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1 RÅDMANNENS INNLEDNING 

Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til handlingsprogram med økonomiplan for perioden 2019-
2022. Forslag til budsjett og økonomiplan er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets 
arbeid med innstilling til kommunestyret. I tråd med kommunelovens § 44 legger ikke administrasjonen 
fram innstilling i saken. 
 
Nannestad kommune har historisk sett hatt en utfordrende økonomi med inntekter under landsgjennom-
snittet, økte tjenestebehov og høy lånegjeld. Det har derfor de senere årene vært et overordnet mål om å 
forbedre det økonomiske handlingsrommet, samt effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud 
gjennom god økonomistyring av tjenestene. Et av omstillingstiltakene som er blitt gjennomført er den nye 
organisasjonsmodellen som trådte i kraft fra 1. januar 2016. Målet med denne omstillingen har vært å sikre 
bedre samhandling og økt ressursutnyttelse som på sikt kan bidra til å bevare en langsiktig bærekraftig 
økonomi.  
 
Årsrapportene for de siste to årene viser at kommunen nå er på god vei mot å nå dette målet. 
Kommuneøkonomien framstår å være under kontroll og de omstillingsplaner som er lagt og gjennomført, 
har i all hovedsak gitt det resultatet som var forventet.  
 
Det er videre i inngangen til budsjettprosessen gjort et betydelig arbeid med å analysere tidligere års 
budsjett, den nåværende og framtidige befolkningsutviklingen og befolkningssammensetningen i 
kommunen, samt annen viktig styringsinformasjon som kan bidra i arbeidet med å effektivisere og forbedre 
kommunens tjenestetilbud (eks. analyse av faktiske mot budsjetterte KOSTRA-tall). Dette for å sikre mest 
mulig realistiske budsjettrammer før prioritering mellom nye tiltak og behov.  
 
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 
Det foreliggende dokumentet er i tillegg til å være budsjett og økonomiplan etter kommuneloven, også 
handlingsdelen av kommuneplanens samfunnsdel etter plan- og bygningsloven. Gjennom kommune-
planens handlingsdel er det derfor konkretisert hvilke oppgaver Nannestad kommune skal prioritere de 
neste fire årene, samt synliggjort hvordan de overordnete og langsiktige målene i samfunnsdelen tenkes 
fulgt opp i budsjettåret og resten av handlingsperioden.  
 
DEMOGRAFISK UTVIKLING 
I 2017 hadde Nannestad en befolkningsvekst på 4,6 %. Det er en økning på 1,4 % fra året før. I 
sammenheng med den høye byggeaktiviteten i kommunen, er det antatt at denne positive trenden vil 
fortsette. For perioden 2019-2022, er det ventet at den årlige befolkningsveksten i snitt vil ligge på 2,5 %, 
hvorav den største veksten vil være blant aldersgruppen 67 år og over. 
 
STATUS OG UTFORDRINGER I KOMMENDE HANDLINGSPERIODE 
Kommunens regnskapsmessige mindreforbruk (driftsoverskudd) etter avsetninger beløp seg til 38,5 mill. 
kroner i 2017 mot et positivt resultat på 33,4 mill. kroner i 2016. For inneværende år styrer 
administrasjonen mot et regnskapsresultat i tråd med budsjett, men mener likevel at det vil være 
nødvendig å tilpasse tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser framover. Dette gjelder spesielt 
utfordringer og målsettinger i handlingsperioden knyttet til økonomisk handlingsrom, økonomistyring av 
tjenestene, demografi og ressursbruken innenfor de ulike tjenesteområdene. 
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HANDLINGSREGLER 
I handlingsprogram 2019-2022 er det videreført 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 
 
DRIFTSBUDSJETTET 
I handlingsprogram 2019-2022 budsjetteres det i 2019 med et positivt netto driftsresultat på rundt  
8,8 mill. kroner. Dette vil gi et netto driftsresultat på 0,95 %, noe som er litt lavere enn målet på 1,75 %.   
 
Selv om kommunen ikke oppnår målsettingen vedrørende netto driftsresultat, har administrasjonen valgt å 
innarbeide flere tiltak i handlingsperioden. Bakgrunnen for dette er at Nannestad er en vekstkommune, 
med påfølgende behov for tjenester. For å kunne levere gode tjenester til brukerne, mener 
administrasjonen at det er nødvendig å styrke noen av virksomhetene. 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  

 Avsetning av midler til disposisjonsfond 

 Fortsatt effektivisering av tjenestene 
 
Gjennom de siste årene har kommunen klart å oppnå tilfredsstillende økonomiske resultater. I 2019 er det 
lagt inn flere kapasitetsutvidelser enn tidligere år. Denne kapasitetsutvidelsen er videreført i hele 
handlingsperioden, men administrasjonen ser ikke for seg en tilsvarende økning de neste årene. Dette har 
vært mulig til dels grunnet effektiviseringskrav og økt bruk av digitalisering, men hovedgrunnen er 
veksttilskuddet som kommunen får i 2019 og i de nærmeste årene. Det kan ikke forventes økte 
driftsrammer av betydning i årene som kommer. Innarbeidelse av nye tiltak i årene fremover må skje ved 
effektivisering/innsparing. Det er i 2019 innarbeidet effektiviseringskrav lik antatt prisvekst.  
 
Driftsbudsjettet øker med 59,1 mill. kroner fra vedtatt budsjett 2018 til rådmannens forslag 2019. Økningen 
skyldes lønnsvekst, økte stillinger, samt innarbeidede tiltak. Hvordan økningen er fordelt på de ulike 
rammeområdene er fremstilt i tabellen nedenfor: 
 

 

Budsjettskjema 1B Justert Vedtatt Budsjett Endring

(tall i 1000 kr) 2018 2018 2019 2018/2019

RAMMEOMRÅDER

Sentraladministrasjonen og politiske utvalg 40 062 52 173 55 656 3 483

Barnevern 32 442 27 900 36 326 8 426

NAV 23 690 23 291 24 073 782

Skole 153 431 144 460 159 085 14 625

Barnehage 101 373 99 531 110 214 10 683

Kultur 12 411 11 186 12 550 1 364

Forebyggende helsevern 32 742 32 386 35 887 3 501

Støttetjenesten 66 241 62 615 70 370 7 755

Helse 97 929 94 665 99 966 5 301

Kommunal drift 56 697 52 461 54 334 1 873

Kommunal forvaltning 7 702 7 157 8 503 1 346

Sum rammeområder 624 720 607 825 666 964 59 139
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INVESTERINGSBUDSJETTET 
Det samlede forslaget til investeringer i handlingsperioden utgjør 456,8 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 2019-2022 er utbygging 
av kommunehus/kultursal/aktivitetshus, svømmehall, ombygging og utvidelse av sykehjemmet, Teiealleen, 
utbygging av Maura skole, utskiftning av boligmassen, utbygging av Midtbygda barnehage, samt kulturtun. 
Av en totalramme i investeringsbudsjett i handlingsperioden på 456,8 mill. kroner utgjør overnevnte 
investeringer nær 399,8 mill. kroner.  
 
DETALJERT BUDSJETT 2019 
I henhold til k-sak 11/16, Nytt økonomireglement for Nannestad kommune, vil ikke detaljbudsjettet for 
2019 bli behandlet som en egen sak i innstillingsutvalgene. Etter politisk ønske, har administrasjonen lagt 
ved detaljert budsjett for 2019 som et separat dokument til handlingsprogrammet for 2019-2022. 
 
 
Nannestad, 31. oktober 2018 
 
Anita Orlund        Runar Nilsen 
rådmann       stabsleder økonomi og styring 
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2 FORSLAG TIL VEDTAK 
2.1 HANDLINGSPROGRAM 2019-2022 
Handlingsprogram 2019-2022 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som 
framgår av handlingsprogramdokumentet. 
 

2.2 ÅRSBUDSJETT 2019 
 Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B (vist som vedlegg 2 og 3). 

 Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B (vist som vedlegg 5 og 6). 

 Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene. 

 Rådmannen 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 2019. 

 Det delegeres til rådmannen å fastsette endelige satser for kommunalt tilskudd til drift og investering 
for private barnehager. 

 Det avsettes 21.356.000 kroner til disposisjonsfond for 2019. Dette inkluderer 19.277.000 kroner som 
avsettes til premieavviksfond og 2.079.000 kroner til fritt disposisjonsfond. 
 

2.3 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 2019 
dersom ikke annet er fastsatt. 
 
Selvkostområdene vann, avløp, septik, plan, byggesak, feiing og oppmåling vedtas å være selv-
finansierende.  
 

2.4 LÅNEOPPTAK 
 Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på 46,71 mill. kroner for å finansiere nye netto 

bevilgninger til investeringer. 

 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 15 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av startlån. 

 For 2019 vedtas opplåning til selvfinansierende VAR med inntil 36,14 mill. kroner. 
 

2.5 INVESTERINGSPROSJEKTER MED OPPSTART I 2019 
Følgende større investeringsprosjekter vedtas med oppstart i 2019 

 Kommunehus/kultursal/aktivitetshus  

 Teiealleen  

 Utbygging av Midtbygda barnehage  

 Eltonåsen skole uteområder  

 Kulturtun  

 Utvidelse av gravplasser ved Holter kirke  
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3 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET

Plan- og styringssystemet i Nannestad skal bidra til at politiske visjoner og mål omsettes til handling, og at 
organisasjonen «trekker i samme retning». 
 
Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet i kommunen der alle viktige mål og oppgaver i 
kommunen er beskrevet. Kommuneplanen er delt i en samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. 
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 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 blir vedtatt høsten 2016 (jfr. k-sak 78/16). Ny planstrategi vil bli rullert i løpet av 2019. 
Det vil være et mål framover med mer overordnede planer. 
 

 
 

Sammenhengen mellom styringsdokumentene

Planstrategi

Angir hvilke planer som skal 

utarbeides og revideres

Kommuneplanens samfunnsdel

Langsiktige mål, strategier

og utfordringer

Kommuneplanens arealdel

Langsiktig forvaltning

av arealer

Handlingsprogram

Økonomiske rammebetingelser 

og prioriteringer

Oppfølging og rapportering

Virksomhetsplaner, 

tertialrapporter, årsrapport

Handlingsprogrammet
er handlingsdelen av 
kommuneplanens 
samfunnsdel, i tillegg 
til årsbudsjett og 
økonomiplan

HANDLINGSPROGRAM 2018-2021
Rådmannens forslag

Årsrapport 2017
Nannestad kommune
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4 KOMMUNEPLANENS FØRINGER

Det foreliggende dokumentet er i tillegg til å være budsjett og økonomiplan etter kommuneloven, også 
handlingsdelen av kommuneplanens samfunnsdel etter plan- og 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» 
 

4.1 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. 

 

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. 
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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.  
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. 
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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. 

 

4.2 DEMOGRAFISK UTVIKLING 

Befolkningsutviklingen beskrevet under bygger på SSBs befolkningsframskriving som ble publisert juni 2018. 
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 
Ved utgangen av 2017 hadde Nannestad kommune 13.240 innbyggere. Ved høy nasjonal vekst vil 
Nannestad ha 18.504 innbyggere ved utgangen av 2040. Samlet sett antas befolkningen å øke med drøyt 
5.000 personer fram mot 2040.  
 
I perioden 2006-2016 har den årlige gjennomsnittlige befolkningsveksten ligget på 1,9 %. I henhold til SSB 
sin prognose vil den årlige befolkningsveksten i snitt fortsette å ligge på dette nivået i handlingsperioden. I 
den samlede perioden 2018-2040 er veksten antatt å ligge stabilt rundt 1,5 %. Den høye befolkningsveksten 
de siste årene gjør at kommunen ligger over SSBs høye prognose. Dette innebærer at kommunen må følge 
utviklingen i de yngste aldersgruppene nøye både i antall og fordeling mellom tettstedene. 
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ALDERSSAMMENSETNING 
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 

 Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder vil bli redusert 

 Jevn og stor økning i aldersgruppen 67 år og over 
 

Befolkningsvekst 2018 2019 2020 2021 2022 2030 2040

Årlig vekst

2018-2022

Årlig vekst

2018-2040

0-5 år 952 969 1 009 1 030 1 055 1 209 1 280 3,8 % 4,1 %

6-12 år 1 259 1 281 1 272 1 290 1 299 1 427 1 646 0,8 % 3,7 %

13-15 år 572 562 571 579 583 601 696 0,9 % 3,1 %

16-19 år 650 705 718 728 765 767 871 3,3 % 1,4 %

20-66 år 8 276 8 536 8 775 8 982 9 117 9 974 10 322 2,3 % 1,0 %

67-79 år 1 171 1 215 1 254 1 299 1 369 1 674 2 449 3,8 % 3,4 %

80 år og over 360 369 393 416 434 794 1 240 5,5 % 5,8 %

Totalt 13 240 13 637 13 992 14 324 14 622 16 446 18 504 2,4 % 1,5 %
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ALDERSGRUPPER 
 
Barnehage (0-5 år) 
Ved utgangen av 2017 var det 952 barn i barnehagealder i Nannestad kommune. I perioden frem mot 2014 
var det en nedgang i antall barnehagebarn, men fra 2015 har utviklingen snudd og det har vært vekst i 
aldersgruppen 0-5 år. 
 
I handlingsperioden forventes det en vekst på 15,3 %. Dette gir en gjennomsnittlig årsvekst på 3,8 %, eller 
39 barn i barnehagealder pr. år. Av grafen under kan man se at andelen barnehagebarn vil øke mest i 2018, 
før veksten flater noe ut. Fra år 2022 er det forventet at veksten vil øke betraktelig fram til år 2030.    

Andel av totalbefolkning 

(Tall pr. 31.12) 2018 2019 2020 2021 2022 2030 2040

Vekst i andel

2019-2022

Vekst i andel

2019-2040
0-5 år 7,2 % 7,1 % 7,2 % 7,2 % 7,2 % 7,4 % 6,9 % 0,1 % -0,2 %

6-12 år 9,5 % 9,4 % 9,1 % 9,0 % 8,9 % 8,7 % 8,9 % -0,5 % -0,5 %

13-15 år 4,3 % 4,1 % 4,1 % 4,0 % 4,0 % 3,7 % 3,8 % -0,1 % -0,3 %

16-19 år 4,9 % 5,2 % 5,1 % 5,1 % 5,4 % 4,7 % 4,7 % 0,2 % -0,5 %

20-66 år 62,5 % 62,6 % 62,7 % 62,7 % 64,5 % 60,6 % 55,8 % 1,9 % -6,8 %

67-79 år 8,8 % 8,9 % 9,0 % 9,1 % 9,4 % 10,2 % 13,2 % 0,5 % 4,3 %

80 år og over 2,7 % 2,7 % 2,8 % 2,9 % 3,0 % 4,8 % 6,7 % 0,3 % 4,0 %
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Skole (6-15 år) 
Ved utgangen av 2017 var det totalt 1.746 barn i skolealder i Nannestad kommune. I aldersgruppen 6-12 år 
(barneskoletrinnet) er det i handlingsperioden forventet en vekst på 3,3 %, hvor det i 2019 vil være en 
negativ trend med -0,7 %. 
 

 
 
Veksten er antatt å ta seg opp igjen i 2023, som følge av tidligere års vekst i antall barnehagebarn. Dette vil 
kunne utfordre skolekapasiteten på sikt. 
 
Veksten på barneskoletrinnet er forventet å bli videreført til aldersgruppen 13-15 år (ungdomsskoletrinnet) 
i år 2027. Frem til da, er det antatt en lav vekst i denne aldersgruppen. Den samlede veksten i 
handlingsperioden er forventet å ligge på rundt 3,5 % i handlingsperioden. 
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Yrkesaktive (20-66 år) 
Ved utgangen av 2017 var det 7.812 i yrkesaktiv alder mellom 20 og 66 år. Gjennomsnittlig vekst i perioden 
for de yrkesaktive er forventet på 2,6 %. 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 yrkes-aktiv alder som andel av totalbefolkningen vil derfor gi et mål på 
evnen til å finansiere tjenestetilbudet i kommunen framover. 
 

 
 
 
Eldre (67 år og over) 
Blant den eldre befolkningen var det ved utgangen av 2016 henholdsvis 1.142 personer mellom 67 og 79 år, 
og 352 personer over 80 år i kommunen. Det har vært en sterk økning i aldersgruppen 67 år over de siste år 
og trenden ser ut til å fortsette. 
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Det er antatt to større veksttopper, hvor den første vil være i årene 2021-2025 og rundt 2031 og utover. 
For yngre eldre (67-79 år) forventes det en vekst på 22,3 % i handlingsperioden, mens det for gruppen over 
80 år antas en vekst på 44,1 % i samme periode. Konsekvensen av dette 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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5 STATUS OG UTFORDRINGER 

Kommunelovens § 44 angir at kommunestyret en gang årlig skal vedta en rullerende økonomiplan som 
minst skal omfatte de neste fire årene. Økonomiplanen 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 landsgjennom-
snittet, økte tjenestebehov og høy lånegjeld. Det har derfor de senere årene vært et overordnet mål om å 
forbedre det økonomiske handlingsrommet, samt effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud 
gjennom god økonomistyring av tjenestene. 
 
Kommunens regnskapsmessige mindreforbruk (driftsoverskudd) etter avsetninger beløp seg til 38,5 mill. 
kroner i 2017 mot 33,4 mill. kroner i 2016. Mindreforbruket skyldtes flere forhold, men hovedsakelig kan 
det vises til økt skatteinngang og lavere lønns- og pensjonsutgifter, samt mer driftsinntekter enn 
budsjettert.  
 
Driftsregnskapet for 2. tertial 2018 viste et positivt netto driftsresultat på 17,0 mill. kroner, mot et 
periodisert budsjett på negativt 10,9 mill. kroner. Administrasjonen styrer mot et regnskapsresultat i tråd 
med budsjett for 2018, men mener likevel at det vil være nødvendig å tilpasse tjenesteproduksjonen til 
endrede rammebetingelser framover. Dette gjelder spesielt utfordringer og målsettinger i handlings-
perioden knyttet til økonomisk handlingsrom, økonomistyring av tjenestene, demografi og ressursbruken 
innenfor de ulike tjenesteområdene (målt ved KOSTRA og kommunebarometeret). 
 

5.1 ØKONOMISK HANDLINGSROM 
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Positive netto driftsresultat, god avkastning på finansforvaltningen og oppbygging av fondsreserver har 
bidratt til å styrke kommunens økonomiske handlingsrom de siste årene. Høy lånegjeld og et stort 
investeringsnivå fram mot 2030, bidrar imidlertid til at kommunen står ovenfor store utfordringer knyttet 
til den finansielle situasjonen.  
 
Nannestad har historisk hatt lave frie disponible inntekter, og målt i frie inntekter i kroner pr. innbygger 
ligger Nannestad lavt på landsbasis (48.641 kroner i 2017).  
 
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. 
 
 

 
 
 
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 2017 et netto 
driftsresultat på 5,3 %, noe som er høyere enn det anbefalte nivået til teknisk beregningsutvalg på 1,75 %. 
Dette er en nedgang på 0,1 % fra 2016. 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 
2018 utgjorde kommunens lånegjeld knyttet til investeringer i bygg og anlegg 989,1mill. kroner.  
 
I prosent av sum driftsinntekter utgjorde netto lånegjeld 98,7 % i 2017. Snittet i Akershus og KOSTRA-
gruppe 7 var på henholdsvis 91,6 % og 93,3 % i 2017. Ved utgangen av 2017 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, positiv avkastning på finansplasseringene, samt et lavt 
rentenivå på innlån har imidlertid 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. Hensikten er i første rekke å få de 
årlige rente- og avdragskostnadene redusert, slik at finanskostnadene som følge av potensielle rente-
økninger og nye investeringer i bygg og anlegg ikke øker ytterligere på bekostning av den løpende driften.  
 
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 167,3 mill. kroner i 

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Vedtatt

Finansielle nøkkeltall 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 3,3 % 6,1 % -0,3 % 4,2 % 5,4 % 5,3 % 1,6 %

Netto finans og avdrag i % av driftsinntekter 5,6 % 4,5 % 4,9 % 5,9 % 5,2 % 4,7 % 6,4 %

Netto lånegjeld i % av driftsinntekter 101,7 % 100,1 % 98,3 % 100,8 % 95,0 % 96,1 % 100,0 %

Egenfinansiering av investeringer 18,1 % 25,6 % 31,2 % 26,6 % 57,3 % 37,9 % 16,2 %

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 15,2 % 14,6 % 16,0 % 16,3 % 16,6 % 19,9 % 16,5 %

* Det er ikke benyttet konserntal l  fra  KOSTRA-statis tikken.
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2017, ble 63,4 mill. kroner egenfinansiert, tilsvarende 37,9 % av sum finansiering. Dette er en nedgang fra 
forrige år.  
 
DISPOSISJONSFOND 
Samlet disposisjonsfond utgjorde 19,9 % av driftsinntektene i 2017. 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. Det er anbefalt av KS at 
disposisjonsfondet minst bør utgjøre 5 % av driftsinntektene. 
 

5.2 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 økonomi-
styring, 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 ikke-fornybare midler, vil ikke være økonomisk bærekraftig. Det kan derfor føre 
til at tjenestetilbudet må reduseres når midlene er ferdig benyttet. 
 
BUDSJETTAVVIK 
Regnskapet for 2017 viste et samlet merforbruk på 3,2 mill. kroner på virksomhetene. Tilsvarende resultat 
for 2016 viste et samlet mindreforbruk på 6 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 handlings-
perioden. 
 
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 sammen-
lignet 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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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 gevinst-
realisering i alle investeringer bør derfor stå sentralt i arbeidet med å kontrollere kommunens investerings-
mål i handlingsperioden. 
 

5.3 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 

Utvalgte produktivitetsindikatorer

Nannestad 

2016

Nannestad 

2017

Endring i % 

fra året før

Akershus 

2017

Kostragr. 7 

2017

Korrigerte brutto driftsutgifter per oppholdstime i kommunale barnehager 59 61 2,0 % 62 60

Netto driftsutgifter ti l  grunnskolesektor, per innbygger 6-15 pr 98 295 94 953 -3,4 % 95 522 102 946

Barn med undersøkelse eller ti ltak per årsverk 21,7 19,3 -11,1 %              20,20              21,50 

Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 92 92 0,0 % 88 90

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 18-24 år 4,1 3,8 -7,3 %                     -                       -   

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 25-66 år 4,7 4,9 4,3 %                     -                       -   

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til  l ivsopphold 96 94 -2,1 % - -

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 71,8 93,1 29,7 % 84,2 93,7

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn 92,3 55,6 -39,8 % 90,6 93,4

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester          294 077          351 586 19,6 %          429 287          404 370 

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester 143 214 169 390 18,3 % 254 229 244 100

Årsgebyr for vannforsyning 950 950 0,0 %

Årsgebyr for avløpstjenesten 1 650 1 650 0,0 %

Årsgebyr for avfallstjenesten 2 270 2 349 3,5 %

Utgifter ti l  vedlikeholdsaktiviteter i  kommunal eiendomsforvaltning per kvm 88 72 -18,2 % 108 78

* Det er her benyttet konserntall fra KOSTRA-statistikken.

Gebyrsatser

Eiendomsforvaltning

Barnehage

Grunnskole

Barnevern

Sosialtjeneste

Kommunehelse

Pleie og omsorg
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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 4.2 som omhandler demografisk utvikling. 
 
Ulik befolkningssammensetning, andre sosiodemografiske forhold og bosettingsmønster gjør at kommuner 
har ulikt utgiftsbehov med hensyn på 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 95,7 % av lands-
gjennomsnittet, og vil få redusert kompensasjon for dette gjennom utgiftsutjevningen (nærmere beskrevet 
under punktet skatt og rammetilskudd i kapittel 7.3). En gjennomsnittlig innbygger i landet har i 2018 et 
utgiftsbehov på 52.287 kroner, 2.120 kroner mer enn i 2017.  
 
Grafen nedenfor viser at Nannestad kommune innenfor flere av tjenesteområdene har et lavere 
utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet, og snittet av de øvrige ØRU- kommunene.  
 

 
 
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. 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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5.4 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 2019-2022. 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 ØRU-kommunene 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 å ikke sammenligne seg særskilt med de øvrige ØRU-kommunene. 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 tjeneste-
områder. Dette er deretter sammenstilt opp mot tilsvarende budsjetterte KOSTRA-tall for handlings-
perioden, som vil kunne gi en indikasjon på om kommunen foretar de riktige prioriteringene. Det gjøres 
oppmerksom på at budsjettallene for 2019-2022 ikke er direkte sammenlignbare med de faktiske 
regnskapstall, da blant annet lønnsreserven er holdt utenfor. Tallene viser allikevel en trend på kommunens 
prioriteringer. Den demografiske utviklingen omtalt i kapittel 4.2 ligger til grunn i de framskrevne 
beregningene. 
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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 KOSTRA-gruppe 7. På politisk styring derimot, ligger Nannestad over. Kommentarer til 
de finansielle nøkkeltallene er nærmere omtalt i kapittel 5.1. 
 

 
 
Før 2016, innbefattet denne posten stabskostnader til de tidligere områdene oppvekst og kultur, helse og 
omsorg, og teknisk. Som grafen under viser, har kostnadene til administrasjon og styring gått ned med den 
nye organisasjonsstrukturen som ble innført fra og med 2016. 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. 
 

 
 
 
 
 
 

Finansielle nøkkeltall og administrasjon og styring 2015 2016 2017

Endring i % 

fra året før

Akershus 

2017

Kostragr. 7 

2017

Netto driftsresultat i  prosent av brutto driftsinntekter 4,6 % 5,6 % 5,8 % 3,6 % 4,9 % 2,7 %

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 5,9 5,2 4,7 -9,6 %

Egenfinansiering av investeringer i  prosent av totale brutto investeringer 10,9 % 42,8 % 18 % -58,2 % 27,4 % 24,9 %

Brutto investeringsutgifter i  prosent av brutto driftsinntekter 13,0 % 11,1 % 14,7 % 32,4 % 17,5 % 18,1 %

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 17,2 % 17,4 % 19,2 % 10,3 % 17,1 % 12,6 %

Netto lånegjeld i  prosent av brutto driftsinntekter 100,8 95,0 96,1 1,2 %

Overføring fra driftsregnskapet, i  % av brutto investeringsutgifter 1,3 7,1 5,0 -29,6 % 3,9 1,8

Bruk av lån (netto), i  % av brutto investeringsutgifter 84,9 45,3 78,7 73,7 % 65,0 70,1

Brutto driftsutgifter i  kroner per innbygger 60 238            62 492            62 912 0,7 %            71 949            71 364 

Netto driftsutgifter i  kroner per innbygger 43 777 45 706 45 827 0,3 % 53 021 52 129 

Brutto driftsinntekter i  kroner per innbygger 63 848 66 212 66 941 1,1 % 75 157 73 230 

Netto driftsresultat i  kroner per innbygger 2 915 3 697 3 886 5,1 % 3 716 1 986 

Frie inntekter i  kroner per innbygger 46 265 48 292 48 641 0,7 % 53 430 50 737 

Netto lånegjeld i  kroner per innbygger 66 150 64 704 66 040 2,1 % 68 828 68 302 

Netto driftsutgifter, adm. og styring, i  kroner per innbygger 2 105 1 908 -9,4 % 3 659 3 809 

Brutto driftsutgifter ti l  politisk styring, i  kroner per innbygger 395 408 3,3 % 320 360

Nøkkeltall i kroner per innbygger

Finansielle nøkkeltall

Nøkkeltall for administrasjon og styring
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BARNEHAGE 
Av kommunens totale netto driftsutgifter bruker Nannestad 17,2 % til barnehagesektoren. I 2017 brukte 
Nannestad 128.628 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 et parameter.  
 

 
 
 
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, dette vil medføre god kapasitetsutnyttelse i eksisterende barnehager. Det vil også bli 
bygd en ny kommunal barnehage for å ivareta barnehagedekningen. Det er en forutsetning om 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. 
 

 
 

Barnehage

Nannestad 

2015

Nannestad 

2016

Nannestad 

2017

Endring i % 

fra året før

Akershus 

2017

Kostragr. 7 

2017

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i % av kommunens totale netto driftsutgifter 15,7 15,8 17,2 8,9 % 16,7 16,0

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år 115 423 122 183 128 628 5,3 % 142 927 136 827

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 85,0 85,0 84,1 -1,1 % 92,6 91,6

Antall barn korrigert for alder per årsverk til  basisvirksomhet i  barnehage, alle barn 6,5 6,6 6,5 -1,5 % 6,2 6,3

Andel barn 1-2 år i  barnehage, i  forhold til  innbyggere 1-2 år 75,8 77,7 72,6 -6,6 % 85,2 82,8

Andel barn 1-5 år i  barnehage, i  forhold til  innbyggere 1-5 år 85,0 85,0 84,1 -1,1 % 92,6 91,6

Andel barn 3-5 år i  barnehage, i  forhold til  innbyggere 3-5 år 90,4 89,8 91,5 1,9 % 97,1 97,1

Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstime i kommunale barnehager 46,0 48,0 46,0 0,0 49,0 49,0

Korrigerte brutto driftsutgifter per oppholdstime i kommunale barnehager 57 59 61 3,4 % 62 60

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 27,5 32,2 32,1 -0,3 % 32,4 34,9

Dekningsgrader

Produktivitet/enhetskostnader

Utdypende tjenesteindikatorer

Prioritering
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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, der har 
kostnadene gått opp med 12,1 % fra 2016 til 2017.Utgifter til skyss har gått noe ned fra året før.  
 
Nøkkeltall for gruppestørrelse/lærertetthet viser en liten negativ utvikling. I tallene for 2017 kommer dette 
sterkest til uttrykk for 8.-10. årstrinn. Grunnskolepoeng for avgangselever ligger lavere enn Akershussnittet. 
 

 
 
I forhold til andel av totalbefolkningen forventes det en jevn nedgang blant aldersgruppen 6-15 år i tiden 
fram til 2022. Antall barneskoleelever (6-12 år) forventes å ligge på rundt 1750 barn fram mot 2025. 
Elevtallet på ungdomstrinnet forventes å ligge på rundt 550 elever fram til 2030. Med en jevn fordeling av 
nye elever på barnetrinnet, samt utbygging av ungdomsskolen, vil kapasiteten være tilstrekkelig ut 
handlingsperioden. Grafen under viser at netto driftsutgifter pr. innbygger 6-15 år var høyere enn 
Akershussnittet i 2017, kommunen har budsjettert med et netto driftsresultat i handlingsperioden på nivå 
med kostra gruppe 7.  
 

 

Grunnskole

Nannestad 

2016

Nannestad 

2017

Endring i % 

fra året før

Akershus 

2017

Kostragr. 7 

2017

Netto driftsutgifter grunnskolesektor i  % av kommunens totale netto driftsutgifter 29,7 28,7 -3,4 % 24,3 25,7 

Netto driftsutgifter ti l  grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år 98 295 94 953 -3,4 % 95 522 102 946 

Netto driftsutgifter ti l  grunnskole, per innbygger 6-15 år 71 974 71 382 -0,8 % 76 067 81 834 

Netto driftsutgifter ti l  skolefritidstilbud, per innbygger 6-9 år 3 543 3 972 12,1 % 2 548 3 592 

Netto driftsutgifter ti l  skoleskyss, per innbygger 6-15 år 3 428 3 348 -2,3 % 1 349 2 594 

Andel elever i  grunnskolen som får spesialundervisning 6,9 7,1 2,9 % 6,4 7,1

Andel elever i  grunnskolen som får ti lbud om skoleskyss 39,9 35,1 -12,0 % 12,9 25,7

Korrigerte brutto driftsutgifter ti l  grunnskolesektor, per elev 109 151 109 635 0,4 % 111 043 118 260

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn 15,4 16,3 5,8 % 14,6 13,6

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn 15,3 15,9 3,9 % 14,9 13,7

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn 15,6 16,8 7,7 % 16,2 15,5

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40,7 40,2 -1,2 % 42,3 41,0

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning 77,8 74,7 -4,0 % 81,8 83,5

Prioritering

Dekningsgrader

Produktivitet/enhetskostnader

Utdypende tjenesteindikatorer
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BARNEVERN 
I forhold til netto driftsutgifter hadde barneverntjenesten i Nannestad en svak negativ utvikling fra 2016 til 
2017, med en økning på 0,2 %. Kostnadsmessig ligger kommunen fortsatt høyt. Det er like mange barn med 
barnevernstiltak i 2017 som i 2016. Det er en høy andel undersøkelser som blir behandlet 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 2017 og i 2018. Når den varslede barnevernsreformen samtidig trer i kraft i 2020, 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. 
 
 

 
 

Barnevern

Nannestad 

2016

Nannestad 

2017

Endring i % 

fra året før

Akershus 

2017

Kostragr. 7 

2017

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 10 155 10 176 0,2 % 8 841 8 715 

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet 97 204 103 114 6,1 %          123 190           105 013 

Netto driftsutgifter per barn med tiltak 143 514 150 743 5,0 %          218 303           171 183 

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 6,5 6,2 -4,6 %                   3,6                     4,5 

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 21,7 19,3 -11,1 %                 20,2                  21,5 

Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 92 92 0,0 % 88 90

Andel undersøkelser som førte til  ti ltak 50,3 52,5 4,4 %                     -                         -   

Prioritering

Dekningsgrader

Produktivitet/enhetskostnader

Utdypende tjenesteindikatorer
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SOSIALTJENESTE 
Sosialtjenesten omfatter råd og veiledning og sosialt forebyggende arbeid, tilbud til personer med rus-
problemer 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. 
 
 

 
 
 
Grafen under viser økt aktivitet i budsjettet for 2019 sammenlignet med det vedtatte budsjettet for 2018. 
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. 
 

Sosialtjeneste

Nannestad 

2016

Nannestad 

2017

Endring i % 

fra året før

Akershus 

2017

Kostragr. 7 

2017

Netto driftsutgifter til  sosialtjenesten per innbygger i kroner 1 847 1 937 4,9 % 2 956 2 640 

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 18-24 år 4,1 3,8 -7,3 %                     -                       -   

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 25-66 år 4,7 4,9 4,3 %                     -                       -   

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall 71,0 77,0 8,5 %              4 632              3 107 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til  l ivsopphold 96 94 -2,1 %              4 927              3 379 

Prioritering

Utdypende tjenesteindikatorer
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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 nedgang på 
andel innbyggere 80 år og over som er beboer på sykehjem, det samme har vi på hjemmetjenester.  
 

 
 
Den store veksten i antallet innbyggere over 67 år vil få effekt i handlingsperioden. 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. Spesielt årsgebyr 
for avfallstjenesten og saksbehandlingsgebyr for privat reg. plan, boligformål har økt. Tilknytningsgebyr for 
vann er økt, mens tilknytningsgebyr for avløp er på samme nivået.  
 

Kommunehelsetjeneste

Nannestad 

2015

Nannestad 

2016

Nannestad 

2017

Endring i % 

fra året før

Akershus 

2017

Kostragr. 7 

2017

Netto driftsutgifter til  kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter                   6,1                   6,1                   5,8                  -0,3                   4,6                   4,5 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år                 30,2                 36,8                 34,7                  -2,1                 38,3                 41,7 

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst              101,8                 71,8                 93,1                 21,3                 84,2                 93,7 

Netto driftsutgifter til  forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste              6 179 6 676 7 682 15,1 % - -

Netto driftsutgifter til  råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid              7 774 8 557 6 521 -23,8 % - -

Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 6,9 8,4 9,3 10,7 % 9,7 9,8

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,2 8,7 7,7 -11,5 % 9,7 8,6

Prioritering

Dekningsgrader

Helse og omsorg

Nannestad 

2015

Nannestad 

2016

Nannestad 

2017

Endring i % 

fra året før

Akershus 

2016

Kostragr. 7 

2016

Netto driftsutgifter ti l  omsorgstjenester i  prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter 24,8 24,3 24,7 1,6 % 28,7 29,2

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbyggere 202,5 194,2 196,7 1,3 % 245,7 261,7

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger 16 648 17 226 16 757 -2,7 % 21 124 21 228

Årsverk per bruker av omsorgstjenester 0,33 0,37 0,45 21,6 % 0,56 0,54

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon 3 476 3 648 3 930 7,7 % 3 468 3 636

Legetimer per uke per beboer i  sykehjem 0,34 0,69 0,67 -2,9 % 0,54 0,55 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem 12,1 12,0 11,1 -7,5 % 12,1 11,1

Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenster 35,1 33,8 36,1 7 % 28,6 31,3

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 69,0 62,0 51,1 -18 % 47,4 49,9

Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud 1,54 1,22 0,94 -23 % 0,72 0,00

Pleie- og omsorgstjenestene samlet

Institusjoner

Hjemmetjenester

Aktivisering, støttetjenester
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5.5 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 grunnskole, sosialtjeneste, pleie og omsorg, saksbehandling og vann, avløp og renovasjon. 
Blant landets 428 kommuner er Nannestad rangert på 90. plass i barometeret for 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gebyrsatser/brukerbetalinger

Nannestad 

2014

Nannestad 

2015

Nannestad 

2016

Nannestad 

2017

Nannestad 

2018

Endring i % 

fra året før

Akershus 

2017

Kostragr. 7 

2017

Ukentlig oppholdstid 20 timer, i  kroner per måned              2 832 2 897 2 950 3 051 3 130 2,6 % - -

Ukentlig oppholdstid 10 timer, i  kroner per måned              1 746 1 850 1 883 1 947 1 998 2,6 % - -

Tilknytningsgebyr vann            20 000 20 000 12 000 20 000 20 520 2,6 % - -

Tilknytningsgebyr avløp            40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0,0 % - -

Årsgebyr for vannforsyning              2 636 2 636 2 711 2 711 2 968 9,5 % 2 753 2 888

Årsgebyr for avløpstjenesten              5 705 5 134 5 133 5 135 4 878 -5,0 % 4 239 4 389

Årsgebyr for avfallstjenesten              2 000 2 028 2 270 2 270 2 349 3,5 % 2 436 2 438

Årsgebyr for septiktømming              2 230 2 007 2 007 2 007 2 062 2,7 % 2 179 1 888

Årsgebyr for feiing og tilsyn                  454 454 454 430 430 0,0 % 396 401

Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1. 70 500 72 550 79 800 87 800 97 000 10,5 % ** **

Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a 14 000 15 400 16 950 17 400 12 000 -31,0 % 27 782 20 925

Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal ti lsvarende en boligtomt 750 m2. 15 830 22 450 19 150 19 630 20 200 2,9 % ** **

* Alle VAR satser er ekskl. mva.

** Avsluttet serie i  Kostra-rapporteringen

Foreldrebetalingssatser for SFO

VAR

Fysisk planlegging

Kommunebarometeret

Prosentvis 

vekting

Nannestad 

2016

Nannestad 

2017

Nannestad 

2018

Endring fra 

året før

Kostnadsnivå 5,0 % 2 1 1 0

Økonomi 10,0 % 109 63 64 - 1

Barnehage 10,0 % 363 403 418 - 15

Grunnskole 20,0 % 371 342 328 + 14

Kultur 2,5 % 255 188 265 - 77

Barnevern 10,0 % 139 103 127 -24

Sosialtjeneste 7,5 % 325 300 199 + 101

Helse 7,5 % 173 287 308 - 21

Pleie og omsorg 20,0 % 239 249 108 + 141

Miljø og ressurser 2,5 % 158 117 194 - 77

Saksbehandling 2,5 % 34 171 162 + 9

Vann, avløp og renovasjon 2,5 % 43 112 39 + 73

Sammenlagt plassering 155 125 90 + 35

* Plassering er basert på tall fra foregående rapporteringsår.

