næring
Behandling av utslipp/
påslippstillatelse av avløp og industri, grunngebyr
fra næring og industri
tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer
Behandlingsgebyr for
utslippstillatelse for
mindre avløpsanlegg
inntil 2000 pe

Tilsyns- og kontrollgebyr (utslipp og påslipp)
Kontroll
Kontroll av utslipp av olje/eller fett fra næring og industri
Tilsyn

Gebyr for tilsyn av mindre avløpsanlegg <2 000 pe

Pris 2020
Pris 2021
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr) ekskl. mva
1 205
-10,0 %
-121
1 084
807
-10,0 %
-81
726
911
-10,0 %
-91
820
86
-10,3 %
-9
77
607
-10,1 %
-61
546
56
-9,6 %
-5
51
759
0,0 %
0
759
1 537
-10,0 %
-154
1 383
1 025
-10,1 %
-103
922
285
-10,1 %
-29
256
726
597
51
758
0,0 %
0
758
1 201
-10,0 %
-120
1 081
1 359
-10,0 %
-136
1 224
1 612
-10,0 %
-161
1 451
211
1,1 %
2
213

Pris 2021
inkl. mva.
1 355
908
1 025
96
683
64
949
1 729
1 153
320
908
746
64
948
1 352
1 529
1 814
266

263
4 013
7 447
7 447
1 034

-0,2 %
-10,0 %
-10,0 %
-10,0 %
-10,0 %

0
-401
-745
-745
-103

263
3 612
6 702
6 702
930

329
3 612
6 702
6 702
930

2 290

-10,0 %

-229

2 061

2 061

4 013

-10,0 %

-401

3 611

3 611

1 033

-10,0 %

-103

930

930

Pris 2020
Pris 2021
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr) ekskl. mva

Pris 2021
inkl. mva.

978

2,4 %

23

1 001,90

1 252

2 927

2,4 %

70

2 997,26

2 997

Pris 2020
Pris 2021
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr) ekskl. mva
1 650
0,0 %
0
1 650
25,84
3,7 %
1,0
26,80

Pris 2021
inkl. mva.
2 063
34

* Boligeiendom tømmes hvert 2 år.
Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller, samt fritidseiendommer tømmes hvert 3. år.
Gebyr kreves inn årlig sammen med øvrige eiendomsgebyrer.

Avløp
Tjeneste
Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet)
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 *

* Ved a vregni ng etter a rea l s ti pul eres kl oa kkmengden ti l 3 m3 pr. m2 beregnet a rea l (BA) for bol i gei endommer. Næri ngs ei endommer a vregnes etter må l t forbruk (va nnmå l er).

Tilleggsgebyrer
Tilleggsgebyr - Sammensetning KOF, pris pr. m3 etter avtale
Tilleggsgebyr - Kontroll av utslipp av avløp fra næring og industri
Tilleggsgebyr - Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg inntil 2000 pe

Pris 2020
Pris 2021
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr) ekskl. mva
12,96
2,4 %
0
13,27
958
2,4 %
23
981,49
2 899
2,4 %
70
2 968,45

Pris 2021
inkl. mva.
16,58
1 227
2 968

Tilknytningsgebyr
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA)
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg)
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)

Pris 2020
Pris 2021
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr) ekskl. mva
337
2,4 %
8
345
40 000
2,5 %
1 000
41 000
337
2,4 %
8
345

Pris 2021
inkl. mva.
431
51 250
431

Tilskuddsordning for private ledningsanlegg for vann og avløp (tilknytning til offentlig ledningsnett) *)
Avløp - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av
kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til:
Vann - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av
kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til:
Vann og avløp - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 80.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil
2/3 av kostnadene over 80.000 kroner (inkl. mva) begrenset oppad til:
*) Forutsetter et politisk vedtak om midler til tilskudd. Gjelder kun eksisterende bebyggelse - ikke nybygg.

