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Nannestad kommune oppnådde i 2019 et netto driftsresultat på 45,6 millioner kroner. Dette er 

22,4 millioner kroner bedre enn året før. Netto driftsresultat utgjør med dette 4,6 % av 

kommunens samlede driftsinntekter i 2019.  

 

Driftsinntektene utgjør 993 millioner kroner mot 936,2 millioner kroner året før, mens 

driftsutgiftene beløper seg til 945,7 millioner kroner mot 894,6 millioner kroner i 2018. Dette 

resulterer i et brutto driftsresultat i 2019 på 47,3 millioner kroner. Tilsvarende resultat i 2018 

var 41,6 millioner kroner. Netto finanstransaksjoner utgjør 46,9 millioner kroner mot 58,1 

millioner kroner året før. Det generelle rentenivået i Norge ligger fortsatt på et rimelig lavt 

nivå og bidrar positivt for en kommune med relativt høy gjeld. Avkastningen på 

finansplasseringene har gitt et betydelig bidrag til resultatet i 2019. 

 

Kommunens regnskapsmessige mindreforbruk (driftsoverskudd) etter avsetninger beløper seg 

til 29,9 millioner kroner mot et mindreforbruk i 2018 på 18,3 millioner kroner.  

 

Nannestad kommune oppnådde en skattevekst i 2019 på 5,8 %. Landet som helhet hadde en 

vekst i skatteinngangen på 4,8 % fra 2018 til 2019, mens veksten for Akershus var på 5,7 %. 

Merinntektene på skatt og rammetilskudd i forhold til justert budsjett utgjør 7,7 millioner 

kroner.  

 

Kommunens resultat er en direkte konsekvens av at inntektene har økt mer enn utgiftene i 

2019. Nannestad kommune har noen gode regnskapsår bak seg nå, og resultatet for 2019 er 

bedre enn budsjettert og over kommunens målsetting. 

 

Virksomhetene kommer ut med et samlet mindreforbruk i forhold til justert budsjett på 0,1 % 

eller 0,9 millioner kroner. Resultatet for virksomhetene er først og fremst et tegn på god 

budsjettdisiplin og god økonomistyring, selv om det er individuelle forskjeller.  

 

Det er i 2019 investert for 134,5 millioner kroner, mot 288,6 millioner kroner året før. De 

største prosjektene i 2019 har vært utvidelse av Holter barnehage, ferdigstillelse av uteområde 

Preståsen skole og diverse vann- og avløpsprosjekter. 

 

Nannestad kommunes balanseregnskap viser en samlet kapital på 2,8 mrd kroner, som er en 

økning på 170 millioner kroner fra 2018. Den langsiktige lånegjelden knyttet til investeringer 

i bygg og anlegg viser en økning fra 2018 på 33,7 millioner kroner til 1,2 mrd kroner. Av 

dette beløpet utgjør 66,9 millioner kroner særskilt lån fra staten. 
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