** Akershus inneholder 22 kommuner, KOSTRA-gruppe 7 inneholder 31 kommuner.
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6 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 

6.1 STATLIGE RAMMEBETINGELSER 

Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter i 2019 på om lag 2,6 mrd. kroner. Det tilsvarer en 
realvekst på 0,7 prosent. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2018 slik det ble anslått etter 
stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2018. Det innebærer at oppjusteringen av anslaget for 
kommunesektorens skatteinntekter i 2018 med 2,4 mrd. kroner ikke påvirker nivået på sektorens inntekter 
i 2019.  
 
Av veksten i frie inntekter til kommunene skal følgende dekkes: 

 200 mill. kroner med opptrappingsplan på rusfelt 

 100 mill. kroner er knyttet til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 

 200 mill. kroner er begrunnet med tidlig innsats i skolen 
 
Veksten i frie inntekter må videre ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter som 
følge av befolkningsutviklingen. Anslåtte merutgifter for kommunesektoren i 2019 som følge av den 
demografiske utviklingen er på 1,3 mrd. kroner. Av dette er det anslått at om lag 1 mrd. kroner må dekkes 
innenfor veksten i frie inntekter. De anslåtte merutgiftene er betydelig lavere enn det de har vært de 
senere årene.  
 
I kommuneproposisjonen for 2019 ble veksten i kommunesektorens samlede pensjonskostnader anslått til i 
størrelsesorden 650 mill. kroner i 2019, ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren.  
 
Etter at det er tatt hensyn til merutgifter for kommunesektoren som følge av den demografiske utviklingen 
og pensjonskostnadene, innebærer regjeringens budsjettopplegg i alt 0,6 mrd. kroner til satsing innenfor 
veksten i frie inntekter, og økt handlingsrom på 350 mill. kroner til ytterligere styrking av tjenestene. 
Regjeringen peker på at det er potensial for effektivisering i sektoren. Regjeringen ønsker å synliggjøre 
dette. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 % tilsvarer det 
1,2 mrd. kroner.  
 

 

Kommunesektorens handlingsrom Kommuneøkonomi

(tall i mill. kr) 2019

Vekst i frie inntekter 2 600

Innenfor veksten i frie inntekter skal følgende dekkes:

Merkostnader til demografi -1 000

Merkostnader til pensjon -700

Ulike satsinger -600

Herav:

Opptrappingsplan på rusfeltet -200

Opptrappingspan habilitering og rehabilitering -100

Tidlig innsats i skole -200

Sum utgifter innenfor veksten i frie inntekter -2 300

Sum handlingsrom uten effektiviseringskrav* 300

* Regjeringen har klare forventninger ti l  at det i  kommunesektoren arbeides  kontinuerl ig 

med effektivisering, og har lagt opp ti l  at kommunesektoren setter opp et effektiviseringskrav 

ti l  egen vi rksomhet.
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VEKSTTILSKUDD 
Veksttilskuddet gis til kommuner med særlig høy befolkningsvekst. For 2019 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 2018). 
 
Dette betyr at Nannestad vil få tildelt 58.792 kroner pr. innbygger utover vekstgrensen, totalt 17,7 mill. 
kroner i 2019. 
 
SKJØNNSMIDLER 
Nannestad kommune vil få et samlet skjønnstilskudd på 4,7 mill. kroner i 2019, 100.000 kroner lavere enn i 
2018. Den samlede skjønnsrammen for Akershus forblir uendret på 54,8 mill. kroner i 2019.  
 
Litt over 26 mill. kroner er fordelt etter fylkesmannens skjønnsmessige vurderinger, hvor det er lagt vekt på 
ulike forhold, herunder økonomisk bæreevne, utfordringer som ikke ivaretas av inntektssystemet og 
lignende. Vel 23 mill. kroner er fordelt etter rene størrelseskriterier, og bærer preg av å være et 
basisskjønn.  
 
Det er holdt tilbake 5 mill. kroner av skjønnsmidlene for 2019 til senere fordeling. Disse er tenkt benyttet til 
innovasjonsskjønn, prosjektskjønn og eventuelle ekstraordinære forhold i enkeltkommuner.  
 
INNTEKTSSYSTEM 
Nytt inntektssystem for kommunene ble innført i 2017.  
 
Differensiering av kompensasjonen for smådriftsulemper i utgiftsutjevningen 
Kommuner skal i mindre grad kompenseres for frivillige smådriftsulemper på kommunenivå. Det innføres 
en ordning med differensiert basistilskudd hvor strukturkriteriet måler gjennomsnittlig reiseavstand for 
innbyggerne i en kommune for å nå 5.000 innbyggere. Alle får 50 % basistilskudd, deretter graderes 
tilskuddet for kommuner i tettbygde strøk. Kommuner med spredt bebyggelse får fortsatt fullt basis-
tilskudd, mens kommuner i tettbygde strøk som velger å være små, vil få et trekk.  
 
Revidering av kostnadsnøkkelen 
Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskudd fra kommuner som er billigere å drive enn 
gjennomsnittet til kommuner som er dyrere å drive. Kostnadsnøkkelen brukes til å beregne utgiftsbehovet 
til den enkelte kommune.  
 
For kommunene er det 7 sektorer som omfattes: barnehage, sosialtjeneste, grunnskole, pleie og omsorg, 
kommunehelse, barnevern, administrasjon, og landbruk. 
 
Den samlede kostnadsnøkkelen består av en delkostnadsnøkkel for hver sektor som omfattes av 
utgiftsutjevningen. Hver delkostnadsnøkkel (og den samlede kostnadsnøkkelen) består av et sett av 
kriterier som forklarer hvorfor kommunenes utgifter til sektoren varierer (målt pr. innbygger), og hvert 
kriterium har en vekting som sier noe om hvor mye av utgiftsvariasjonen som forklares av kriteriet. 
Kriteriene og vektingen av disse bestemmes gjennom statistiske analyser av variasjonene i kommunenes 
faktiske utgifter. 
 
KMD har utført nye analyser på alle sektorer som inngår i utgiftsutjevningen, og foreslår basert på dette, 
endringer i alle delkostnadsnøklene. På noen sektornøkler foreslås det endringer i kriteriene, mens på 
andre er det kun vektingen mellom kriteriene som er endret.  
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6.2 SÆRSILTE 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 ramme-
tilskuddet 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. 
 
SOSIALTJENESTE OG BARNEVERN 
 
Innlemming av boligsosiale tilskudd trappes opp 
I budsjettet for 2017 og 2018 ble det innlemmet i overkant av 20 mill. kroner i statsbudsjettet. Det foreslås 
å innlemme ytterligere 15,6 mill. kroner i 2019. Den gradvise innlemmingen sluttføres i 2019. 
 
KULTUR 
 
Tilskudd til frivilligsentraler 
De øremerkede midlene til frivilligsentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til ramme-
tilskuddet til kommunene i 2017. Midlene er gitt en særskilt fordeling i en overgangsperiode på fire år, før 
tilskuddet blir innlemmet i innbyggertilskuddet i 2021. Det forslås en styrking av tilskudd på 7,6 mill. kroner 
i 2019 til nyetablerte sentralt. Totalt 187,4 mill. kroner vil bli fordelt frivilligsentraler.  
 
GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE 
 
Tidlig innsats 
200 mill. kroner av veksten i frie inntekter i 2019 er begrunnet med regjeringens satsing på tidlig innsats i 
skolen. Midlene, fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole, kan blant annet brukes til flere 
lærerårsverk, også i kommuner som allerede oppfyller kravet til lærernormen.  
 
Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1. august 2018, helårseffekt 
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018 og revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble rammetilskuddet til 
kommunen økt som kompensasjon for økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage for 3-, 4- og 5- 
åringer. Endringene får helårseffekt i 2019, og rammetilskuddet økes med 47,1 mill. kroner 
 
Gratis kjernetid i barnehage for 2- åringer fra familier med lav inntekt fra 1. august 2019 
Familier med lav inntekt har i dag tilbud om gratis kjernetid (20 timer pr. uke) for 3-, 4- og 5 åringer, samt 
barn med utsatt skolestart. Regjeringen forslår å utvide ordningen til å inkludere 2- åringene fra 1. august 
2019, og rammetilskuddet til kommunene økes med 45,7 mill. kroner 
 
Økt foreldrebetaling i barnehage fra 1. januar 2018, helårseffekt 
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018 ble det besluttet å øke maksimalprisen for en barnehageplass 
med 110 kroner pr. måned fra 1. januar 2018. Dette gir noe lavere etterspørsel etter barnehageplass i 2019. 
Rammetilskuddet til kommunene reduseres med 21,9 mill. kroner i 2019.  
 
Økt foreldrebetaling i barnehage fra 1. januar 2019 
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å øke maksimalprisen for en heltidsplass i barnehage med 50 
kroner pr. måned fra 1. august 2019. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 
65,8 mill. kroner.  
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KOMMUNEHELSETJENESTE OG PLEIE OG OMSORG 
 
Opptrappingsplanen for rusfeltet 
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) er regjeringens tverrsektorielle satsing på rusfeltet. 
Regjeringen ønsker å øke bevilgningen til rusfeltet med 2,4 mrd. kroner i planperioden. Det er i 2016, 2017 
og 2018 bevilget til samme 1.527 mill. kroner til oppfølging av planen. I 2019 er 200 mill. kroner av veksten i 
kommunens frie inntekter begrunnet med økt satsing på rusfeltet.  
 
Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 
Stortinget vedtok en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering for årene 2017-2019 ved 
behandling av Prop. 1 S (2016-2017). I 2019 er 100 mill. kroner av den foreslåtte veksten i kommunenes frie 
inntekter begrunnet med opptrappingsplanen.  
 
Integreringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 
I årene som kommer vil det være behov for å øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser i kommunene 
ytterligere enn i perioden 2014-2018. For å legge til rette for dette, samt å imøtekomme kravet fra 
Stortinget om å likebehandle nybygg, oppgradering og modernisering, foreslås det at investeringstilskuddet 
foreldes på to poster, med en samlet tilsagnsramme i 2019 på 2.612 mill. kroner. Rammen gir rom for 
tilskudd til om lag 1500 heldøgns omsorgsplasser.  
 
Utskrivningsklare pasienter 
Tilbudet til mennesker med psykisk helse- og rusproblemer skal styrkes. Stortinget sluttet seg til ved 
behandling av Kommuneproposisjonen for 2019, at betaling for utskrivningsklare pasienter innføres også 
for pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet. Som følge av 
dette, overføres det 185 mill. kroner til kommunerammen. Forskriftene endres også, slik at det er 
oppholdskommunen som får plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter.  
 
Psykologer i kommunene 
Med bakgrunn i MELD. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærtjeneste- nærhet og helhet har Stortinget 
vedtatt lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner som skal tre i kraft fra 1. januar 2020. Fram til 
plikten trer i kraft vil kommuner som rekrutterer psykolog til sine helse- og omsorgstjenester kunne motta 
et årlig tilskudd pr. psykologårsverk. Det foreslås å øke bevilgningen med 50 mill. kroner i 2019, tilsvarende 
125 nye psykologstillinger.  
 
Dagaktivitetstilbud til personer med demens 
Som en del av demensplan 2020, videreføres tilskuddsordningen til dagaktivitetstilskudd for 
hjemmeboende personer med demens. Det foreslås 50 mill. kroner til om lag 450 nye dagaktivitetsplasser i 
2019. Kommuner som etablerer nye dagaktivitetsplasser i 2019, vil få økt tilskuddssats for disse tilsvarende 
om lag 50 prosent av antatte kostnader.  
 
Ressurskrevende tjenester 
I takt med at behovene til brukerne har økt, har kostnadene skutt i været. I 2004 var statens utgifter til 
ordningen 1 ½ mrd. kroner. I 2019 forventes disse å øke til om lag 9,9 mrd. kroner. Den underliggende 
veksten i ordningen er fortsatt sterk. På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen å 
stramme inn ordningen i 2019. Innslagspunktet foreslås økt til 1,32 mill. kroner. Dette er en økning ut over 
det som følger av anslått lønnsvekst for 2018 på 50.000 kroner. Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 
80 prosent.  
 
EIENDOMSSKATT 
 
Skjønnstilskudd, engangsbevilgning i 2018 til retaksering eiendomsskatt 
Midlene var en engangsbevilgning i 2018. I 2019 reduseres rammetilskuddet med 74,5 mill. kroner.  
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6.3 KOMMUNENS PRIORITERINGER OG TILTAK I HANDLINGSPERIODEN 

 
HANDLINGSREGLER 
I handlingsprogram 2019-2022 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). 
 
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 2019 er det lagt opp til et 
netto driftsresultat på 0,95 %. 
 

 
 
 
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 øktende 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 6 % av kommunens driftsinntekter. Dette vil sikre stabile rammer til tjenesteproduksjon, 
uavhengig av rentenivået, ved at 94 % av driftsinntektene går til tjenesteproduksjonen. 
 
 

 
 
 
 
I handlingsperioden, vil kommunen ligge over handlingsregelen på 6 %, grunnet større investeringer i 
perioden (eksempelvis utbygging Midtbygda barnehage, påbygging kommunehus/kultursal og utbygging av 
svømmehall). Det er i planperioden lagt på 0,5 % renteøkning for hvert år. For mer utdypende informasjon 
ang. estimerte renteøkning fremover se kap. 7.5. Nivået i handlingsperioden vil ligge mellom 6,1 % og 7,5 
%. Det er lagt opp til et høyt investeringsnivå i handlingsperioden. Dette vil føre til økte finansutgifter i form 
av renter og avdrag.  
 
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 egen-
finansieringsgraden på 38,2 %. 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 19,9 % og 22,9 % 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 de senere år blitt lagt inn et effektiviseringskrav 
tilsvarende prisvekst for 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. 
 
I handlingsperioden vil virksomhetene ikke bli kompensert for prisveksten. Det er enkelte unntak, blant 
annet utbetalinger til selvkostområdene, interkommunale samarbeid og interkommunale selskaper som 
stort sett har blitt kompensert med deflator.  
 
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. Denne effektiviseringen vises ikke som konkrete tiltak under hvert 
tjenesteområde, men framkommer som redusert priskompensasjon i virksomhetenes rammer.  
 
Sentralt plasserte bevilgninger (risikomidler) 
I handlingsplan 2019-2022 er det avsatt 4,0 mill. kroner til sentralt plasserte bevilgninger. Midlene er ikke 
øremerket en spesifikk virksomhet. Dette er en nedgang på 3,9 mill. kroner i fra budsjett 2018. 
Administrasjonen har valgt å redusere midlene med bakgrunn i at flere av virksomhetene har fått økt 
rammen sin inn i 2019. Dette gjelder spesielt støttetjenesten til ressurskrevende brukere, samt barnevern. 
Erfaringer fra tidligere år tilsier at det er høy risiko og stor sannsynlighet for at det vil påløpe ekstra 
kostnader til barnehage for gjestebarn i andre kommuner, og tilsvarende på skolesektoren. 
 
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. Avsetning av risikomidler er et grep som 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. 
 
Nye driftstiltak 
Administrasjonen har de senere årene sett utfordringer innen barnevernstjenesten. Det er derfor lagt inn 2 
nye stillinger som kontaktpersoner (saksbehandlere). Dette er i tillegg et ledd i forberedelsene mot ny 
barnevernsreform i 2020. 
 
NAV ser nå i 2018 nye utfordringer til økte kostnader til livsopphold og boutgifter. Administrasjonen 
foreslår derfor å øke rammen med 1 mill. kroner i handlingsperioden.  
 
Virksomheten barnehage har økende barnetall, og dette byr på kapasitetsutfordringer og økonomiske 
utfordringer. For å ta unna kapasitetsutfordringer, er det lagt inn forslag om å åpne alle de 4. avdelingene i 
Ramstadåsen barnehage. I tillegg er det lagt frem forslag om å øke ansattressurser i Midtbygda barnehage 
for å kunne ta inn flere barn der.  
 
I forhold til skole er det lagt inn en ny stilling som utøvende spesialpedagog som skal jobbe i barnehagene. I 
tillegg er det lagt inn leasing 1:1 pcèr til Nannestad ungdomsskole.  
 
Kultur blir styrket med 2 stillinger til utekontakter, stillingene skal arbeide på tvers av virksomhetene i 
kommunen for å styrke det forebyggende arbeidet blant ungdom i kommunen. Videre ser administrasjonen 
behov for oppfølging av skolekorpset og har derfor lagt inn en økning på rammen på 200.000 kroner.   
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Det nye helsehuset med interkommunal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) stod klar til bruk i 
februar 2018. På grunn av endrede forskrifter og krav øker kostnadene knyttet til dette med 1,1 mill. kroner 
for Nannestad sin del.  
 
Videre på forebyggende helsevern er det videreført 100 % stilling som helsesøster på Maura skole og en 50 
% stilling som jordmor. Dette er stillinger vi fikk tilskuddsmidler til i 2018. Det er lagt inn en 20 % stilling 
som lege ved helsestasjonen.  
 
Støttetjenesten har fått flere krevende brukere i 2018. Det er derfor lagt inn forslag om å øke bemanningen 
på Myrstad bokollektiv med 135 % stilling. Nannestad har fått flere BPA brukere noe som vil koste tjenesten 
1,7 mill. kroner ekstra i 2019. 
 
Hjemmesykepleien har behov for 2 nye leasingbiler, og dette er tatt høyde for i forslaget. Virksomheten 
også for seg å vri ressursbruken internt, slik at kapasiteten på hjemmesykepleien øker. På sykehjemmet har 
de flere korttidspasienter og færre langtidspasienter. Dette medfører et inntektstap på 700.000 kroner. Her 
er det tenkt å redusere inntektstapet over to år, hvor administrasjonen foreslår å redusere rammen med 
350.000 kroner i 2019 budsjettet.  
 
Kommunal drift har flere kostnader som øker mer enn kommunal deflator. Administrasjonen foreslår derfor 
å øke rammen med 800.000 kroner.  
 
Nannestad kirkelig fellesråd har meldt inn behov for ekstraordinært tilskudd til kalking av fasade på 
Nannestad kirke. Dette har administrasjonen lagt inn i forslaget.  
 
Virksomhetenes innmeldte driftsmessige utfordringer 
I budsjettprosessen fikk virksomhetene anledning til å melde inn behov og endringstiltak i handlings-
perioden. De innfridde behovene og administrasjonens foreslåtte og prioriterte tiltak er vist i tabellen på 
side 41. 
 
I 2019 har administrasjonen funnet rom til å innfri drøyt 21,4 mill. kroner til økte innmeldte driftsbehov. 
Dette beløpet inkluderer ikke sentralt plasserte bevilgninger, regjeringens satsinger og administrasjonens 
allerede foreslåtte driftstiltak. Tilsvarende tall for 2018 var på ca. 19,4 mill. kroner.  
 
Eventuelle nye tilleggsbevilgninger 
Selv om flere av virksomhetenes behov er blitt imøtekommet, har ikke administrasjonen funnet rom til å 
prioritere/innfri alle innmeldte behov. Eventuelle nye driftstiltak forutsetter enten økte inntekter 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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Budsjett 

Prioriterte tiltak og innfridde driftsbehov 2019 2020 2021 2022

VIRKSOMHETENES INNFRIDDE DRIFTSBEHOV

Økonomi

ØRIK 564 000 924 000 924 000 924 000

Barnevern

2 nye kontaktpersoner/saksbehandlere 1 360 000 1 360 000 1 360 000 1 360 000

Endring av lønns- og ansettelsesforhold fosterhjem 347 000 347 000 347 000 347 000

Nav

Økt ramme til livsopphold/boutgifter 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Barnehage

Økt tilskudd til private barnehager 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000

Åpne 4. avd. Ramstadåsen 2 420 000 2 420 000 2 420 000 2 420 000

Tilsette pedagoger ny pedagognorm 900 000 900 000 900 000 900 000

Merinntak av barn Midtbygda barnehage 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000

Øke Barnehagefaglig stilling fra 80 % til 100 % - uønsket deltid 0 110 000 110 000 110 000

Skole

100 % utøvende spesialpedagog barnehage 730 000 730 000 730 000 730 000

Leasing 1:1 PCèr til Nannestad ungdomsskole 892 000 892 000 892 000 892 000

Kultur

2 x100 % stillinger til utekontakter 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Oppfølging av skolekorpset 200 000 200 000 200 000 200 000

Forebyggende helsevern

Økning KØH/legevakt 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000

Økning fastlegetilskudd iht. befolkningsvekst 720 000 720 000 720 000 720 000

Ny fastelege - 20 % helsestasjon 210 000 210 000 210 000 210 000

Ruskontrakter 0 300 000 300 000 300 000

50 % jordmorstilling 246 000 246 000 246 000 246 000

100 % helsesøsterstilling 730 000 730 000 730 000 730 000

Støttetjenesten

Myrstad bokollektiv - 135 % stilling - 1:1 bruker 758 000 758 000 758 000 758 000

Endring av lønns- og ansettelsesforhold for avlastere 265 000 265 000 265 000 265 000

BPA- tiltak i regi av Uloba 1 175 000 1 175 000 1 175 000 1 175 000

BPA- tiltak i regi av kommunen 550 000 550 000 550 000 550 000

Helse

2 nye leasingbiler hjemmesykepleien 140 000 140 000 140 000 140 000

Inntektstap sykehjemmet 2. etg Midt pga. flere kortidspasienter 350 000 350 000 350 000 350 000

Kommunal drift

Volumøkninger utover kommunal deflator 800 000 800 000 800 000 800 000

Investeringer

Prosjektleder 890 000 890 000 890 000 890 000

Finansieres av investeringer -890 000 -890 000 -890 000 -890 000

Kirkelig fellesråd

Ekstraordinært tilskudd til kalking av fasade Nannestad kirke 250 000 0 0 0

Handlingsprogram 
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Budsjett 

Prioriterte tiltak og innfridde driftsbehov 2019 2020 2021 2022

NYE DRIFTSTILTAK (KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT)

Barnevern

Flere meldinger/tiltak 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Økt tilskudd til barnevernsvakten Romerike - Øst politidistrikt 40 000 40 000 40 000 40 000

Skole

Økt kostnad til voksenopplæring 672 000 672 000 672 000 672 000

Styrking stab skole 1 990 000 1 990 000 1 990 000 1 990 000

Flere lærerstillinger - ny norm 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000

Elever på tiltak 2 120 000 2 120 000 2 120 000 2 120 000

Kultur

60 % stilling ungdomsklubben 500 000 500 000 500 000 500 000

Forebyggende helsevern

Interkommunal legevakt, daglegevaktordning, fastlegetilskudd 43 000 43 000 43 000 43 000

Kommunalt øyeblikkelig hjelp - døgnopphold 52 000 52 000 52 000 52 000

Romerike krisesenter 40 000 40 000 40 000 40 000

Alternativ til vold 159 000 159 000 159 000 159 000

Støttetjenesten

Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig - ny bruker 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Kjøp av institusjonsplass - BPA 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

ØRI 9 000 9 000 9 000 9 000

Prisvekst plass i Son 41 000 41 000 41 000 41 000

Helse

Oppgradring av CosDoc til versjon 12 129 000 129 000 129 000 129 000

Kommunal drift

ØRAS 81 000 81 000 81 000 81 000

ØRB (feiing) 23 000 23 000 23 000 23 000

ØRB (brann) 97 000 97 000 97 000 97 000

SENTRALT PLASSERTE BEVILGNINGER 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Handlingsprogram 
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7 DRIFTSBUDSJETTET 

7.1 BUDSJETTFORUTSETNINGER 

Ved utarbeidelse av rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-2022 har administrasjonen lagt til 
grunn kommuneproposisjonen (Prop. 128 S (2017-2018) og statsbudsjettet for 2019 (Prop. 1 S (2018-
2019)). I tillegg, har administrasjonen lagt til grunn tidligere politiske vedtak og vedtatte planer, i hovedsak 
rammene fra kommunestyrets vedtatte budsjett 2018/handlingsprogram 2018-2022 (k-sak 95/17).  
 
 

 
 
 
Det er tatt høyde for en kommunal deflator på 2,8 % i 2019, hvorav lønnsveksten er anslått til 3,25 % og 
prisveksten til 1,9 %. Dette er i tråd med regjeringens føringer. I den kommunale deflatoren teller 
lønnsveksten 2/3, mens prisveksten teller 1/3. Det er benyttet prognoser fra SSB pr. juni 2018 som et anslag 
på lønns- og prisvekst for årene 2020 og 2021. Nivået for 2022 er en videreføring av veksten fra året før. 
 

7.2 DRIFTSBUDSJETTET 

I handlingsprogram 2019-2022 budsjetteres det i 2019 med et positivt netto driftsresultat på rundt  
8,8 mill. kroner. Dette vil gi et netto driftsresultat på 0,95 %, noe som er litt 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 
 
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 2019 er det innarbeidet effektiviseringstiltak lik 
antatt prisvekst. 
 

Vedtatt Budsjett

Budsjettforutsetninger 2018 2019 2020 2021 2022

Lønnsvekst 3,0 % 3,3 % 3,7 % 4,0 % 4,0 %

Pensjon - KLP 18,5 % 18,5 % 18,5 % 18,5 % 18,5 %

Pensjon - SPK 12,4 % 12,4 % 12,4 % 12,4 % 12,4 %

Prisvekst 2,0 % 1,9 % 1,8 % 2,0 % 2,0 %

Deflator 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,3 % 3,3 %

Effektiviseringskrav 2,0 % 1,9 % 1,8 % 2,0 % 2,0 %

Årlig befolkningsvekst 2,0 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %

Handlings program
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7.3 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 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 
2019 beregnet til 87 % av landsgjennomsnittet. Gjennom inntektsutjevningen kompenseres Nannestad 
kommune med 31,8 mill. kroner i 2019. 
 
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.  

Driftsbudsjettet 2019-2022 Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

DRIFTSINNTEKTER

Skatt -327 371 -340 052 -340 052 -364 400 -390 451 -407 118 -427 910

Rammetilskudd -316 621 -339 300 -334 800 -362 512 -372 605 -385 098 -396 854

Gebyrer og brukerbetalinger -125 590 -114 289 -113 938 -118 596 -122 194 -126 229 -130 392

Andre driftsinntekter -110 219 -89 626 -80 071 -81 454 -83 514 -86 108 -88 770

Sum driftsinntekter -879 801 -883 267 -868 861 -926 962 -968 764 -1 004 553 -1 043 926

DRIFTSUTGIFTER

Lønn- og sosiale utgifter 497 299 525 138 522 390 559 600 580 780 604 378 628 012

Varer og tjenester 251 829 252 292 236 900 256 323 263 557 268 863 279 882

Andre driftsutgifter 78 804 78 446 76 736 82 447 83 856 85 725 86 703

Sum driftsutgifter 827 932 855 876 836 026 898 370 928 193 958 966 994 597

Brutto driftsresultat -51 868 -27 391 -32 835 -28 592 -40 571 -45 587 -49 329

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter -13 252 -8 160 -8 160 -7 774 -7 935 -7 923 -7 879

Renteutgifter 23 249 28 653 28 653 28 124 36 121 38 475 41 495

Avdragsutgifter 31 001 34 981 34 981 35 576 37 674 40 184 44 896

Andre finansutgifter 414 300 300 300 300 300 300

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 41 411 55 774 55 774 56 226 66 160 71 036 78 812

Motpost avskrivninger -36 441 -36 446 -36 446 -36 446 -36 446 -36 446 -36 446

Netto driftsresultat -46 899 -8 063 -13 507 -8 812 -10 857 -10 997 -6 963

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger -51 124 -59 494 -15 508 -19 544 -24 613 -23 967 -23 394

Overført til investeringsregnskapet 6 500 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Avsatt til disposisjonsfond 42 587 60 205 21 986 21 356 28 276 27 662 22 883

Avsatt til bundne fond 10 395 352 29 0 194 302 474

Sum avsetninger/bruk av avsetninger 8 357 8 063 13 507 8 812 10 857 10 997 6 963

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -38 542 0 0 0 0 0 0

Handlingsprogram
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En indeksverdi lavere enn 100 % indikerer at utgiftsbehovet er lavere enn landsgjennomsnittet, og for 
Nannestad kommune er denne på 95,77 % i 2019. Gjennom utgiftsutjevningen trekkes derfor Nannestad 
kommune drøyt 26 mill. kroner i 2019, som følge av endringer i inntektssystemet og kostnadsnøklene.  
 
Som tabellen under illustrerer, vil den reduserte vektingen spesielt innen delkostnadsnøkkelen for 
barnehage, grunnskole og barnevern slå negativt ut for kommunen.  
 

 
 
 
Prognosemodellen fra KS er benyttet for beregning av skatt- og rammetilskudd i planperioden. Modellen 
inkluderer endringer som følger av statsbudsjettet og endret befolkningssammensetning. I 2019 er det lagt 
til grunn en økning i frie inntekter på 5,9 %, som blant annet skal dekke økte demografi og pensjons-
kostnader. 
 
 

 
 
 
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.  
 
 

Utgiftsbehov 2018/2019

Kostnadsindeks

2018

Kostnadsindeks 

2019

Endring

i %

Administrasjon 97,7 % 97,6 % 0,1 %

Barnehage 101,9 % 103,4 % -1,5 %

Grunnskole 112,3 % 111,0 % 1,3 %

Barnevern 100,2 % 103,1 % -2,9 %

Sosialtjeneste 83,6 % 84,1 % -0,5 %

Kommunehelsetjeneste 93,7 % 93,1 % 0,6 %

Pleie og omsorg 84,6 % 81,7 % 2,9 %

Samlet utgiftsbehov 96,8 % 95,8 % 1,0 %

Frie inntekter Vedtatt Budsjett 

(tall i 100 kr) 2018 2019 2020 2021 2022

Rammetilskudd

Innbyggertilskudd 307 489 332 210 341 343 352 662 366 667

Utgiftsutjevning -17 717 -26 064 -26 956 -28 085 -29 483

Overgangsordning - INGAR -926 -716 0 0 0

Saker særskilt fordelt (inkl. helsestasjon/skolehelse, frivillig sentraler 2 357 2 840 2 840 2 426 2 426

Skjønnstilskudd 4 800 4 700 4 700 4 700 4 700

Veksttilskudd 8 939 17 694 17 166 15 726 10 247

Inntektsutjevning 29 858 31 848 32 638 33 766 35 247

Sum rammetilskudd 334 800 362 512 371 731 381 195 389 804

Inntekts- og formuesskatt 340 052 364 400 371 340 384 174 401 023

Sum frie inntekter 674 852 726 912 743 071 765 369 790 827

Endring i % 5,9                   2,5                   3,0                   3,3                   

* Den statlige finansieringsbistanden på 7,43 mill. kroner er utelatt fra tallen over.

Handlingsprogram
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7.4 DRIFTSUTGIFTER 

 
LØNNSUTGIFTER 
Lønnsutgifter er budsjettert med 559,6 mill. kroner i 2019, 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 2019 samsvarer med de 3,25 % som er anslått i statsbudsjettet for 2019. 
 
SOSIALE UTGIFTER 
Kommunen har sine pensjonsforsikringer i Statens pensjonskasse (lærerne) og Kommunal Landspensjons-
kasse (øvrige ansatte), og bruker aktuarenes beregninger og prognoser som grunnlag for budsjettering av 
pensjonskostnadene. 
 
Det er budsjettert med 120,7 mill. kroner i sosiale utgifter for 2019, noe som er 10,1 mill. kroner høyere 
enn vedtatt budsjett 2018. Grunnen til dette er at det er lagt inn flere nye stillinger i ulike virksomheter for 
2019. I tillegg budsjetteres det med et positivt premieavvik på 19,3 mill. kroner for 2019, det er en økning 
på 0,6 mill. kroner høyere enn for 2018. Administrasjonen vil i likhet med praksis de siste år foreslå at 
premieavviket i sin helhet blir avsatt til premieavviksfond. Det amortiserte premieavviket er videre 
budsjettert til 6,8 mill. kroner i 2019. 
 
Med unntak av 2015, har netto pensjonskostnader 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 inntekts- eller 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 vedtaket 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 ikke 
prisjustert, i henhold til effektiviseringskravet tidligere omtalt i dokumentet. Kjøp fra egne IKS er prisjustert 
med 2,8 % i henhold til kommunal deflator. 
 
ANDRE DRIFTSUTGIFTER 
Andre driftsutgifter består av overføringer, avskrivninger og fordelte utgifter. Det er i 2019 lagt opp til at en 
mindre andel av utgiftene fra investeringsprosjekter overføres til drift. 
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7.5 FINANSFORVALTNING 

Finansreglementet ligger til grunn for administrasjonens håndtering av kommunens gjeld og likvide midler 
(sist vedtatt i k-sak 104/16). 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 2018 utgjorde kommunens langsiktige gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser)  
i underkant av 1 mrd. kroner. Gjeldsporteføljen består av 46 % fast rente og 54 % flytende og har en 
gjennomsnittlig rentebindingstid på 4,9 år og en gjennomsnittlig rente på 2,58 %. Ønsket rentebinding 
sikres blant annet gjennom rentebytteavtaler (renteswap) knyttet til underliggende lån med flytende rente. 
Sammensetningen av gjeldsporteføljen innebærer en kortsiktig rentefølsomhet på 2 mill. kroner pr. år 
innenfor en rentevariasjon på 1 %.  
 

 
 
Gjennom handlingsperioden ventes rentenivået å stige noe. Norges Banks hovedstyre besluttet i 
septembermøte å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Slik hovedstyre nå vurdere 
utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i første kvartal 2019. 
Hovedstyre er usikker på hvilken effekt det vil ha på markedene å sette opp styringsrenten og har derfor 
signalisert en forsiktig renteoppgang.  
 
Selv om styringsrenten har gått opp, er fortsatt rentene lave. Selv om et lavrenteregime er positivt for 
kommunen i form av lavere finansutgifter, ser administrasjonen følgende utfordringer knyttet til et lavt 
rentenivå gjennom handlingsperioden: 
 

 Et lavt rentenivå framover vil gi lavere renteutgifter på kort sikt. Tilvenning til lave renter kan på sikt 
gjøre økonomien mer sårbar ved renteøkninger.  

 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 lav-
renteregime. I handlingsperioden er det budsjettert med økte finansutgifter grunnet låneopptak til  
deriblant utbygging av kommunehuset/kultursal, aktivitetshus, utbygging Maura skole og Midtbygda 
barnehage.  
 
FINANSPLASSERINGER 
Samlet markedsverdi på Nannestad kommunes finansplasseringer var ved utgangen av 2. tertial 2018 på 
403,6 mill. kroner. Samlet avkastning var på 1,08 % eller 4,4 mill. kroner pr. 2. tertial 2018. 
 
Plasseringsporteføljen har en god balanse mellom de ulike aktiva klassene. Porteføljen består av 14,82 % i 
bankinnskudd, 68,89 % i rentefond, 5,08 % i kombinasjonsfond og 11,21 % i aksjefond. Hovedvekten av 

Rentefølsomhet

(tall i 1000 kr)

Rentefølsomhet 1 % 2 % 3 %

Kroner 2 000 4 000 6 000
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plasseringene er 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 7 mill. kroner i 2019, uendret 
fra nivået i 2018. Dette nivået forventes videreført i handlingsperioden.  
 
GARANTIANSVAR OG FORPLIKTELSER 
Nannestad kommunes samlede garantiansvar utgjorde 37,9 mill. kroner ved utgangen av 2017. Dette 
tilsvarer en økning på 3,6 mill. kroner. 
 
Spesifisert oversikt over aktuelle garantivedtak og beløp framgår av note 2 til kommunens regnskap for 
2017. Risikoen, eller sannsynligheten for realisering, anses som moderat sett i forhold til hvilke type 
virksomheter det er gitt garanti for. 
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8 INVESTERINGSBUDSJETTET 

8.1 PRIORITERTE INVESTERINGER I HANDLINGSPERIODEN 

Det samlede forslaget til investeringer i handlingsperioden utgjør 456,8 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 2019-2022 er utbygging 
av kommunehus/kultursal/aktivitetshus, svømmehall, ombygging og utvidelse av sykehjemmet, Teiealleen, 
utbygging av Maura skole, utskiftning av boligmassen, utbygging av Midtbygda barnehage, samt kulturtun. 
Av en totalramme i investeringsbudsjett i handlingsperioden på 456,8 mill. kroner utgjør overnevnte 
investeringer nær 399,8 mill. kroner. De oppgitt 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 og vesentlig høyere enn de rammer 
kommunen har til rådighet. I Handlingsperioden er det lagt opp til en egenfinansieringsgrad over 30 %, 
dette for at årlige lån til investeringer ikke skal påvirke driften til kommunen i alt for høy grad. Investerings-
begrensningene har vært og er fortsatt en viktig faktor for å bringe kommunens økonomi i balanse.  
 



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2019-2022 

50 

 
Administrasjonen 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. 
 

8.2 INVESTERINGBUDSJETTET 

Oversikten under (budsjettskjema 2A) viser bevilgningene i perioden 2019-2022, og hvordan disse er 
finansiert. Det er kun budsjettet for første år i handlingsperioden som formelt vedtas av kommunestyret. 
De øvrige årene angir budsjettavsetninger. 
 

 
 
 
Budsjettskjema 2B (vedlegg 6) viser hvordan  investeringer i anleggsmidler innenfor de ulike tjeneste-
områdene fordeler seg. 
 

8.3 FINANSIERING 

Det er i handlingsperioden foreslått en høy egenfinansieringsgrad enn tidligere år. Hovedkilden for å 
finansiere de foreslåtte investeringsprosjektene er fortsatt gjennom bruk av lånemidler. Det samlede 
låneopptaket utgjør 97,85 mill. kroner i 2019, inklusiv investeringer på selvkost og startlån i Husbanken. 
Samlet låneopptak fram mot 2022 er anslått til 395,3 mill. kroner.  
 

Budsjettskjema 2A Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 125 537 265 908 187 677 130 590 108 675 114 400 200 409

Utlån og forskutteringer 21 158 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000

Avdrag på lån 4 359 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Avsetninger 16 303 0 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 167 356 286 908 208 677 151 590 129 675 135 400 221 409

FINANSIERING

Ekstern finansiering

Bruk av lånemidler -103 916 -249 817 -174 886 -97 850 -76 695 -82 800 -137 927

Inntekter fra salg av anleggsmidler -5 000 -5 000 -4 400 -5 000 -5 000 -5 000

Tilskudd til investeringer -18 986 0 0 0 -1 500 0 -15 000

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -28 148 -21 791 -21 791 -23 340 -29 480 -20 600 -36 482

Andre inntekter -456 0 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -151 506 -276 608 -201 677 -125 590 -112 675 -108 400 -194 409

Intern finansiering

Overført fra driftsregnskapet -6 500 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000

Bruk av avsetninger -9 354 -3 300 0 -19 000 -10 000 -20 000 -20 000

Sum intern finansiering -15 854 -10 300 -7 000 -26 000 -17 000 -27 000 -27 000

Sum finansiering -167 360 -286 908 -208 677 -151 590 -129 675 -135 400 -221 409

Udekket/udisponert -4 0 0 0 0 0 0

Handlingsprogram
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Diagrammet ovenfor er fremstilt uten finansiering av selvkost. Over de siste årene har egenfinansierings-
graden ligget rundt 30 %. I motsetning til handlingsprogram 2018-2021 er det budsjettert med en høy 
egenfinansieringsgrad i perioden 2019-2022. Administrasjonen har gjort en vurdering av formuesnivået i 
kommunen har høyt nok, og velger derfor å bruke noe av det på investeringer. Da unngår man for høy 
lånegrad som påvirker driften negativt.  
 
Som budsjettskjema 2A viser, er salg av anleggsmidler lagt inn som en finansierskilde i handlingsperioden. 
Tidligere investeringsplaner forutsatte salg av kommunale eiendommer, jfr. k-sak 23/13 om investeringer i 
et 10-års perspektiv. I likhet med nåværende handlingsprogram er denne forutsetningen videreført i 
kommende planperiode. Tilskuddene utgjør 15 mill. kroner for perioden, og er i hovedsak knyttet opp mot 
utbyggingsbidrag for Teiealleen.   
 