Maksbeløp
2020, kr

Maksbeløp
2021, kr

50 000

50 000

50 000

50 000

80 000

80 000
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Gebyr for graving i kommunal veg og/eller grunn
Generelle bestemmelser
Det må søkes om gravetillatelse for fremføring av kabler, ledninger og graving i offentlig veg og/eller grunn. Her er noen stikkord om hva det må søkes
om:
- Å fjerne masser (grave, hogge tre, sprenge og liknende)
- Legge i fra seg masser (tømmer, stein, container, stillas, byggemateriell)
- Etablere ledningsanlegg av alle slag (telefon, strøm, løpestreng, vann- og avløpsledning).
Retningslinjene og skjema er laget på grunnlag av Vegloven § 32 og § 57, som gjelder over, under eller langs offentlig veg. Loven dekker også området
innenfor 3 meter fra vegkant. Det er tre års sperrefrist på veger som har fått ny asfalt. Graving i disse gatene vil bli krevd for utvidet asfaltering og
forringelsesgebyr hvis det gis tillatelse.
Pris 2020
Pris 2021
Pris 2021
Tjeneste
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr) ekskl. mva
inkl. mva.
Gebyr for behandling av søknad om arbeidsvarsling
1 060
69,8 %
740
1 800
1 800
Gebyr for behandling av søknad om graving i kommunal veg og/eller grunn
2 967
58,4 %
1 733
4 700
4 700
1 250
1 250
1 250
Gebyr for behandling av søknad om arbeidstillatelse
Kontrollgebyr, pris pr kontroll
800
56,3 %
450
1 250
1 250
Gebyr for manglende innsendt ferdigattest
800
800
800
Gebyr for manglende ferdigstilling av arbeid i kommunal veg og/eller grunn +
kommunens faktiske omkostninger
Gebyr for ulovlig graving
Gebyr for manglende tilbakestillelse etter ulovlig arbeid på kommunal veg og/eller
grunn + kommunens faktiske omkostninger

9 000

66,7 %

7 000
6 000

7 000
15 000

7 000
15 000

30 000

30 000

30 000

Nannestad idrettshall
Generelle bestemmelser
Hallen leies kun ut til foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund som har kyndig trener/veileder til stede.
Lørdag og søndag leies Nannestadhallen kun ut til berammede kamper og arrangementer.
Tjeneste
Leie av en bane med ett sett garderober
Arrangement, 1 eller 2 baner **)
Leie av klatrevegg*
Leie av styrkerom/spinning

Mandag - Fredag
Pris pr. time
Lørdag- Søndag
Pris pr. bane pr. døgn
Leien inkl. garderober, møterom og kiosk
(evt. bruk av fredag til rigging avtales spesielt).
Mandag - Fredag
Pris pr. time
Mandag - Fredag
Pris pr. time

Pris 2020
Pris 2021
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr) ekskl. mva
179
2,7 %
5
184
1 783
2,7 %
48
1 832

179
179

2,7 %
2,7 %

5
5

184
184

Pris 2021
inkl. mva.
184
1 832

184
184

*) Bruk a v kl a trevegg krever a t det er vei l eder med bra ttkort til s tede.
**) Det vi l bl i fa kturert for renhol d ders om det er behov for mer renhol d enn a l l erede opps a tte timer, el l er ved a t l oka l ene l everes til ba ke i en s tand s om krever utvi det renhol d.

Nannestad kunstgressbane
Pris pr. time
Pris pr. time
Pris pr. time

Pris 2020
Pris 2021
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr) ekskl. mva
1 036
2,7 %
28
1 064
722
2,7 %
19
741
361
2,7 %
10
371

Pris 2021
inkl. mva.
1 064
741
371

Pris pr. time

Pris 2020
Pris 2021
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr) ekskl. mva
180
2,7 %
5
184