8.4 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE 

Nedenfor følger en kort kommentar til hvert enkelt prosjekt. En oversikt som viser hvordan de samlede 
investeringene fordeler seg pr. år i perioden fram mot 2030 følger som vedlegg 7. 
 
STØRRE INVESTERINGSPROSJKETER 
 
Kommunehus/kultursal/aktivitetshus 
Det har over en periode blitt gjennomført flere skisseprosjekter knyttet til utbygging av kommunehuset. 
Hovedformålet med skisseprosjektene har vært knyttet til permanente løsninger for kontorer til 
administrasjonen og utvikling av kulturdelen til kommunens hovedarena for kultur og kulturskolens behov 
for øvingslokaler. 
 
Dagens situasjon er at det er ca. 60 kontorplasser i dagens kommunehus inkludert de gamle kafearealene 
og tilbygget. Det er etablert en midlertidig kontorrigg med 32 kontorplasser på nordsiden av 
kommunehuset. I tillegg leier kommunen arealer i Nannestad sentrum hvor bibliotek, NAV og 
administrasjonen til forebyggende helsevern inkludert miljørettet helsevern er lokalisert. 
Leiekontraktene her er forlenget til 31. desember 2022. 
 
Ved kommunestyrets behandling av handlingsplan for 2018-21 og budsjett for 2018 7. desember 2017 ble 
det i punkt 14 vedtatt følgende: 
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Rådmannen bes legge frem en sak som belyser behovet for administrasjonslokaler, bibliotek, eldresenter, 
legesenter, fysioterapi mv. samt andre kommunale behov. I denne forbindelse ønsker kommunestyret at det 
også tas hensyn til fremtidig behov for omsorgsboliger og leiligheter. 
 
Med bakgrunn i vedtaket er også nye lokaler for familiesenteret og administrasjonen til kommunal drift 
vurdert.  
 
Totalt omfatter behovet 150-160 arbeidsplasser. 
 
Administrasjonen har nå i samarbeid med eksterne konsulenter vurdert tre volumskisser som 
løsningsforslag. Forslagene tar utgangspunkt i arealer nord for Nannestad torg og på østsiden av 
eksisterende kommunehus, som Nannestad kommune eier. Arealene på nordsiden av Nannestad torg er i 
områdeplanen for Nannestad sentrum foreslått regulert til bolig/forretning/kontor. Arealene ligger også 
innenfor det kvartalet hvor regionale planer vil kunne tillate etablering av et kjøpesenter dimensjonert i 
henhold til lokalt handelsgrunnlag. Områdeplanen er forutsatt sluttbehandlet i desember 2018. For disse 
arealene er det satt krav om detaljert reguleringsplan, som også omfatter Nannestad torg og eksisterende 
bebyggelse fra bankbygget og nordover til Teievegen.  
Arealene øst for kommunehuset er regulert til offentlig formål og det er ikke behov for ytterligere 
detaljregulering. 
 
De to løsningsforslagene på nåværende tidspunkt er: 

1. Etablere et aktivitetshus på arealet nord for Nannestad torg, hvor bibliotek og den 
publikumsrettede virksomheten til kommunen lokaliseres. Volumskissen inkluderer også arealer 
for legesenter, tannlege og fysioterapi. Etablere et tilbygg til kommunehuset på østsiden av 
eksisterende kommunehus hvor resterende behov for kontorkapasitet etableres. Eksisterende 
kontorlokaler oppgraderes i forhold til tekniske anlegg og klimaskall. Eksisterende kontorarealer i 
det gamle kafe arealet disponeres til kulturformål, storsalen oppgraderes og garderober i kjelleren 
oppgraderes. 

2. Kommunens behov for aktivitetshus og tilbygg/rehabilitering av kommunehuset med kultursal 
samlokaliseres på arealene øst for kommunehuset.. 

 
Begge løsningsforslagene gir rom for etablering av leiligheter i tråd med kommunestyrets vedtak, men det 
må tas høyde for en reguleringsendring på arealene øst for kommunehus hvis leiligheter skal etableres av 
andre enn Nannestad kommune.    
 
Aktivitetshus 
På nåværende tidspunkt er arealbehovet vurdert i forhold til tidligere innspill knyttet til behov fra 
virksomhetene og størrelse på innleide arealer. Den kommunale delen av aktivitetshuset vil omfatte ca. 70 
arbeidsplasser(NAV, barnevern, forebyggende helsevern og bibliotek), bibliotek med kulturarena, 
kantine/kafe og frivilligsentral. Løsningen inkluderer garderober, møterom og ankomstarealer/servicetorg.  
Arealbehovet for den kommunale delen er stipulert til ca. 2 600 kvm. Arealer for legekontor, fysioterapi og 
tannleger er stipulert til ca. 700 kvm. 
 
De stipulerte kostnadene for den kommunale delen er nå stipulert til 90-120 mill. kroner. Kostnadene for 
legekontor, fysioterapi og tannleger er stipulert til 24-30 millioner kroner. Kostnadene bygger på en 
kvadratmeterpris på 35-45.000,-/kvm. I forslaget til handlingsplan er disse kostnadene ikke inkludert. 
Bakgrunnen for dette er at tjenestene i dag ikke ligger i kommunen, og ved en eventuell utbygging vil det 
være aktuelt å vurdere organisering av tjenestene og om det er formålstjenlig at private står for 
utbygging/utleie av denne delen. 
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Ovenfor er det vist den aktuelle tomten og mulighet for utbygging i henhold til dagens forslag til 
reguleringsbestemmelser. 
 
Det er mange positive elementer knyttet til dette løsningsforslaget ved at tiltaket ligger tett opp til den 
framtidige gateterminalen i Teievegen som har den beste kollektivdekningen i kommunen. Det kommunale 
tjenestetilbudet bidrar til at flere innbyggere benytter Nannestad sentrum og bruker det lokale 
handelstilbudet.  
En utbygging her bør gjennomføres som et samarbeidsprosjekt med private utbyggere både med tanke på 
utbygging av leiligheter, men også utvikling av næringsarealer eventuelt også et kjøpesenter. Utfordringene 
med et samarbeidsprosjekt er at framdriftsplanen i noen grad er avhengig av interessen i markedet og 
kompleksiteten i prosjektet er større enn ved en ren utbygging i kommunal regi. 
Markparkering i dette løsningsforslaget må forbeholdes brukere av tjenestene. Kapasitet for egne ansatte 
vil bli betydelig redusert i nærhet til aktivitetshuset. Områdeplanen åpner for at parkering kan etableres på 
andre arealer etter avtale. Et alternativ vil være å etablere parkeringskjeller for å dekke behovet, men dette 
vil være kostnadskrevende og er ikke medtatt. 
 
Kommunehuset/kultursal 
Løsningsforslaget dekker øvrig behov for arbeidsplasser inkludert flytting av administrasjonen ved 
kommunal drift fra Bahus. Behovet for arbeidsplasser er i dag ca. 85, det må etableres kafe i tilknytning til 
kulturdelen som også er kantine for ansatte. For å etablere bedre tilknytning mot Nannestad sentrum og 
Teiealleen bør tilbygget utformes slik at det også etableres en ankomstsone her. Dette vil også bidra til at 
den nye parkeringsplassen ved Nannestad ungdomsskole(NUS) aktiviseres ved større arrangement. Behov 
for nye arealer er i samsvar med det seneste skisseprosjektet, som ble etablert samtidig med 
utvidelsen/saneringen av NUS i 2014. Skisseprosjektet ble aldri realitetsbehandlet fordi det ikke var 
investeringsmidler tilgjengelig. Skisseprosjektet inkluderte ikke oppgradering av storsalen og 
totalkostnaden var i underkant av 110 mill. kroner. Senere skisseprosjekt knyttet til oppgradering av 
storsalen er beregnet til ca. 10 mill. kroner. 
Som tidligere nevnt er skisseforslaget ikke realitetsbehandlet og det har kommet mange innspill til 
forbedring av prosjektet. Likevel gir dette skisseprosjektet et noe bedre grunnlag for å anslå kostnader enn 
volumstudiet for aktivitetshuset. Den største utfordringen her vil være rehabilitering av eksisterende 
bygningsmasse og uforutsette kostnader som kan dukke opp når eksisterende bygningsdeler åpnes opp. 
 

Nannestad 
torg 
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Ovenstående skisse viser volumstudiet fra sør og i tråd med reguleringsbestemmelsene og fastsatte høyder 
her. Tilbygget her har en grunnflate på ca. 500 kvm i to etasjer og det vist mulighet for etablering av 
leiligheter. Dette alternativet vil ha et større potensial for utbygging av leiligheter enn volumstudiet viser. 
 

 
 
Skissen viser at løsningsforslaget «beslaglegger» en liten del av kommunens areal på østsiden av 
kommunehuset og gir rom for ytterligere utvikling av området. 
 
Løsningsforslag 2 
 

 
 
Volumstudiet viser at hele den kommunale virksomheten kan lokaliseres på arealene som kommunen eier 
på østsiden av kommunehuset, inkludert etablering av leiligheter. Forslaget fra arkitekten viser kun en av 
mange muligheter for utvikling av arealet, men tar opp i seg behovene i løsningsforslag 1. Dette forslaget vil 
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gi større grad av sambruk av arealer. På dette nivået er det krevende å anslå synergieffektene i forhold til 
arealbehovet, men en samlokalisering vil kunne redusere arealbehovet med 10-20 % og dermed 
kostnadene med i størrelsesorden 20-40 mill. kroner  
Dette løsningsforslaget vil sikre en større samlokalisering av kommunale virksomheter. Kulturtilbudet 
samles ett sted og kan i større grad aktivere fellesarealene på NUS. Lokaliseringen av det kommunale 
tjenestetilbudet vil ligge ca. 500 meter fra gateterminalen i Teievegen og med ca. samme avstand til øvrig 
tjeneste- og handelstilbud. Tiltaket vil ikke gi samme aktivisering av arealene i sentrum på kort sikt, men på 
lengre sikt forventer vi høyere vekst i Nannestad sentrum noe som vil øke sannsynligheten for at sentrums-
området likevel vil utvikle seg med hensyn på handels- og tjenestetilbud. I forhold til framdrift vil tiltaket 
være i tråd med eksisterende reguleringsplan og kan iverksettes umiddelbart.  
 

 
Fotavtrykket på det nye bygget vil være ca. 1 500 kvm.  
 
Forutsetninger for løsningsforslagene 
Det er viktig å påpeke at arealbehovet på dette nivået i en volumskisse ikke tar opp i seg type 
kontorløsninger(cellekontorer/landskap) og optimale løsninger for sambruk av arealer. Brukermedvirkning 
og andre interessegrupper vil erfaringsmessig utfordre rammene knyttet til areal og utforming og det er 
synergier og andre behov som ikke avdekkes på et tidlig tidspunkt. 
 
De stipulerte arealbehovene tar opp i seg noe potensial for vekst, men det er vanskelig å anslå hvordan 
digitalisering av offentlige tjenester og utvikling av teknologi påvirker framtidige arbeidsprosesser, endrede 
oppgaver for kommunen og mulige samarbeidsløsninger i Gardermoregionen vil også kunne gi endringer på 
kort og lang sikt.  
 
Kostnadene tar i utgangspunktet ikke hensyn til framtidig prisstigning og eventuelle endringer i 
markedssituasjonen. Vi erfarer allerede at enkelte offentlige byggeprosjekter i regionen har få anbydere 
noe som kan få konsekvenser for entreprisekostnaden. Det er heller ikke tatt stilling til hvilken 
entrepriseform/prosess som skal legges til grunn, og det er naturlig å vurdere dette i neste steg i prosessen. 
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Finansiering 
Utbygging av kulturarealene og bibliotek vil utløse tilskudd av spillemidler, men det er relativt små summer 
som er tilgjengelig. Ordningen ivaretas av fylkeskommunen og maksimaltilskuddet ligger på ca. 5 mill. 
kroner. 
Sanering av klimaskallet for kommunehuset og oppgradering av tekniske anlegg vil kunne utløse midler fra 
ENOVA, men erfaringen fra utbyggingen av NUS er at dette er relativt marginale tilskudd. 
 
Nannestad kommune eier de aktuelle arealene og utvikling av leiligheter i prosjektene vil kunne selges til 
private utbyggere og dermed tilføre prosjektene midler. En utbygging av leiligheter til eget behov skal 
finansieres av husleie, men en av omstrukturering av eksisterende boligmasse vil kunne gi inntekter som 
også kan tilføres prosjektene. I forbindelse med Boligsosial handlingsplan er det nå foreslått at det skal 
lages egen plan for restrukturering av kommunens utleieboliger. Her vil det være aktuelt å vurdere salg av 
boliger/utvikling av eiendommer for salg, for så å kjøpe/etablere utleieleiligheter som er tilpasset våre 
brukergrupper. Det er i denne sammenheng viktig å påpeke at vi ikke skal finansiere kommunale 
utbyggingsprosjekter gjennom salg av utleieboliger, men se på merverdien som ligger i eksisterende 
eiendom og tilpasse boligporteføljen i tråd med brukernes behov. 
 
Rådmannens anbefaling 
For å sikre framdrift i prosjektet vil rådmannen anbefale at det fokuseres på løsningsforslag 2. 
Løsningsforslaget legger til grunn at kommunen med unntak av eventuell utvikling av leilighetsdelen vil 
være uavhengig av andre samarbeidsparter. Dette løsningsforslaget vil samle kommunens virksomhet og 
sikre god sambruk av fellesarealer i tillegg til at det legges til rette for samarbeid på tvers av virksomheter 
og enheter.  
Tiltaket vil bidra til at kommunens virksomhet i større grad åpner seg mot Teiealleen og skaper et 
tyngdepunkt sør i Nannestad sentrum. Kommunens kulturarenaer kan i større grad aktivisere fellesarealer 
på Nannestad ungdomsskole(NUS) og eksisterende uteområder og parkeringsarealer ved kommunehuset 
og NUS. Kostnadsbildet for denne løsningen er gunstigere med tanke på redusert arealbehov og 
kommunen kan uavhengig av andre samarbeidsparter iverksette tiltaket umiddelbart. 
Rådmannen vil anbefale at utvidelse av kommunehuset prioriteres slik at midlertidige lokaler kan fases ut. 
Kulturdelen ved kommunehuset utvikles parallelt og skal ivareta de besøkende og ansattes behov for 
tilfredsstillende garderober.  
Eksisterende administrasjonsdel skal oppgraderes og logistikken i forhold til kontorbehov i utbyggingsfasen 
innarbeides som en del av prosjektet. Ytterligere leie av midlertidige lokaler kan ikke tas på investering og 
bør derfor unngås.  
Eksisterende leieavtaler i Granåsgården utløper ved utgangen av 2022 og kommunens behov for arealer til 
bibliotek skal da være klart. For å sikre denne framdriften starter prosjekteringen samtidig med utvidelse av 
kommunehuset. Sambruk av fellesarealer og gjensidig avhengighet mellom bibliotekarealer og utvidelse av 
administrasjonsdelen vil avgjøre om utbyggingen kan deles i to trinn eventuelt at deler av arealene kan tas i 
bruk tidligere. Disse vurderingene vil være grunnlaget for en finansieringsplan av hele tiltaket. 
 
Utvidelse av administrasjonsdelen inkluderer behov for helsestasjon. Arealer for etablering av legesenter 
og arealer for utleie til eksterne aktører vurderes i samarbeid med disse. For å redusere kommunens risiko 
knyttet til utbygging og utleie av disse arealene må det utarbeides avtaler som sikrer kommunens formål 
ved en eventuell utbygging. Alternativet til denne løsningen er at kommunen ved salg av tomt i Nannestad 
sentrum gir føringer i forhold til at disse tjenestene skal lokaliseres her. 
 
Rådmannen foreslår primært løsningsforslag 2, men vil understreke at hvis løsningsalternativ 1 velges bør 
igangsetting av rehabilitering/tilbygg på kommunehuset/kultursal starte allerede i 2019.  
 
Framdrift 
Med bakgrunn i tidligere skisseprosjekter kan nytt skisseprosjekt utarbeides relativt raskt. Erfaringsmessig 
er det utfordrende å anslå framdrift i forhold til medvirkning og forankring av skisseprosjektet. Eksisterende 
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administrasjonsdel og øvrige administrative behov er avklart tidligere og må kvalitetssikres i forhold til 
tidligere programmering. Utfordringen i skisseprosjektet er å innpasse bibliotekarealene i forhold til 
eksisterende kulturarealer og innarbeide en ny atkomstsone for brukerne av kommunehuset. De 
arkitektoniske kvalitetene i eksisterende bygningsmasse skal ivaretas og koblingen mellom ny og gammel 
bygningsmasse vil være et viktig knutepunkt. 
 
Ambisjonen er at skisseprosjektet forankres 1. halvår 2019 og at det da foreligger kalkyler for endelig 
kostnadsnivå. Tidligere innkjøpsmodeller legger til grunn at byggherren prosjekterer med bakgrunn i 
skisseprosjektet fram til endelig anbudsgrunnlag. En tradisjonell innkjøpsmodell vil gi anbudsprosess sent i 
2019 og byggestart 1. halvår 2020. Behovet for kontorer i byggeperioden tilsier at utvidelsen må være klar 
før sanering av eksisterende bygningsmasse starter. Byggeperioden vil derfor strekke seg inn i 2021.  
Denne modellen gir byggherren forutsigbarhet i forhold til kostnader og reduserer risiko i byggeperioden. 
 
Svømmehall 
I handlingsplanen er det foreslått at det settes av midler i perioden 2021-2023. Dette er i tråd med tidligere 
signaler gitt i forbindelse med utbyggingen av NUS og gjennomført tilstandsanalyse på eksisterende 
svømmebasseng. 
 
Lokalisering og omfang 
Det er gjennomført et forprosjekt på lokalisering av svømmehall i områdene mellom idrettsparken og 
Smedstuvegen. Det er lagt til grunn et treningsbasseng på 25 meter og opptreningsbasseng på 9 x 12 meter 
hvor hev/senk bunn vurderes.  
Det er gjennomført grunnundersøkelser på det aktuelle arealet og eksisterende teknisk infrastruktur i 
området er kartlagt. Ravinedalen på østsiden stabiliseres i forbindelse med utbyggingen av Engelsrudhagen 
og områdestabiliteten vil da være ivaretatt. 
Det legges ikke nå opp til at det skal vurderes andre lokaliseringer og arbeidet med detaljert 
reguleringsplan for tiltaket kan igangsettes. 
 

 
 
 
Driftskostnader/mva-modell 
Ved etablering av denne type anlegg må det gjennomføres vurderinger av framtidig drift og finansiering via 
utleieinntekter slik at håndteringen av merverdiavgift blir forutsigbar. Administrasjonen har lagt til grunn at 
etablering av en svømmehall i Nannestad sentrum er et tiltak rettet inn mot egne innbyggere og legger til 
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grunn at interessen fra et større omland har liten påvirkning i besøkstall. Administrasjonen vil anbefale at 
inntektsnivået avpasses slik at det kan kreves full momskompensasjon for investeringen og for framtidige 
driftskostnader. 
 
Driftskostnader er tett knyttet opp til antall brukere og antall timer som svømmehallen skal være åpen. Vi 
kan ikke bygge en svømmehall som kun er for eget behov på dagtid og eventuell utleie til spesielle grupper 
utover dette. Svømmehallen må ha et åpningstilbud som er tilfredsstillende, og det må etableres kapasitet i 
garderobedelen som ivaretar besøkstallet fra dag 1. 
 
Størrelsen på garderobedelen er dimensjonerende for antall samtidige brukere. Størrelsen på 
garderobedelen har også konsekvenser knyttet til driftskostnadene. For liten kapasitet fører til at 
besøkende ikke vasker seg tilstrekkelig, noe som gir høye kostnader til rensing av badevannet og risiko for 
avvik i badevannskvaliteten. Størrelsen på garderobene har også innvirkning på frekvensen av renhold.  
Det er utfordrende å anslå årlige driftskostnader. Erfaringstall fra andre kommuner er i stor grad påvirket av 
lokale forhold, bygningsmessige valg og antall besøkende/åpningstider. Prosjekteringen må legge til grunn 
livssykluskostnader(LCC) hvor optimalisering av driftskostnader skal balanseres i forhold til valg av tekniske 
løsninger hvor finanskostnader tas med. Driftskostnadene til eksisterende svømmebasseng vil bli fjernet, og 
et konservativt anslag til årlige driftskostnader stipuleres til 5-7 mill. kroner. 
 
Kostnadsanslag 
I tidligere sammenhenger er det valgt å se på kostnadene til svømmehallen i Nes, som grunnlag for en 
stipulert kostnad i dette prosjektet. 
 
Administrasjonen har blitt utfordret på kostnadsnivå med bakgrunn i relativt lavere kostnader ved 
etablering av svømmehall på Bjørkelangen i regi av Aurskog/Høland kommune. 
Vi har vært i kontakt med Aurskog/Høland kommune for å kvalitetssikre grunnlaget for våre tidligere 
kalkyler. 
 
Svømmehallen i Nes og på Bjørkelangen er ikke identiske, og vi har ikke innhentet kontrakten for å 
sammenligne de enkelte elementene. Vi kan heller ikke se at det er gjennomført analyser i forhold til 
livssykluskostnader for noen av prosjektene. Utomhus arealene på Bjørkelangen er ikke en del av 
svømmehall prosjektet og er finansiert gjennom egen bevilgning. Bjørkelangen har i tillegg mottatt 5 
millioner i tilskudd fra KUD som pilotprosjekt og 3 millioner i støtte fra lokal bank utover ordinære 
spillemidler. Entreprisekostnaden på Bjørkelangen er 59,2 mill. kroner og totalkostnaden er anslått til ca. 93 
millioner kroner. Aurskog/Høland kommune la til grunn kun 2 mill. kroner til reserver og marginer. 
 
Fra ekstern konsulent er vi anbefalt å legge til grunn en totalkostnad på ca. 150 mill. kroner fram til 
skisseprosjektet er gjennomført. På dette nivået er det lagt inn reserver og marginer på 20 %. 
 
I forhold til Bjørkelangen er hovedforskjellen i kalkylene nå først og fremst knyttet til reserver og marginer. 
En annen hovedforskjell mellom Nes og Bjørkelangen er valg av tekniske løsninger. Det er i Nes valgt noe 
mer robuste løsninger i forhold til Bjørkelangen når det gjelder fuktsikring mellom den våte og tørre delen 
av svømmehallen og i yttervegg. Det er også relativt stor forskjell på utforming av tekniske rom i 
kjellerarealer. Nes har også valgt å bygge større garderobekapasitet enn på Bjørkelangen.  
 
Administrasjonen vil selvfølgelig være oppmerksomme på balansen mellom valg av tekniske løsninger og 
framtidige driftskostnader, slik at det er forholdsmessighet på dette området. Vi har foreløpig ingen 
indikasjoner på at det ikke skal være mulig å redusere kostnadene ned mot reserver og marginer på 5 % og 
således en sluttsum på ca. 130 mill. kroner, men før skisseprosjektet foreligger med endelig programmering 
og endelig valg av fundamenteringsmåte vil vi anbefale at kostnadsanslaget i handlingsplanen bør være 150 
mill. kroner.    
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Finansiering 
Tiltaket vil kunne utløse spillemidler i størrelsesorden 20-22 mill. kroner med en økning på 30 % hvis det 
oppnås et varig samarbeid med andre kommuner.  
 
Tiltaket vil være aktuelt i forhold til utleie til Nannestad videregående skole, men erfaringer fra Nes 
kommune er at fylkeskommunen leier etter behov og ikke inngår langsiktige avtaler slik det er gjort for 
Nannestadhallen. Eventuelle leieinntekter må vurderes i forhold til redusert momskompensasjon. Først og 
fremst er anlegget dimensjonert for å dekke kommunens eget behov for svømmeopplæring og utleie av 
opptreningsbasseng til særskilte grupper. Svømmehallen skal være tilgjengelig for kommunens innbyggere, 
brukerbetaling avpasses full momskompensasjon og tilbudet må være tilfredsstillende. Det er lite 
sannsynlig at inntekter fra denne delen vil være en tilleggsfinansiering ved etableringen. I beste fall bør en 
kunne legge til grunn at økte driftskostnader på grunn av aktiviteter på kveld og helg kan dekkes inn. 
 
Sykehjemmet 
Tidligere i år ble det utarbeidet en skisse for hvordan eksisterende sykehjem kan tilpasses ny organisering 
av tjenestene innenfor virksomheten helse. 
I dette forslaget lå det til grunn at 1. etasjen i midtfløya skulle omdisponeres til et bokollektiv for demente. I 
etterkant av denne skissen er det gjennomført tilstandsanalyse på den gamle fløya av sykehjemmet. 
Resultatet av denne analysen viser at det ikke vil være mulig å etablere dette bokollektivet uten å ta hele 
midtfløya ut av drift under rehabiliteringen. Ombyggingen i 1. etasje vil også utløse behov for mye større 
tiltak i 2. etasjen enn det som var forutsatt og kostnadsnivået ville nærme seg nybyggkostnader. På 
nåværende tidspunkt vil et slikt prosjekt ikke være mulig å gjennomføre først og fremst med bakgrunn i 
hensynet til tjenestetilbudet, men kostnadsnivået vil også kunne blokkere utviklingen av bokollektivet på 
kort sikt. Administrasjonen vil derfor anbefale at det etableres bokollektiv utenfor dagens bygningsmasse 
og at lokaliseringen her ses i sammenheng med allerede etablert sansehage og arealene vest for 
eksisterende sykehjem. Videre utvikling av midtfløya må ses i sammenheng med fremtidige behov for 
institusjonsbaserte pleieplasser. 
 
I utgangspunktet legges det til grunn at bokollektivet kan være selvfinansierende med husleie og at 
Husbankens tilskuddsordninger legges til grunn ved prosjekteringen. Denne typen omsorgsboliger har en 
tilskuddsandel på 45 % og maksimalt tilskudd er 1.452.000 kroner/boenhet som gir en maksimal kostnad 
pr. boenhet på ca. 3,2 mill. kroner. Dette gir da en totalkostnad på ca. 25, 8 mill. kroner med 8 boenheter. 
Tilskuddet fra Husbanken er totalt på ca. 11,6 mill. kroner, resterende andel på 14,2 mill. kroner er forutsatt 
dekket inn ved husleie. Med en lånebelastning pr. boenhet på ca. 1,77 mill. kroner gir dette et behov for 
inndekning på ca. 7.000 kroner/mnd ved rente på 2,5 % og 30 års avskrivningstid. I tillegg til finans-
kostnader vil det også være kostnader til strøm og eventuelle felleskostnader. Hvis prosjektet går utover 
disse rammene må det gjennomføres en vurdering av hva som vil være akseptabel husleie for den enkelte, 
og konsekvensene vil kunne bli at kommunen må dekke deler av finansieringsbehovet. 
Kvaliteter som løftes inn i prosjektet og som fører til gode driftsmessig løsninger i forhold til øvrige deler av 
sykehjemmet må vurderes særskilt i forhold til husbankens øvrige tilskudd. Eksempler på dette er 
kvalitetsheving av uteområder eventuelle overbygde arealer inn mot eksisterende sykehjem. Kostnader til 
slike løsninger vil sannsynligvis måtte dekkes av Nannestad kommune. 
 
I forbindelse med utvikling av bokollektivet er det viktig at utvidelsesmuligheter vurderes i prosjektet, at 
Husbanken konsulteres tidlig og at brukermedvirkning blir ivaretatt. 
 
I forhold til framdrift iverksettes prosjektering av bokollektivet når finansiering er klar. Tiltaket er viktig i 
forhold til den aktuelle brukergruppen og understøtter satsningen på hjemmebasert omsorg istedenfor 
institusjonsbasert omsorg. Det aktuelle arealet er i eldre reguleringsplan vedtatt i 1999 regulert til 
sykehjem/offentlig bebyggelse, og det må avklares ved prosjekteringen om det er behov for eventuelle 
endringer av eksisterende reguleringsplan. Eventuell endring av reguleringsplan gjennomføres parallelt 
med prosjekteringen og vil ikke forsinke prosjektet. 
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Avhengig av innkjøpsmodell vil det være realistisk å kunne forankre rammene for prosjektet politisk og 
starte anbudsprosessen i løpet av 1. halvår 2021 og tiltaket bør da være ferdig i løpet av 2022. I forbindelse 
med utbyggingen av kommunal barnehage er det valgt en innkjøpsmodell som tidsmessig er effektiv, men 
det må avklares i samarbeid med innkjøpssamarbeidet om utbygging av omsorgsboliger etter samme 
modell er hensiktsmessig.      
 
Tidligere skisseprosjekt viste etablering av ordinært dagaktivitetssenter i Røtterudstua og utvidelse av 
eksisterende dagaktivitetssenter for demente. Lokalisering og etablering av disse arealene må nå ses i 
sammenheng med at arealene i 1. etasjen på midtfløya vil kunne disponeres i denne sammenheng. 
Tilskuddsandelen fra Husbanken for å etablere dagaktivitetssenter er 55 % og det anbefales 10 kvm areal 
pr. bruker.       
 
Rådmannen vil anbefale at det settes av en ramme på 36 mill. kroner for prosjektet. Måltallet for 
bokollektivet settes til maksimalsatsene i Husbanken med en totalkostnad på ca. 21 mill. kroner. 
Resterende ramme avsettes som reserve og til øvrige tiltak, som er spilt inn i forbindelse med endret 
organisering av sykehjemmet. 
 
Eltonåsen skole uteområder 
Det er budsjettert med 700.000 kroner til en mindre oppgradering av skolens uteområder i 2019. Dette er i 
tråd med sak 28/17 vedrørende handlingsplaner for skolenes uteområder behandlet i kommunestyret den 
30. mars 2017. Som vedlegget til saken sier, så er budsjettprisen kun et estimat med omtrentlige priser. 
Budsjett beløpet er ikke justert for prisvekst.  
 
Utbygging Midtbygda barnehage og Bjerke barnehage 
I handlingsprogrammet for 2018-2021 ble det innvilget 8 mill. kroner til en kapasitetsutvidelse av Bjerke og 
Midtbygda barnehager. Videre er det i sak 2017/84, behandlet i kommunestyret 2. november 2017, 
forutsatt at barnehagen i Mikkel Revsveg ikke legges ned før tilstrekkelig kapasitet på kommunale 
barnehager er opprettholdt ved tilbygg eller påbygg ved Midtbygda barnehage. I samme sak ble det også 
bedt om at det utarbeides en handlingsplan for rehabilitering og utvikling av de kommunale barnehagenes 
uteområder.  Kommunen er av den oppfatning at disse tiltakene må ses i sammenheng. Egen sak vil bli 
utarbeidet når det gjelder utomhusarealer på Holter barnehage.  
 
Bjerke barnehage 
I budsjettprisen på 4 mill. kroner ble det lagt til grunn et nytt påbygg på 50 kvm og innvendig oppussing av 
50 kvm, med et kostnadsestimat på 40.000 kroner pr. kvm inkl. mva.  
 
Vindveggen arkitekter ble engasjert for å tegne tilbygget til Bjerke barnehage. Både tegninger og grunnlag 
for handlingsplan for rehabilitering og utvikling av barnehagens uteuteområdene er på det nærmeste ferdig 
utarbeidet.  Grunnet krav om nok arealer til arbeidsplasser har tilbygget fått et bruksareal på 77,2 kvm, 
hvilket er mer enn opprinnelig planlagt. I tillegg til planlagte innvendige ombygninger kan dette føre til at 
allerede innvilgede midler på 4 mill. kroner kan være noe lavt.  
 
Videre er det utfordringer med overvannshåndtering ved barnehagen. Dette må ses på i sammenheng 
utomhusplan. Forslag til tilfredsstillende utbedringer må gjøres i samarbeid med enhet for vann og avløp.   
 
Det vil bli lagt fram en sak til politisk behandling som danner grunnlag for videre framdrift.  
 
Midtbygda barnehage 
Det er forutsatt at barnehagen i Mikkel Revsveg ikke legges ned før tilstrekkelig kapasitet på kommunale 
barnehager er opprettholdt ved tilbygg eller påbygg ved Midtbygda barnehage. Arkitekt Vindveggen er 
engasjert for å gjøre en mulighetsstudie. Resultatet av dette arbeidet er tilnærmet ferdig. Det er foreløpig 
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budsjettert med 14 mill. kroner til prosjektet. Budsjettbeløpet er et estimat og framkommer ved at en 
legger til grunn en utvidelse på 350 kvm med en kostnad på 40.000 kroner inkl. mva. I tillegg vil allerede 
innvilgerede midler til utvidelse av administrasjonsdelen på 4 mill. kroner bli rebudsjettert til dette 
prosjektet. Skisseprosjektet vil avklare omfang av utbygging.  
 
I sammenheng med utvidelse av barnehagen er det også sett på rehabilitering av barnehagens uteområder.  
 
Det vil bli lagt fram en felles sak for både utomhus og utvidelse av Midtbygda med kostnadskalkyle til 
politisk behandling. Saken vil danne grunnlag for videre framdrift. 
 
Kulturtun 
Viser til K-sak 70/18 om etablering av kulturbygg på eiendom gnr 27 bnr 12, der Stallen ligger i dag. Det er 
satt av 11,4 mill. kroner til kulturbygg på området ved kirkekontoret og den gamle banken i nær tilknytning 
til Nannestad kirke. Dette området inneholder i følge Akershus fylkesplan komplekse kulturminner med stor 
nasjonal verdi og det er i kommunens kulturminneplan anbefalt at videre vedlikehold gjøres i tråd med 
prinsipper om bygningsvern. Den gamle banken, kirkekontoret og uthusene (stallene) har samme type 
skifertak og danner i fellesskap et kulturmiljø som ønskes bevart. Etablering av kulturhus i stallen medfører 
at den funksjon som stallen i dag har med verksted og lager også må ivaretas enten i samme bygg eller ved 
å se på andre løsninger.  
 
Det er gjennomført et informasjonsmøte med brukerne samt et møte hvor brukernes behov er meldt inn. 
Det er videre gjort avrop på arkitekttjenester og prosjekteringstjenester, og det er utformet en plan fordelt 
på 2 trinn. I trinn 1 skal det gjennomføres en volumstudie hvor det også ses på muligheter for arealøkning, 
og det vil bli presentert en priskalkyle for prosjektet. På dette stadiet vil det fortsatt være usikkerhet rundt 
grunnforhold og om det er nok strøm til området. Volumstudie med priskalkyle legges fram til politisk 
behandling i løpet av desember 2018.  
 
Etter at rammer er avklart og tekniske fag har sett på ny infrastruktur, strømbehov, osv. (trinn 2) så vil det 
bli laget et skisseprosjekt med romprogram i samarbeid med brukerne. Skisseprosjektet vil inkludere et nytt 
kostnadsestimat som legges fram til politisk behandling/orientering. Forprosjekt med valg av entreprise-
form og beskrivelse til tilbydere for bygging blir utarbeidet, og etter valg av leverandør starter utførelsen. 
Det er forventet at prosjektet vil bli ferdig utført senest medio 2020.  
 
Maura skole 
Her jobber man i tidligfase med prosjektet. Man utfører for tiden en studie av skolen som handler om 
kapasiteter i eksisterende bygningsmasse opp mot en fremtidig prognose for elevtall. Til dette 
utredningsarbeidet ble det avholdt en minikonkurranse for arkitektfirmaene som er i rammeavtale med 
ØRIK. Det var Plan 1 arkitekter som vant på gjennomføringsopplegg. Plan 1 arkitekter skal levere en 
utredning i løpet av november.  
 
Teiealleen utformes som «miljøgate» 
Prosjektet avgrenses fra rundkjøringen i Teie veien til krysset ved Smedstuvegen. Teiealleens utforming er 
tenkt å organiseres som en såkalt «miljøgate, dvs. at den skal holde visse krav til estetikk. Gaten inngår som 
en del av områdeplanen for sentrum i Nannestad. Denne områdeplanen skal vedtas i politiske styrende 
organer i løpet av høsten. Det er arkitektfirma GASA som utvikler sentrumsplanen. Kommunal drift har 
engasjert arkitektfirma In-Situ for å lage byggeplan for Teiealleen. Det er en forutsetning for å gjennomføre 
prosjektet at kommunen får privat medfinansiering på 15 mill. kroner fra utbyggerne tilknyttet veien.  
 
ENØK 
Det er frigjort en stilling i 50 % for arbeid med ENØK-prosjekter. Det er satt av 4 mill. kroner i perioden til 
finansiering av ENØK-tiltak. I tillegg til fokus på opplæring er følgende tiltak planlagt gjennomført:  

- Nannestad sykehjem - varmeanlegg innregulering, m.m. 
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- Tilkobling av varme og ventilasjon til SD-anlegg Holter BHG 
- Oppgradere til LED Hall-lys (innelys) Nannestadhallen 
- Installere SD-anlegg på varme og ventilasjon kommunehuset 
- Oppgradering av eksisterende oljebrennere til å håndtere bioolje 
- Nannestadhallen: Ventilasjonsanlegg i styrkerom, skiftes - koblet sammen med garderoben. 

Etablere varmepumpe/-kjølepumpe 
- Nannestad sykehjem - utskifting ventilasjonsanlegg (Østfløya) 
- Oppgradering av gamle SD-system på Maura Skole 
- Oppgradering SD-system på Preståsen Skole (2 ventilasjonsaggregat) 
- Eltonåsen skole, oppkobling av tekniske anlegg (SD) 
- Oppgradere ventilasjonsaggregat Helsestasjon 
- Installere SD-anlegg på varme og ventilasjon kommunegarasjen 
- Preståsen skole: Utskifting ett ventilasjonsaggregat 
- Nannestad kommunehus: Oppgradere til nye vinduer samt investere i ny solavskjerming 

(innemiljøtiltak) 
- Nannestad kommunehus - oppkobling av tekniske anlegg 
- Preståsen skole: Varme i gulv - skifte varmestyring. Gml styring 
- Nannestad kommunehus: Utskifting ventilasjonsanlegg (tas ved ombygging?)  
- Maura skole: Utskifting ett ventilasjonsaggregat 

 
Bygningsutvikling/HMS 
Det er satt av et fast beløp på 2,5 mill. kroner årlig til bygningsutvikling/HMS. Med forbehold om 
budsjettmessig dekning er følgende investeringer lagt inn i budsjettet for 2019: 

- Preståsen skole: Fuktskader i gulv - må beregne utskifting  
- Takssikring formålsbygg  
- Ventilasjon Mikkel Revsveg 20 
- Nannestad bygdemuseum – råteskader i kledning (flere partier) 

 
 
 
Utskifting av maskiner og biler 
Det er behov for ny lastebil grunnet store vedlikeholdskostnader på den gamle. Det er lagt inn et budsjett 
på 2 mill. kroner og dette forutsetter et salg av den gamle lastebilen med inntekt på 300.000 kroner.  
 
Kommunal vei/trafikksikkerhet 
Innenfor vegområdet foreslås det å avsette 10 mill. kroner til utbedring av det kommunale vegnettet. I 
tillegg er det avsatt 8 mill. kroner til trafikksikringstiltakene beskrevet i trafikksikkerhetsplan 2018-2030 
med handlingsprogram for 2018-2021. Midlene til trafikksikkerhet vil kunne utløse tilskuddsmidler fra 
«Aksjon skoleveg». 
 
 
SELVFINANSIERENDE INVESTERINGSPROSJEKTER 
 
Videreformidling av husbankmidler – startlån 
Administrasjonen foreslår for 2019 å ta opp inntil 15 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av startlån. 
Rammen for utlån er lik nivået som ble vedtatt for 2018. Renter og avdrag knyttet til startlån betjenes av 
låntakere og påvirker derfor ikke kommunens resultat, selv om det alltid er en risiko knyttet til mislighold. 
 