Pris 2021
inkl. mva.
184

Tjeneste
Leie av kunstgressbane

Mandag - Søndag
Mandag - Søndag
Mandag - Søndag

1/1 bane
1/2 bane
1/4 bane

Maura-hallen
Tjeneste
Leie av Maura-hallen

Mandag - Søndag

Leie av arealer på skoler og barnehager
Generelle bestemmelser
Det vises til reglement for utleie av lokaler i skoler, barnehager og andre kommunale bygg, og gjeldende instrukser, rutiner og eventuelle ordensregler for det enkelte bygg.
Pris 2020
Pris 2021
Pris 2021
Tjeneste
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr) ekskl. mva
inkl. mva.
Mandag - Fredag
Pris pr. time
148
2,7 %
4
152
152
Lørdag- Søndag
Pris pr. time
254
2,7 %
7
261
261
Leie av klasserom
Mandag - Fredag
Pris per dag
1 037
2,7 %
28
1 065
1 065
Lørdag- Søndag
Pris per dag
1 781
2,7 %
48
1 829
1 829
Mandag - Fredag
Pris pr. time
318
2,7 %
9
327
327
Lørdag- Søndag
Pris pr. time
615
2,7 %
17
631
631
Leie av kjøkken på skolen
Mandag - Fredag
Pris per dag
2 226
2,7 %
60
2 286
2 286
Lørdag- Søndag
Pris per dag
4 303
2,7 %
116
4 419
4 419
Mandag - Fredag
Pris pr. time
297
2,7 %
8
305
305
Lørdag- Søndag
Pris pr. time
424
2,7 %
11
435
435
Leie av gymsal
Mandag - Fredag
Pris per dag
2 077
2,7 %
56
2 133
2 133
Lørdag- Søndag
Pris per dag
2 968
2,7 %
80
3 048
3 048
Mandag - Fredag
Pris pr. time
318
2,7 %
9
327
327
Lørdag- Søndag
Pris pr. time
636
2,7 %
17
653
653
Leie av "spesialrom", som f.eks. sløyd/tekstilrom
Mandag - Fredag
Pris per dag
2 226
2,7 %
60
2 286
2 286
Lørdag- Søndag
Pris per dag
4 451
2,7 %
120
4 572
4 572
Mandag - Fredag
Pris pr. time
371
2,7 %
10
381
476
Eventuell renholds- og/eller vaktmester-tjeneste.
Lørdag- Søndag
Pris pr. time
742
2,7 %
20
762
953
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Vann
Tjeneste
Nannestad kommunale vannverk
Nannestad kommune, Tlf. 66 10 50 00
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA)
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg)
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)
Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet)
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 *
Ulovlig hagevanning og landbruksvanning

Pris 2020
Pris 2021
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr) ekskl. mva

170
28 390
170
1 050
17,40
2 000

5,3 %
5,1 %
5,3 %
0,0 %
6,8 %
2,4 %

9
1 437
9
0
1
48

179
29 827
179
1 050
18,58
2 048

Pris 2021
inkl. mva.

224
37 284
224
1 313
23,23
2 560

* Ved a vregni ng etter a rea l s tipul eres kl oa kkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet a rea l (BA) for bol i gei endommer. Næri ngs ei endommer a vregnes etter må l t forbruk (va nnmå l er).

Tjeneste
Gimilvann BA
Formann:
Dagfinn Døhlen
Tlf. 92 47 86 24
Regnskap:
Leira regnskap, PB 2, 2022 Gjerdrum
Tlf. 97 99 85 67
Tilknytningsgebyr - Grunnpris, pris pr. m2 BA
Årsavgift ved måler - Fast avgift inkl. leie av måler + avgift pr. m3 registrert mengde
Årsavgift ved måler - I tillegg til punktet over; avgift pr. m3 registrert mengde
Årsavgift ved måler - Separat leie av vannmåler
Årsgebyr - Fast avgift, en boligenhet
Årsgebyr - Tillegg boenhet 2, 3, osv.
Årsgebyr - Tillegg pr. person

Pris 2020
Pris 2021
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr) ekskl. mva

135
1 600
6,50
250
1 350
500
325

0,0 %
5,5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

0
88
0
0
0
0
0

Pris 2021
inkl. mva.

135
1 688
6,50
250
1 350
500
325

169
2 110
8,13
313
1 688
625
406

* Egne s a ts er for gå rds dri ft o.a.
** Pri s ene er gjel dene fra 01.07.2020

Felles for vann og avløp
Tjeneste

Pris 2020
Pris 2021
ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr) ekskl. mva

Pris 2021
inkl. mva.

Vannmålerleie pr. år (dim inntil 1 1/2'')
Vannmålerleie pr. år DN 100
Vannmålerleie pr. år inntil DN 200
Vannmålerleie pr. år DN 80 - 100 Combi
Vannmålerleie pr.år DN 150 Combi
Tilleggsgebyr - Manglende vannmåleravlesning
Tilleggsgebyr - Avlesning av vannmåler utført av kommunen, pris pr. time (minimum 1 time)**
Tilleggsgebyr - Kommunal bytting av skadet vannmåler, pris pr. time (minimum 1 time) **
Tilleggsgebyr - Plombering, pris pr. time (minimum 1 time) **
Tilleggsgebyr - Kontroll av vannmåler der feil ikke overstiger 5 %
Tilleggsgebyr - Kontrollgebyr ***

278
1 696
2 517
3 236
4 725
742
979
558
979
954
954

2,4 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %
2,4 %

7
41
60
78
113
18
23
13
23
23
23

285
1 737
2 578
3 314
4 838
760
1 002
571
1 002
977
977

356
2 171
3 222
4 142
6 048
950
1 253
714
1 253
1 221
1 221

Ulovlig arbeid på på eks. vann- og/eller avløpsnett + kommunens faktiske omkostninger
Tilleggsgebyr - Abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av vann/avløpsledning
innen gitt frist**

9 784

2,4 %

235

10 019

12 524

* Ved a vregni ng etter a rea l s tipul eres kl oa kkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet a rea l (BA) for bol i gei endommer. Næri ngs ei endommer a vregnes etter må l t forbruk (va nnmå l er).
** Vurderes etter medgå tt tid.
*** Kommunen ha r rett til å foreta kontrol l a v ei endommens va nn-og a vl øps a nl egg, og a l l e forhol d s om ka n ha betydni ng for gebyrberegni ngen for en ei endom.
Ei er pl i kter å medvi rke ti l dette.
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Vedlegg 11. Revidert handlingsplan for avløp
Handlingsplan 2021-2024 AVLØP
Utbedre innlekking og feilkoblinger - Kjøpe ekstern tjeneste
(avdekke feil/foreslå tiltak)
Separere vann- og spillvannsledninger i felleskummer til
separate kummer. Utføred årlig avhengig av kapasitet
Sanering av VA ledninger Løken II
Øyungsvegen ledningsnett
Utbedring av kummer
Avklokkering Røtterudmoen
Ny sump til Grevlingvegen PS
Løken 2 - utbedring av avløpsnett og kummer
Ny PS Rådyrvegen
Ny PS Otervegen
Separering av fellesledninger Kneppe
SUM

2021
2 000 000

2022
2 000 000

2023
2 000 000

2024

SUM

2 000 000

8 000 000

2 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000
0
500 000 4 500 000 4 000 000
3 500 000
0
0 8 500 000
2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000
6 000 000 7 000 000
0
0
0 1 500 000
0
0
1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
0 2 500 000 1 000 000
0
0
0 3 500 000
0
800 000 5 500 000 4 500 000
17 500 000 21 300 000 24 500 000 27 000 000

13 000 000
9 000 000
12 000 000
10 000 000
13 000 000
1 500 000
6 000 000
3 500 000
3 500 000
10 800 000
90 300 000

Handlingsplan for vann og avløp 2021-2024 ble vedtatt i kommunestyret i
september 2020, PS76/20. Handlingsplanen for vann og avløp er hensyntatt i
handlingsprogram 2021-2024 for Nannestad kommune.