Selvkostområdene vann og avløp 
Investeringer innenfor selvkostområdene vann og avløp utgjør til sammen drøyt 97 mill. kroner i perioden. 
Kapitalkostnadene for disse investeringene dekkes via gebyrer. Tabellen under viser de foreslåtte 



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2019-2022 

63 

 
investeringene på henholdsvis vann- og avløpsområdet. For kommentarer vedrørende investeringer på 
vann og avløp,  henvises det til vedlegg 12 og 13.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringer på selvkostområdene vann og avløp Budsjett

(tall i 1000 kr) 2019 2020 2021 2022

AVLØP

Separering av AF-ledninger Preståsen vest 10 915 1 750 0 0

Separering spillvann overvann Prestmosvegen 1 000 0 0 0

Ny pumpestasjon Coop Maura 3 500 0 0 0

Oppgradering kommunegarasje - innvendig ren/uren sone 2 300 0 0 0

VA-anlegg Øyungsvegen 0 5 000 0 0

Skille av felleskummer 0 1 000 0 0

Avkloakkering fra Rotua mot Røtterudmoen 0 8 000 0 0

Separere vann- og spillvannsledninger 0 0 2 000 0

Skifte kummer/ledninger Løken II 0 0 4 000 0

Sum investeringer avløp 17 715 15 750 6 000 0

VANN

Separering av AF-ledninger Preståsen vest 2 500 750 0 0

Reduksjonskummer i Holkebylia/Lauvåslia 1 625 0 0 0

Vannledning Engervegen Scandic 3 000 0 0 0

Sonevannmålere 1 200 1 000 0 0

Sjonken vannbehandlingsanlegg 1 500 1 500 1 500 1 500

Diverse korte ledninger 2 000 2 000 2 000 2 000

Oppgradering kommunegarasje - innvendig ren/uren sone 2 300 0 0 0

Ny ledning - Nannestad sentrum 0 1 700 0 0

Utskifting av ledningsnett 4 300 2 350 5 400 0

Engevegen Scandic Hotell 0 4 000 2 000 0

Rehabilitering Holmelia 0 1 500 0 0

Vannledning Bahus Maura 0 3 000 0 0

Røtterudmoen 0 225 2 000 0

Delvis Åsvegen 0 0 3 000 2 000

Sum investeringer vann 18 425 18 025 15 900 5 500

Sum investeringer på selvkostområdene vann og avløp 36 140 33 775 21 900 5 500

Handlings program
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RAMMEOMRÅDENE 
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9 ADMINISTRATIV STRUKTUR 

 
Kommunestyret sluttet seg høsten 2015 til en omorganisering i Nannestad kommune, jfr. k-sak 66/15. 
Hensikten med omorganiseringen er blant annet en tydeliggjøring og forenkling av lederstrukturen i 
kommunen, bedre samhandling, økt ressursutnyttelse og bedre økonomisk kontroll. 
 
Ny organisering trådte formelt i kraft fra 1. januar 2016, og består av 12 rammeområder. Sentral-
administrasjonen med politiske styrings- og kontrollorganer og stabsfunksjoner er samlet under et eget 
rammeområde. I rammeområdet for Nannestad kommune felles, inkl. trossamfunn ligger blant annet 
budsjett for trossamfunn, skatt, renter og avdrag, avskrivninger m.m. I tillegg er det 10 rammeområder som 
er definert som virksomheter. 
 
Rådmannen har oppfølgingsansvar ovenfor alle virksomhetsledere og stabsledere i Nannestad kommune. 
Ledergruppen består av stabslederne og virksomhetslederne.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmann

Anita Orlund

Organisasjon og utvikling

Kjetil  Kokkim

Økonomi og styring

Runar Nilsen

Plan og strategi

Rune Storstein

Barnevern

Tonje Skogstad

NAV

Monica Newman

Skole

Eva Marie H Jonskås

Barnehage

Kari Hamre Storholm

Kultur

Ronny Nilsen

Forebyggende helsevern

Tom Sundar

Støttetjenesten

Gunn Frøydis Holtet

Helse

Trude Helen Westerberg

Kommunal drift

Bente Huseby

Kommunal forvaltning

Konst. Ingebjørg Lajord
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10 SENTRALADMINISTRASJONEN OG 
POLITISKE UTVALG 

 

 
 
 

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

Økonomiske rammer 
Tabellen over viser at driftsutgiftene til sentraladministrasjonen og politiske utvalg vil økes fra vedtatt 
budsjett 2018 til vedtatt budsjett 2019. Årsaken til økning skyldes til dels utgifter knyttet til valg i 2019. 
Videre vises til rapportering for den enkelte organisasjonsenhet.  
 
Kjøp fra egne IKS er i hovedsak prisjustert med 2,8 % i henhold til kommunal deflator. 
 

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

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

Sentraladministrasjonen og politiske utvalg Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Lønn 27 798 33 162 32 606 35 395 36 228 38 118 39 180

Andre driftsutgifter 12 034 14 454 26 341 27 307 27 807 28 556 28 899

Driftsinntekter -6 242 -7 554 -6 774 -6 946 -7 145 -7 373 -7 601

Sum 33 590 40 062 52 173 55 756 56 890 59 301 60 478

Handlingsprogram
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SENTRALE POLITISKE ORGANER 

 
 

 
 

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

Økonomiske rammer 
Rammen for området er i det vesentlige videreført på samme nivå som i 2018. Justert i henhold til deflator.  

 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 19.09.18, sak 31/18 budsjett for kontroll- og tilsynsordningen for 
2019. Kontrollutvalgets vedtak er å sette av 189.500 kroner til kontrollutvalgets egen virksomhet, 190.259 
kroner til sekretærfunksjonen (ROKUS IKS) og 1,238 mill. kroner til revisjonen (Romerike Revisjon IKS).  
 
Videre er det lagt inn 180.000 kroner til ordførerens disposisjon. Beløpet er tenkt benyttet til uforutsette 
utgifter som kan oppstå i et budsjettår, og dette videreføres i økonomiplanperioden.  

 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Det er kommunevalg og stortingsvalg i økonomiplanperioden. I valgåret 2019 og 2021 vil budsjettrammen 
måtte økes med ca. 0,6 mill. kroner for å dekke utgiftene til valggjennomføringen.  
 

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. Dette krever en viss utredningskapasitet. 
En bør derfor i nær framtid ha en gjennomgang av dimensjoneringen.  
 
 
 
 
 
 

  

Sentrale politiske organer Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Lønn 4 478 4 128 4 110 4 006 3 700 4 288 3 999

Andre driftsutgifter 2 687 3 313 2 771 3 026 2 859 3 130 2 972

Driftsinntekter -173 -544 -114 -116 -118 -123 -125

Sum 6 992 6 897 6 767 6 916 6 441 7 295 6 846

Handlingsprogram
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RÅDMANNEN 

 

 
 
 

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

Økonomiske rammer 
Budsjettet for 2019 er i hovedsak en videreføring fra vedtatt 2018. Økning i budsjettet for lønn skyldes 
etterlønn for tidligere rådmann.  
 
Utgifter til DGI budsjetteres på en sentral post under rådmannen. Kommunen blir fakturert halvårlig og 
kostnadene fordeles ut i organisasjonen der de hører hjemme. Budsjettet justeres deretter i henhold til 
denne fordelingen.  
 

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 ressurser 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. 
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Den høye innbyggerveksten krever at kommunen må være i forkant og legge til rette for utvikling både i 
kommunen og i 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannen Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Lønn 1 841 1 825 1 821 3 027 3 139 3 263 3 394

Andre driftsutgifter 1 346 3 892 17 542 17 557 17 872 18 230 18 595

Driftsinntekter -219 -444 -94 -95 -97 -100 -101

Sum 2 968 5 273 19 269 20 489 20 914 21 393 21 888

Handlingsprogram
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PLAN OG STRATEGI 

 

 
 
 

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. Det samme gjelder oppfølging av større utbyggingsprosjekter og utredninger knyttet til 
kommunens behov for utvikling av egen bygningsmasse. En viktig del av dette arbeidet er rapportering og 
forankring opp mot politisk og administrativ ledelse.  
 

Økonomiske rammer 
Mindre endringer i forhold til tidligere med unntak av at stillingen som sekretær for rådmann og ordfører 
nå er organisasjonsmessig plassert i plan- og strategi. 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Juriststillingen i plan og strategi er tillagt rollen som personvernombud. I utgangspunktet er dette en 
tilsynsrolle, men ved etableringen er det forutsatt at personvernombudet involveres i virksomhetenes 
arbeid. I denne perioden antar vi at arbeidsoppgavene vil utgjøre mer enn de 20 % som i utgangspunktet er 
forutsatt. Når organisasjonen har fått tilfredsstillende kompetanse og rutiner og avviksbehandling 
implementert i kommunens kvalitetssystem(TQM), forventer vi at arbeidsoppgavene kan reduseres ned 
mot 20 %. Dette er et nytt fokusområde i kommunene og det kan derfor bli endringer her. 
 
Kommunens økonomiske handlingsrom vil bli utfordret med relativt store investeringsprosjekter framover 
og det må være fokus på at disse investeringene også skal gi oss gevinster i form av bedre tjenester i tråd 
med kommuneplanens fokus på «tidlig inn». Digitalisering og forenkling skal gjøre kommunene i stand til å 
levere tjenester selv om de økonomiske rammebetingelsene blir dårligere. Dette må følges opp i 
kommunale planer og det må etableres indikator som gjør oss i stand til å måle gevinsten.  
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
På kort sikt er det sluttbehandling av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for naturmangfold og 
rullering av klima- og energiplan og rullering av boligsosial handlingsplan som vil ha fokus. Det er forutsatt i 
planstrategien at disse skal sluttbehandles i denne kommunestyreperioden. Overordnet ROS-analyse skal 
forankres og beredskapsplanene for virksomhetene oppdateres i henhold til denne. I løpet av 2020 skal det 
utarbeides ny planstrategi og denne skal vedtas det første året i neste kommunestyreperiode. 
I handlingsplanen er det foreslått utbyggingsprosjekter som i noen grad også vil involvere plan og strategi 
fram til endelig grunnlag for utbygging er klar. 
   

Plan og strategi Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Lønn 3 425 3 901 3 798 4 561 4 730 4 919 5 116

Andre driftsutgifter 2 927 1 306 1 180 1 180 1 201 1 224 1 250

Driftsinntekter -722 0 0 0 0 0 0

Sum 5 631 5 207 4 978 5 741 5 931 6 143 6 366

Handlingsprogram
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ØKONOMI OG STYRING 

 
 

 
 

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

Økonomiske rammer 
Budsjettet for 2019 er en videreføring av rammene for 2018. Nannestad utfører tjenester for kommunene 
Gjerdrum (innkjøp) og Hurdal (kemner). Disse tjenestene er budsjettert med 750 000 kroner i 2019. 
Det er tidligere vedtatt at finansieringen av ØRIK skal dreies fra sekretærbidrag fra leverandørene til 
driftstilskudd fra kommunene basert på innbyggertall. Dette betyr at Nannestad må ut med 564.000 kroner 
i 2019 økende til 924.000 kroner i 2020. Bortfallet av sekretærbidrag forventes å gi tilsvarende lavere 
innkjøpspriser for kommunene. 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Alle kommunene i Gardermoen-regionen vil i løpet av 2018 oppgradere Agresso til ny versjon UBW M7. 
Samtidig er lønnsklienten og regnskapsklienten samlet i en og samme klient.  
 
Det registreres en økning i antall personer som skylder skatt og kommunale avgifter. Dette krever økt 
ressursbruk, også som følge av økt sakskompleksitet. 
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Når ny løsning nå er på plass, er målet å tilby ledere og ansatte i kommunen et mer brukervennlig og 
funksjonelt system. Etter at ny løsning er tatt i bruk og stabilisert, vil kommunen sammen med DGI 
fortsette arbeidet med å forbedre arbeidsprosessene innenfor fagfeltet økonomi/lønn/HR.  
 
Vi må fortsette 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. 
 
Videre vil avdelingen bestrebe 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. 
 
 
 
 
 

  

Økonomi og styring Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Lønn 8 853 10 258 10 060 10 204 10 580 11 005 11 443

Andre driftsutgifter 2 212 2 139 1 412 1 435 1 458 1 487 1 522

Driftsinntekter -2 883 -3 225 -3 225 -3 309 -3 403 -3 510 -3 619

Sum 8 182 9 172 8 247 8 330 8 635 8 982 9 346

Handlingsprogram
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ORGANISASJON OG UTVIKLING 

 

 
 
 

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

Økonomiske rammer 
Nannestad kommune er i vekst noe som innebærer andre krav til administrasjonen. Virksomheten har 
effektivisert internt med tanke på antall årsverk. Dette på tross av økningen i antall årsverk totalt sett i 
kommunen. Det er ansatt en prosjektstilling innenfor digitalisering med hovedfokus på implementering av 
kvalitetssystem med det formål å styrke internkontrollen i Nannestad kommune, samt ha fokus på å drive 
mer effektivt i årene som kommer.  
 
Nannestad kommune har vedtatt å ta inn 15 lærlinger i årene som kommer med tanke på befolknings-
veksten og det politiske vedtaket om 1 lærling pr. 1.000 innbygger. Det er i 2019 budsjettert med 300.000 
kroner til sommerjobb for ungdom i Nannestad kommune. I 2018 var det totalt 23 ungdommer som hadde 
sommerjobb i regi av Nannestad kommune og vi forventer samme antall i 2019.   
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Nannestad kommune har hatt tilsyn av statsarkivet i våre arkiver. Dette tilsyn medførte at Nannestad 
kommune fikk en del avvik som vi er pålagt å lukke. Estimert vil dette være en kostnad pålydende 6 mill. 
kroner. Det er i 2019 budsjettert med 15 lærlinger. Ordningen koster Nannestad kommunen om lag 2,5 
mill. kroner i 2019 når tilskuddet fra fylkeskommunen er trukket i fra. I gjennomsnitt så er lærlingene i 
produksjon/verdiskapning i 50 % hvert år, det vil si at virksomheter som har lærlinger får arbeidskraft 
tilsvarende 50 % stilling innenfor ordningen. 

 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Et av fokusområdene til organisasjon- og utvikling, vil være oppfølging av sykefraværet i Nannestad 
kommune. Det er en klar målsetting at sykefraværet skal ytterligere ned i 2019 og fremover. Dette inne-
bærer at personal får en viktig rolle med tanke på oppfølging av IA sentralt og lokalt, pådriver for ulike 
prosjekter ute på virksomhetene og dialog med eksterne aktører. For å kunne videreføre denne oppgaven, 
vil en rådgiver fortsatt ha særlig fokus på HMS og IA oppfølging i Nannestad kommune, i tillegg til ordinære 
driftsoppgaver. Utover dette så vil organisasjon- og utvikling ha fokus på implementering av kvalitetssystem 
i Nannestad kommune. Dette vil innbefatte bruk av interne ressurser i tillegg til prosjektstillingen som får 
hovedansvaret for selve implementeringen og opplæringen av ansatte i kommunen. 

Organisasjon og utvikling Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Lønn 9 200 13 050 12 817 13 597 14 079 14 643 15 228

Andre driftsutgifter 2 862 3 804 3 436 3 436 3 493 3 561 3 636

Driftsinntekter -2 245 -3 341 -3 341 -3 426 -3 527 -3 640 -3 756

Sum 9 817 13 513 12 912 13 607 14 045 14 564 15 108

Handlingsprogram
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11 BARNEVERN 

 
 

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

Økonomiske rammer 
KOSTRA tallene for barneverntjenesten er på noen områder fortsatt høye, sammenlignet med andre 
kommuner og landet generelt. Tallene det vises til i denne rapporten er hentet fra «Barnevern 
kommunemonitor» (Bufdir.no). Dataene er hentet fra SSBs KOSTRA-rapportering. Når det gjelder andel 
barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere i aldersgruppen 0-17 år, ligger vi noe høyere enn ellers 
for landet (Norge: 4.3 %, Nannestad: 6.2 %). Sammenlignet med noen av de andre kommunene i KOSTRA-
gruppe 7 (Nes, Lunner, Råde, Sørum, Rygge, Vestre Toten) ligger de fleste over gjennomsnittet for landet, 
med unntak av Sørum (4.1 %). Vi ligger også noe høyere (5.6 %) enn landsgjennomsnittet på 4.9 % når det 
gjelder andel barn med undersøkelse i forhold til antall innbyggere i aldersgruppen 0 – 17 år. Nannestad 
kommune har også en høyere andel barn i befolkningen enn gjennomsnittet for Norge (Norge: 21.5 %, 
Nannestad: 23.7 %). Dette er også en høyere andel enn i kommunene nevnt over, med unntak av Sørum 
med 25.2 %. For samme aldersgruppe viser tall at Nannestad ligger omtrent på landsgjennomsnittet i 
forhold til andel barn som bor utenfor hjemmet i løpet av året (Norge: 1.3 %, Nannestad: 1.4 %). Samtidig 
viser KOSTRA-tallene at Nannestad kommune ligger høyt (76.8 %) når det gjelder barn med hjelpetiltak i 
hjemmet i forhold til gjennomsnittet i landet (71.1 %). 

 
Når det gjelder antall barn med undersøkelser eller tiltak pr årsverk ligger Nannestad på 19.3 barn, mens 
snittet i landet er 19.6 %. Disse tallene viser hvor mange barn med tiltak og undersøkelser det er pr. årsverk 
knyttet til saksbehandling i barnevernstjenesten (funksjon 244). Tallene inkluderer ikke tiltaksstillinger, det 
vil si stillinger knyttet til barnevernstiltak i eller utenfor hjemmet (funksjon 251 og 252). Årsverkene på  
funksjon 244 inkluderer stillinger til saksbehandling (inkl. undersøkelser), drift og administrasjon. Tallene 
sier noe om kapasiteten i tjenesten. Manglende kapasitet i tjenesten kan, sammen med mangelfull 
kompetanse blant de ansatte, utgjøre en risiko mot å jobbe faglig forsvarlig i barneverntjenesten. Tallene 
inkluderer kun saksbehandlerstillinger fordi det er svært ulikt hvorvidt tjenestene har personer som er 
ansatt i tiltaksstillinger eller om tiltak kjøpes privat. Et høyt antall barn med tiltak og undersøkelser per 
årsverk kan være et uttrykk for høyt arbeidspress. Samtidig er det slik at saker er svært ulike og noen krever 
langt mindre ressurser enn andre.  
Tallene kan sees i sammenheng med blant annet kvalitet i tjenesten. En konsekvens av et høyt antall barn 
med tiltak og undersøkelse pr. årsverk kan medføre vanskeligheter med å følge opp barna i tiltak slik loven 
tilsier, for eksempel ved at tiltaksplan ikke evalueres jevnlig, at barn i fosterhjem ikke får fire årlige besøk, 
eller en høyere andel fristbrudd i undersøkelsessaker. 

Barnevern Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Lønn 19 703 19 740 19 668 24 084 24 974 25 974 27 014

Andre driftsutgifter 19 342 20 090 14 835 18 786 19 122 19 504 19 892

Driftsinntekter -7 186 -7 388 -6 603 -6 544 -6 738 -6 955 -7 179

Sum 31 859 32 442 27 900 36 326 37 358 38 523 39 727

Handlingsprogram
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Det er mange barn som mottar tiltak og omløpshastigheten er høy. Nannestad kommune har allikevel 
lavere utgifter enn landet generelt når det gjelder;  

1)  Utgifter til barnevern pr. barn i befolkningen 0 – 17 år. Norge: 10.343 kroner, Nannestad: 10.176 
kroner 

2) Utgifter pr. barn i barnevernet. Norge: 113.210 kroner, Nannestad: 97.265 kroner 
3) Utgifter til barn som bor utenfor hjemmet. Norge: 364.654 kroner, Nannestad: 338.418 kroner 
4) Utgifter pr. barn som får tiltak i hjemmet. Norge: 37.254 kroner, Nannestad: 35.899 kroner 
5) Andel av barnevernsutgiftene som går til saksbehandling. Norge: 29.4 %, Nannestad: 24.3 % 

 
Nannestad kommune har de siste årene opplevd en økning i antall barnevernssaker, og det forventes et 
stabilt høyt trykk i årene fremover. Pr. 30.09.2018 har barneverntjenesten mottatt 150 nye meldinger. 
Sammenlignet med samme periode i 2017 ses det en liten økning i innkomne meldinger, da tallet var 127 
nye meldinger. 
 
Barneverntjenestens budsjett er betydelig styrket de siste årene, både med kommunale og statlige midler i 
form av tilskudd til stillinger. Det er gode rutiner og internkontroll på utgifter og refusjoner. Avvik fra 
budsjettet i år skyldes blant annet en økning i egenandel til Bufetat i forbindelse med nye institusjons-
opphold og akuttplassering. Det er iverksatt omfattende hjelpetiltak i et fosterhjem på grunn av 
rusproblematikk hos en ungdom. Barneverntjenesten har i tillegg betalt for et omfattende hjelpetiltak fra 
privat aktør i forbindelse med et barn som ikke kom seg på skolen. Barneverntjenesten har alene stått for 
den økonomiske biten i forhold til at barnet skulle få et dagtilbud. På grunn av økning i antall meldinger, 
sykefravær og ansettelsesprosesser, har barneverntjenesten sett seg nødt til å leie inn konsulenter til 
saksbehandling både for å få gjennomført undersøkelser og tiltak. Dette for å kunne innfri lovkravet om å gi 
rett hjelp til rett tid. To av fire innleide konsulenter ble avviklet i september 2018. De to siste konsulentene 
vil avvikles innen januar og mars 2019, og har i dag kun minimalt med avtalte timer for å følge opp noen 
spesielt sårbare saker. 
 
Sakenes kompleksitet og alvorlighetsgrad krever ofte omfattende tiltak. Dette er handler om endrings-
baserte tiltak i hjemmet, samt omsorgstiltak utenfor hjemmet. I saker hvor barn plasseres utenfor hjemmet 
settes det ofte inn omfattende hjelpetiltak for å ivareta barnet på en best mulig måte, samt unngå at 
fosterhjem «sprekker». 
 
I forhold til økende kompleksitet og alvorlighetsgrad i mange av barnevernssakene, er det viktig med en 
kompetent barneverntjeneste. Formålet er å kunne intervenere så tidlig som mulig i familier der barn har 
behov for tiltak fra barneverntjenesten. 

 
 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Barneverntjenesten klarer pr. nå å overholde lovpålagte frister ut fra antall saker, sakskompleksitet og 
kapasitet i tjenesten. Det tjenesten fortsatt strever med, er ventetid på iverksettelse av tiltak. Det 
barneverntjenesten vil få avvik på iht. rapportering til fylkesmannen vil være oppfølging av fosterhjem.  
Dette har vært en utfordring å få gjennomført på grunn av saksbehandlerkapasitet i omsorgsteamet, som vi 
håper vil være på plass før neste år. Evaluering av tiltak har blitt noe bedre, men er enda ikke optimalt. Det 
arbeides kontinuerlig med å få en stabil tjeneste uten for mye turnover. 

En av kommunes og barneverntjenestens generelle oppgave er blant annet forebyggende virksomhet. Det 
må satses mer på kommunalt forebyggende arbeid med fokus på tidlig innsats, hvor det tverrfaglige 
samarbeidet står i sentrum. Forskning viser at barneverntjenesten vil motta flere og mer kvalifiserte 
meldinger gjennom et godt tverrfaglig samarbeid i kommunen. Dette igjen vil øke arbeidspresset i 
tjenesten, utfordre kvaliteten på undersøkelsesarbeidet og medføre at flere barn kan få barneverntiltak. 
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Et godt tverrfaglig samarbeid mellom instanser som er i kontakt med barn og deres familier, kan føre til at 
barnet og familien får hjelp av andre instanser enn barneverntjenesten og/eller at barneverntjenesten 
kommer tidligere inn. Tiltak fra familienære tjenester kan bidra til å forebygge omsorgsovertakelser. Barnet 
og familien må stå i sentrum i det tverrfaglige samarbeidet. God kjennskap til barnet og barnets situasjon er 
viktig for å kunne sørge for riktig tiltak til rett tid. Kommunenes nærhet til innbyggerne vil gi et bedre og 
mer tilpasset tjenestetilbud, også på barnevernsområdet.  

Nannestad er en tilflyttingskommune med relativ sentral beliggenhet som har rimelige boligpriser 
sammenlignet med omkringliggende kommuner. Det betyr at kommunen har mange innbyggere uten 
etablerte nettverk rundt seg, som er en beskyttelsesfaktor for barn. Det er fortsatt en økning i saker med 
alvorlig karakter med problematikk rundt vold, psykisk helse og alvorlig omsorgssvikt. Denne situasjonen 
krever at kommunen fortsatt prioriterer å gi barn hjelpe- eller omsorgstiltak så snart behovet er avdekket. 
Dette krever videre en god forebyggende profil med fortsatt satsning på helsesøstertjenestens veiledning, 
som i stor grad vil kunne forhindre iverksettelse av mange tiltak fra barneverntjenesten. 
 
God saksbehandler kapasitet er nødvendig for å sikre forsvarlig og rask behandling av saker, samt 
oppfølging av tiltak i etterkant. Ut fra erfaringer på bruk av konsulenter til tiltaksarbeid, vurderes det som 
hensiktsmessig å ansette egne tiltaksarbeidere for å få mest ut av ressursene, og sikre økt kapasitet 
gjennom hele året. Dette innenfor allerede tildelt ramme. Det anbefales på nasjonalt nivå at kommunen i 
større grad enn tidligere skal ta ansvar for egne tiltak. Varslinger i den nye barnevernreformen er blant 
annet at staten skal overføre store deler av sine oppgaver til kommunale tjenester. 
 
Det vil bli utfordrende for tjenesten å gå tilbake til mest mulig selvdrift av tiltak etter flere år hvor tiltakene 
er driftet av private aktører. Samtidig vil økning og satsing på kompetansen i barneverntjenesten styrke 
dette arbeidet fremover. Det vurderes at barneverntjenesten på sikt kan drifte de fleste iverksatte tiltakene 
selv.  
 
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Barneverntjenesten utarbeidet høsten 2016 en ny internkontroll og rutinehåndbok. Denne er under 
revidering jevnlig på grunn av lovendringer mm. Implementering av denne har vært vellykket både i forhold 
til inntak av meldinger, bedre evalueringspraksis og iverksettelse av evidensbaserte tiltak for at hjelpen skal 
bli kortvarig men mer intensiv. Det er dokumentert at tjenesten har høy omløpshastighet på saker, men at 
vi 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. 
 
Barneverntjenesten har deltatt i utviklingen av en samarbeidsmodell mellom barnevern og psykisk 
helsevern, BUP Øvre Romerike. Alle barn som er under omsorg av Nannestad kommune har nå fått 
karlegging av et spesialistteam, samtidig som fosterforeldrene har fått veiledning av samme team. Fokuset 
er å minske og forhindre utvikling av psykiske vansker samt øke barnets livskvalitet. Dette er tiltak som viser 
seg å styrke nettverket rundt det enkelte barn, slik at livskvaliteten til barna blir bedre – og 
barneverntjenesten unngår utilsiktede flyttinger. Dette samarbeidet vil prioriteres i årene fremover, og det 
er inngått ny avtale med BUP Øvre Romerike om dette (utvidet prosjektperiode). 
 
Barneverntjenesten vil bidra til offensiv satsing på tidlig intervensjon, relasjonsbygging og samarbeid med 
øvrige tjenester i kommunen. Samtidig skal barneverntjenesten tilby mer informasjon og veiledning ut til 
våre naturlige samarbeidspartnere som barnehage og skole. 
 
Det har tidligere vært dialog blant barnevernlederne på Øvre Romerike om hvorvidt det er mulig å lage et 
interkommunalt familieveiledningsteam for å bygge en egen tiltakspool for kommunene lik det som pr. i 
dag blir kjøpt inn fra private aktører. Det er tidligere fremmet forslag om å se på allerede etablerte 
interkommunale tema, bl.a. fra Fet, Sørum og Aurskog-Høland. Nannestad vil fremme forslag og dialog 
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rundt dette videre i handlingsperioden. Det er i år iverksatt et samarbeid mellom barneverntjenesten på 
Øvre Romerike og KS iht. læringsnettverk initiert av Fylkesmannen for å gi veiledning, oppfølging mm i 
forhold til fosterhjem. Mye av dette arbeidet overføres fra staten til kommunene når barnevernreformen 
iverksettes. Parallelt vil barneverntjenesten se på muligheter for å omdisponere allerede tildelte ressurser 
på konsulentbruk (private aktører) til egne familieveiledere innenfor egen tjeneste. 
 
Barneverntjenestens vil ha fokus på kompetanseheving innenfor eget fagfelt i handlingsperioden. Fokus vil 
blant annet være på endringsbaserte tiltak og fokus på foreldreveiledningsprogram, som tar sikte på å 
stoppe og reservere 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, barnevernledelse, ulike former for vold som barn utsettes 
for (seksualisert, psykisk og fysisk), samt hvordan avdekke alvorlig omsorgssvikt ut fra Barn i Risiko 
modellen. I november 2018 iverksettes et samarbeid mellom RVTS Øst og barneverntjenestene på Øvre og 
Nedre Romerike i forhold til «Traumesensitivt barnevern». Her er tanken opplæring og implementering 
internt og på tvers av kommunene. 
 
Barneverntjenesten vil tilstrebe og ha ulik kompetanse innenfor tjenesten, samtidig vil en felles 
kompetanseheving innenfor eksempelvis Barnesamtalen og traumesensitivt barnevern prioriteres i 
handlingsperioden. Dette for å skape en felles plattform i henhold til enkelte modeller/metoder, som igjen 
vil gjøre barneverntjenesten mer «helhetlig» i samarbeid med andre instanser, barn og familier. 
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Virksomhetens mål i handlingsperioden 
 

 
 
Kommentar til samarbeid og bruk av døgnåpen barnevernsvakt. Tallene i tabellen over er kun henvendelser 
fra barnevernstjenesten til barnevernvakta. Totale henvendelser fra Nannestad kommune er 2016: 271, 
2017: 381 og 2018 (tom 2. tertial): 176. Tallene viser antall henvendelser/akuttoppdrag og kontrolloppdrag.  

Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode

Resultat 

2016

Resultat 

2017

Mål

2019

Periodemål

2022

Utført Utført Pågående Pågående

Utført Utført Pågående Pågående

Tidlig innsats KOSTRA 6,5 % 5,5 % 6,0 % 6,0 %

Tverrfaglig samarbeid

Bidra ti l  utarbeidelse av en helhetlig strategisk 

handlingsplan for samarbeid for barn, unge og 

familier i  Nannestad kommune

Ferdig plan Ferdigstil lelse av plan 

Evaluering av 

endring i  det 

tverrfaglig 

KOSTRA 21,7 % 19,3 %
Holdes på samme nivå, 

gjerne lavere

Ha en stabil og 

god 

grunnbemanning

KOSTRA       8 201       8 199 Holdes på samme nivå

Redusere nivået i  

takt med 

kommunens egne 

tiltak

Prosjektrapporter, 

evalueringer

Utvikle en plan for 

kompetanse- og 

kvalitetsutviking. 

Iverksette 

utviklingsprosjekter 

med utgangspunkt i  

planen og skisserte 

ti ltak

Pågående

Tertialrapporter, 

årsrapporter fra 

barnevernvakten

112 

henvende

lser (74 

av disse 

kontrollb

esøk)

275 

henvende

lser (202 

av disse 

kontrollb

esøk)

Opprettholde et godt 

samarbeid med 

barnevernvakten

Opprettholde et 

godt samarbeid 

med 

barnevernvakten

Evalueringer, 

oppfølgingsplaner mm
Skal være implementert Videreføres

Effektivisering ved 

bruk av ny 

teknologi 

Samarbeid DGI og 

ØRU - rapporter

Vi har i  dag 

fullelektronisk arkiv 

men mangler "svar ut" 

for at vi kan kalle det 

fullelektronisk 

dokumenthåndtering

Følge utvikling 

iht digitalisering 

Rapporter - evaluering

Ikke 

gjennom-

ført

Gjennomføres

Bør 

gjennomføres 

annen hvert år

Opprette forum. 

Brukerundersøkelse, 

samarbeidsundersøke

lse, tverrfaglig 

samarbeid

Plan for gjennomføring
Gjennomføres 

kontinuerlig

Mindre forbruk /ikke bruk av midler på 12700 2440

Ingen private 

konsulenter fra mars 

2019

Ingen bruk av 

private 

konsulenter ti l  

saksbehandling

Jobbe strategisk med avvikling av "ordinære" konsulent ti ltak

Utarbeide plan for 

avvikling av deler av 

konsulenttjenestene på 

tiltakssiden

Ha minimum 3 

familieveiledere, 

fast ansatte i  

tjenesten, 

omdisponering 

av egne midler

Økonomi
Utvide omsorgsteam 

med inntil  en person

Iverksette 

interkommunalt 

ressursteam 

Øvre Romerike 

(fosterhjem)

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

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

Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

90,2 % 85,5 % Positiv trend 95,0 %

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. 

Vurdere om behovet for tjenesten er ti lstede ut fra risiko- og beskyttelsefaktorer 

(Kveilo-modellen)

Strategisk mål 2: Oppvekst

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

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling

Utvikle og ti lpasse 

kommunens 

tjenesteapparat

Barn med undersøkelse eller ti ltak per årsverk

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

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Samhandling

Barnevernledernettverk, læringsnettverk i  regi av Fylkesmannen ift "møte det nye barnevernet" 2020

Samarbeid og bruk av døgnåpen Barnevernvakt (døgnåpen fra 31.12.17)

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

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Barneverntjenesten følger utviklingen iht. fagsystemet Familia

Brukerfokus

Brukerundersøkelse

Foreldre og barn - samarbeidsforum. Kommune 3.0 perspektiv, brukermedvirkning

Vri ressursbruk fra 

behandling ti l  

forebygging og 

tidlig innsats

Redusere/avvikle kjøp av konsulenttjeneste, saksbehandling

Redusere/avvikle kjøp av konsulenttjeneste, ti ltakssiden.

Forsterkning fosterhjem. Vri forsterkningen mer over ti l  oppfølging/veiledning 

enn økonomi. Avhengig av nok ressurser og at prosjektet med de andre bv.tj. på 

Øvre Romerike vedr. fosterhjemsarbeid mot barnevern 2020 iverksettes og 

fungerer (ressursteam)

Optimalisere 

ressursbruk
Øke nærværsprosent
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12 NAV 

 
 
Tjenester og oppgaver 
NAV Nannestad skal ivareta alle innbyggere i Nannestad kommune. NAV Nannestad har et særansvar for 
oppfølging av brukere på sosialhjelp, deltakere i kvalifiseringsprogrammet, deltakere i introduksjons-
ordningen og ungdom. Videre har NAV 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 Nannestad har søkt og fått tildelt midler fra helsedirektoratet til individuell jobbstøtte (IPS). Nannestad 
kommune finansierer totalt to stillinger for 2018, med medfinansiering fra stat på en stilling. NAV ser for 
seg en videreføring av dette i 2019 og 2020. Prosjektet er i nært samarbeid med spesialisthelsetjeneste 
(DPS, Øvre Romerike), kommunens rus og psykiske helsetjeneste og Nannestad kommune sin kommune-
psykolog. NAV Nannestad har etablert et eget jobbspesialist-team og IPS- stillingene vil inngå i dette 
teamet, og er organisert under en metodeveileder. Nannestad kommune inngår i et nasjonalt kompetanse-
nettverk for IPS og rapporter på metodisk oppfølging og resultater. Grunnet lavere anmodning om 
bosetting av flyktninger har NAV foretatt justeringer i bemanningen og fokuserer på tett individuell 
oppfølging av brukere med liten tilknytning til arbeidslivet for alle målgrupper. Endringen av regelverket for 
arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 1.1.2018 har fått konsekvenser for området økonomisk sosialhjelp. De 
som ikke innvilges AAP eller uføreytelse, kan ha rett til økonomisk sosialhjelp. I tillegg ser NAV Nannestad 
en økning i stønadslengden og kostnader til bolig. Dette medfører økte driftsutgifter for økonomisk 
sosialhjelp. NAV besørger driftsinntekter i form av statlige refusjoner. Videre søkes utvidede tilskudd for 
bosetting av flyktninger med sammensatte utfordringer.  
 
NAV anvender og har gode digitale verktøy for samhandling med brukere, arbeidsgivere og samarbeids-
partnere. Det er de foregående årene gjennomført betydelig oppgraderinger når det gjelder kontaktflaten 
med brukere. Det er utviklet gode digitale verktøy for samhandling med NAV for arbeidsgivere og NAV og 
samhandlere (leger og spesialisttjeneste). Til enhver tid vurderes nødvendige effektiviseringsuttak i 
virksomheten. Digitalt arkiv, digitale søknader og elektroniske brukerveiledninger bidrar til at de fleste 
innbyggere er selvstendige i egen sak. Dette gjør at brukere med mer sammensatte utfordringer tilbys tett 
individuell oppfølging og bistand i oppfølgingsmøter ved vårt NAV kontor. NAV skal ha løsninger for alle 
både digitalt og for de som ønsker et fysisk møte. Tilgjengeligheten til NAV ansatte og brukertilfredshet 
oppleves god i Nannestad kommune. 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Det må i handlingsperioden gjennomføres god sikring og oppfølging av økonomisk sosialhjelp. Dette for å 
forebygge for økte kostnader og merforbruk. Ved å sikre tettere oppfølging fra vår tjeneste og sørge for å 
inkludere flere brukere i ordinært arbeidsliv vil brukere oppleve økonomisk selvstendighet. 
 
Samhandling med nærliggende tjenester som rus og psykisk helsetjeneste og barnevern må utvikles 
gjennom ordninger som IPS-jobbspesialist og fast kontordag for NAV ansatt på barneverntjenesten. Dette 

NAV Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Lønn 11 717 14 685 14 127 14 935 15 489 16 108 16 750

Andre driftsutgifter 11 917 11 229 10 332 11 332 11 527 11 753 11 984

Driftsinntekter -2 026 -2 224 -1 168 -2 194 -2 254 -2 321 -2 390

Sum 21 608 23 690 23 291 24 073 24 762 25 540 26 344

Handlingsprogram
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vil bidra til økt forståelse og kompetanse for hverandres arbeidsområder og styrke samhandling mellom 
partene.  
 
Det er en økning i antall innbyggere som søker økonomisk råd – og veiledning for sin gjeldsproblematikk i 
Nannestad kommune. Innbyggerne har over tid pådratt seg betydelig kredittkortgjeld, utleggstrekk og står i 
fare for å miste fast bopel og arbeidsforhold. NAV driver forebyggende tiltak som kurs i 
husholdningsbudsjett (hverdagsøkonomi) og gir andre enheter og virksomheter opplæring og råd og 
veiledning på slike saker. NAV har høsten 2018 deltatt i utarbeidelse av boligsosial handlingsplan i 
Nannestad kommune, og ser behov for en koordinert og helhetlig plan for arbeidet. NAV er heldigitale i 
behandlingen av både startlån, tilskudd og bostøtte. Det bør vurderes å øke kommunes startlånramme for i 
større grad sørge for sirkulasjon av boliger, utbedring av boliger, innkjøp av nye boliger og øvrig bistand til 
målgruppen for startlån.  
 