Vedlegg 12. Revidert handlingsplan for vann
Handlingsplan 2021-2024 VANN
Utskifting av ledningsnett. Ledningsnett tas hovedsakelig
over investering, men må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Utskiftstakt:
Reduksjonskummer i Holkebylia/Lauvåslia
Rehabilitering Holkebylia HB
Sonevannmålere
Div. korte ledninger
Ny ledning Møllestad- Snatthøgen 400mm
Sjonken vannbehandlingsanlegg
Reservevann Nordmoen
Styringsventil Åsvegen
Åsvegen - noen strekninger som er tenkt utskiftet
Røtterudmoen
Separering av felles ledninger Kneppe
Rørtrekking 500mm Rostadmoen-Engervegen ca 8km
SUM

2021

2022

2023

2024

2 500 000 3 500 000 5 000 000 5 000 000
2 500 000
0
0
0
2 000 000
0
0
0
1 000 000 2 000 000 2 500 000 1 500 000
2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 000 000
0 5 000 000 3 000 000 5 000 000
5 000 000 5 000 000 3 000 000 1 500 000
3 000 000 2 500 000 1 000 000
0
2 500 000 1 500 000
0
0
2 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000
3 500 000 2 500 000
0
0
0
800 000 3 000 000 4 500 000
3 500 000 3 000 000 4 500 000 4 500 000
29 500 000 30 300 000 29 000 000 27 000 000

Handlingsplan for vann og avløp 2021-2024 ble vedtatt i kommunestyret i
september 2020, PS76/20. Handlingsplanen for vann og avløp er hensyntatt i
handlingsprogram 2021-2024 for Nannestad kommune.

SUM

16 000 000
2 500 000
2 000 000
7 000 000
10 500 000
13 000 000
14 500 000
6 500 000
4 000 000
10 000 000
6 000 000
8 300 000
15 500 000
115 800 000
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Vedlegg 13. Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten
2021
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Vedlegg 14. Innmeldte behov fra virksomhetene

TOTALE BEHOV
BARNEVERN
Leasing av 1 bil
Utskiftning av 4-6 stasjonære pcèr til bærbare
Totalt barnevern
SKOLE
100 % ledelsesressurs. 50 % på Kringler-slattum
og 50 % på Eltonåsen
30 % økt logoped
Ekstra behov for lærere/assistenter på flere
skoler. 1-2 ressurser
2 x 50 % stilling ressursteam skolemiljø
Vedlikehold aktivitetspark Kløvberget
Prosjektorer og smartboard på flere skoler
Ny ribbevegg på Kringler-slattum og Preståsen
Skolemateriell/bøker pga økt elevtall
PP-rådgiver 100 %
Elev PC 1- 4 trinn
Totalt skole
BARNEHAGE
40 % styrer i Midbygda barnehage
40 % styrer i Bjerke barnehage
40 % styrer i Åsgreina barnehage
Økt ressurs til barn med særsilt behov
Kursmidler , kompensasjon for bortfall av
statlige midler
Delvis kompensasjon for inntektsbortfall
moderasjonsordninger
Total barnehage
KULTUR
Etablering og leie av SOMA - dataverktøy for
utekontaktene
Driftsmidler til SLT arbeid. Midler overført i
rammetilskuddet
Romerikes råeste
Deflatorjustert tilskudd til løypekjørelaget
Strøm til lysløypen på Preståsen
Lisenser til organisasjoner som Tono, Gramo.
Leasing av bil til virksomheten
Totalt kultur
FOREBYGGENDE HELSEVERN
Frikjøp av helsesykepleier til smittesporing
Psykisk helsearbeider for ungdom
Totalt Forebyggende helsevern