En annen sentral utfordring er å styrke samhandling med arbeidsgivere i egen region. Det er ønskelig å få 
på plass intensjonsavtaler med kommunale virksomheter knyttet til arbeidsutprøving og «jobbsmak». NAV 
Nannestad inngår i Øvre Romerike jobbservice og har ærlig fokus på Gardermoregionen og arbeidsgiver-
markedet der. Det er i perioden viktig å sikre at NAV Nannestad deltar i og utvikler næringslivet i Nannestad 
kommune, både gjennom sin brukeroppfølging og bedriftskontakt. 
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Bedre brukermøter 
Flere i arbeid 
Økt kompetanse 
 

Virksomhetens mål i handlingsperioden 
 

 
 

  

Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode

Resultat 

2016

Resultat 

2017

Mål

2019

Periodemål

2022

KOSTRA 2,8 % 2,7 % 2,6 % 2,6 %

KOSTRA 72 66 Positiv trend Positiv trend

KOSTRA 14 9 Positiv trend Positiv trend

Imdi Positiv trend Positiv trend

27,0 % 22,0 % Positiv trend

KOSTRA 4,1 mnd 4 mnd Positiv trend

10 Positiv trend

Sette 

Gardemoregionen 

på kartet som 

integrert bo- og 

arbeidsmarked.

24 stk pr 

mnd
250 pr år Positiv trend

50,0 % 60,0 % 70,0 %

Positiv trend Positiv trend

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % 
Agresso 7,3 % 4,1 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

55 % Positiv trend

97,1 % 94,5 % Positiv trend Positiv trend

Øke andelen bedriftskontakter  i  kommunen og nær-regionen

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Motvirke 

utenforskap og 

sosiale ulikheter

Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til  innbyggere i alderen 20-66 

år

Antall sosialhjelpsplikt med forsørgerplikt for barn under 18 år

Antall mottakere av kvalifiseringsstønad

Antall deltakere i introduksjonsprogrammet med overgang til  arbeid

KVP (Kvalifiseringsprogram): Positiv trend 10 deltakere pr år

Strategisk mål 2: Oppvekst

Tidlig innsats

Øke andelen elever som gjenomfører videregående skole i  

kommunen - redusere frafall

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) mottakere 18-24

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Effektivisering ved 

bruk av ny 

teknologi 

Øke andelen digitale sosial-hjelps-søknader til  60% innen utgangen 

av 2019,  70% i 2020.

Responstid - kontakt bruker innen 48 timer

Optimalisere 

ressursbruk

Øke nærværsprosent

Overgang arbeid etter endt 5-års periode på intoduksjonsdeltakere
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13 SKOLE 

 

 
 
 

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

Økonomiske rammer 
Skole: 
Budsjettet for skolene innebærer en videreføring av dagens driftsnivå. Midler knyttet til innføring av 
lærernormen er budsjettert på de skolene som ble tilført lærerårsverk (Kringler-Slattum -og Eltonåsen 
skole). GSI-rapporteringen gjennomføres i disse dager. 
 
Regjeringen foreslår at fra høsten 2019 skal gruppestørrelse 2 være 15 elever på 1-4. trinn og 20 på 5.-7. 
trinn og 8.-10. trinn. Dette betyr ytterligere reduksjon i antall elever pr. lærer enn ved skolestart høsten 
2018.  
 
Nannestad ungdomsskoles budsjett er styrket med 2.120.000 kroner for elever på tiltak.  
 
I tråd med kommunestyrevedtaket om 1:1 pc på ungdomstrinnet er Nannestad ungdomsskole tilført 
892.000 for leie/leasing av maskiner. Utgifter til videre leasing vil legges inn i skolens driftsbudsjett 
framover i tråd med kommunestyrevedtak og handlingsprogrammet. 
 
PPT:  
PPT blir tilført et årsverk til utøvende spesialpedagog i barnehage. Utover det videreføres PPT`s budsjett på 
nåværende nivå. 
 
Voksenopplæring: 
Ny samarbeidsavtale for Øvre Romerike er i prosess. Det vil fortsatt være Ullensaker som er vertskommune 
for voksenopplæringen. Tilskuddet Nannestad skal betale til vertskommunen for voksenopplæringen er økt 
med 672.000 kroner fra 2018 til 2019. Tilskuddet vi nå skal betale er på 4,5 mill. kroner. Økningen har med 
lokaliteter å gjøre. 
 
Stab skole: 
Stab skole er styrket med 1,8 årsverk (80 % seniorrådgiver skoleutvikling og 100 % skolefaglig rådgiver). 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 

Skole Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Lønn 150 774 150 362 144 866 155 911 161 682 168 143 174 869

Andre driftsutgifter 31 937 32 599 25 831 29 404 29 909 30 495 31 090

Driftsinntekter -37 234 -29 530 -26 237 -26 230 -26 985 -27 825 -28 696

Sum 145 476 153 431 144 460 159 085 164 606 170 813 177 263

Handlingsprogram
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Ny fireårig strategiplan for skolene «Strategi for mer og bedre læring 2018-2021» er vedtatt. Hovedmålet er 
at alle elever i Nannestad opplever trivsel og mestring og lærer og utvikler seg best mulig ut fra sitt 
potensiale. Hovedmålet er videreført fra forrige strategiplan. 
 
Tilstandsrapporten for 2017 viser at skolene i Nannestad er på rett vei når det gjelder elever på laveste 
mestringsnivå på nasjonale prøver, eksamensresultater og grunnskolepoeng. På lesing på 5. trinn ligger 
Nannestad fortsatt noe under nasjonalt nivå. I regning på samme årstrinn er Nannestad på nasjonalt nivå. 
På 8. trinn scorer Nannestad under nasjonalt nivå på lesing og regning, men det er positivt at det i andelen 
elever på de laveste mestringsnivåene er en signifikant reduksjon. Frafall i videregående skole er også 
markant redusert, fra 37 % i 2013 til 27 % i 2017.  
 
Det vil være en sentral utfordring å holde trykket oppe på det gode arbeidet ute på skolene for å sikre 
videre framgang samtidig som fagfornyelsen med innføringen av ny overordnet del og nye fagplaner vil 
kreve fokus og innsats. Overordnet del er fastsatt, men ikke iverksatt, og nye fagplaner er under 
utarbeidelse. Fagplanene skal være klare til skoleåret 2019/2020 og skolene har da det skoleåret til lokalt 
arbeid med læreplanene. Fagplanene iverksettes for elevene høsten 2020, men med noe ulik innførings-
takt. Skolene vil i inneværende skoleår ha fokus på overordnet del, kjerneelementer i fag, dybdelæring, 
kritisk tenkning og tverrfaglige temaer – disse delene er allerede fastsatt. 
 
Forvaltningsrevisjonens rapport om mobbing i skolen og kapittel 9A i Opplæringsloven viste at mange 
ansatte opplever at de har for lite kompetanse knyttet til dette området og at det er til dels store forskjeller 
på skolenes arbeid med 9A-saker. Kompetanseutvikling for de ansatte må ha økt fokus i handlingsperioden, 
både for å forebygge krenkelser som bl.a. mobbing og for å sette i verk systematiske og kunnskapsbaserte 
tiltak for å sikre ivaretakelse av elevenes rettssikkerhet. 
 
Innføring av 1:1 pc på ungdomstrinnet vil gi elevene et tjenlig dataverktøy som er nødvendig i dagens skole, 
både med tanke på læreplanverkets kompetansemål og for å sette elevene i stand til å mestre et arbeidsliv 
i stadig endring - også digitalt. 1:1 pc vil med føre endringer i pedagogisk praksis og vil kreve kompetanse-
heving for både elever og ansatte. For å sikre en merverdi knyttet til innføringen vil man både se på klasse-
ledelse i teknologitette klasserom og på vurderingspraksis i tråd med prinsippene i Vurdering for læring. 
I handlingsperioden utredes det hva slags dataverktøy som barnetrinnet skal ha. 
 
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Arbeidet knyttet til rullering av «Strategi for skolekapasitet og skolestruktur» pågår. Veksten i Nannestad 
kommune tyder på at resultatet av denne prosessen vil medføre oppgaver som må løses i handlings-
perioden, da både med tanke på kapasiteten knyttet til skolebygg og økt antall lærerårsverk. 
 
Kompetanseutvikling basert på den nye strategiplanen vil gi retning og føringer for arbeidet i handlings-
perioden. Her vil fagfornyelsen, vurdering for læring, skolemiljø og Nannestad som realfagskommune være 
sentrale fokusområder. Skolenes standarder for god klasseledelse, skoleledelse og skole-hjem samarbeid 
videreføres. 
 
I handlingsperioden vil det bli utarbeidet en IKT-strategi for skolene for å sikre god pedagogisk bruk av IKT i 
undervisningen og for å sikre riktig IKT-utstyr både for elever og ansatte.  
 
Elevens stemme skal høres i saker som angår dem. Elevinvolvering vil sikres bl.a. via saker i Elevenes 
kommunestyre. 
 
Handlingsplanen for opprustning av skolenes uteområder fortsetter. Arbeidet ved Kringler-Slattum skole er 
ferdigstilt i august 2018 og man har igangsatt arbeidet på Preståsen skole. 
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Samarbeidet mellom PPT og skole vil fortsatt være et viktig område for å sikre den gode og tette dialogen 
enhetene i mellom. Arbeidet med å sikre kort saksbehandlingstid hos PPT, fra henvisning til ferdigstilt 
sakkyndig vurdering, fortsetter. 
 
I handlingsperioden vil det være fokus på kvaliteten i SFO-tilbudet i kommunen. Kvalitetsplan for SFO 2016-
2019 blir rullert våren 2019. 
 
Det er lavt sykefravær i virksomheten og det vil ha høy prioritet i perioden å opprettholde dette lave nivået. 
 
 

Virksomhetens mål i handlingsperioden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode

Resultat 

2016

Resultat 

2017

Mål

2019

Periodemål

2022

6,9 % 7,1 % 7,0 % 7,0 %

12,5 % 13 % > 7,0 % > 5,0%

31,3 % 27,3 % 25,0 % 23,0 %

31,1 % 31,5 % 27,0 % 25,0 %

29,1 % 22,1 % 20,0 % 18,0 %

39,2 % 35,1 % 33,0 % 30,0 %

5,6 % 5,8 % > 5,0 % > 4,0 %

6,9 % 7,1 % > 5,0 % > 4,0 %

Uteområdene på 

skolene skal 

fremme fysisk 

aktivitet

Utført Utført

Oppgradere 

uteområdene på 

skolene

Oppgradere 

uteområdene på 

skolene

Gode miljøvalg og 

lavere transport-

behov

39,9 % 35,1 % > 35,0 % > 35,0 %

> 150.000 > 100.000

> 750.000 > 650.000

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

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

Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

93,8 % 94,3 % Positiv trend Positiv trend

Vri ressursbruk fra 

behandling til  

forebygging og 

tidlig innsats

Positiv trend Positiv trend

Elever som får skoleskyss (prosent)

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

Økt fysisk aktivitet på skolene

Fremme trivsel og 

motarbeide 

mobbing

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur

Øke nærværsprosent

Optimalisere den 

samlede 

ressursinnsats

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Effektivisering ved 

bruk av ny 

teknologi 

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

Lavere kostnader til  kjøp av skolebøker på barnetrinnet - økt pc-tetthet

Andel færre barn i skole med spesialundervisning pga økte ressurser til  

utøvende spesialpedagog i barnehage

Tidlig innsats

Andel elever laveste mestringsnivå, lesing 5. trinn

Andel elever laveste mestringsnivå, lesing 8. trinn

Andel elever laveste mestringsnivå, regning 5 trinn

Andel elever laveste mestringsnivå, regning 8. trinn

Strategisk mål 2: Oppvekst

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Elever i  grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i  månenden eller oftere, 

7.trinn + 10. trinn

Motvirke 

utenforskap og 

sosiale ulikheter
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14 BARNEHAGE 

 

 
 
 

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

Økonomiske rammer 
Stillingen som barnehagefaglig rådgiver er økt fra 80 % -100 %, uønsket deltid. Dette kan dekkes av tilskudd 
til realfagkommune i 2019, men er lagt inn i budsjett for 2020 som en kostnad.  
 
Fra nyttår innføres en regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage. Dette medfører at kommunen 
mister muligheten til å søke om statlige kompetansemidler til fellestiltak i kommunale og private 
barnehager. Det er ikke funnet rom for å kompensere dette inntektstapet i 2019.  
 
Kommunale barnehager  
Ny norm for pedagogisk bemanning ble gjeldende fra 1.08. Det er mangel på barnehagelærere i området, 
og det har ikke latt seg gjøre å tilsette personer som tilfredsstiller kravet til utdanning i alle stillinger. Det er 
lagt inn en reserve på 900.000 kr for å dekke merkostnadene til lønn når kommunen får ansatt barnehage-
lærere i stillingene. 
 
Fra 1.08. har barnehagene tilpasset seg den nye lovfestede bemanningsnormen som krever at det skal være 
minst én ansatt pr. tre barn når barna er under tre år og én ansatt pr. seks barn når barna er over tre år. 
Det er budsjettert med økt bemanning i 2019 tråd med dette.  
 
Oppholdsbetaling er budsjettert ut fra barnegruppene i september, med forventet økning i maksprisen. Det 
er budsjettert med en redusert inntekt som følge av statlige vedtatte moderasjonsordninger på samme nivå 
som i 2018.   
 
For å kunne tilby plass til flere barn som står på venteliste til plass i Maura og Nannestad sentrum er det 
lagt inn 1,07 mill. kroner til å øke kapasiteten i Midtbygda barnehage.  
 
Det er lagt inn 2,42 mill. kroner til åpning av alle fire avdelingene i den nye Åsgreina barnehage. 
Barnehagen har arealer nok til å foreta noe merinntak på et senere tidspunkt. Dette vil imidlertid medføre 
utgifter til økt bemanning utover budsjett.  
 

Barnehage Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Lønn 48 103 49 075 48 254 53 079 55 042 57 245 59 528

Andre driftsutgifter 64 225 65 357 63 014 72 342 73 636 75 104 76 614

Driftsinntekter -14 568 -13 059 -11 737 -12 507 -12 881 -13 303 -13 738

Sum 97 759 101 373 99 531 112 914 115 797 119 046 122 404

Handlingsprogram



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2019-2022 

83 

 
Prosjekt lekeressurser vil kunne driftes i 2019 ved bruk av budsjetterte midler og ved å benytte midler fra 
fond. I 2020 må det tilføres økte ressurser for å kunne opprettholde driften på samme aktivitetsnivå 
ettersom fondsmidlene da vil være brukt opp.  
 
Private barnehager 
Satsen for kommunalt tilskudd til drift er beregnet ut fra regnskap for kommunale barnehager i 2017, 
justert med to ganger deflator. Det er budsjettert med følgende satser for 100 % plass i ett år: 224.161 
kroner for barn under tre år og 108.520 kroner for barn over tre år. Sats for kapitaltilskudd og økt tilskudd 
for ny pedagognorm er budsjettert på samme nivå som i 2018. Basert på barnegrupper i september og 
kjent merinntak fram til nyttår er det lagt inn 3,2 mill. kroner til økt tilskudd til private barnehager. Det er 
ikke lagt inn midler til å åpne flere plasser i private barnehager i 2019.  
 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Effektiv drift i de kommunale barnehagene kombinert med god kvalitet og brukervennlighet vil fortsatt 
være førende. Fleksibel og god utnyttelse av barnehagekapasiteten er en nødvendig del av dette. Dette 
innebærer videre at antall ansatte må reguleres i tråd med endring i barnegruppene, slik at kvaliteten 
opprettholdes på en forsvarlig måte.  
 
Alle barn med rett til plass har fått tilbud i Nannestad. Stor innflytting til kommunen har imidlertid medført 
økt antall søkere til plass i barnehage, og det er mange barn uten rettighet som ønsker barnehageplass. 
Selv om det åpnes nye plasser i Åsgreina barnehage og kapasiteten i Midtbygda barnehage blir utnyttet 
bedre, vil det være barn som må vente mange måneder på en barnehageplass. Det bør være en viss 
overkapasitet av barnehageplasser som sikrer et fleksibelt opptak som gjør at barn kan få barnehageplass i 
den krets og på det tidspunktet familien ønsker og har behov for.  
 
Økt pedagognorm har ført til behov for flere barnehagelærere, og dette vil på sikt bidra til å kunne gi alle 
barn et bedre pedagogisk tilbud. Pr. i dag mangler barnehagene over tjue barnehagelærere, og arbeidet 
med å rekruttere og beholde barnehagelærere må prioriteres av alle eiere. 
 
De kommunale styrerne er tillagt store administrative og personalmessige oppgaver og opplever at tiden til 
pedagogisk ledelse ikke er tilfredsstillende. Mangelen 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. Inneværende barnehageår gis styrerne individuell veiledning med fokus på endrings-
ledelse i egen barnehage gjennom et prosjekt støttet av KS. I tillegg vil en se på muligheter for økt 
digitalisering for å effektivisere enkelte administrative oppgaver og frigjøre tid til pedagogisk ledelse. 
 
Det er vedtatt utvidelse av administrasjonsavdelingen i Bjerke og Midtbygda barnehager, da dagens bygg 
mangler blant annet arbeidsrom og møterom tilpasset dagens behov. Dette, i tillegg til utbygging av 
Midtbygda som følge av utfasingen av lille Midtbygda bør i størst mulig grad gjøres midt på sommeren, da 
det vil være en utfordring å ivareta full drift i byggeperioden, spesielt med hensyn til barnas sikkerhet. 
 
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Det vil være en prioritert oppgave å ivareta kommunens plikt til å tilby barnehageplass på en 
kvalitetsmessig god måte tilpasset brukernes behov. 
 
Alle barn i barnehage har rett på et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud 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, helsesøstertjenesten og PPT for å kunne ivareta tidlig innsats og barns beste på en god 
måte.  
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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.  
 
Arbeidet med implementering av ny rammeplan fortsetter, og det vil bli lagt vekt på barnehagebasert 
kompetanseutvikling i tråd med føringer i statlig strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Det 
vil bli prioritert å videreføre igangsatte kompetansetiltak og sikre god utnyttelse av forskningsbasert 
kunnskap.  
 
Realfagsprosjektet videreføres i 2019 med tilskudd fra UDIR, og det vil bli lagt vekt på engasjement og aktiv 
deltagelse i alle barnehagene i kommunen, samt økt samarbeid med skolene.  
 
 

Virksomhetens mål i handlingsperioden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode

Resultat 

2016

Resultat 

2017

Mål

2019

Periodemål

2022

59,5 % 64,6 % 70,0 % 75,0 %

17,1 % 21,9 % 22,0 % 22,0 %

6,6 % 6,5 % 6,0 % 6,0 %

30,0 % 29,1 % 42,0 % 45,0 %

88,1 % 84,9 % 90,0 % 95,0 %

77,7 % 72,6 % 80,0 % 85,0 %

89,8 % 91,5 % 95,0 % 98,0 %

Gode miljøvalg og 

lavere transport-

behov

Utført Utført Pågående Pågående

Interkommunale 

samarbeid
Utført Utført Pågående Pågående

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

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

Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

87,5 % 89,9 % 90 % 93 %

Effektivisering ved 

bruk av ny 

teknologi 

Utført Utført Utført

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Fortsette arbeidet med digitalisering av søknadsprosesser

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Motvirke 

utenforskap og 

sosiale ulikheter

Andel minroitetsspråkelige barn i barnehage i forhold til  innvandrerbarn 1-5 år 

(prosent)

Andel barn som får ekstra ressurs til  styrket ti lbud til  førskolebarn, i  forhold til  

alle barn i barnehage. Alle barnehager (prosent)

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning

Strategisk mål 2: Oppvekst

Optimalisere den 

samlede 

ressursinnsatsen
Øke nærværsprosenten

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur

Tidlig innsats

Antall barn korrigert for alder per årsverk til  basisvirksomhet i  barnehage, alle 

barnehager (antall)

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning

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

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

Følge opp miljøfyrtårnkrav

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Deltagelse i  regionale nettverk - romeriks nettverk
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15 KULTUR 

 

 
 
 

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

Økonomiske rammer 
Driftsnivå i 2019 er hovedsakelig på samme nivå som 2018, men kommunen vil i tillegg opprette to nye 
stillinger som utekontakter som legges inn under kulturvirksomheten. I tillegg vil det opprettes 48 % -stilling 
for opplæring av elever tilknyttet skolekorpset. 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Kulturvirksomheten skal ha et nært og forpliktende samarbeid med lag, foreninger, råd og offentlige 
instanser, og bidra til at Nannestad blir «Romerikes beste bokommune».  
 
En ny kulturplan forventes ferdigstilt i starten av 2019. Her bidrar en arbeidsgruppe bestående av 
kommunale ressurser og frivilligheten med utarbeidelse av planen. 
 
Idrett, fysisk aktivitet og samhandlingsreformen 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet rulleres hvert år og hovedfokuset for planen er aktive 
innbyggere og et godt folkehelsearbeid i Nannestad kommune. Tiltak knyttet til fysisk aktivitet som 
stolpejakten, merking av stier, tilrettelegging og markedsføring av turstier og andre enkle tiltak krever noen 
økte midler til tiltak i kommunen og noe økt kapasitet i kulturadministrasjonen.  
 
Biblioteket 
Nannestad bibliotek er en sentral møteplass for innbyggerne våre og for oppveksttilbudet i Nannestad. 
Særlig ønsker biblioteket å satse videre på ungdom og eldre som møteplass og som tilbyder av 
bøker/medier til alle uansett alder og sosiokulturell bakgrunn. Dette bør gjøres ved etablering av meråpent 
bibliotek og enkel ombygning av de eksisterende lokalene i biblioteket. 
 
 

Kultur Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Lønn 9 456 9 857 9 659 10 907 11 104 11 550 12 010

Andre driftsutgifter 7 265 6 096 3 561 3 768 3 831 3 906 3 986

Driftsinntekter -5 956 -3 542 -2 034 -2 125 -2 183 -2 250 -2 317

Sum 10 765 12 411 11 186 12 550 12 752 13 206 13 679

Handlingsprogram



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2019-2022 

86 

 
Kulturskolen 
Nannestad kulturskole setter kommunen på det regionale kartet gjennom gode arrangementer og høy 
aktivitet. Skolen har over 300 ordinære kulturskoleelever, men fremdeles mange på venteliste. Høsten 
2018 startet «House of Nannestad», som er et nytt tilbud innen musikk- og sceneteknologi. Tilbudet er 
lokalisert i ungdomsklubbens lokaler 

 
Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Etablering av regionalt arrangement i 2019 
Kulturvirksomheten vil sammen med næringsliv, grunneiere, lag og foreninger etablere et regionalt 
arrangement kalt «Romerikes Råeste». Dette er et hinderløp som arrangeres for første gang høsten 2019, 
og med et stort potensial til å utvikle nye konsepter innen kultur og idrett. 
 
Markering av kulturskolens 50 års-jubileum i 2019 
Kulturskolen fyller 50 år i 2019 og dette blir markert gjennom året med ulike arrangementer. 
 
Forebyggende strategi og fokus 
Kulturvirksomheten vil ha et økt fokus på det forebyggende elementet gjennom vår oppgavehåndtering. 
Kulturvirksomheten har nå ansvaret for å koordinere rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og 
unge, og følger opp ungdomsklubben og ungdomsrådet. I tillegg planlegger kommunen å ansette to 
utekontakter som legges under kultur, men som skal arbeide på tvers av virksomhetene i kommunen for å 
styrke det forebyggende arbeidet blant ungdom i kommunen. 
 
Meråpent bibliotek 
På lik linje med de fleste andre kommuner i Norge er det ønskelig å få på plass et meråpent bibliotek i 
Nannestad i handlingsperioden. 
 

Virksomhetens mål i handlingsperioden 
 

 
 

Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode

Resultat 

2016

Resultat 

2017

Mål

2019

Periodemål

2022

KOSTRA 3 10 10 10

KOSTRA 9 8 10 10

2000 3000

90 150

50 80

3 5

59 103 100 100

40 928                 42 000 45000

Samarbeid 

med Nav og 

skole

Samarbeid 

med Nav og 

skole

19 25 50 50

KOSTRA 14,6 13,8 20 25

KOSTRA 594 347 500 600

10 10 15 20

Sette Gardermo- 

regionen "på 

kartet"

2 5

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

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

Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Agresso 94,2 % 94,3 % Positiv trend Positiv trend

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Antall arrangementer - voksne

Strategisk mål 2: Oppvekst

Styrke - i  samarbeid 

med frivil l igheten

Frivil l ige lag og foreninger som mottar kommunalt ti lskudd, andre 

kulturaktiviteter

Frivil l ige lag og foreninger som mottar kommunalt ti lskudd, idrett

Øke antall utlånte bøker/medier

Turstier og 

friluftsområder

Antall brukere av stolpejakt

Utvide antall stolper

Motvirke 

utenforskap og 

sosiale ulikheter

Øke antall brukere på ungdomsklubben

Arrangementer i  regi av ungdomsrådet

Tidlig innsats

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Optimalisere den 

samlede 

ressursinnsatsen
Øke nærværsprosenten

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Regionale kultur og idrettsarrangementer

Elever i  kommunens kulturskole

Samarbeid med barnevern om forebyggende innsats innen bibliotek, kulturskole 

og frivil l ig kulturliv

Antall arrangementer i  biblioteket for barn og unge

Antall arrangementer for alle i  ti lknytning til  skoleferien (aktivitetsuke)

Barn 6-15 år i  kommunens kulturskole



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2019-2022 

87 

 

16 FOREBYGGENDE HELSEVERN 

 
 
 

Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet og virksomheten Forebyggende helsevern omfatter funksjoner og tjenester som før 2017 
sorterte under Samhandling og Kommuneoverlegen. Den største enheten innenfor virksomheten er 
Familiesenteret, som består av 

a) Helsestasjon og base for helsesøster-, jordmor- og skolehelsetjeneste  
b) «Forebyggende enhet» som inkluderer familieveilederne med sitt lavterskeltilbud (familieteamet) 

samt frisklivskoordinator/frisklivssentral. 
 

Øvrige enheter og funksjoner i Forebyggende helsevern:  

 Kommuneoverlege, kommunepsykolog, folkehelsekoordinator, turnuslege og kommunale 
allmennlege-bistillinger  

 Legetjenesten, herunder 9 fastleger, legevakt samt kommunale akutte døgnplasser (KAD/KØH) 

 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 stilling og den ledes av 
kommuneoverlegen.  

 Vannforvaltningsområdet Hurdalvassdraget/Vorma (HUVO) er et administrativt 
vertskommunesamarbeid med daglig leder/sekretariatsfunksjon lagt til Nannestad kommune. 
 

Fra oktober 2018 flytter virksomhetsleder/kommuneoverlege, Miljørettet helsevern, kommunepsykolog, 
folkehelsekoordinator og daglig leder for HUVO inn i kontorlokaler i Teiealleen 7 (Granåsgården). Flyttingen 
beror på behovet for å frigjøre kontorplasser i kommunehuset, men samtidig skaper den en mulighet til å 
samlokalisere kompetansefunksjoner – og dermed etablere et nytt kompetansemiljø i Nannestad sentrum. 
 

Økonomiske rammer 
Aktivitetene i rammeområdet Forebyggende helsevern er budsjettert ut fra driftsnivået i 2017, samt lokale 
og nasjonale helsepolitiske føringer. De økonomiske rammene består av lønnsmidler til ansatte i 
forebyggende tjenester og deler av den kommunale legetjenesten; kostnader til fastlegeordning, legevakt 
og KØH; samt driftstilskudd til de privatpraktiserende fysioterapeutene. Budsjett og regnskap for HUVO 
ligger også i rammeområdet.  
 
I budsjettet for 2019 legges det inn aktivitetsøkning for følgende funksjoner – som beskrives nærmere 
under «Sentrale utfordringer»:  

 Alternativ til vold; regionalt behandlingstilbud for voldsutøvere i nære relasjoner – 159.000 kroner 

 Styrking av fastlegeordning i hht. befolkningsvekst – 720.000 kroner 

 20 % lege ved helsestasjon – 210.000 kroner  

 Oppfølging av ruskontrakter – 270.000 kroner, dekkes via egne fondsmidler i 2019, må finansieres 
over ordinært budsjett fra 2020  

Forebyggende helsevern Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Lønn 15 665 17 296 16 814 19 036 19 739 20 527 21 347

Andre driftsutgifter 20 449 22 024 21 802 23 687 24 093 24 571 25 058

Driftsinntekter -6 380 -6 578 -6 230 -6 836 -7 001 -7 192 -7 383

Sum 29 734 32 742 32 386 35 887 36 831 37 906 39 022

Handlingsprogram
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 Helsesøsterstilling ved VGS økes fra 80 % til 90 % – dekkes selv i 2019, finansieres over ordinært 
budsjett fra 2020 

 Videreføre helsesøster-tilbudet ved Maura skole + styrke jordmortjenesten med ny 50 % 
stillingsressurs – 976.000 kroner. Dette finansieres med statlige tilskuddsmidler i 2018. Lagt inn i 
ordinært budsjett for 2019.  

 KØH/Legevakt – Økning på 1,1 mill. kroner fra budsjett 2018 
  

Helsesøster- og jordmortjenesten har i 2018 fått et tilskudd på 1 mill. kroner fra Helsedirektoratet for å 
styrke tjenesten som følge av økte levekårsutfordringer. Midlene benyttes til å styrke skolehelsetjenesten 
ved Maura skole samt jordmor-bemanningen i kommunen. For øvrig har det kommet inn partnerskaps-
midler til folkehelse (250.000 kroner) som er større enn det som var budsjettert med (110.000 kroner). 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Folkehelseutfordringene i Nannestad kommune er først og fremst knyttet til økt tilflytting og befolknings-
vekst. Dette har blant annet ført til en høyere andel utenlandske barnefamilier; nye tall viser at i 20–25 % 
av småbarnskullene er begge foreldrene utenlandske. Denne trenden stiller kommunikasjonskrav til 
tjenesteyterne, fremfor alt helsesøster- og jordmortjenesten, samt fastlegene – hvilket medfører økte 
behov for tolketjenester og konsultasjonstid. Det er også behov for styrking av lavterskeltilbudene for barn, 
ungdom og familier. Utfordringsbildet kan utdypes med følgende punkter: 
 

 Nannestad har noe lavere utdanningsnivå enn landet og resten av fylket og det er færre som 
fullfører videregående skole. På lengre sikt kan utviklingen føre til reduserte muligheter i 
arbeidsmarkedet, økt risiko for uføretrygd, dårligere levekår og sosiale ulikheter i helse 
(«utenforskap»). Utviklingen medfører også økte behov for veiledning og oppfølging av gravide og 
foreldre/barn. 
 

 Preståsen skole tar imot elever med særlige utfordringer og behov; dette krever tettere oppfølging 
av skolehelsesøster, som deltar i flere ansvarsgrupper enn ved andre skoler. 

 

 Nye nasjonalfaglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt svangerskaps-
omsorgen tar til orde for å overføre flere oppgaver til disse kommunale tjenestene. Jordmor skal 
eksempelvis utføre barselbesøk innen 3. døgn etter hjemkomst, et krav som må ses i sammenheng 
med ny praksis for tidligere hjemsendelse av mor og nyfødte fra landets fødeavdelinger. Det betyr 
at kommunehelsetjenesten i større grad påføres oppgaver som tidligere lå til sykehusene/ 
spesialisthelsetjenesten.  

 
Som en følge av de nevnte utfordringene er det behov for mer robuste skolehelsesøster- og jordmor-
tjenester i Nannestad kommune. I 2018 har vi fått et statlig tilskudd på 1 mill. kroner for å styrke disse 
tjenestene som følge av økte levekårsutfordringer. Skolehelsetjenesten ved kommunens største 
barneskole, Maura skole, styrkes med 1 stilling – slik at samlet ressurs ved Maura skole blir 1,6 årsverk. 
Denne styrkingen vil for øvrig bringe Nannestad nærmere Helsedirektorats normtall for skolehelsesøster-
bemanning. Videre økes jordmor-bemanningen med en 50 % stillingsressurs for å ivareta tjenestetilbudet 
knyttet til de om lag 140 fødslene i kommunen pr. år. Samlet jordmor-ressurs i kommunen vil etter dette 
være 1,6 årsverk.  
 
Frisklivsentralen i Nannestad betjenes av én stillingsressurs for fysioterapeut/frisklivskonsulent. Friskliv kan 
vise til gode resultater for forbedring av selvopplevd helse hos brukerne av tilbudet, ikke bare knyttet til 
fysisk helse, kosthold og vektproblematikk – men også psykisk helse og ensomhetsproblematikk. Våre 
brukerundersøkelser siste år er også blitt lagt merke til utenfor kommunens grenser: Kommuneoverlegen 
har hatt innlegg på fylkeslegens samarbeidsmøte for kommunelegene i Akershus – og ikke minst har 
frisklivkonsulenten holdt innlegg på Helse- og omsorgsdepartementets innspills-møte høsten 2018 i 
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forbindelse med arbeidet med ny folkehelsemelding. Friskliv er et satsingsområde i den nye 
kommuneplanen. 
 
Fastlegeordningen er under press som følge befolkningsveksten, men kommunen og fastlegene har god 
dialog om tiltak for å styrke kapasiteten. Det arbeides med å få på plass 1–2 nye fastlegehjemler i 2019–
2020. Imidlertid har legemarkedet endret seg i løpet av siste tiår, og det er vanskeligere å rekruttere 
fastleger til hjemler med tradisjonell næringsdrift. Som følge av denne trenden, kan det bli aktuelt å 
overveie muligheten av å etablere et kommunalt drevet legesenter med fastlønnede fastleger. En slik 
innretning vil gi noe økte kostnader for legetjenesten totalt sett, men den vil løse en noen sentrale 
utfordringer knyttet til økende behov for legeressurser til offentlige oppgaver, herunder oppfølging av 
ungdom har inngått «ruskontrakt» med politiet. 
 
Den interkommunale legevakten og KØH-tjenesten (KAD) har i 2018 fått et kvalitetsløft i og med flytting til 
nye og formålstjenlige lokaler på samme adresse som LHL-sykehuset. Flytteprosessen har vært smidig og 
har ikke medført uheldige hendelser som gjelder pasienthåndtering. Sykepleierbemanningen ved 
legevakten er styrket med over 3 årsverk i 2018, hvilket har gitt et mer robust tjeneste på kveld/helg/ 
høytid. På legesiden er helgebemanningen styrket fra høsten 2018, med en mellomvakt kl. 12–07 for å 
avlaste dag- og kveldslegene. Videre ansettes 2 nattleger i 60 % stilling hver fra neste årsskifte, for å sikre 
en mer stabil drift enn det man har oppnådd med fastleger i nattlegevakter. Aktivitetsøkningen ved 
legevakten og KØH medfører en budsjettøkning på 1,1 mill. kroner i 2019.  
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
 Fortsatt styrke arbeidet med «tidlig innsats» overfor barn og unge gjennom gode forebyggende 

tjenester som samhandler med hverandre 

 Dimensjonere og utvikle en bærekraftig fastlegeordning og legevakttjeneste  

 Sikre på kvaliteten i KØH-ordningen og øke bruken av denne tjenesten    

 Sikre god kvalitet i tjenesteområdene som Nannestad er vertskommune for 
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Virksomhetens mål i handlingsperioden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2016 Resultat 2017

Mål

2019

Periodemål

2022

Antall grupper
Opprettholde samme 

aktivitet

Opprettholde samme 

aktivitet

Regelmessig 

møteaktivitet på alle 

skolene

Regelmessig 

møteaktivitet på alle 

skolene

Antall  møter 7 7
Opprettholde 

møteaktivitet

Opprettholde 

møteaktivitet

Antall  resepter totalt i  

år
169

Opprettholde 

aktiviteten

Opprettholde 

aktiviteten

Vektlegge mestrings-

perspektivet 
Antall  elever 45 Opprettholde tilbudet Opprettholde tilbudet

Antall  familier Oppstart 219

Antal familier 49 familier 51 familier
Opprettholde samme 

aktivitet

Opprettholde samme 

aktivitet

Antall  oppdrag Opprettholdes Opprettholdes

Antall  barselbesøk 100,0 % 100,0 %

KOSTRA 72,0 % 93,1 % 100,0 % 100,0 %

KOSTRA 92,3 55,6 100,0 % 100,0 %

KOSTRA 36,8 34,7 38,00 40,00

Utvikle og ti lpasse 

kommunens 

tjenesteapparat

Brosjyre " Når du er 

beskymret for et 

barn"

Foredragskampanje 

for foreldre og ansatte 

i  bhg. og skole

Holde brosjyren àjour Holde brosjyren àjour

Se årsrapport Se årsrapport

Viderføre deltagelse Videreføre deltagelse

Antall  møter 4 4 Viderføre deltagelse Videreføre deltagelse

Antall  saker Synliggjøre bruk Synliggjøre bruke

Antall  saker Informere om tilbudet Informere om tilbudet

Sikre samarbeid Sikre samarbeid

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)
Agresso 6,9 % 1,0 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

94,6 % 96,4 %

Implementere Implementere

Styrke/implementere Styrke/implementere

38,00 40,00

Antall henvisninger Antall  henvisninger

Vri ressursbruk fra 

behandling ti l  

forebygging og 

tidlig innsats
Styrke friskliv i  tråd med etterspørsel

Styrking jordmor -og helsestasjonstjenesten

Optimalisere den 

samlede 

ressursinnsatsen
Øke nærværsprosenten

Effektivisering ved 

bruk av ny 

teknologi 

Nytt dataprogram for IP

Elektronisk samandling mellom tjenesteaktørene herunder fastlegene

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn, 

følger skoleåret

Avtalte årsverk i  helsestasjons- og skolehelsetjenesten pr 10 000 innbyggere 0-

20 år

COS (Circle of Security): evidensbasert endringstiltak for barnefamilier

Strategisk mål 2: Oppvekst

Tidlig innsats

Oppfølging av beskymringsfullt fravær på ungdomsskolen (LOS). Tall  følger 

skoleåret

Antall  tverrfaglige møter i  Brukerettet samhandlingsforum (BRUS)Målrettet 

tverrfaglig innsats 

for å fremme 

psykisk helse 

Regelmessig tverrfaglig møteaktivitet på alle skolene

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst av helsesøster

Foredrag om livsmestring for ansatte og foreldre innen skole/oppvekst

Tilby familier lavterskel familieveiledning

Andel nyfødte med barselbesøk innen tre døgn etter hjemkomst av jordmor

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Motvirke 

utenforskap og 

sosiale ulikheter

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

Antall brukere av frisklivstilbudet i  Nannestad kommune

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Bruk av ATV (Alternativ ti l  vold)

Bruk av krisesenter

Holde brosjyren over ti ltak for ansatte i  kommunen ved beskymring for barn ifm. 

Vold i  nære relasjoner, hatkriminalitet, rus, psykisk helse, m.m. à jour

Interkommunale 

samarbeid på Øvre 

Romerike

Miljørettet helsevern

Kommuneoverlege - nettverket

Forum for leder av helsestasjonen og jordmortjenesten

Regional samhandlingskoordinator helse
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17 STØTTETJENESTEN 

 

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

Økonomiske rammer 
Kompetanse og arbeidssenter (KAN)  
I april 2018 fikk en ny bruker innvilget 60 % avlastningsplass ved enheten. Vedkommende er en 
ressurskrevende bruker som har behov for 1:1 bemanning på kveld også de dagene som vedkommende 
ikke er på videregående opplæring. Dette vil kreve lønnskostnader til 1,35 årsverk som utgjør til sammen 
758.000 kroner. 
I budsjettet for 2019 er enheten blitt styrket med 1,35 årsverk som til sammen utgjør 758.000 kroner. 
 
I forbindelse med at en beboer fylte 18 år i løpet av 2018, avsluttes oppholdsbetalingen fra barnevernet, 
dette medfører et inntektstap for 2019 på 412.000 kroner. 
 
Konsulent tjenester for funksjonshemmede 
Det har vært behov for å utvide kapasiteten ved kontoret for å forebygge sykemeldinger og utbrenthet hos 
ansatte. Virksomheten har omdisponert lønnsmidler innen for rammen til en 50 %- stilling som konsulent. 
 