2021

2022

2023

2024

40 000
55 000
95 000

-

-

-

1 000 000
165 000

-

-

-

800 000
500 000
800 000
240 000
130 000
450 000
550 000
4 635 000

500 000
100 000
270 000
500 000
1 370 000

120 000
120 000

120 000
120 000

300 000
300 000
300 000
750 000

-

-

-

100 000

-

-

-

375 000
2 125 000

-

-

-

25 000
20 000
13 000
58 000

30 000
20 000
13 000
63 000

35 000
10 000
13 000
58 000

-

-

-

35 000
20 000
50 000
13 000
25 000
35 000
80 000
258 000
375 000
700 000
1 075 000
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TOTALE BEHOV FORTS.
STØTTETJENESTEN
Bruker ved Myrstad 10 ferdig med
videregående skole. 50 % stilling
Styrking av ambulerende ressursteam som
overflyttes til Rus- og psykisk helse. 1,40 %
stilling
Styrking av samtalebehndlere ved Rus - og
pyskisk helsetjenste. 1 årsverk
Tidligere 2:1 bemanning, flyttes tilbake til
kommunen. Økt behov ambulerende
ressusteam 60 %
Kompetansetiltak kriseteam
Totalt Støttetjenesten
HELSE
Styrking sykepleier på dag/kveld/ natt
korttidsenhet 1,5 årsverk
Forsterket skjerming 1. etg. Øst. 4,87 årsverk
helsefagarbeidere
Styrking sykepleier 1,9 årsverk natt hele 2.etg.
(inkl. korttidsenhet)
Økning av stilling ergoterapeut med 0,3 årsverk
(fra 0,7 til1,0 årsverk)
Portør/servicemedarbeider 0,5 årsverk (i tillegg
til 0,2 som etter tidl. avtale skulle vært
overført fra Kommunal drift)
Styrking av sykehjemslegetjenesten
korttidsavdelingen 20 % stilling
Totalt Helse
KOMMUNAL DRIFT
Økning ØRBR
Eiertilskudd 110 Øst
Holter barnehage to avdelinger 369 kvm *1202.
Bhg krever mer renhold enn skole og adm.
bygg.
Bjerke bhg utv. 76 kvm
Midtbygda bhg utv. 76 kvm
Universell utforming Preståsen skole, økte
kostnader til energi (snøsmelteanlegg) - samt
økte kostn til rydding snø (ikke tatt med)
O-områder i Engelsrudhagen Vest; Friområder skitrasé. Det er store områder her som blir
overført til kommunal eiendom, og som må
holdes nede to ganger i året.
KD overtar vedlikehold av veger etter hvert
som utbyggere er ferdig med dem og vi har
godkjent overtakelsen. Rosenfinkvegen er tatt
over i 2020 pluss Fururingen.
Tømming av sandfang
Ny avtaler innenfor snørydding kan medføre
betydelig økte kostnader. Foreløpig usikkert
anslag settes til 3 mill.kroner årlig på
formålsbygg og veg.