Tjenesten har hatt en økning av søknader i forhold til behov for avlastningstilbud som er lovpålagt til 
barn/ungdom med spesielle behov. Dette har medført at virksomheten har kjøpt avlastningsplasser hos 
eksterne samarbeidspartnere. I budsjettet for 2018 ligger det inne 197.000 kroner, men avlastningstilbudet 
er beregnet til en kostnad på ca. 600.000 kroner et budsjett avvik på 400.000 kroner . 
 
Det er blitt innvilget flere BPA -tiltak til målgruppen for brukerstyrt personlig assistent. Dette er innbyggere 
med langvarige (mer enn 2 år) og omfattende behov for tjenester etter helse- om omsorgstjenesteloven.    
De økte lønnskostnadene for 2018 utgjør ca. 200.000 kroner. 
I budsjettet for 2019 er tjenesten blitt styrket med 1,7 mill. kroner som er helårseffekten for 2019. 
 
Avlasters lønns- og ansettelses forhold ble i 2017 fastsatt i « Forskrift om arbeidstid for avlastere « fra 
Arbeids- og sosialdepartementet, samt i rundskriv « lønn – arbeids vilkår for avlastere» fra KS og T – 
rundskriv 05/2017. Ny forskrift og særavtale om avlastere. Endringen ble innført med tilbakevirkende kraft 
fra og med 01.07.2017. Dette medfører endringer for alle våre avlastere, innebefattet ny arbeidsavtale som 
erstatter oppdragsavtale. Endringen av lønns og ansettelsesforhold gir en merkostnad for virksomheten på 
265.000 kroner. 
I budsjettet for 2019 er lønnsbudsjettet blitt styrket med 265.000 kroner. 
 

Støttetjenesten Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Lønn 69 504 73 570 72 697 78 704 81 612 84 879 88 274

Andre driftsutgifter 11 060 10 050 7 213 9 438 9 595 9 793 9 987

Driftsinntekter -16 364 -17 379 -17 295 -17 772 -18 310 -18 914 -19 533

Sum 64 201 66 241 62 615 70 370 72 897 75 758 78 728

Handlingsprogram
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Prestmosen omsorg og avlastningsbolig 
Enheten fikk ansvar for dagtilbud/aktivitetstilbud til en ny innflyttet ungdom som har behov for tett 
oppfølging 2:1 bemanning. De økte lønnskostnadene for 2018 utgjør til sammen 625.000 kroner. 
I budsjettet for 2019 er enheten blitt styrket med 1,5 mill. kroner som er helårseffekten for 2019. 
 
Tilskudd til ressurskrevende brukere 
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. 
Med bakgrunn i virksomhetens erfaringer når det gjelder kriteriene for tilskuddsordningen, vil antagelig 
innslagspunktet øke, men kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 %. Kommunen vil sannsynligvis få 
en inntektssvikt i størrelsesorden 700.000 kroner i forhold til tilskudd ressurskrevende tjenester for 2019.  
 
Regjeringen forsterker innsatsen for mennesker med rus- og psykiske problemer/lidelser med en økning i 
rammen til kommunen på 600.000 kroner i budsjettet for 2019.  
 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Konsulent tjenester for funksjonshemmede har i 2018 hatt en økning på søknader om støttekontakt, 
avlastning og brukerstyrt personlig assistanse, hvis denne trenden fortsetter utover i 2019 er det 
bekymringsfullt i forhold til budsjettet. 
 
Miljøtjenesten har i 2018 hatt behov for å kjøpe en institusjonsplass til en bruker/pasient som er har behov 
for tilbud 24/7. Dette utgjør en merkostnad i størrelsesorden på 1,0 mill. kroner. 
 
I forbindelse med rullering av kommunens boligsosiale handlingsplan er det spilt inn behov for 3 – 4 
leiligheter med tilhørende fellesareal til mennesker med ruslidelse. 
 
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
 Implementering av elektronisk IP på alle enheter i virksomheten 

 Det skal gjennomføres brukerundersøkelse og pårørende undersøkelse på alle enheter  

 Handlingsplanen for temaplanen psykisk helse og rus 2017 – 2020 

 Implementering av kvalitetssystem (TQM) på alle enhetene i virksomheten 

 Innføre nettbrett med Cosdoc fagsystem i Miljøtjenesten 
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Virksomhetens mål i handlingsperioden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2016 Resultat 2017

Mål

2019

Periodemål

2022

Antall møter Gjennomført 7 møter Gjennomført 7 møter
Opprettholde 

møteaktiviteten

Opprettholde 

møteaktiviteten

Antall  ungdommer 

som får ti lbud
Oppstart 2019 Videreføres

Antall  personer Oppstart 2019 Videreføres

Antall  deltagere Oppstart 2019 Videreføres

Antall  møter
Regelmessig 

møteaktivitet

Opprettholde 

møteaktiviteten

Bedrekommune.no Ikke utført

Brukerundersøkelse  

(Svar 69%) 

Pårørendeundesøkels

 Svar 80 % 80,0 %

Antall  deltagere Oppstart 2019 Videreføres

Gode miljøvalg og 

lavere transport-

behov

Antall  leasing biler 0,0 % 0,0 % 17,0 % 25,0 %

Antall  møter Gjennomført Gjennomført
Opprettholde 

deltagelen

Opprettholde 

deltagelen

Antall  møter Gjennomført Gjennomført
Opprettholde 

deltagelen

Opprettholde 

deltagelen

Antall  saker
Informere om 

tilbudet

Informere om 

tilbudet

Regional Samhandlingskoordinator helse Antall  møter Sikre samarbeid Sikre samarbeid

Antall  deltagere
Opprettholde 

tilbudet

Opprettholde 

deltagelen

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)
Agresso 6,9 % 1,0 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Agresso/GAT 95,0 % 93,0 % 95.0 %

Implementere 
Opprettholde 

fokuset 

Implementere
Opprettholde 

fokus 

Oppstart 2019 Implementert

Antall  deltagere

Opprettholde/vi

dereutvikle

Opprettholde/ 

videreutvikle

Antall  brukere som har vedtak
Videreutvikle 

ti lbudet

Videreutvikle 

ti lbudet

Vri noe av 

ressursbruken fra 

behandling ti l  

forebygging og 

tidlig innsats

 Organisering av Angstgrupper innebærer at flere får et ti lbud

Styrke Miljøtjenesten i trå med forespørselen for å gi råd, veiledning,praktisk 

bistand og opplæring tildagliglivets gjøremål  for å forebygge kjøp av 

institusjonsplasser

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Optimalisere den 

samlede 

ressursinnsatsen
Øke nærværsprosenten

Effektivisering ved 

bruk av ny 

teknologi 

Nytt dataprogram Acos - IP

Nytt dataprogram TQM

Innarbeidelse av nettbrett med Cosdoc i Miljøtjenesten

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur

En andel av leasingbilene skal være nullutslippsbiler

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Deltar i  

interkommunale 

samarbeid på øvre 

Romerike

Delta i   Ledersamarbeidsforum (LSF) som er et forum for ledersaker innen  psykisk helse- og rus mellom kommunene og Ahus

Delta i  Støttekontakt forum  

Bruk av ATV (Alternativ ti l  vold)

 Delta på Fagforum som er et sammarbeid mellom DPS og kommunene 

Tidlig innsats

Tidlig identifisering av unge med risikofylt bruk av både alkohol og i l legale 

rusmidler. Utvikle gode og effektive tjenester tidlig i  forløpet, og derigjennom å 

redusere behovet for bruken av mer spesialiserte tjenester.

Kurstilbud om psykisk sykdom/lidelse ti l  ansatte i  grunnskolen

Delta i  SLT - råd  (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak blant 

barn og unge)

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling

Utvikle og ti lpasse 

kommunens 

tjenesteapparat

Gjennomføre brukerunderundersøkelser og pårørendeundersøkelser på alle 

enheter under virksomheten

Det planlegges kursing, opplæring i  arbeidsmetoder/verktøy for ansatte som 

styrker brukermedvirkningen i regi av bl. a Nasjonalt kompetansesenter for 

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Tverrfaglig innsats 

for å fremme 

psykisk helse og 

sosial inkludering

Antall  tverrfaglige møter i  brukerrettet samhandlingforum (BRUS)

Oppfølging av ungdom som har utviklet  et misbruk av alkohol/narkotiske 

stoffer med tanke på ruskontrakter og hasjavveningsprogram

Strategisk mål 2: Oppvekst
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18 HELSE 

 

 
 
 

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

Økonomiske rammer 
Virksomheten ble i 2018 tilført 0,5 årsverk kreftkoordinator, og Hjemmesykepleien ble styrket med ett 
årsverk sykepleier. Det er budsjettert med årseffekt av disse tiltakene i 2019. 
 
Da man har sett et stort behov for kreftkoordinator etter kort tids drift i 2018, så er det omprioritert 
budsjettmidler innenfor egen virksomhet for å øke kreftkoordinatorstillingen til 0,8 årsverk gjeldende fra 
1.desember 2018. 
 
I forbindelse med sertifiseringen som Livsgledesykehjem, er det i 2019 satt av lønnsmidler til 0,3 årsverk 
som livsgledekonsulent. Dette har i 2018 vært finansiert av midler fra Fylkesmannen. 
 
Hjemmesykepleien har pga. vekst i antall ansatte, behov for flere leasingbiler. Det er lagt inn 140.000 
kroner til leie av 2 nye elbiler fra 2019. For å kunne ta i bruk elbiler forutsettes det at det etableres nye 
ladestasjoner ved sykehjemmet. 
 
På grunn av oppgradering til fagsystemet Cosdoc versjon 12 og utskiftning av PDA’er til nettbrett i 
hjemmesykepleien, er det satt av 129.000 kroner i budsjettet som skal dekke de økte kostnadene. 
 
Dagaktivitetstilbudet for personer med demens har prosjektmidler til drift med 2 årsverk ut 2019. 
 

Helse Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Lønn 105 746 106 865 105 704 110 390 114 469 119 052 123 815

Andre driftsutgifter 16 067 14 173 11 744 12 091 12 297 12 552 12 800

Driftsinntekter -27 158 -23 109 -22 783 -22 515 -23 180 -23 926 -24 693

Sum 94 655 97 929 94 665 99 966 103 586 107 678 111 922

Handlingsprogram
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Inntektene på sykehjemmet har vært lavere enn forventet i 2018, fordi man i større grad satser på 
korttidsplasser og hjemmebaserte tjenester i stedet for langtidsplasser. Dette er i tråd med tidligere politisk 
vedtak om en vridning fra institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester. I tillegg har ikke sykehjemmet 
hatt fullt belegg på plassene (i snitt 67 plasser har vært belagt de siste årene), noe man ikke tror vil endre 
seg vesentlig i 2019. Det er derfor lagt inn for 2019 budsjettforslag om en reduksjon av inntektene med 
350.000 kroner. Det reelle behovet er 700.000 kroner og dette legges inn i budsjett for 2020. 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Nannestad kommune vil kunne få flere utfordringer fremover knyttet til befolkningsframskrivinger som 
indikerer en høyere andel eldre innbyggere etter 2020. Disse innbyggerne vil erfaringsmessig etterspørre 
flere helsetjenester enn innbyggere i arbeidsfør alder. Dagens aktivitetsnivå og ressursinnsats vil ikke være 
bærekraftig fremover. Økende behov for helse- og omsorgstjenester hos befolkningen, et mer rettighets-
basert samfunn og økte krav til brukermedvirkning ved tildeling av tjenester, vil få konsekvenser for 
prioriteringen av de økonomiske og personellmessige ressurser som er tilgjengelige. Nasjonale myndigheter 
peker også på behovet for en omstilling med større vekt på forebygging, tidlig innsats, rehabilitering, 
mestring av eget liv, og ansvar for best mulig tilrettelegging av egen bolig. I tillegg må det være et aktivt 
omsorgskonsept med fokus på trivsel, kultur og gode opplevelser. Man viser til BEON-prinsippet (beste 
effektive omsorgsnivå) som et anbefalt prinsipp der målet er å yte tjenester på et nivå som ikke fratar eller 
hemmer brukernes egenaktivitet og selvhjulpenhet. Samtidig bidrar også dette til rasjonell bruk av 
kommunale midler. BEON-prinsippet følges opp ved å bruke omsorgstrappen der tilbudene er sortert fra de 
mest til de minst ressurskrevende tjenestene.  
 
Nannestad kommune må fremover ta hensyn til de utfordringene man står ovenfor, og de nasjonale 
anbefalinger som er gitt. Nannestad har i dag bra dekningsgrad på heldøgnsomsorg (20 % i 2017 iht. 
KOSTRA), og ivaretar de nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Kommunen har de 
siste årene redusert dekningsgraden, men ligger fortsatt over landsgjennomsnittet (18 %), snittet for 
Akershus (18 %) og KOSTRA-gruppe 7 (17 %). Det er ingen nasjonal norm for dekningsgrad for heldøgns-
omsorg, myndighetene peker på at dette vil variere fra kommune til kommune avhengig av levealder, 
helse/sykdomsbilde, kulturelle forhold, geografiske avstander, utviklingen av omsorgstrappa, kompetanse i 
hjemmetjenestene, og boligpolitikk for eldre. 
 
Hjemmesykepleien har lenge hatt utfordringer knyttet til økt antall brukere, og flere med omfattende 
medisinske og pleiemessige behov (smertebehandling, intravenøs behandling, kreft, demens). Man ivaretar 
også flere pasienter som skrives ut fra sykehus i eget hjem, i stedet for på sykehjem der det er forsvarlig og 
mulig. Videre legger man til rette for hjemmedød der det er ønskelig fra pasient og pårørende (jfr. plan for 
hjemmedød vedtatt i juni 2018), noe som krever ekstra personellressurser. For å kunne ivareta liv og helse 
og gi nødvendige tjenester har det vært innleie av ekstra personell utover grunnbemanning, noe som er 
rapportert i måneds- og tertialrapporter i 2018. Det er derfor behov for ytterligere styrking av 
hjemmesykepleien. 
 
En løsning for raskt å kunne styrke hjemmesykepleien og samtidig redusere antall sykehjemsplasser i tråd 
med det reelle pasientbelegget de siste årene, er at man fra 2019 overfører 5 årsverk fra sykehjemmet til å 
bemanne leilighetene i bo- og servicesenteret (BOS). Samtidig vil man redusere fra 70 til 67 
sykehjemsplasser (ingen endring på de 3 samhandlingsplassene).  
I dag har hjemmesykepleien vedtakstid tilsvarende 2,7 årsverk til tjenester i BOS, slik at tiltaket vil gi en 
effekt for hjemmesykepleien gjennom frigitt tid til å yte tjenester «ute på bygda». Det vil ikke løse alle 
bemanningsutfordringene i tjenesten, bemanningen i helgene vil pga. turnusarbeid ikke være mulig å styrke 
gjennom dette tiltaket.  
Bemanningsfaktoren på sykehjemmet vil bli påvirket i liten grad av tiltaket: I dag er den på 0,91 (anbefalt 
norm 0,8-1,0 ut fra type avdeling), etter endringen vil den være på 0,88 som fortsatt er innenfor normen.  
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Dekningsgraden for sykehjemsplasser vil bli ca. 19 % (omtrentlig tall basert på et estimat på antall 
personer > 80 år i 2019). Dekningsgraden er ikke inkludert de 20 bemannede omsorgsboligene man 
planlegger i BOS. 
 
Etablering av bemannede omsorgsboliger vil være et nytt og viktig trinn i omsorgstrappa for Nannestad 
kommune. Det vil for noen brukere være et forsvarlig og godt tilbud i stedet for langtidsplass i sykehjem. 
Det vil kunne frigjøre sykehjemsplasser som sikrer brukere med komplekse medisinske og pleiemessige 
utfordringer, som oppfyller kriteriene for langtidsopphold, et forsvarlig tilbud. En vridning fra institusjons-
basert omsorg til hjemmebasert omsorg er mer ressurseffektivt, det vil innebære at flere kan få hjelp ut fra 
de til enhver tid tilgjengelige ressurser.  
 
Det vil i planperioden fortsatt være behov for å opprettholde innsatsen innen hverdagsrehabilitering, helse- 
og mestringsfremmende hjemmebesøk og styrke-/balansegrupper for hjemmeboende. Dette er tiltak som 
bidrar til økt selvhjulpenhet, hverdagsmestring og kan utsette behov for tiltak på høyere omsorgsnivå. 
 
Dagtilbud er et annet viktig tiltak i omsorgstrappa som fortsatt må prioriteres fremover. Gode og 
tilrettelagte dagtilbud bidrar til å utsette institusjonsopphold, skape trygghet, aktivitet og meningsfulle 
hverdager for hjemmeboende brukere, og gi avlastning til pårørende som har omsorgsoppgaver. Dag-
aktivitetstilbudet for personer med demens har fått tildelt midler gjennom Demensplan 2020 til drift ut 
2019. Regjeringens mål er at når Demensplan 2020 er gjennomført skal kommunene ha en lovfestet plikt til 
å tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens. For Nannestad kommune vil det derfor 
være et behov for å fortsette tilbudet også fra 2020 og innarbeide driften i ordinære budsjetter.  
 
Kommunen har økte utgifter til omsorgsstønad, som gis etter vedtak til pårørende som har særlig tyngende 
omsorgsarbeid, og som faller inn under begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester. I Nannestad er 
det i hovedsak pårørende til barn med store omsorgsbehov som mottar omsorgsstønad, herunder også 
nyinnflyttede til kommunen. Det har både vært en økning i antall vedtak, og i antall tildelte timer omsorgs-
stønad. Man kan forvente en fortsatt økning i utgiftene i planperioden, men det er usikre prognoser 
fremover, og man har ikke lagt inn noen budsjettendringer her. 
 
Velferdsteknologi skal være en integrert del av kommunale helse – og omsorgstjenester innen 2020, jfr. 
nasjonal ehelsestrategi 2017-2022. Visjonen er å digitalisere helse- og omsorgstjenesten slik at den 
oppleves enklere, bedre og mer helhetlig for innbyggerne, gir muligheter til et mer selvstendig liv, og gir 
mulighet for større grad av brukermedvirkning. Videre sikrer digitalisering økt kvalitet, effektivitet, bedre 
ressursutnyttelse og enklere samhandling på tvers av tjenesteområder. Virksomheten har tatt i bruk 
velferdsteknologi, bl.a. elektronisk IP (individuell plan), Smartvakt mobilt alarmsystem i hjemmesykepleien, 
elektroniske dørlåser og fra høsten 2018 også nettbrett i hjemmesykepleien, løsninger som er integrert 
med fagsystemet Cosdoc.  
 
Sykehjemmet fortsetter med sertifiseringen som Livsgledehjem, i regi av stiftelsen Livsglede for Eldre. 
Konseptet Livsgledehjem og sertifiseringsordningen skal ivareta den enkelte pasientens sosiale, kulturelle 
og åndelige behov gjennom å kunne oppfylle et sett av livsgledekriterier i tett samarbeid med frivillighet, 
barnehager og skoler. Dette er en varig endring og utvikling, og skal være en integrert del av det arbeidet 
som ellers gjøres i sykehjemmet. Sertifisering er planlagt til juni 2019, deretter årlig resertifisering. Man vil 
gjøre en evaluering av livsgledearbeidet i løpet av 2019, for å se på hvordan man best mulig kan utnytte 
ressursene innenfor budsjettet. Det foregår i dag mange aktiviteter for sykehjemsbeboerne i regi av 
aktivitøren, og man må derfor se på muligheten til å knytte livsgledearbeidet tettere opp mot 
aktivitørstillingen. 
 
Økt kompetanse i helse- og omsorgstjenestene er en nasjonal satsning. Med Samhandlingsreformen ble 
kommunene tilført nytt ansvar og nye oppgaver, noe som har gjort behovet for kompetanseutvikling viktig. 
Kompetanseløft 2020 beskriver nasjonale strategier for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling. 
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Strategisk kompetanseplan for virksomhet Helse 2019-2022 er revidert i 2018 og angir lokale strategier som 
bygger på de nasjonale. Lokale strategier er utarbeidet med grunnlag i hvilke utfordringer virksomheten har 
i dag, fremtidige utfordringer, hvilken kompetansebeholdning man har og hvilke kompetansebehov det vil 
være i årene fremover.  
 
Virksomheten vil stå overfor kompetanse- og personellmessige utfordringer som har betydning for både 
kapasitet og kvalitet på tjenestetilbudet. Utfordringene dreier seg både om å få nok arbeidskraft og at 
arbeidskraften har riktig kompetanse. For å møte krav og behov for kompetanse i pleie- og omsorgs-
tjenestene vil det være behov for økte bevilgninger til kompetansehevende tiltak, til å øke andelen 
heltidsstillinger og tiltak for å rekruttere og beholde fagpersonell. 
 
Virksomheten har over tid hatt et varierende sykefravær, og tidvis høyt sykefravær i noen enheter. Det 
meste av fraværet skyldes langtidsfravær som ikke er arbeidsrelatert. I tillegg er det sesongvariasjoner i 
korttidsfraværet som skyldes utbrudd av smittsomme virussykdommer (influensa, NORO-virus). Det jobbes 
målbevisst med arbeidsnærværsarbeid, tilrettelegging og oppfølging for å øke arbeidsnærværet på 
enhetene. Smitteverntiltak og vaksinasjoner er også fokusområder for å kunne redusere smitteutbrudd. 
Helsedirektoratet har i 2018 igangsatt et felles løft for økt dekning av influensavaksinering blant 
helsepersonell, og dette følges opp av virksomheten gjennom informasjonsarbeid og tilbud om gratis 
vaksine. Det totale sykefraværet viser en positiv utvikling. I løpet av 2018 har det vært en nedgang i 
sykefraværet fra 11,6 % til 7,4 % i 2. tertial. Målet er å holde sykefraværet/arbeidsnærværet på samme nivå 
i årene fremover.  
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Det skal jobbes videre med prosjekt ombygging og omorganisering av virksomheten, hvor planene er å 
bemanne omsorgsboligene i bo- og servicesenteret, etablere bemannet bokollektiv for personer med 
demens, og vridning av ressurser fra institusjon til hjemmesykepleien, samtidig som man reduserer antall 
sykehjemsplasser.  
 
Planlegging av prosessen med en vridning av personellressurser fra sykehjemmet til bo- og servicesenteret, 
og reduksjon av sykehjemsplasser (se eget avsnitt) vil prioriteres tidlig. Det må legges en plan for 
gjennomføringen i samarbeid med enhetslederne på sykehjemmet, og tillitsvalgte og verneombud vil måtte 
involveres i drøftinger. 
 
Virksomheten vil i planperioden prioritere tiltak innen velferdsteknologi og digitalisering. Bruk av nettbrett 
skal implementeres og man planlegger også å ta dette i bruk i sykehjemmet etter hvert. Man vil også 
fortsette utskiftning til e-låser hos hjemmeboende brukere. Det planlegges oppstart av elektroniske 
medisindispensere hos noen utvalgte brukere i hjemmesykepleien. Dette tiltaket gir gevinster på grunn av 
redusert antall hjemmebesøk og mer effektiv tidsbruk. 
 
Videre planlegges det å etablere «Aktiv forsyning», et system for automatisert bestilling/lagerstyring av 
medisinsk forbruksmateriell. Systemet er prøvd ut i mange kommuner og sykehus. Det er tidseffektivt fordi 
bestillinger går automatisk, det er økonomisk besparende (bedre kontroll med lagerbeholdning, mindre 
svinn, mindre ukurante varer), og det gir økt kvalitet (rett vare fra rett leverandør). 
 
Det vises for øvrig til vedtatt Strategisk plan for virksomhet Helse 2017-2030 som gir føringer på hva som er 
satsningsområdene for virksomhet Helse frem mot 2030. 
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Virksomhetens mål i handlingsperioden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2016 Resultat 2017

Mål

2019

Periodemål

2022

Telling
79 %  (tall  fra 2015 

pga ikke reg i  2016)
70 % 80,0 % 80,0 %

Egen statistikk 18,6 % 20 % 25,0 % 27,0 %

Antall  med 

gjennomført 

opplæring

Komme i gang Opprettholdelse

KOSTRA 78,4 79,8 Økende trend Økende trend

Bedrekommune.no Ikke utført Ikke utført 4,5 4,8

KOSTRA 21,0 % 20,0 % 19 % 17 %

Gode miljøvalg og 

lavere transport-

behov

Antall  biler 0,0 % 0,0 % 9,0 % 20,0 %

Utført Utført Opprettholdelse Opprettholdelse

Sikre samarbeid Sikre samarbeid

Bruk av ATV (Alternativ ti l  vold)
Informere om 

tilbud

Informere om og 

opprettholde tilbud

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)
Agresso 0,5 % -0,9 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

89,2 % 90,2 % 91 % 92 %

Pågående Implementert
Ta i  bruk i  

sykehjemmet

Pågående Pågående Pågående

Komme i gang Implementert

Antall  brukere Komme i gang Implementert

Implementere Opprettholde fokus

Antall deltakere 16 19 Økende trend Økende trend

Individuell testing 

av styrke, balanse og 

gangfunksjon

1 poeng bedring (fra 

8,2 ti l  9,2 poeng)

> 1 poeng bedring 

(er signifikant 

bedring)

> 1 poeng bedring 

(signifikant 

bedring i  score)

Selvrapportering - 

den enkeltes 

fallbekymring

7,2 poeng

> 8 poeng (er 

signifikant 

endring)

> 8 poeng (er 

signifikant 

endring)

Full eller delvis 

måloppnåelse 

(indivduelle mål)

71,6 % 73,1 % 75,0 % 75,0 %

Kvalitet på tjenestene målt gjennom score på brukerundersøkelser og 

pårørendeundersøkelser (score 1-6)

Styrke andel brukerrettede årsverk i  omsorgstjenesten m/ helsefaglig utdanning

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling

Deltager i  

interkommunale 

samarbeid

Samarbeid med regional samhandlingskoordinator helse

Strategisk mål 1: Folkehelse - forebygging og tjenester

Andel av 75-åringer som har fått Helse- og mestringsfremmende hjemmebesøk

Økt deltakelse i  Styrke-/balansegrupper

Økt andel korttidsplasser i  forhold ti l  totalt antall  sykehjemsplasser 

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur

En andel av leasingbilene skal være nullutslippsbiler

Strategisk mål 5: Regional samhandling og muligheter

Styrke alle trinn i 

"omsorgstrappa"

Optimalisere den 

samlede 

ressursinnsatsen Øke nærværsprosenten

Styrking av observasjonskompetanse hos pleiepersonell for å forebygge 

sykehusinnleggelser (ProAct læringsnettverk og opplæringsplan)

Opprettholde deltagelse i  ulike samarbeidsnettverk

Andel plasser i  institusjon i prosent av innbyggere over 80 år (dekningsgrad 

sykehjem) i  samsvar med gjennomsnitt for landet, fylket og KOSTRA-gruppe 7

Utvikle og ti lpasse 

kommunens 

tjenesteapparat

Effektivisering ved 

bruk av ny 

teknologi 

Innarbeidelse av nettbrett med Cosdoc + i  hjemmesykepleien

Fortsetter utskiftning ti l  E-låser

Nytt kvalitetssystem TQM

Komme i gang med "Aktiv forsyning" (elektronisk lagerstyring) - medisinsk 

forbruksmateriell

Vri ressursbruk fra 

behandling ti l  

forebygging og 

tidlig innsats

Komme i gang med elektroniske medisindispensere i  hjemmesykepleien

Effekt hos deltakerne i Styrke-/balansegruppe - målt både gjennom testing 

v/fysioterapeut før og etter deltakelse, og gjennom selvrapportering fra den 

enkelte deltaker før og etter 

Brukere med gjennomført hverdagsrehabilitering når sine individuelle mål 

knyttet ti l  selvhjulpenhet, aktiviteter i  dagliglivet, styrke og balanse
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19 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 kjøper for tiden 
drikkevann fra Univann IKS og 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.   
 

Økonomiske rammer 
Befolkningsveksten i Nannestad kommune var i 2015 og 2016 på 3,2 %, og i 2017 på 4,6 %. Veksten har 
vært sterkere enn prognosene fra SSB har vist de siste årene. Det er fortsatt en høy utvikling og utbygging 
av områder til boligformål i Nannestad. Dette medfører sannsynligvis at befolkningsveksten også framover 
vil være høyere enn befolkningsframskrivingene fra SSB.   
 
Flere innbyggere medfører behov for økt skole- og barnehagekapasitet. Dersom det ikke legges opp til 
rekkefølgekrav om skole- og barnehagekapasitet må kommunen selv øke denne kapasiteten.  Videre vil 
flere innbyggere innebære krav om økt fritids- og kulturtilbud, og det vil flytte inn nye innbyggere med 
behov for kommunale omsorgstjenester og andre ytelser. En høy befolkningsvekst krever både bygg og 
infrastruktur, i tillegg til økt innsats ift å følge opp utbyggerne i sitt arbeid med å utvikle den infrastruktur 
som kommunen i etterkant skal forvalte, drifte og vedlikeholde. Befolkningsveksten påvirker virksomheten 
Kommunal drift i høy grad.  
  
Kommunal drift utfører aktiviteter både innenfor og utenfor selvkostområdet. Aktiviteter innenfor selvkost 
finansieres ved gebyrer til kommunens abonnenter, og et eventuelt mer- eller mindreforbruk dekkes opp 

Kommunal drift u/selvkostområdene Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Lønn 26 492 26 997 26 448 27 878 28 913 30 057 31 263

Andre driftsutgifter 56 460 52 783 47 906 48 803 49 647 50 638 57 660

Driftsinntekter -24 866 -23 097 -21 893 -22 347 -22 952 -23 634 -24 339

Sum 58 076 56 683 52 461 54 334 55 608 57 061 64 584

Handlings program

Kommunal drift selvkostområdene Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Lønn 12 383 11 939 11 939 11 408 11 829 12 301 12 798

Andre driftsutgifter 49 125 51 833 51 833 58 108 70 903 71 808 72 907

Driftsinntekter -70 154 -63 772 -63 772 -69 516 -82 732 -84 109 -85 705

Sum -8 647 0 0 0 0 0 0

Handlings program
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ved bruk eller avsetning til bundet fond. Mer- eller mindreforbruk innenfor selvkostområdet skal ikke på-
virke bunnlinjen i Kommunal drift slik et mer- eller mindreforbruk utenfor selvkostområdet vil gjøre.    
 
Økonomiske rammer – aktiviteter utenfor selvkost 
Ved konsekvensjustering av budsjettrammen for 2019 ble det lagt til grunn en lønns- og prisvekst på 2,8 %, 
hvorav lønnsveksten ble anslått til å være 3,5 % og prisveksten 1,6 %. Det ble også varslet om et 
effektiviseringskrav tilsvarende prisvekst på 1,6 %.  
 
Kommunal drift har fått et tillegg på 800.000 kroner for aktivitetsøkning og det er lagt inn en økning på 
97.000 kroner for kjøp av tjenester fra ØRBR IKS for beredskap brann.   
 
Samtidig medfører effektiviseringskravet et innsparingskrav på 1,289 mill. kroner. Dette innebærer en 
reduksjon av rammen i og med at våre tunge og kostnadskrevende leverandører ofte setter opp prisen med 
mer enn KPI. Et eksempel på dette er at den totale prisen for kraft, nettleie og avgifter til sluttbruker-
markedet økte med 16,1 % fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018.  
 

 
 
Lønn 
Diagrammet over viser de faktiske regnskapstallene for 2017 sett opp mot budsjettforslaget for 2019. 
Lønnskostnadene er økt med ca. 1,4 mill. kroner fra 2017 til 2019. Dette kommer av følgende:  

- I budsjettet for 2018 ble det lagt inn en stilling som HMS-rådgiver. Vedkommende er lønnet 50 % 
innenfor selvkost og 50 % utenfor selvkost.  

- I budsjettet for 2018 ble det også lagt inn en 30 % stilling som ingeniør på veg. Vedkommende har 
sluttet. Stillingen er økt til 100 % i 2018 med finansiering delvis av inntekter fra investeringsmidler 
og økte driftsmidler til veg. 

- Tidligere var ansatte som arbeidet innenfor både vann, avløp og veg lønnet på selvkostbudsjettet.  
Ved omposteringer ble det flyttet lønnsmidler fra VA til veg uten at dette var synliggjort i 
budsjettet. Dette er det ryddet opp i slik at det nå er to fagarbeidere som arbeider på veg i full 
stilling.  

- Lønnsvekst med helårseffekt fra 2017 med påvirkning i 2018 ligger også inne i budsjettet for 2019.   
 
Rådmannen foreslår å styrke arbeidet innenfor prosjekt og prosjektstyring med ett årsverk i 2019. Det er 
forutsatt at stillingen finansieres ved bruk av investeringsmidler. Videre er det meldt inn behov for en 
tilsynsvaktordning (vaktmester) for å sikre eiendom og brukere når det oppstår uheldige hendelser. Det er 

Diagram 1. 
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også meldt inn et behov for en servicemedarbeider grunnet økt aktivitet. Det er også tenkt at service-
medarbeideren kan bidra opp mot NAV og beboere i bolig.  
 
Andre driftskostnader 

Diagrammet over viser hvilke kostnader som allerede ved utgangen av 2017 (blå farge) var høyere enn 

tilsvarende budsjett for 2019. Dette er poster som skaper en usikkerhet ift budsjettrammen for 2019. I 

tillegg varsles det om usikkerhet når det gjelder energikostnader, kostnader til snørydding og strøing og 

betaling til eksterne, hvor det ses at kostnadene for håndtering av kommunens eget næringsavfall har økt 

kraftig de siste årene. Høyere energikostnader og høyere avfallskostnader kommer blant annet som følge 

av økte arealer og flere brukere, men også på grunn av etablering av flere avfallsbrønner som er dyrere i 

drift. Det er forventet at satsning på energiøkonomisering vil kunne balansere noe opp mot kraftig prisvekst 

på energi. 

 
Det er videre avdekket behov for en gjennomgang av eksisterende service- og driftsavtaler. Dette vil kunne 
føre til ekstra kostnader da virksomheten bl.a. mangler avtaler på passiv brannsikkerhet, heiskontroll, etc. 
Videre har det blitt mer skadedyr. Samtidig vurderer virksomheten om det er serviceavtaler som kan sies 
opp.  
 
Driftsinntekter 
Sett bort fra inntektsposten for mva, så er driftsinntektene samlet sett oppjustert med deflator på 2,8 %.  
   
Økonomiske rammer – selvkostaktiviteter 
I 2017, K-sak 2017/4, ble hovedplan for vann og avløp 2016-2050 med tilhørende handlingsplaner vedtatt.  
Det er lagt opp til en årlig revidering av handlingsplanene for vann og avløp som knyttes opp til kommunens 
årlige økonomi og budsjettplanlegging. Det er enhet for vann og avløp som planlegger og utfører arbeidet 
innenfor vann og avløp. Nannestad kommune vedtok å overta Sjunken vannbehandlingsanlegg i februar 
2018 (K-sak 2018/12). På grunn av oppstått vannkrise i sommer, ble det etablert en midlertidig reserve-
vannkilde på Nordmoen, som i kommunestyrets møte den 18. september 2018 (K-sak 2018/102) ble 
vedtatt å gjøres permanent. Nedenfor følger en kort gjennomgang av de forskjellige selvkostområdene. Alle 
priser er oppgitt uten mva.   
 
Vann 
Årsgebyr pr. boenhet (fastgebyr) økes med 100 kroner, det vil si til 1.050 kroner pr. boenhet. Forbruks-
gebyret øker fra 13,45 kroner pr. m3 til 15,02 kroner pr. m3. Dette gir en samlet prisøkning på 11,3 %. Ved 
inngangen til 2018 var selvkostfondet på ca. 1,3 mill. kroner. Den høye aktiviteten framover vil kunne føre 
til et fremførbart underskudd i tre år, men som er dekket inn igjen innen 2022.    
 
Avløp 
Årsgebyr pr. boenhet (fastgebyr) beholdes uendret på 1.650 kroner. Forbruksgebyret økes fra 21,52 kroner 
pr. m3 til 22,71 kroner pr. m3. Den samlede prisøkningen er på 3,7 %. Selvkostfondet var på ca. 13,6 mill. 
kroner pr. 01.01.18. Et planlagt høyere aktivitetsnivå vil forvente å redusere fondet til rundt 900.000 kroner 
ved utgangen av 2022. Samtidig vil de planlagte tiltakene kunne føre til lavere driftskostnader.  
 
Septik 
Gebyrsatsene økes med ca. 1,6 %. Det vil bli lyst ut nytt anbud på tømming av septik i løpet av 2019. På 
grunn av usikkerhet rundt de framtidige tømmekostnadene opprettholdes en lav gebyrvekst. Selvkost-
fondet var pr. 1. januar 2018 på ca. 1,6 mill. kroner. Ved utgangen av 2022 vil fondet kunne være på 1,9 
mill. kroner.  
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Feie- og tilsynsgebyr 
Feie- og tilsynsgebyret reduseres med 7,7 %. Pr. 1. januar 2018 var selvkostfondet på ca. 1,254 mill. kroner. 
Ved en reduksjon i prisene framover vil fondet reduseres til ca. 600.000 kroner fram til 2022.  
 
Renovasjon 
Det er lagt til grunn en økning i standard renovasjonsgebyr fra 2.349 kroner til 2.439 kroner. Dette gir en 
prisvekst på 3,8 %. For øvrige priser og nærmere forklaring på hva renovasjonsgebyret består av, se 
prislisten som følger som vedlegg 10. Det er usikkerhet rundt prisveksten på renovasjon i og med at ØRAS 
har lagt opp til en vekst på 13 % i sin økonomiplan. Da det er noe fond opprettholdes en lavere prisvekst 
enn signaler gitt fra ØRAS. Selvkostfondet var på ca. 458.000 kroner pr. 1. januar 2018. Ved utgangen av 
2022 vil fondet kunne være på rundt 2 mill. kroner. Dette er under forutsetning av en normal prisvekst nær 
3,7 % i årene framover. Blir prisveksten høyere, reduseres fondet.  
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Overtakelse av Sjunken vannbehandlingsanlegg 
Nannestad kommune har vedtatt å overta Sjunken vannbehandlingsanlegg. En slik overtakelse skjer i nært 
samarbeid med Ullensaker kommune hvor begge parter må inngå en detaljert avtale som regulerer forhold 
som tidspunkt for overtakelse, vederlag, økonomiske forpliktelser, hvilke rettigheter og plikter som for 
øvrig skal overtas, hvilke eiendommer som skal overtas, forhold til etablerte rettigheter ift grunneiere, 
m.m. Til grunn for det videre arbeidet er det bestilt juridiske vurderinger på om det blant annet er mulig å 
overføre Univann som organisasjonsledd i Ullensaker kommune til Nannestad kommune med alle 
rettigheter og plikter. Det er også bestilt en verdivurdering av Univanns fysiske anlegg samt vurdering av 
verdien på kostnader til framtidig opprydding av anlegg.  
 
Økte gebyrer innenfor vann og avløp 
Det er store etterslep ift vedlikehold av ledningsnettet på landsbasis, og Nannestad kommune er ikke noe 
unntak. For å få ned lekkasjegraden og utfordringer med innlekk, er det lagt opp til en høy fornyelse av 
ledningsnettet. Målet er å ta igjen vedlikeholdsetterslepet og holde tritt med forfall av ledningsnett for på 
sikt å få en bærekraftig tilstand. I tillegg er ikke alle faktorer knyttet til overtakelse av Sjunken vann-
behandlingsanlegg ennå kjent. 
Innbyggerne i Nannestad kommune vil få økte gebyrer innenfor vann og avløp, men dette er en utvikling 
som Nannestad kommune ikke er alene om. En høy befolkningsvekst i Nannestad kommune vil føre til en 
mindre smertelig gebyrvekst sammenlignet med innbyggere i distriktskommuner med lav befolkningsvekst.  
 