2021

2022

2023

2024

345 000

-

-

-

968 000

-

-

-

712 000

-

-

-

450 000
30 000
2 505 000

-

-

-

975 000

-

-

-

2 700 000

-

-

-

1 300 000

-

-

-

195 000

-

-

-

300 000

-

-

-

250 000
5 720 000

-

-

-

716 000

-

-

-

46 000

-

-

-

52 000

-

-

-

50 000

-

-

-

50 000
300 000

-

-

-

1 452 000

-

-

-

828 000

222 000
46 000
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TOTALE BEHOV FORTS.
Etterslep på kostnader til Stena - henting av
kommunalt avfall. Budsjett 312.000 kroner mot
et regnskap i 2018 på 1.177 mill. kroner. Økte
kostnader til bl.a. brønner.
Borggården- Kommunehus, utkrasing av fuger
og generelt vedlikehold, lufting
Servicemedarbeider sykehjem (egen ressurs).
Personalansvar legges til Trude (Helse). 50 %
hvorav 20 % gjelder tømming av avfall.
Innregulering varmeanlegg sykehjem +
tetningslister, fylling av vinduskarmer, etc.
Branttetting av flere bygg (NUS. Sykehjem,
m.fl.)
Økte avfallskostnader grunnet ønske om flere
kommunale avfallsdunker (både for hund og
sentrale strøk)
Avsette midler til digitalisering. Usikker på om
det skal kjøpes inn tjenester eller om det bør
ansattes egen ressurs. Jeg har bare satt opp et
estimat, men dette er viktig å prioritere. Deles
med selvkost? Felles satsning?
Sitteklippere bør skiftes ut da de ikke er
lønnssomme å reparere. Utskiftning en i året til
alle er skiftet ut.
Kantklipper (4 stk) + løvblåsere (batteridrevne)
Highspeed på skoler
Digitalisering, sensorteknologi
Støvsugere - alltid noen som ryker (også små
roboter vil bli vurdert)
IT-utstyr (minipad til IK-bygg)
Støttetjenesten: Sette opp en fugleredehuske
ved Prestmosen omsorgs og avlastningsbolig (
huske + montering )
Støttetjenesten: Behov for ny nattevaktseng i
Skogdueveien, kontorpult og hyller i varg + nye
stoler og bord på basen til Miljøtjenesten
Totalt Kommunal drift
KOMMUNAL FORVALTNING
Klima- og miljøtiltak - tiltak på handlingsplan
Totalt Kommunal forvaltning

2021

2022

2023

2024

865 000

-

-

-

150 000

-

-

-

245 000

-

-

-

150 000

-

-

-

300 000

-

-

-

128 000

-

-

-

300 000

-

-

-

60 000

60 000

600 000

60 000

10 000

10 000

10 000

10 000

200 000

200 000

200 000

200 000

20 000

20 000

20 000

20 000

12 000

12 000

12 000

12 000

6 379 021

304 022

844 023

304 024

200 000
200 000

-

-

-

45 000

70 000

60 000

Nannestad kommune 163
Handlingsprogram 2021-2024

Vedlegg 15. Virksomhetenes foreslåtte kutt
TOTALE FORESLÅTTE KUTT
BARNEVERN
Reduksjon av kjøp fra private aktører hjelpetiltak
Reduksjon av kjøp fra private aktører veiledning i fosterhjem
Totalt Barnevern
NAV
Reduksjon bosetting av flyktninger
Vakant stilling
Totalt NAV
SKOLE
Halvårsvirkning av færre elever på eksterne
tiltak
Reduksjon i antall elever i andre kommuner
Avvikle åpent småbarnstreff
Fjerne 2 x miljøterapeuter på skolene
Kutte assistentstillinger på SU avdelingen på
NUS
Sette inn vikarer ved korttidsfravær
Totalt skole
BARNEHAGE
Lekeressurser - prosjektet er avsluttet
Øke kostpenger emd 50 kr pr/mnd i tillegg til
deflator
Redusere kjøkkenassistentene med 20 % i
hver barnehage
Totalt barnehage
KULTUR
Holde 50 % stilling ved kulturskolen vakant
Kutt i støtten til løypekjørelaget
Kutt i støtten til Holterhallen
Avslutte lyssettingen av lysløypen på
Preståsen
Kutt i støtte til barn- og ungdomstiltak
(kultur)
Kutt i støtte til barn- og ungdomstiltak
(idrett)
Avslutte deltakelse i kunstdatabase (avtale
utløper november 2022)
Totalt Kultur
FOREBYGGENDE HELSEVERN
Ubenyttede midler samlet
Kutte 1/2 stilling familieveileder
Kutte 1/2 stilling familieveileder
Kutte 1/2 stilling familieveileder
Kutte 1/2 stilling familieveileder
Totalt forebyggende helsevern