Eiendomsforvaltning 
En høy befolkningsvekst skaper et økende behov for tjenesteytelser til befolkningen, som igjen skaper et 
økende behov for lokaler. Det er viktig at lokalene kommunen tilbyr, har en tilstand hvor lover og forskrifter 
er oppfylt og at bygningsmassen framstår med god/tilfredsstillende teknisk tilstand.  
 
Virksomheten arbeider med å få en god kjennskap 
til bygningsmassen og bygningsmassens tilstand 
med det formål å få laget forslag til eiendoms-
strategi. IK-Bygg (internkontroll for bygnings-
massen) gir en oppdatert og visuell oversikt over 
byggenes tilstand. Gjennom dette systemet 
registreres bygningsmessige avvik. Videre er det 
foretatt en overordnet kartlegging av bygg ved 
hjelp av verktøyet multiMap. Kartleggingen 
omhandler bygningsmassens tekniske tilstand i dag 
og kostnadsestimater for å heve bygningsmassen 
opp til et akseptabelt teknisk nivå, det vil si med en 
tilstandsgrad 1 (TG 1) på bedre eller lik 1,49. 

Diagram 2. 
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Kartleggingen omfatter ikke utleieboliger. 
Kort oppsummert sier rapporten fra multiMap at hele 16 % av bygningsmassen har en avrundet samlet 
vektet tilstandsgrad på 3 (TG 3 - dårligere enn 2,25). Det betyr store, feil og mangler som bør utbedres 
innen 0-5 år (kritisk), og knytter seg primært til kommunehuset (kontorbygning) og kulturhus. Med et slikt 
resultat forventes det et behov for rehabilitering til nytt forskriftsnivå. Rapporten viser videre at 49 % av 
bygningsmassen har en tilstandsgrad på 2 (TG 2 fra 1,5 til 2,24), hvilket innebærer et vesentlig teknisk 
oppgraderingsbehov som bør gjennomføres i løpet av 5-10 år.  
 
Det er store variasjoner i 
avrundingen av vektet 
teknisk tilstand. Innenfor 
hver vektet kategori, vil det 
finnes enkeltkomponenter 
med bedre og dårligere 
tilstand. F.eks. innenfor 
idrettsbygning, kan det 
være kartlagt 0, 1, 2 og 3, til 
tross for at det aggregerte 
resultatet viser 1,4 på 
bygning.  
 
Nedenfor følger en tabell som viser estimert teknisk oppgraderingsbehov for 2018. I rapporten påpekes det 
at teknisk oppgraderingsbehov ikke må forveksles med forventede kostnader for totalrehabilitering, og at 
det heller ikke inkluderer behov for ombygginger eller utvidelser. Det samlede investeringsbehovet for 
bygningsmassen vil derfor være større.  
 
Totalt estimert opp-
graderingsbehov er på ca. 
539 mill. kroner, eller ca. 
9.000 kroner per kvm. Det 
gjennomsnittlige opp-
graderingsbehovet for 
kommuner bruker å ligge på 
ca. 4.300 kroner pr. kvm.  
 
Hovedtyngden av opp-
graderingsbehovet er 
plassert som tiltak innenfor 
0-5 år.  
 
I investeringsplanen er det foreslått å sette av midler til rehabilitering av kommunehuset, sykehjem, 
Midtbygda barnehage samt utbygging av skolekapasitet med til sammen 176 mill. kroner i økonomiplan-
perioden. Dersom disse investeringer går til å oppgradere eksisterende bygningsmasse, og ikke etablering 
av ny eller utvidelse, så vil gjenstående oppgraderingsbehov være på ca. 120 mill. kroner fram mot de 
første 5 år, eller nær 360 mill. kroner fram mot de 10 nærmeste år.  
 
Det er estimert at Holter kulturhus, Haugastøl, Kringler skole, Nannestad gamle alderspensjonat og 
Steinsgård skole har et samlet oppgraderingsbehov på 53,7 mill. kroner innenfor et 10 års perspektiv. 
Nannestad gamle alderspensjonat og Haugastøl er solgt, sistnevnte med overtakelse februar 2019. Som 
tabellen nedenfor viser, vil salg av kulturbygninger redusere oppgraderingsbehovet ytterligere:   
  



Nannestad kommune 
Handlingsprogram 2019-2022 

104 

 

  
 
Salg av kulturhus og nye investeringer fører til at oppgraderingsbehovet de første 5 år er på 71,6 mill. 
kroner, og at det samlede oppgraderingsbehovet de nærmeste 10 år er redusert til 307 mill. kroner.  
 
Kommunal drift har rundt 4,5 mill. kroner til å utføre løpende vedlikehold på drift. Beløpet er inklusive 
reparasjoner og omfatter også vedlikehold av utleieboliger. I tillegg er det satt av 2,5 mill. kroner til HMS/-
bygningsutvikling på investeringsposten. Dette gir rundt 7 mill. kroner til vedlikehold og utvikling, men ved-
likeholdsposten på drift er den posten som salderes gjennom året til andre behov som f.eks. økt leie av 
brakker, økte strømkostnader, osv.  
 
Med en årlig budsjettramme på rundt 7 mill. kroner til vedlikehold vil det ta nærmere 44 år å ta igjen et 
etterslep på 307 mill. kroner, og i tillegg er det etterslep på vedlikehold på utleieboliger. Erfaringsmessig er 
vedlikeholdsutgiftene høyere for boligene enn for tjenestebyggene. 
 
Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA. Her framkommer det at kommunen brukte 72 
kroner per kvm. til vedlikehold i 2017. Dette er lavere enn de øvrige gruppene som i samme periode brukte 
fra 78 kroner til 108 kroner per. kvm. Samtidig ses det at kostnader til energi pr kvm er høye i Nannestad 
sammenlignet med de øvrige. Dette kan blant annet forklares med vedlikeholdsbehov på vinduer og dører, 
m.m. Utgifter til renhold er på vei ned, men ligger fortsatt høyt pr. kvm. sammenlignet med de øvrige.  
 

 
 
Et årlig krav om effektivisering tilsvarende prisvekst på posten Andre driftsutgifter fører til styrt forfall og et 
ytterligere oppgraderingsbehov i og med at det er Kommunal drift som, gjennom sin budsjettramme, må ta 
en stor andel av det kommunale innsparingskravet.  
 
For å opprettholde byggets levetid har Multiconsult og PwC ved en anledning anslått en årlig vedlikeholds-
innsats på 100 kroner pr. kvm ved 30 års levetid og 170 kroner pr. kvm ved 60 års levetid. Uten vedlikehold, 
eller ved lavt vedlikehold, vil bygget være nedslitt etter 15-20 år og man blir ”løpende” mellom akutte 
situasjoner og offentlige pålegg som krever ekstraordinære bevilgninger. Manglende vedlikehold tvinger 
fram en tidligere total rehabilitering som koster mange millioner og som finansieres med lån. Med lånene 
øker driftsutgiftene i form av årlige renter og avdrag som kan utgjøre langt mer enn 100 kr. per kvm per år. 
 

 0-5 år  6-10 år 

Samlet 

oppgraderings-

behov 0-10 år

295 400 000      244 700 000    539 000 000      

-76 300 000      -3 300 000       -79 600 000      

-32 409 000      -32 409 000      

-14 000 000      -14 000 000      

-12 500 000      -12 500 000      

-41 000 000      -41 000 000      

-176 209 000    -3 300 000       -179 509 000    

119 191 000      241 400 000    359 491 000      

-47 600 000      -6 100 000       -53 700 000      

71 591 000        235 300 000    306 891 000      

Investering kulturtun

Oppgraderingsbehov

Oppgraderingsbehov iht rapport fra multiMap:

Investering kommunehus

Investering Maura skole

Investering Midtbygda bhg

Investering sykehjemmet

Sum investeringer

Redusert oppgr.behov ved sa lg kulturhus

Oppgraderingsbehov etter nye investeringer:

Oppgr.behov etter nye investeringer og salg av kulturhus::

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Nto dr.utg. ti l  forvaltning av eiendom pr innb. 

(kr.) 375,0   285,0   248,0   257,0   266,0   283,0   263,0   307,0   296,0   242,0   258,0   271,0   

Areal  på formålsbygg pr. innb (m2) 3,8       3,7       4,2       4,6       4,4       4,6       4,7       4,6       4,6       5,1       5,1       5,2       

Utg ti l  vedl ikehold pr kvm (kr) 71,0     88,0     72,0     68,0     69,0     78,0     94,0     104,0   108,0   86,0     94,0     100,0   

Utg ti l  dri ftsaktivi teter pr kvm (m2) 577,0   726,0   549,0   747,0   522,0   519,0   466,0   521,0   532,0   482,0   515,0   514,0   

- herav utg. ti l  renhold prm kvm (m2) 182,0   183,0   160,0   131,0   154,0   152,0   131,0   144,0   143,0   144,0   152,0   156,0   

- herav utg ti l  energi  pr kvm (m2) 126,0   146,0   138,0   99,0     107,0   108,0   98,0     111,0   116,0   102,0   109,0   110,0   

Nannestad Kostragr. 7 Landet uten Oslo

Eiendomsforvaltning

Akershus
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Et godt løpende vedlikehold er lønnsomt, og flere kommuner velger å skjerme drift og vedlikehold av bygg 
for slike effektiviseringskrav nettopp for å kunne foreta verdibevarende vedlikehold av byggene. En god 
forvaltning av eiendomsmassen bør være et satsningsområde for kommunen. 
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
I neste fireårsperiode skal Kommunal drift: 
 
Eiendomsforvaltning 

- Utarbeide forslag til eiendomsstrategi og vedlikeholdsstrategi. Arbeidet med kartlegging har 
kommet i gang, men på grunn av høy oppgaveportefølje kan det bli behov for bruk av eksterne 
tjenester i arbeidet med å utforme strategiene.    

- Sikre tilstrekkelige ressurser og gjennomføre verdibevarende vedlikehold av den kommunale 
bygningsmassen.    

- Utarbeide prinsipper for budsjettering av FDV-kostnader, renholdkostnader og energikostnader ved 
ferdigstillelse av nybygg. 

 
Energiøkonomisering 
Rådgivningsfirma Erichsen og Horgen ble våren 2017 engasjert for å identifisere tiltak for energi-
effektivisering av formålsbygg i kommunen. Enøk-analysene tar utgangspunkt i 10 stk. formålsbygg (5 
skoler, 3 barnehager, sykehjemmet og kommunehuset). Tiltakene i rapporten er fordelt på prioriterte tiltak 
og andre tiltak. For de prioriterte tiltakene er det utført en nåverdiberegning. Den samlede energi-
besparelsen for alle de lønnsomme prioriterte tiltakene er estimert til ca. 1 200 000 kWh/år, hvor samlet 
økonomiske besparelse er beregnet til ca. 850.000 kr/år. I neste fireårsperiode har Kommunal drift som mål 
å gjennomføre tiltak i tråd med anbefalinger i rapporten. 
 
Boligforvaltning 
Bidra til økt profesjonalitet i boligforvaltningen i tråd med ny boligsosial handlingsplan. Suksesskriterier er 
bl.a. økt boligsosialkompetanse, økonomiske ressurser, vurdere overgang til gjengs husleie, avhending av 
boliger og kjøp/bygging av egne boliger tilpasset kommunens forutsetninger.  
 
Investeringsprosjekter 

- Gjennomføre investeringer i tråd med vedtatt investeringsplan 
- Øke politisk involvering i tidligfaseplanlegging av prosjekter 

 
Veg og gatelys 

- Oppgradere hovedplan og handlingsplan for veg med prioriterte tiltak 
- Gjennomføre tiltak i tråd med handlingsplan 
- Gjennomføre tiltak i tråd med plan for trafikksikkerhet 
- Øke andelen veg med fast dekke  
- Fokus på gatelys/veilysanlegg i forhold til vedlikeholdskostnader  
 

Vann og avløp 
- Økt innsats for reduksjon av fremmedvann på spillvannsnettet 
- Fullføre arbeidet med opprydding i private avløpsanlegg slik at de har godkjente avløpsløsninger i 

henhold til lokale forskrift (spredt avløp). Målet er at dette fullføres innen 2021. 
- Økt innsats for å redusere vannlekkasjeprosenten 
- Årlig rullering av handlingsplaner for VA med planlagte tiltak for utskiftning av ledningsnett 
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Virksomhetens mål i handlingsperioden 
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20 KOMMUNAL FORVALTNING 

 

 
 
 

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

Økonomiske rammer 
Innenfor virksomheten er det vedtatt lovbestemt selvkost innenfor avdelingene byggesaksbehandling, 
oppmåling og for de private reguleringsplaner som behandles av planavdelingen. Selvkostområdene 
omtales særskilt under. De øvrige områdene under Kommunal forvaltning følger ordinær framskrivning av 
budsjettet. I 2019 vil miljø-området styrkes med omdisponering av midler innenfor virksomheten. 
 
Byggesak 
For byggesak har det de siste årene blitt avsatt midler på selvkostfond, da inntektene har vært høyere enn 
utgiftene. I 2017 ble det foretatt en gjennomgang av gebyrregulativet og prisene ble endret slik at de skulle 
stå i samsvar med utgiftene på området. For 2018 viser foreløpige prognoser at denne justeringen har gitt 
ønsket effekt, og det ligger an til et underskudd som skal dekkes av fondsmidler. Tilsvarende er det lagt opp 
til kun en liten justering i prisene for 2019 (1,5 %), slik at det forventes ytterligere bruk av fondsmidler i 
2020. I selvkostmodellen er det lagt opp til en svak prisstigning i perioden, og en saldering av 
selvkostfondet mot slutten av økonomiplanperioden. 
 
Byggetilsynet som ble opprettet i 2009 med Ullensaker som vertskommune, utvidet fra 2017 sin virksomhet 
etter vedtak i alle kommunestyrene. Dette har medført en ekstra kostnad på ca. 100.000 kroner for 
Nannestad kommune, som også er budsjettert videre i perioden. Vi mener vi får godt igjen ved at 
byggetilsynet fører de store tilsynene, og er den faglige tilsynsmyndigheten for oss, da dette er en plikt 
etter plan- og bygningsloven kapitel 25. 
 
Oppmåling 
Oppmåling har også de siste årene hatt positive regnskapsresultat som har blitt avsatt til fond. Det er i 2018 
satt i gang et arbeid med å se på forvaltningen av dette området. Det vil bli etterkalkulert riktig fond ved 
årsavslutningen for 2018. Foreløpige beregninger viser at det er belastet for lite utgifter på selvkost-
området og dette gjelder flere regnskapsår. Det er derfor forventet at selvkostfondet blir redusert ved 
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årsavslutningen for 2018. I tillegg er det gjort tilpasninger til gebyr-oppbyggingen, og prisene fryst eller 
redusert for 2019. For å kvalitetssikre denne etterberegningen og prisene for 2019 har kommunen fått 
bistand fra EviDan Momentum AS, som også leverer modellen for selvkostberegninger. 
 
Eierseksjonering 
Nytt regelverk fra 2018 gjør at eierseksjonering kan skilles ut som eget selvkostområde. Dette har tidligere 
vært ført sammen med Kart og Oppmåling, men først fra 2018 har kommunene anledning til å ta gebyrer i 
henhold til selvkostprinsippet. Det er beregnet et normalgebyr som er satt i prislisten for 2019. 
 
Reguleringsplaner 
For private reguleringsforslag har kommunen anledning til å dekke sine kostnader med gebyrer innenfor 
selvkost frem til førstegangsbehandling. I 2017 ble det for første gang avsatt noe til selvkostfond. Det er 
vanskelig å anslå fra år til år hvor mange private planer som vil komme til behandling, og inntektene vil 
derfor variere fra år til år. Kommunen ligger lavt på gebyrer og det er derfor foreslått en prisstigning på 10% 
også for 2019.  
 
Det er fortsatt stor byggeaktivitet i Nannestad, og nye områder er stadig gjenstand for regulering gjennom 
planavdelingen. Dette fører igjen til økt arbeidsmengde både til kart- og oppmåling og byggesak, men man 
skal også ta høyde for at det kan komme svingninger. Tabellen under viser boliger som er tatt i bruk og 
antall som er godkjent de siste årene. 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Antall boliger tatt i bruk 24 34 76 135 142 167 216 171* 

Antall godkjente boliger 30 66 122 168 187 329 264 89* 

* tall per andre kvartal 2018 

 
Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Byggesak har fortsatt høy aktivitet som følge av stor, både bolig- og næringsutbygging. Avdelingen har en 
svært god internkontroll, de følger opp saker etter bestemt prioritet og har gjennom digitalisering 
effektivisert sin saksbehandling betydelig. En av fire stillinger ved avdelingen har vært vakant siden februar 
og vil bli opprettholdt vakant inntil videre, da en foreløpig erfarer at avdelingen har tilstrekkelig kapasitet til 
å løse de pålagte oppgaver. Det er også tett samarbeid spesielt med planavdelingen, slik at enkelte saker 
som fagmessig ligger i grensesnittet mellom avdelingene kan behandles av den ene eller den andre, 
avhengig av kapasitet til enhver tid.   
 
Planavdelingen har med en nyansettelse i 2018 - fire stillinger, og anses slik robust nok til å kunne ta de 
plansaker som er under prosess og i et nokså langt perspektiv, dersom antall saker forblir på nåværende 
nivå. I 2018 har rullering av kommuneplanens arealdel krevd en god del ressurser, noe som også må følges 
opp videre.  Et godt samarbeid med byggesaksavdelingen allerede under 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 svært viktig framover. Videre vil det fortsatt være en viss 
usikkerhet knyttet til regional plan for areal og transport, og innsigelser fremmet på bakgrunn av denne. 
Dette skaper ikke bare merarbeid og forlengede planprosesser, men også usikkerhet i forhold til hvilke 
signaler vi kan gi utbyggere med tanke på planlegging av deres områder.  Pågående rullering av 
kommuneplanens arealdel forventes å gi avklaringer på disse forholdene.  
 
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. De ulike tilskuddordningene skal behandles 
av kommunen, og store deler av avdelingens ressurser går med til dette. Tørkesommeren 2018 har gitt 
betydelig merarbeid ved at avdelingen har måttet veilede og videre behandler et større antall søknader om 
dekning av avlingsskade, i tillegg til de ordinære søknadsordningene. Klimaendringer har også gitt utslag i at 
mange hydrotekniske anlegg i landbruket trenger oppgraderinger, noe som også krever mye oppfølging.  
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Landbruk er med sin fagkompetanse i større grad involvert internt i planprosesser og planutarbeidelse 
(kom.planens arealdel).   
 
Miljø var et nytt område for forvaltning fra 2016. Stillingen som miljø- og naturforvalter ivaretar 
kommunens viltforvaltning, rådgivning innenfor alle miljøsaker og saker som omhandler naturmangfold. 
Det er et økende behov i de fleste av disse fagområdene ved kommunal forvaltning. Det stilles stadig 
strengere krav til vurderinger og utredninger innenfor feltet, og miljø-/naturforvalter har en viktig jobb med 
å bistå i gjennomgangen av materialet som fremmes i de ulike landbruks-, plan- og byggesaker. Nannestad 
kommune er utpekt som en av flere pilotkommuner for utarbeidelse av kommunedelplan for natur-
mangfold, og dette er et pågående og tidkrevende arbeid. Videre skal det gjennomføres en rullering av 
klima- og energiplanen, noe som vil være en prioritert oppgave i 2018/2019. For å kunne håndtere alle 
pålagte og planlagte oppgaver er det opprettet en ekstra stilling, som også vil komplettere fagområdet i 
nødvendig grad.   
 
 

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. 
 
Videre er det en prioritert oppgave å fremme så gode saker som mulig for plan- og utviklingsutvalget og 
klima- og miljøutvalget. 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 lengre tid. 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. 
 
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. 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 gode. 
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Virksomhetens mål i handlingsperioden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Strategiske 

utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2016 Resultat 2017

Mål

2019

Periodemål

2022

Sikre en god tilgang 

på planavklarte 

bolig- og 

næringsarealer 

som er ti lpasset 

markedets behov

KOSTRA (rapp. kun på 

bolig)

167                              

(ferdigst. boliger)

216                            

(ferdigst. boliger)

Behovs-

/markedsstyrt 

KOSTRA
Behovs-

/markedsstyrt 

Oppfølging - 

sjekklister plan

Legge til  rette for 

gode miljøvalg og 

lavere 

transportbehov

Oppfølging - 

sjekklister  plan

Behovs-

/markedsstyrt 

Under utførelse

Vedtak 

kommune-

delplan

KOSTRA 433 433

God og sikker 

overvanns- 

håndtering, samt 

utvikle skogen som 

bærekraftig CO2- 

lager

Oppfølging - 

sjekklister  plan og 

byggesak

Ivaretakelse i  

alle nye planer 

og i  alle 

byggesaker

Budsjettavvik
Målt avvik på områdene mellom

-0,3 % (merforbruk) ti l  2,0 % (mindreforbruk)
Agresso 25,4 % 22,5 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

Mellom 2,0

og -0,3 %

89,8 % 90,4 %

Effektivisering ved 

bruk av ny 

teknologi 

Legge til  rette for 

boligbygging i  

nærhet ti l  

arbeidplasser og 

utenfor de offisielle 

flystøysoner

Ved arealplanlegging og byggesaksbehandling sørge for at kommuneplanens 

bestemmelser, samt vedtatt overvannsstrategi og områdevise overvannsplaner 

ivaretas og følges opp 

Strategisk mål 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling

Legge til  rette for bolig- og næringsutbygging i  tråd med kommuneplanens 

overordnede føringer

Utarbeide et 

styringverktøy for 

kommunen knyttet 

ti l  naturmangfold

Strategisk mål 6: Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Optimalisere den 

samlede 

ressursinnsatsen
Øke nærværsprosenten

Stil le krav ifm. plan- og byggesøknader om digital framstil l ing av dokumentsjon, 

og digitale søknader der det er mulig, for å kunne ytterligere effektivisere 

saksbehandlingen

Areal av reguleringsplaner som omfatter kulturmiljø, landskap pg naturvern 

(dekar)

Legge til  rette for arealeffektiv utnyttelse av sentrumsområder, med både boliger 

og næring

Påse at utbyggere følger kommuneplanens overordnede føringer og 

bestemmelser og at dette ivaretas i  private planforslag

Utarbeide kommunedelplan for Naturmangfold

Strategisk mål 4: Miljø - energi - natur

Styre utbygging til  tettstedene og avsatte næringsområder i  tråd med 

kommuneplanen. Unngå dispensasjoner i  størst mulig grad. Ved utbygging stil le 

krav om etablering av gang- og sykkelvegforbindelse ti l  overordnet nett.
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21 NANNESTAD KOMMUNE FELLES 
INKL. TROSSAMFUNN 

 

 
 
 

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

Økonomiske rammer 
For kommentarer vedrørende budsjettert skatteinngang, rammetilskudd, skjønnsmidler og finans henvises 
det til kapittel 6 og 7. 
 
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. Det er forventet en nedgang 
i antall asylsøkere i 2019. Av den grunn budsjetteres det med 9,09 mill. kroner i 2019, ned fra 9,33 mill. 
kroner i 2018. 
 
For 2019 avsettes en lønnsreserve på 13,2 mill. kroner på fellesområdet. Avsetningen er basert på at 
lønnsoppgjøret for 2019 samsvarer med de 3,3 % som er anslått i statsbudsjettet for 2019. Lønnsreserven 
fordeles fra fellesområdet til de ulike virksomhetene når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent.  
 
Det er videre budsjettert med et positivt premieavvik på 19,3 mill. kroner i 2019, i henhold til premie-
prognoser fra KLP og SPK. Egenkapitaltilskuddet til KLP er budsjettert til 2 mill. kroner i 2019. 
 
Foruten avskrivninger og kalkulatoriske renter, ligger de sentralt bevilgede midlene omtalt i kapittel 6.3 
plassert under andre driftsutgifter på fellesområdet. 
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Det vises til utfyllende kommentarer under kapittel 6 og 7.  
 

Prioriterte oppgaver i handlingsperioden 
Det vises til utfyllende kommentarer under kapittel 6 og 7.  
 
 
 
 
 

Nannestad kommune felles inkl. trossamfunn Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Lønn -15 520 -4 595 4 391 2 794 2 897 3 014 3 133

Andre driftsutgifter 182 063 164 650 125 973 123 445 132 923 137 395 140 572

Driftsinntekter -749 751 -784 775 -738 189 -796 003 -826 525 -856 110 -889 095

Sum -583 208 -624 720 -607 825 -669 764 -690 705 -715 701 -745 390

Handlingsprogram
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TROSSAMFUNN 

 

 
 
 

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

Økonomiske rammer 
For 2019 er det budsjettert med drøyt 6,87 mill. kroner til overføring av driftstilskudd til Nannestad 
kirkelige fellesråd. Ordinært tilskudd er økt med 3,3 % i forhold til bevilgning for 2018. Budsjettert tilskudd 
er 0,5 % høyere enn deflator på 2,8 %. Årsaken er at budsjettet for lønn til diakon er økt med 15 % grunnet 
bortfall av drift av ungdomsklubben. Det er i tillegg budsjettert med et ekstraordinært tilskudd på 250.000 
kroner til kalking av fasade mot sør på Nannestad kirke.  
 
Det er videre over driftsbudsjettet satt av 980.000 kroner, som skal dekke tilskudd til medlemmer i andre 
trossamfunn. Disse medlemmene har krav på samme tilskudd pr. medlem som det kirkens medlemmer får.  
 
Over investeringsbudsjettet er det bevilget 1 mill. kroner i 2019. Kostnadsrammen i investeringsbudsjettet 
ligger 1 mill. kroner over de tenkte bevilgningene til investeringer. Dette skyldes at orgelet i Bjørke kirke må 
oppgraderes og det er tenkt skal gjøre i 2019.  
 

Sentrale utfordringer i handlingsperioden 
Det er noen utfordringer i handlingsperioden knyttet til investeringer. I tillegg til orgelet i Bjørke kirke, vil 
det være behov for en oppgradering i Holter og Nannestad kirke. Dette er estimert vil koste 1 mill. kroner 
og er ønskelig at skal prioriteres i 2020. Videre er det behov for en utvidelse av gravplass ved Holter kirke. 
Kostnadsestimatet der er på 3-5 mill. kroner.  
 

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

Trossamfunn Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Lønn 0 0 0 0 0 0 0

Andre driftsutgifter 7 661 7 478 7 343 7 850 7 992 8 152 8 314

Driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 0

Sum 7 661 7 478 7 343 7 850 7 992 8 152 8 314
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Vedlegg 1. Økonomisk oversikt drift 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomisk oversikt drift Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -32 277 -33 006 -33 005 -33 869 -34 898 -36 048 -37 238

Andre salgs- og leieinntekter -93 313 -81 283 -80 933 -84 727 -87 296 -90 181 -93 154

Overføringer med krav til motytelser -79 421 -65 804 -57 886 -58 348 -59 732 -61 563 -63 446

Rammetilskudd fra staten -316 621 -339 300 -334 800 -362 512 -372 605 -385 098 -396 854

Andre statlige overføringer -30 442 -23 738 -22 101 -23 021 -23 695 -24 454 -25 231

Andre overføringer -346 -84 -84 -85 -87 -91 -93

Inntekts- og formuesskatt -327 371 -340 052 -340 052 -364 400 -390 451 -407 118 -427 910

Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0 0

Andre direkte og indirekte skatter -10 0 0 0 0 0 0

Sum driftsinntekter -879 801 -883 267 -868 861 -926 962 -968 764 -1 004 553 -1 043 926

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 393 692 412 857 412 138 438 896 454 495 472 987 491 437

Sosiale utgifter 103 607 112 281 110 252 120 704 126 285 131 391 136 575

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 114 779 104 794 90 988 101 258 102 753 105 012 112 922

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 137 050 147 498 145 912 155 065 160 804 163 851 166 960

Overføringer 43 774 44 242 42 777 48 029 49 486 51 411 52 445

Avskrivninger 36 441 36 446 36 446 36 446 36 446 36 446 36 446

Fordelte utgifter -1 411 -2 242 -2 487 -2 028 -2 076 -2 132 -2 188

Sum driftsutgifter 827 932 855 876 836 026 898 370 928 193 958 966 994 597

Brutto driftsresultat -51 868 -27 391 -32 835 -28 592 -40 571 -45 587 -49 329

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte -3 033 -1 783 -1 783 -1 397 -1 558 -1 546 -1 502

Gevinst finansielle instrumenter -10 036 -6 177 -6 177 -6 177 -6 177 -6 177 -6 177

Mottatte avdrag på utlån -184 -200 -200 -200 -200 -200 -200

Sum eksterne finansinntekter -13 252 -8 160 -8 160 -7 774 -7 935 -7 923 -7 879

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 23 249 28 653 28 653 28 124 36 121 38 475 41 495

Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 0

Avdragsutgifter 31 001 34 981 34 981 35 576 37 674 40 184 44 896

Utlån 414 300 300 300 300 300 300

Sum eksterne finansutgifter 54 663 63 934 63 934 64 000 74 095 78 959 86 691

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 41 411 55 774 55 774 56 226 66 160 71 036 78 812

Motpost avskrivninger -36 441 -36 446 -36 446 -36 446 -36 446 -36 446 -36 446

Netto driftsresultat -46 899 -8 063 -13 507 -8 812 -10 857 -10 997 -6 963

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -33 355 -38 542 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond -9 692 -12 154 -6 862 -6 979 -6 990 -6 964 -6 942

Bruk av bundne fond -8 078 -8 798 -8 646 -12 565 -17 623 -17 003 -16 452

Sum bruk av avsetninger -51 124 -59 494 -15 508 -19 544 -24 613 -23 967 -23 394

Avsetninger

Overført til investeringsregnskapet 6 500 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 42 587 60 205 21 986 21 356 28 276 27 662 22 883

Avsatt til bundne fond 10 395 352 29 0 194 302 474

Sum avsetninger 59 481 67 557 29 015 28 356 35 470 34 964 30 357

Sum avsetninger/bruk av avsetninger 8 357 8 063 13 507 8 812 10 857 10 997 6 963

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -38 542 0 0 0 0 0 0
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Vedlegg 2. Budsjettskjema 1A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budsjettskjema 1A Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue1 -327 371 -340 052 -340 052 -364 400 -390 451 -407 118 -427 910

Ordinært rammetilskudd1 -316 621 -339 300 -334 800 -362 512 -372 605 -385 098 -396 854

Skatt på eiendom 0 0 0 0

Andre direkte/indirekte skatter2 -10 0 0 0

Andre generelle statstilskudd3 -30 442 -23 738 -22 101 -23 021 -23 695 -24 454 -25 231

Sum frie disponible inntekter -674 444 -703 090 -696 953 -749 933 -786 751 -816 670 -849 995

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte4 -3 033 -1 783 -1 783 -1 783 -1 783 -1 783 -1 783

Gevinst finansielle instrumenter -10 036 -6 177 -6 177 -6 177 -6 177 -6 177 -6 177

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 23 249 28 653 28 653 26 653 28 917 31 271 34 291

Tap finansielle instrumenter 0 0 0

Avdrag på lån 31 001 34 981 34 981 35 576 37 674 40 184 44 896

Sum netto finansinntekter-/utgifter 41 181 55 674 55 674 54 269 58 631 63 495 71 227

NETTO AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Til ubundne avsetninger 42 587 60 205 21 986 21 356 28 276 27 662 22 883

Til bundne avsetninger5 10 395 352 29 194 302 474

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -33 355 -38 542 0 0

Bruk av ubundne avsetninger -9 692 -12 154 -6 862 -6 979 -6 990 -6 964 -6 942

Bruk av bundne avsetninger5 -8 078 -8 798 -8 646 -12 565 -17 623 -17 003 -16 452

Sum netto avsetninger 1 857 1 063 6 507 1 812 3 857 3 997 -37

Overført til investeringsregnskapet 6 500 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Til fordeling drift -624 906 -639 353 -627 772 -686 852 -717 263 -742 178 -771 805

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 586 364 639 353 627 772 686 852 717 263 742 178 771 805

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -38 542 0 0 0 0 0 0

Noter ti l  Buds jettskjema 1A

1. Prognosemodel len fra  KS er benyttet for beregning av skatt og rammeti l skudd.

2. Det er ikke buds jettert med andre forventede fi ska le inntekter, som for eksempel  konses jonsavgi fter.

3. Inkluderer hovedsakel ig investeringskompensas jon, integreringsti l skudd og andre særski l te ti l skudd.

4. Inkluderer renteinntekter knyttet ti l  bankinnskudd og renter av formidl ings lån.

5. Inkluderer bruk og avsetninger ti l  selvkostfond.
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Vedlegg 3. Budsjettskjema 1B 

Det gjøres oppmerksom på at avsetninger og andre generelle statstilskudd i budsjettskjema 1A også er 
medtatt i driftsrammene for virksomhetene. Disse inntektene/utgiftene kommer således til fratrekk under. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budsjettskjema 1B Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2018 2018 2019 2020 2021 2022

RAMMEOMRÅDER

Sentraladministrasjonen og politiske utvalg 40 062 52 173 55 656 56 890 59 301 60 478

Barnevern 32 442 27 900 36 326 37 358 38 523 39 727

NAV 23 690 23 291 24 073 24 762 25 540 26 344

Skole 153 431 144 460 159 085 164 606 170 813 177 263

Barnehage 101 373 99 531 110 214 115 797 119 046 122 404

Kultur 12 411 11 186 12 550 12 752 13 206 13 679

Forebyggende helsevern 32 742 32 386 35 887 36 831 37 906 39 022

Støttetjenesten 66 241 62 615 70 370 72 897 75 758 78 728

Helse 97 929 94 665 99 966 103 586 107 678 111 922

Kommunal drift 56 697 52 461 54 334 56 168 58 521 66 044

Kommunal forvaltning 7 702 7 157 8 503 9 058 9 409 9 779

Sum rammeområder 624 720 607 825 666 964 690 705 715 701 745 390

NANNESTAD KOMMUNE FELLES

Fellesposter -632 198 -615 168 -674 814 -698 697 -723 853 -753 704

Trossamfunn 7 478 7 343 7 850 7 992 8 152 8 314

Sum Nannestad kommune felles -624 720 -607 825 -666 964 -690 705 -715 701 -745 390

Korrigeringer for inntekter og utgifter som allerede er med i skjema 1A

Rammeområder 21 482 17 945 23 176 28 340 27 913 27 500

Nannestad kommune felles 617 871 609 827 663 676 688 923 714 265 744 305

Sum fordelt til drift 639 353 627 772 686 852 717 263 742 178 771 805

Handlingsprogram
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Vedlegg 4. Økonomisk oversikt investering 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

INVESTERINGSINNTEKTER

Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 -5 000 -5 000 -4 400 -5 000 -5 000 -5 000

Andre salgsinntekter -429 0 0 0 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse -1 123 0 0 0 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift -19 951 -17 791 -17 791 -19 340 -25 480 -16 600 -32 482

Statlige overføringer -5 133 0 0 0 -1 500 0 -15 000

Andre overføringer -13 853 0 0 0 0 0 0

Renteinntekter og utbytte -27 0 0 0 0 0 0

Sum investeringsinntekter -40 515 -22 791 -22 791 -23 740 -31 980 -21 600 -52 482

INVESTERINGSUTGIFTER

Lønnsutgifter 392 0 0 0 0 0 0

Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0 0

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 102 835 198 958 136 027 129 340 107 675 111 400 199 409

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 19 51 150 51 150 0 0 0 0

Overføringer 22 291 15 800 500 1 250 1 000 3 000 1 000

Renteutgifter og omkostninger 4 0 0 0 0 0 0

Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 125 541 265 908 187 677 130 590 108 675 114 400 200 409

FINANSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån 4 359 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Utlån 19 364 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Kjøp av aksjer og andeler 1 794 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Dekning av tidligere års udekket 13 464 0 0 0 0 0 0

Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 0

Avsetninger til bundne fond 2 839 0 0 0 0 0 0

Sum finansieringstransaksjoner 41 819 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000

Finansieringsbehov 126 845 264 117 185 886 127 850 97 695 113 800 168 927

Finansiert slik:

Bruk av lån -103 916 -249 817 -174 886 -97 850 -76 695 -82 800 -137 927

Mottatte avdrag på utlån -7 074 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0

Overføringer fra driftsregnskapet -6 500 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000

Bruk av disposisjonsfond -9 354 -3 300 0 -19 000 -10 000 -20 000 -20 000

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 0

Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0 0 0

Sum finansiering -126 845 -264 117 -185 886 -127 850 -97 695 -113 800 -168 927

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0
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Vedlegg 5. Budsjettskjema 2A 

 

 
 
 

Vedlegg 6. Budsjettskjema 2B 

 

 
 
 
 
 
 
 

Budsjettskjema 2A Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 125 537 265 908 187 677 130 590 108 675 114 400 200 409

Utlån og forskutteringer 21 158 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000

Avdrag på lån 4 359 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Avsetninger 16 303 0 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 167 356 286 908 208 677 151 590 129 675 135 400 221 409

FINANSIERING

Ekstern finansiering

Bruk av lånemidler -103 916 -249 817 -174 886 -97 850 -76 695 -82 800 -137 927

Inntekter fra salg av anleggsmidler -5 000 -5 000 -4 400 -5 000 -5 000 -5 000

Tilskudd til investeringer -18 986 0 0 0 -1 500 0 -15 000

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -28 148 -21 791 -21 791 -23 340 -29 480 -20 600 -36 482

Andre inntekter -456 0 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -151 506 -276 608 -201 677 -125 590 -112 675 -108 400 -194 409

Intern finansiering

Overført fra driftsregnskapet -6 500 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000

Bruk av avsetninger -9 354 -3 300 0 -19 000 -10 000 -20 000 -20 000

Sum intern finansiering -15 854 -10 300 -7 000 -26 000 -17 000 -27 000 -27 000

Sum finansiering -167 360 -286 908 -208 677 -151 590 -129 675 -135 400 -221 409

Udekket/udisponert -4 0 0 0 0 0 0

Handlingsprogram

Budsjettskjema 2B Regnskap Justert Vedtatt Budsjett

(tall i 1000 kr) 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

RAMMEOMRÅDER

Sentraladministrasjonen og politiske utvalg 522 4 300 2 000 57 000 52 000 42 000 67 000

Barnevern 21 153 0 0 0 0 0 0

NAV 0 0 0 0 0 0 0

Skole 71 692 43 242 9 457 700 0 5 000 27 409

Barnehage 294 55 332 55 000 14 000 0 0 0

Kultur 15 086 100 0 5 000 6 400 0 0

Forebyggende helsevern 0 0 0 0 0 0 0

Støttetjenesten 205 0 0 0 0 0 0

Helse 1 249 477 000 0 0 0 26 000 10 000

Kommunal drift 13 402 106 992 80 650 14 500 13 500 14 500 87 500

Kommunal forvaltning 0 0 0 0 0 0 0

Sum rammeområder 102 472 210 443 147 107 91 200 71 900 87 500 191 909

NANNESTAD KOMMUNE FELLES

Fellesposter 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000

Trossamfunn 1 888 500 500 1 250 1 000 3 000 1 000

Sum Nannestad kommune felles 1 888 500 500 3 250 3 000 5 000 3 000

SELVKOSTOMRÅDENE

Kommunal drift 20 881 53 965 40 070 36 140 33 775 21 900 5 500

Kommunal forvaltning 0 0 0 0 0 0 0

Sum selvkostområdene 20 881 53 965 40 070 36 140 33 775 21 900 5 500

Sum investeringer i anleggsmidler fordelt på område 125 241 264 908 187 677 130 590 108 675 114 400 200 409
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Vedlegg 7. Planlagte investeringer fram mot 2030 

Tabellen under viser hvordan de samlede investeringene fordeler seg pr. år i perioden fram til 2030. Det 
påpekes at investeringene er eksklusiv investeringer til VAR, utleieboliger og flyktningeboliger, da disse er 
forutsatt å være selvfinansierende.  
 