2021

2022

2023

2024

-300 000

-100 000

-100 000

-

-1 200 000
-1 500 000

-1 500 000
-1 600 000

-100 000

-

-500 000
-800 000
-1 300 000

-

-

-

400 000
500 000
158 000
1 000 000

166 000
-

174 000
-

183 000
-

500 000
500 000
3 058 000

166 000

174 000

183 000

50 000

-

-

-

200 000

-

-

-

330 000
580 000

-

-

-

300 000
200 000
200 000

-

-

-

25 000

-

-

-

50 000

-

-

-

50 000

-

-

-

825 000

-

30 000
30 000

-

-222 000
-350 000
-350 000
-350 000
-350 000
-1 622 000

-

-

-
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TOTALE FORESLÅTTE KUTT FORTS.
STØTTETJENESTEN
Varmmat 7 dager i uka til 10 brukere innen
rus- og psykisk helse lønnskostnader 0,4
årsverk
Avvikle stilling som erfaringskonsulent 0,2
årsverk, ikke lovpålagt stilling
Avvikle dagsenteret for personer med
rusmiddelavhengighet (12 pers)
lønnskostnader 0,17 % årsverk rusdagsenter
Ikke ta i mot lærlinger - sparer utgifter til
veiledertillegg (jfr. lokal særavtale) og
kvelds/natt/helligdagstillegg (beregnet ut
fra 5 lærlinger pr. år som jobber turnus)
Avvikle dagsenteret for mennesker med
psykiske lidelser 0,94 årsverk. Deltagerne
har enkelt vedtak, kan påklages til
fylkesmannen
Avvikle stillinger som behandler barn/unge
som jobber ute på skolene 2 årsverk, ikke
lovpålagt stilling
Totalt Støttetjenesten
HELSE
Legge ned kantina på Kommunehuset,
sparer lønns- og andre driftsutgifter
Nedbemanne merkantile stillinger med 0,5
årsverk (fra 2 til 1,5 årsverk)
Ikke ta i mot lærlinger - sparer utgifter til
veiledertillegg (jfr. lokal særavtale) og
kvelds/natt/helligdagstillegg (beregnet ut
fra 5 lærlinger pr. år som jobber turnus)
Avvikle stilling som livsgledekonsulent 0,2
årsverk, ikke lovpålagt stilling
Avvikle aktivitørstilling 0,5 årsverk, ikke
lovpålagt tjeneste
Kutt totalt 1 årsverk på Service (utkjøring) og
kjøkken (tilberedning)
Avvikle stilling som turnuskandidat
fysioterapeut 1 årsverk
Avvikle kreftkoordinator 0,8 årsverk, ikke
lovpålagt tjeneste
Redusere stilling som demenssykepleier
med 0,2 årsverk (fra 2 dager i uka til 1 dag i
uka), ikke lovpålagt stilling
Legge ned kantina på BOS, sparer lønns- og
andre driftsutgifter
Redusere stilling som
rehabiliteringssykepleier med 0,5 årsverk,
ikke lovpålagt stilling
Totalt helse
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Nannestad kommune 165
Handlingsprogram 2021-2024

TOTALE FORESLÅTTE KUTT FORTS.
KOMMUNAL DRIFT
Redusere renholdsfrekvens på skoler
(klasserom og grupperom) 3 dager i uka. Kan
spare inntil 5 ÅV hvis maks "trimming" og
ordinær drift.
Holde ingeniørstilling fortsatt FDV vakanT.
Dette gjøres i dag, men innebærer store
utfordringer ift ekstra arbeidspress på
andre.
Bruke vedlikeholdsmedarbeidere på VAprosjekter i større grad, men dette vil gå
utover eget sårt tiltrengt vedlikehold bl.a.
på boliger.
Redusere vedlikeholdet både på veg og
gater
Overføre drift og vedlikeholdskostnader for
private veger til vel/sameie på de veger og
gatelys vi mener kommunen ikke skal ta
ansvar for. Usikre beløp, men det tas
utgangspkt. i ca. 670 meter *
(6.393.000/71000 = 90,04).
Totalt Kommunal drift
KOMMUNAL FORVALTNING
Holde 30 % stilling ved vilt/fisk vakant. Kan
ikke dekke opp fallviltjegerbudsjett som
tidligere.
Kutte 60 % stilling som merkantil funksjon,
som fra 1/11-20 er vakant
Totalt Kommunal forvaltning
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