 
 
 

Investeringsprosjekter Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Sum perioden

(tall i 1000 kr) 2019 2020 2021 2022 2019-2022

INVESTERINGSPROSJEKTER

IKT-investeringer 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Utstyr og inventar 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Kommunehus/kultursal/Aktivitetshus 50 000 50 000 40 000 30 000 170 000

Sykehjemmet 0 0 26 000 10 000 36 000

Teiealleen 5 000 0 0 35 000 40 000

Eltonåsen skole uteområder 700 0 0 0 700

Utbygging Maura skole 0 0 5 000 27 409 32 409

Svømmehall 0 0 2 000 74 000 76 000

Utbygging Midtbygda barnehage 14 000 0 0 0 14 000

Kulturtun 5 000 6 400 0 0 11 400

ENØK-tiltak 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Utskifting av boligmassen 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Bygningsutvikling/HMS 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Utskifting av maskiner og biler 2 000 1 000 0 1 000 4 000

Investeringstilskudd til kirkelig fellesråd 1 000 1 000 0 0 2 000

Utvidelse av gravplasser ved Holter kirke 250 0 3 000 1 000 4 250

Kommunal vei 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000

Trafikksikringstiltak 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Egenkapitaltilskudd KLP 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Sum investeringer 94 450 74 900 92 500 194 909 456 759

EGENFINANSIERING

Overføringer fra driftsregnskapet -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -28 000

Kompensasjon for merverdiavgift -17 340 -13 480 -16 600 -37 482 -84 902

Tilskudd og refusjoner 0 -1 500 0 -15 000 -16 500

Bruk av fond -19 000 -10 000 -20 000 -20 000 -69 000

Salg av driftsmidler og eiendom -4 400 -5 000 -5 000 -5 000 -19 400

Sum finansiering før lån -47 740 -36 980 -48 600 -84 482 -217 802

Lånebehov ordinære investeringer 46 710 37 920 43 900 110 427 238 957
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Investeringsprosjekter Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Sum perioden

(tall i 1000 kr) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2018-2030

INVESTERINGSPROSJEKTER

IKT-investeringer 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 13 000

Utstyr og inventar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 13 000

Kommunehus/kultursal/Aktivitetshus 0 0 0 0 0 0 0 0 210 000

Sykehjemmet 0 0 0 0 0 0 0 0 36 000

Teiealleen 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000

Eltonåsen skole uteområder 0 0 0 0 0 0 0 0 700

Utbygging Maura skole 0 0 0 0 0 0 0 0 32 409

Svømmehall 73 000 0 0 0 0 0 0 0 149 000

Utbygging Midtbygda barnehage 0 0 0 0 0 0 0 0 14 000

Kulturtun 0 0 0 0 0 0 0 0 11 400

ENØK-tiltak 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 13 000

Utskifting av boligmassen 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000

Bygningsutvikling/HMS 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 26 000

Utskifting av maskiner og biler 0 1 000 0 1 000 0 1 000 0 1 000 9 000

Investeringstilskudd til kirkelig fellesråd 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 11 000

Utvidelse av gravplasser ved Holter kirke 0 0 0 0 0 0 0 0 4 250

Kommunal vei 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 32 500

Trafikksikringstiltak 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 26 000

Egenkapitaltilskudd KLP 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 26 000

Sum investeringer 85 500 13 500 12 500 13 500 12 500 13 500 12 500 13 500 687 259

EGENFINANSIERING

Overføringer fra driftsregnskapet -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -91 000

Kompensasjon for merverdiavgift -15 600 -1 200 -1 000 -1 200 -1 000 -1 200 -1 000 -1 200 -117 502

Tilskudd og refusjoner 12 000 -21 000 0 0 0 0 0 0 -25 500

Bruk av fond 0 0 0 0 0 0 0 0 -69 000

Salg av driftsmidler og eiendom -5 000 0 0 0 0 0 0 0 -24 400

Sum finansiering før lån -15 600 -29 200 -8 000 -8 200 -8 000 -8 200 -8 000 -8 200 -327 402

Lånebehov ordinære investeringer 69 900 -15 700 4 500 5 300 4 500 5 300 4 500 5 300 359 857
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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. 
 

 
 

 
 

Etterkalkyle Prognose Budsjett

Vann 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gebyrinntekter 12 663 890 14 037 000 15 790 165 17 533 063 19 668 972 21 561 179

Andre inntekter 2 215 510 2 500 000 2 172 825 2 672 825 3 172 825 3 672 825

Sum inntekter 14 879 400 16 537 000 17 962 990 20 205 888 22 841 797 25 234 004

Driftsutgifter 18 119 277 13 288 167 14 930 507 13 314 380 13 888 136 14 271 530

Kapitalkostnader 3 510 806 4 102 298 5 350 700 6 459 791 7 269 678 7 771 904

Indirekte kostnader 531 823 549 042 563 011 577 366 592 115 607 270

Sum utgifter 22 161 906 17 939 506 20 844 218 20 351 536 21 749 930 22 650 705

Korrigering av tidligere års feil i kalkyle 0 0 0 0 0

Resultat -7 282 506 -1 402 506 -2 881 228 -145 648 1 091 867 2 583 300

Kostnadsdekning i % 67,1 % 92,2 % 86,2 % 99,3 % 105,0 % 111,4 %

Selvkostfond 01.01 8 476 685 1 289 921 -98 811 -3 016 062 -3 233 990 -2 205 024

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond -7 282 506 -1 402 506 -2 881 228 -145 648 1 091 867 2 583 300

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 95 742 13 775 -36 023 -72 280 -62 901 -21 373

Selvkostfond 31.12 1 289 921 -98 811 -3 016 062 -3 233 990 -2 205 024 356 903

Handlings program

Etterkalkyle Prognose Budsjett

Avløp 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gebyrinntekter 20 173 979 19 529 458 21 347 268 22 259 660 23 603 790 25 245 887

Andre inntekter 10 743 393 7 499 884 7 499 884 7 499 884 7 499 884 7 499 884

Sum inntekter 30 917 372 27 029 342 28 847 152 29 759 544 31 103 674 32 745 771

Driftsutgifter 18 620 314 23 160 200 22 949 585 23 532 385 20 429 999 22 092 905

Kapitalkostnader 9 487 725 9 804 555 9 281 241 9 820 221 10 282 011 10 184 263

Indirekte kostnader 523 283 426 833 437 485 448 432 459 683 471 245

Sum utgifter 28 631 322 33 391 588 32 668 311 33 801 038 31 171 693 32 748 413

Korrigering av tidligere års feil i kalkyle 0 0 0 0 0 0

Resultat 2 286 050 -6 362 246 -3 821 160 -4 041 494 -68 019 -2 643

Kostnadsdekning i % 108,0 % 80,9 % 88,3 % 88,0 % 99,8 % 100,0 %

Selvkostfond 01.01 11 082 429 13 610 543 8 592 350 4 927 543 954 068 907 578

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond 2 286 050 -5 274 963 -3 821 160 -4 041 494 -68 019 -2 643

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 242 064 256 770 156 353 68 019 21 529 21 206

Selvkostfond 31.12 13 610 543 8 592 350 4 927 543 954 068 907 578 926 141

Handlings program
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Etterkalkyle Prognose Budsjett

Septik 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gebyrinntekter 2 486 595 2 441 000 2 464 256 2 485 818 2 492 711 2 530 881

Andre inntekter -195 119 -210 000 -210 000 -210 000 -210 000 -210 000

Sum inntekter 2 291 476 2 231 000 2 254 256 2 275 818 2 282 711 2 320 881

Driftsutgifter 1 941 322 1 970 000 2 021 490 2 074 328 2 128 549 2 184 189

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0

Indirekte kostnader 168 528 173 586 178 007 182 551 187 219 192 016

Sum utgifter 2 109 850 2 143 587 2 199 497 2 256 879 2 315 768 2 376 205

Korrigering av tidligere års feil i kalkyle 0 0 0 0 0 0

Resultat 181 626 87 413 54 759 18 939 -33 058 -55 324

Kostnadsdekning i % 108,6 % 104,1 % 102,5 % 100,8 % 98,6 % 97,7 %

Selvkostfond 01.01 1 404 712 1 615 949 1 742 197 1 838 364 1 900 542 1 911 570

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond 181 626 87 413 54 759 18 939 -33 058 -55 324

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 29 611 38 836 41 408 43 239 44 086 44 084

Selvkostfond 31.12 1 615 949 1 742 197 1 838 364 1 900 542 1 911 570 1 900 330

Handlings program

Etterkalkyle Prognose Budsjett

Renovasjon 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gebyrinntekter 11 954 998 13 200 000 13 699 167 14 217 001 14 741 688 15 273 840

Andre inntekter 0 0 0 0 0 0

Sum inntekter 11 954 998 13 200 000 13 699 167 14 217 001 14 741 688 15 273 840

Driftsutgifter 11 651 196 12 502 829 12 993 127 13 502 772 14 032 531 14 583 200

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0

Indirekte kostnader 386 409 398 490 408 908 419 611 430 605 441 900

Sum utgifter 12 037 605 12 901 319 13 402 035 13 922 382 14 463 136 15 025 100

Korrigering av tidligere års feil i kalkyle 0 0 0 0 0 0

Resultat -82 607 298 681 297 132 294 618 278 552 248 740

Kostnadsdekning i % 99,3 % 102,3 % 102,2 % 102,1 % 101,9 % 101,7 %

Selvkostfond 01.01 531 560 458 660 771 568 1 090 231 1 413 807 1 728 701

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond -82 607 298 681 297 132 294 618 278 552 248 740

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 9 707 14 227 21 531 28 958 36 342 43 362

Selvkostfond 31.12 458 660 771 568 1 090 231 1 413 807 1 728 701 2 020 803

Handlings program

Etterkalkyle Prognose Budsjett

Feiing 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gebyrinntekter 1 463 365 1 491 000 1 313 202 1 222 369 1 169 197 1 173 887

Andre inntekter 1 002 033 745 000 752 000 752 000 752 000 752 000

Sum inntekter 2 465 398 2 236 000 2 065 202 1 974 369 1 921 197 1 925 887

Driftsutgifter 1 976 468 1 878 110 1 977 593 2 027 115 2 077 877 2 129 911

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0

Indirekte kostnader 151 185 155 558 159 701 163 956 168 326 172 815

Sum utgifter 2 127 653 2 033 668 2 137 294 2 191 071 2 246 203 2 302 726

Subsidiering av underskudd 0 0 0 0 0 0

Resultat 337 745 202 332 -72 092 -216 702 -325 006 -376 839

Kostnadsdekning i % 115,9 % 109,9 % 96,6 % 90,1 % 85,5 % 83,6 %

Selvkostfond 01.01 895 727 1 254 551 1 488 607 1 450 505 1 265 209 966 006

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond 337 745 202 332 -72 092 -216 702 -325 006 -376 839

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 21 079 31 724 33 990 31 406 25 803 18 195

Selvkostfond 31.12 1 254 551 1 488 607 1 450 505 1 265 209 966 006 607 362

Handlings program
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Etterkalkyle Prognose Budsjett

Reguleringsplaner 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gebyrinntekter 2 504 095 1 860 897 1 908 383 1 958 953 2 011 298 2 065 060

Andre inntekter 235 786 0 0 0 0 0

Sum inntekter 2 739 881 1 860 897 1 908 383 1 958 953 2 011 298 2 065 060

Driftsutgifter 2 376 553 1 472 129 1 511 682 1 552 299 1 594 007 1 636 835

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0

Indirekte kostnader 346 886 390 362 400 456 410 827 421 482 432 428

Sum utgifter 2 723 439 1 862 491 1 912 138 1 963 126 2 015 489 2 069 263

Subsidiering av underskudd 0 0 0 0 0 0

Resultat 16 442 -1 594 -3 755 -4 173 -4 191 -4 203

Kostnadsdekning i % 100,6 % 99,9 % 99,8 % 99,8 % 99,8 % 99,8 %

Selvkostfond 01.01 -1 16 604 15 380 11 941 7 999 3 946

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond 16 442 -1 594 -3 755 -4 173 -4 191 -4 203

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 163 370 316 231 138 43

Selvkostfond 31.12 16 604 15 380 11 941 7 999 3 946 -214

Handlings program

Etterkalkyle Prognose Budsjett

Byggesak 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gebyrinntekter 5 533 259 2 819 000 2 852 268 2 864 850 2 856 948 2 902 605

Andre inntekter 384 340 0 0 0 0

Sum inntekter 5 917 599 2 819 000 2 852 268 2 864 850 2 856 948 2 902 605

Driftsutgifter 3 462 135 3 034 490 3 283 122 3 370 436 3 460 073 3 552 096

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0

Indirekte kostnader 673 183 692 423 710 412 728 894 747 880 767 385

Sum utgifter 4 135 318 3 726 912 3 993 535 4 099 330 4 207 954 4 319 481

Subsidiering av underskudd 0 0 0 0 0 0

Resultat 1 782 281 -907 912 -1 141 266 -1 234 480 -1 351 005 -1 416 876

Kostnadsdekning i % 143,1 % 75,6 % 71,4 % 69,9 % 67,9 % 67,2 %

Selvkostfond 01.01 3 854 149 5 730 387 4 945 944 3 907 060 2 749 562 1 447 090

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond 1 782 281 -907 912 -1 141 266 -1 234 480 -1 351 005 -1 416 876

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 93 957 123 468 102 382 76 982 48 533 17 284

Selvkostfond 31.12 5 730 387 4 945 944 3 907 060 2 749 562 1 447 090 47 498

Handlings program

Etterkalkyle Prognose Budsjett

Oppmåling 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gebyrinntekter 3 456 900 2 000 000 1 665 155 1 676 954 1 689 236 1 703 291

Andre inntekter 198 081 0 0 0 0 0

Sum inntekter 3 654 981 2 000 000 1 665 155 1 676 954 1 689 236 1 703 291

Driftsutgifter 1 136 937 1 251 088 1 683 806 1 617 380 1 651 833 1 687 189

Kapitalkostnader 21 386 21 170 20 702 20 234 0 0

Indirekte kostnader 325 218 334 408 343 143 352 115 361 333 370 802

Sum utgifter 1 483 541 1 606 666 2 047 651 1 989 729 2 013 165 2 057 990

Subsidiering av underskudd 0 0 0 0 0 0

Resultat 2 171 440 393 334 -382 495 -312 774 -323 929 -354 699

Kostnadsdekning i % 246,4 % 124,5 % 81,3 % 84,3 % 83,9 % 82,8 %

Selvkostfond 01.01 2 827 992 5 076 923 5 593 659 5 337 580 5 146 046 4 938 744

Avsetning til (+)/bruk av (-) selvkostfond 2 171 440 393 334 -382 495 -312 774 -323 929 -354 699

Renteinntekt (+)/rentekostnad (-) selvkostfond 77 491 123 402 126 416 121 240 116 627 111 417

Selvkostfond 31.12 5 076 923 5 593 659 5 337 580 5 146 046 4 938 744 4 695 462

Handlings program
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Tabellen under viser et forslag til gebyrutvikling innenfor selvkostområdene vann, avløp, septik, renovasjon 
og feiing i henhold til selvkostmodellen som kommunen benytter (Momentum Selvkost).  
 
 

 
 
 
I kommende periode planlegges det et økt kostnadsnivå, spesielt innenfor vann- og avløpsområdet. Dette 
grunnet et økt fokus på vedlikehold, rehabilitering og nyinvesteringer av ledningsnettet. Nannestad 
kommune skal også overta Sjunken vannbehandlingsanlegg, og alle utgifter knyttet til dette er ikke kjent pr 
i dag.   
 
Det er viktig å notere at det ikke nødvendigvis er gitt at prisøkningen/-reduksjonen angitt i handlings-
perioden vil framkomme, da dette i stor grad vil avhenge av det faktiske drifts-/investeringsnivået fra år til 
år. Beregningene for handlingsprogramperioden er basert på kostnadsprognoser og planlagte investeringer 
for perioden. Fondene skal håndtere svingninger i inntekter og kostnader, slik at gebyrene kan holdes mest 
mulig stabile innenfor et fem års perspektiv. 

Vedtatt Budsjett

Endring i gebyrnivå fra året før 2018 2019 2020 2021 2022

Vann 9,5 % 11,3 % 11,5 % 12,8 % 10,0 %

Avløp -5,0 % 3,7 % 3,7 % 5,7 % 6,7 %

Septik 2,7 % 1,6 % 0,9 % 0,3 % 1,6 %

Renovasjon 2,8 % 3,8 % 3,7 % 3,7 % 3,7 %

Feiing 0,0 % -7,7 % -4,5 % -2,8 % 0,4 %

Handlings program
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Vedlegg 9. Nannestad kirkelige fellesråd – Budsjett 2018 
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Vedlegg 10. Prislister 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pris 2018 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

100 % Pris pr. mnd. 3 130 2,6 % 79 3 209 3 209

Delt plass Pris pr. mnd. 1 998 2,6 % 52 2 050 2 050

Søskenmoderasjon 1/1 -939 2,6 % -24 -915 -915

Søskenmoderasjon 1/2 -599 2,6 % -15 -584 -584

Dagsats 215 2,6 % 5 220 220

Pris pr. time 215 2,6 % 5 220 220

Ekstra dag ifm. skolens fravær

Gebyr for sent henting

Skole og sfo

Skolefritidsordning

Søskenmoderasjon

Tjeneste

Pris 2018 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

100 % Pris pr. mnd. 2 910 2,7 % 80 2 990 2 990

50 % Pris pr. mnd. 1 528 2,7 % 42 1 570 1 570

80 % - 100 % plass Pris pr. mnd. 314 2,9 % 9 323 323

70 % plass og mindre Pris pr. mnd. 158 2,5 % 4 162 162

221 3,2 % 7 228 228

* Ved deltidsplasser beregnes  et ti l legg på 5 % ti l  deltidsprosenten.

  Det tas forbehold om vedtak i statsbudsjettet angående oppholdsbetaling. Fra 1.08.2019 er det forventet at maksimalprisen for hel plass vil øke med 50 kr.

Barnehage

Barnehagesats*

Kostpenger

Ekstradager i barnehage

Tjeneste

Pris 2018 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

1 900 2,6 % 50 1 950 1 950

1 250 4,0 % 50 1 300 1 300

3 800 2,6 % 100 3 900 3 900

3 600 2,8 % 100 3 700 3 700

2 500 4,0 % 100 2 600 2 600

* Søskenmoderas jon ti l  elever under 18 år: 10 % rabatt i  elevkontingent pr. søsken

Kulturskole

Voksne gruppe

Elevkontingent, pris pr. sesong (halvt år)

Individuell*

Gruppe

Talent

Voksne individuell

Lokaler

Inntektsgivende arr.

for lag og foreninger

Storsal 400

Kommunestyresal 400

Black Box 300

Tjeneste

Inntektsgivende arr.

for lag og foreninger

3 000

400

700

550

400

* Ved leie av lyd og lys ; kontakt lyd- og lysansvarl ig.

Renhold øvrige rom

3 000

400

700

400

Leie av lyd og lys med eget personell*

Oppsett av bord/stoler storsal

Renhold storsal

Renhold kommunestyresal 550

400

3 000

400

700

Kommersiell/privat utleie

Øvelse/trening/forberedelse

lag og forening

Ikke-inntektsgivende arr. 

for lag og foreninger

550

750

750

500

Kommersiell/privat utleie

Lokaler festavdeling Nannestad

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.

Generelle bestemmelser

Øvelse/trening/forberedelse

lag og forening

Ikke-inntektsgivende arr. 

for lag og foreninger

170

170

170

170

170

170
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Pris 2018 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

Mandag - Fredag Pris pr. time 140 2,8 % 4 144 144

Lørdag- Søndag Pris pr. time 240 2,8 % 7 247 247

Mandag - Fredag Pris per dag 978 2,8 % 27 1 005 1 005

Lørdag- Søndag Pris per dag 1 680 2,8 % 47 1 727 1 727

Mandag - Fredag Pris pr. time 300 2,8 % 8 308 308

Lørdag- Søndag Pris pr. time 580 2,8 % 16 596 596

Mandag - Fredag Pris per dag 2 100 2,8 % 59 2 159 2 159

Lørdag- Søndag Pris per dag 4 060 2,8 % 114 4 174 4 174

Mandag - Fredag Pris pr. time 280 2,8 % 8 288 288

Lørdag- Søndag Pris pr. time 400 2,8 % 11 411 411

Mandag - Fredag Pris per dag 1 960 2,8 % 55 2 015 2 015

Lørdag- Søndag Pris per dag 2 800 2,8 % 78 2 878 2 878

Mandag - Fredag Pris pr. time 300 2,8 % 8 308 308

Lørdag- Søndag Pris pr. time 600 2,8 % 17 617 617

Mandag - Fredag Pris per dag 2 100 2,8 % 59 2 159 2 159

Lørdag- Søndag Pris per dag 4 200 2,8 % 118 4 318 4 318

**) Det vi l  bl i  fakturert for renhold og vaktmestertjeneste.

Leie av gymsal

Leie av "spesialrom", som f.eks. sløyd/tekstilrom

Leie av arealer på skoler og barnehager

Tjeneste

Generelle bestemmelser

Leie av klasserom

Leie av kjøkken på skolen

Pris 2018 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

Leie av en bane med ett sett garderober Mandag - Fredag Pris pr. time 169 2,6 % 5 174 174

Lørdag- Søndag Pris pr. bane pr. døgn 1 683 2,6 % 47 1 730 1 730

Leie av klatrevegg* Mandag - Fredag Pris pr. time 169 2,6 % 5 174 174

Leie av styrkerom/spinning Mandag - Fredag Pris pr. time 169 2,6 % 5 174 174

*) Bruk av klatrevegg krever at det er vei leder med brattkort ti l  s tede.

**) Det vi l  bl i  fakturert for renhold dersom det er behov for mer renhold enn a l lerede oppsatte timer, el ler ved at lokalene leveres  ti lbake i  en s tand som krever utvidet renhold.   

Arrangement, 1 eller 2 baner **)

Nannestad idrettshall

Tjeneste

Leien inkl. garderober, møterom og kiosk

(evt. bruk av fredag til  rigging avtales spesielt).

Generelle bestemmelser

Hallen leies kun ut ti l  foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund som har kyndig trener/veileder til  stede.

Lørdag og søndag leies Nannestadhallen kun ut ti l  berammede kamper og arrangementer. 

Pris 2018 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

Mandag - Søndag 1/1 bane Pris pr. time 1 005 2,8 % 28 1 033 1 033

Mandag - Søndag 3/4 bane Pris pr. time 949 2,8 % 27 976 976

Mandag - Søndag 1/2 bane Pris pr. time 636 2,8 % 18 654 654

Mandag - Søndag 1/4 bane Pris pr. time 318 2,8 % 9 327 327

Nannestad kunstgressbane

Tjeneste

Leie av kunstgressbane

Pris 2018 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

Pris pr. time 169 2,8 % 5 174 174

Maura-hallen

Tjeneste
Leie av Maura-hallen Mandag - Søndag
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Pris 2018 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

298 3,0 % 9 307 307

49 4,1 % 2 51 51

28 3,6 % 1 29 29

71 2,8 % 2 73 73

28 3,6 % 1 29 29

33 3,0 % 1 34 34

169 3,0 % 5 174 174

169 3,0 % 5 174 174

104 2,9 % 3 107 107

71 5,6 % 4 75 75

49 4,1 % 2 51 51

380 2,9 % 11 391 391

542 2,8 % 15 557 557

380 2,9 % 11 391 391

* Nøkkelboks  bl i r fakturert hvert kvarta l . 

Tjeneste

Pris pr. oppdrag

Helse

Dagaktivitetstilbud for demente uten mat Pris pr. gang

Tillegg på dagsenterene med frokost/middag/dessert NY Pris pr. gang

Utkjøring av mat Pris pr. gang

Dagsenter for eldre uten mat Pris pr. gang

Middag Pris pr. porsjon

Dessert Pris pr. porsjon

Grøt Pris pr. porsjon

Trygghetsalarm Pris pr. mnd

Nøkkelboks/e-låser * Pris pr. mnd

Praktisk bistand/hjemmehjelp Pris pr. time

Innstallasjon av trygghetsalarm  Pris pr. oppdrag

Vask av klær i vaskeriet på sykehjemmet Pris pr. kg.

Vask av mopper Pris pr. gang

Vaktmesteroppdrag

 kr  96 883 Til kr:

Pris 2018 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

Pris pr. mnd. 205 -100,0 % -205 0

Pris pr. mnd. 571 2,8 % 16 587 587

Pris pr. mnd. 1 181 2,8 % 33 1 214 1 214

Pris pr. mnd. 1 595 2,8 % 45 1 640 1 640

Pris pr. mnd. 2 214 2,8 % 62 2 276 2 276

* Pris  under 2 G er s tatens  satser. Ikke kjente på nåværende tidspunkt.

0 193 766

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Mellom 2 og 3 G 193 766 290 649

Fra kr:Folketrygdens grunnbeløp pr. 1.5.2018: 

Under 2 G*

Over 5 G 484 415

Mellom 3 og 4 G 290 649 387 532

Mellom 4 og 5 G 387 532 484 415

Pris 2018 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

1 683 51,7 % 870 2 553 2 553

789 223,6 % 1 764 2 553 2 553Gebyr for gjennomføring av tilsyn

Fyrverkeri

Tjeneste

Generelle bestemmelser

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om til latelse til  handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, vedtatt av 

kommunestyret 09.02.2016.   Søknader behandles, ti lsyn utføres og gebyr innkreves av Øvre Romerike Brannvesen.

Gebyr for behandling av søknader om til latelse  

Pris 2018 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

123 2,8 % 3 127 158

20 520 2,8 % 575 21 095 26 368

123 2,8 % 3 127 158

950 10,5 % 100 1 050 1 313

         13,45 11,7 %                       2             15,02             18,78 

1 000 100,0 % 1 000 2 000 2 500

* Ved avregning etter areal  s tipuleres  kloakkmengden ti l  3 m3 pr. m2 beregnet areal  (BA) for bol igeiendommer. Næringseiendommer avregnes  etter målt forbruk (vannmåler). 

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) 

Vann

Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet)

Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 *

Ulovlig hagevanning og landbruksvanning

Nannestad kommune, Tlf. 66 10 50 00
Nannestad kommunale vannverk
Tjeneste

Pris 2018 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

135 0,0 % 0 135 169

1 600 0,0 % 0 1 600 2 000

            6,50 0,0 % 0               6,50 8

250 0,0 % 0 250 313

1 350 0,0 % 0 1 350 1 688

500 0,0 % 0 500 625

325 0,0 % 0 325 406

* Egne satser for gårdsdri ft o.a .

** Prisene er gjeldene fra  01.07.2018

Formann:                          Dagfinn Døhlen                                             Tlf. 92 47 86 24

Årsavgift ved måler - Fast avgift inkl. leie av måler + avgift pr. m3 registrert mengde

Årsavgift ved måler - Separat leie av vannmåler

Årsgebyr - Fast avgift, en boligenhet

Årsgebyr - Til legg boenhet 2, 3, osv.

Årsgebyr - Til legg pr. person

Årsavgift ved måler - I ti l legg til  punktet over; avgift pr. m3 registrert mengde

Tjeneste

Gimilvann BA

Regnskap:                        Leira regnskap, PB 2, 2022 Gjerdrum           Tlf. 97 99 85 67

Tilknytningsgebyr - Grunnpris, pris pr. m2 BA
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Pris 2018 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

196 10,0 % 20                216          270,00 

1 900 4,6 % 88             1 988       2 485,00 

21 14,3 % 3                  24             30,00 

103 11,7 % 12                115          143,75 

42 18,3 % 8                  50             62,50 

Hurdal kommunale vannverk

Tjeneste

Hurdal kommune, Tlf. 66 10 66 00

Tilknytningsgebyr pr. m2 BA

Årlig leie av vannmåler

Stipulert forbruk pr. m2 BA

Årsgebyr - Abonnementsgebyr

Forbruksgebyr - Abonnementer med måler pr. m3

Pris 2018 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

263 2,8 % 7 270 338

1 601 2,8 % 45 1 645 2 057

2 375 2,8 % 67 2 442 3 052

3 053 2,8 % 85 3 139 3 924

4 458 2,8 % 125 4 583 5 728

700 2,8 % 20 720 900

923 2,8 % 26 949 1 187

526 2,8 % 15 541 676

923 2,8 % 26 949 1 187

900 2,8 % 25 925 1 157

* Ved avregning etter areal  s tipuleres  kloakkmengden ti l  3 m3 pr. m2 beregnet areal  (BA) for bol igeiendommer. Næringseiendommer avregnes  etter målt forbruk (vannmåler). 

** Vurderes  etter medgått tid.

*** Kommunen har rett ti l  å  foreta  kontrol l  av eiendommens  vann-og avløpsanlegg, og a l le forhold som kan ha betydning for gebyrberegningen for en eiendom. 

        Eier pl ikter å  medvirke ti l  dette.

Vannmålerleie pr.år DN 150 Combi

Vannmålerleie pr. år (dim inntil  1 1/2'')

Til leggsgebyr - Abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av vann/avløpsledning 

innen gitt frist**

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 - Kontrollgebyr ***

Vannmålerleie pr. år DN 100 

Vannmålerleie pr. år inntil  DN 200

Vannmålerleie pr. år DN 80 - 100 Combi

Felles for vann og avløp

Tjeneste

Pris 2018 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

329 0,0 % 0 329 411

40 000 0,0 % 0 40 000 50 000

329 0,0 % 0 329 411

1 650 0,0 % 0 1 650 2 063

              21,52 5,5 % 1,2             22,71 28

12 2,8 % 0 12,34 15,42

923 2,8 % 26 949 1 186

2 792 2,8 % 78 2 870

* Ved avregning etter areal  s tipuleres  kloakkmengden ti l  3 m3 pr. m2 beregnet areal  (BA) for bol igeiendommer. Næringseiendommer avregnes  etter målt forbruk (vannmåler). 

Tjeneste

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

Avløp

Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet)

Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 *

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) 

Maksbeløp 

2018, kr

Maksbeløp 

2019, kr

50 000 50 000

50 000 50 000

80 000 80 000

*) Forutsetter et pol i ti sk vedtak om midler ti l  ti l skudd, og gjelder kun eks is terende bebyggelse - ikke nybygg.

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:

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:
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Pris 2018 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

1 174 1,6 % 19 1 193 1 491

786 1,6 % 13 799 998

888 1,6 % 14 902 1 128

83 2,4 % 2 85 106

592 1,6 % 9 601 752

55 1,6 % 1 56 70

739 1,6 % 12 751 939

1 498 1,6 % 24 1 522 1 902

999 1,6 % 16 1 015 1 269

277 1,8 % 5 282 353

739 1,6 % 12 751 939

1 171 1,6 % 19 1 190 1 487

1 325 1,6 % 21 1 346 1 683

1 571 1,6 % 25 1 596 1 996

205 1,6 % 3 209 261

257 1,6 % 4 261 326

3 911 1,6 % 63 3 973 3 973

7 257 1,6 % 116 7 373 7 373

7 257 1,6 % 116 7 373 7 373

1 007 1,6 % 16 1 024 1 024

2 232 1,6 % 36 2 268 2 268

3 911 1,6 % 62 3 973 3 973

1 007 1,6 % 16 1 023 1 023

2 232 1,6 % 36 2 267 2 834

2 794 1,6 % 45 2 839 2 839

* Boligeiendom tømmes hvert 2 år.

Boliger uten toalett ti lknyttet slamavskiller, samt fritidseiendommer tømmes hvert 3. år. 

Gebyr kreves inn årlig sammen med øvrige eiendomsgebyrer.

Tilsyn

Kontroll

Ekstratømminger

Slamavskillere*

Minirenseanlegg

Behandlingsgebyr for 

utslippstil latelse for 

mindre avløpsanlegg 

inntil  2000 pe

Behandling  av 

utslipp/påslippstil latelse 

av avløp fra næring og 

industri

Septik

Tjeneste

Behandlingsgebyr 

renseanlegg

Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 2. år)

Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 3. år)

Pris pr. m3 levert septikslam

Tømmevolum 0 - 3 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg) 

Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt ti l  rette for tømming i rute)

Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m3

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 ti l  rette for tømming i rute)

Fastgebyr pr. boenhet 

Tømme- og behandlingsgebyr, volum inntil  5 m3 

Gebyr for kontroll av mindre avløpsanlegg <2 000 pe

Gebyr for ti lsyn av mindre avløpsanlegg <2 000 pe

Tømming utover 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg), pris pr. m3

Tømmevolum 5,1 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg) 

Tømmevolum 3,1 - 5 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg) 

Søknad om utslippstil latelse, løsning i samsvar med kommunens forskrift 

Søknad om utslippstil latelse, løsning ikke  i  samsvar med kommunens forskrift
Søknad om utslippstil latelse, større enn 50 pe (personekvivalenter),

ti l legg pr. time medgått tid til  saksbehandling utover 6 timer 

Mindre endring/omgjøring av til latelse

Søknad om utslipps-/påslippstil latelse av olje- og/eller fettholdig avløpsvann fra næring 

og industri, grunngebyr

til legg pr. time medgått tid til  saksbehandling utover 6 timer 

Pris 2018 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

287 -7,7 % -22,099 265 331

143 -7,7 % -11,011 132 131,989

Tjeneste

Feiegebyr pr. pipeløp

Tilsynsgebyr pr. pipeløp

Feie- og tilsyn

Pris 2018 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

2 349 3,8 %                89,73 2 439 3 048

2 049 3,8 %                78,17 2 127 2 659

1 025 3,8 %                38,95 1 064 1 330

768 3,8 %                29,18 797 996

1 005 3,8 %                38,19 1 043 1 043

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

Renovasjon

Tilsynsgebyr (ti lsyn med næringsavfall). Beregnes på grunnlag av medgått tid, pris pr. time.

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
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Pris 2018 

ekskl. mva

Prisøkning 

(%)

Prisøkning 

(kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

Beholder-

str. (l iter)

Antall

boenheter R-gebyr PA-gebyr PL-gebyr G-gebyr

Gebyr pr. år 

pr. boenhet R-gebyr PA-gebyr PL-gebyr G-gebyr

80 R 1 713 105 108 1 124 2 049 3,8 % 78 740 109 112 1 167 2 127 2 659

140 1 1 013 105 108 1 124 2 349 3,8 % 89 1 052 109 112 1 167 2 439 3 048

140 2 507 105 108 1 124 1 843 3,8 % 70 526 109 112 1 167 1 913 2 392

240 1 1 691 105 108 1 124 3 027 3,8 % 115 1 755 109 112 1 167 3 142 3 928

240 2 846 105 108 1 124 2 182 3,8 % 83 878 109 112 1 167 2 265 2 831

240 3 564 105 108 1 124 1 900 3,8 % 72 586 109 112 1 167 1 972 2 466

360 1 2 570 105 108 1 124 3 906 3,8 % 148 2 668 109 112 1 167 4 055 5 068

360 2 1 285 105 108 1 124 2 622 3,8 % 100 1 334 109 112 1 167 2 721 3 402

360 3 857 105 108 1 124 2 193 3,8 % 83 890 109 112 1 167 2 277 2 846

360 4 643 105 108 1 124 1 979 3,8 % 75 667 109 112 1 167 2 054 2 568

660 1 4 346 105 108 1 124 5 682 3,8 % 216 4 511 109 112 1 167 5 898 7 373

660 2 2 172 105 108 1 124 3 509 3,8 % 133 2 255 109 112 1 167 3 642 4 552

660 3 1 449 105 108 1 124 2 785 3,8 % 106 1 504 109 112 1 167 2 891 3 614

660 4 1 087 105 108 1 124 2 423 3,8 % 92 1 128 109 112 1 167 2 515 3 144

660 5 869 105 108 1 124 2 206 3,8 % 84 902 109 112 1 167 2 289 2 862

660 6 725 105 108 1 124 2 061 3,8 % 78 752 109 112 1 167 2 139 2 674

660 7 621 105 108 1 124 1 957 3,8 % 74 645 109 112 1 167 2 032 2 539

660 8 543 105 108 1 124 1 880 3,8 % 71 564 109 112 1 167 1 951 2 439

Gebyr pr. år pr. boenhet

2018, kr pr. boenhet 2019, kr pr. boenhetTjeneste

R-gebyr 

2018 

Prisøkni

ng (%)

Prisøkni

ng (kr)

Pris 

2019 

2019 

inkl.mva

4 000 container 27 620 3,8 % 1 050 28 670 35 837

6 000 container 38 892 3,8 % 1 478 40 370 50 463

8 000 container 49 115 3,8 % 1 866 50 981 63 727

1 300 brønn 9 455 3,8 % 359 9 814 12 268

3 000 brønn 21 800 3,8 % 828 22 629 28 286

5 000 brønn 36 329 3,8 % 1 380 37 709 47 136

Volum (liter)

Tjeneste Årsgebyr container/brønn

Pris 2018 

ekskl. mva Prisøkning (%) Prisøkning (kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

1 000 2,8 % 28 1 028 1 028

2 800 2,8 % 78 2 878 2 878

Refusjon for forringelse av veg (oppmålet etter areal, minsteareal 10 m2):

0-10 m2: 1 000 2,8 % 28 1 028 1 028

10-20 m2: 2 500 2,8 % 70 2 570 2 570

20-50 m2: 3 500 2,8 % 98 3 598 3 598

Over 50 m2: 5 000 2,8 % 140 5 140 5 140

Gebyr for graving i kommunal veg

Gebyr for graving i kommunal veg

Tjeneste

Generelle bestemmelser

Det må søkes om gravetil latelse for fremføring av kabler, ledninger og graving i offentlig veg. 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, stil las, 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 ti l latelse. 

Gebyr for arbeidsvarsling
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Pris 2017 

ekskl. mva

Prisøkning

(%)

Prisøkning

(kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

1.10

3 700 0,0 % 0 3 700 3 700

1.11
1 500 0,0 % 0 1 500 1 500

Pris 2018 

ekskl. mva

Prisøkning

(%)

Prisøkning

(kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

2.1 2 000 0,0 % 0 2 000 2 000

1 500 0,0 % 0 1 500 1 500

600 0,0 % 0 600 600

Kart og oppmåling

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, 

rekvirent eller bestil ler. 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 tilfredsstil lende 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, 

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 

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 ti l  fagkyndig bistand, 

utskrives etterskuddsvis.

Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i  forhold til  de prinsipper som er lagt ti l  grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den 

han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som 

har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i  en konkret sak.

Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages i  henhold til  bestemmelser i  forvaltningsloven.

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:

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret under kommunestyrets budsjettbehandling.                                                                                                                                 

Kommunale kart- og oppmålingsarbeider etter matrikkelloven er myndighetsoppgaver, og er følgelig ikke belagt med merverdiavgift.

Betalingsregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider

1. Generelle bestemmelser

Situasjonskart i  henhold til  Plan- og bygningsloven.

Kart ti l  plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider betales i  henhold til  satsene i 

Geovekstavtalen. Uttakskostnadene faktureres i  henhold til  medgått tid. Pris pr. time.

Timepris for tjenester beregnet etter medgått tid (minstegebyr min. 1 t. arb.).

Pris pr. time.

2. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 33-1)

Minstegebyr

2.2

Pris 2017 

ekskl. mva

Prisøkning

(%)

Prisøkning

(kr)

Pris 2018 

ekskl. mva

Pris 2018 

inkl. mva.

2.1 4 470 -55,3 % -2 470 2 000 2 000

1 150 4,3 % 50 1 200 1 200

575 4,3 % 25 600 600

2. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 33-1)

Minstegebyr

2.2

Situasjonskart i  henhold til  Plan- og bygningsloven.

Kart til  plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider betales i  henhold til  satsene i 

Geovekstavtalen. Uttakskostnadene faktureres i  henhold til  medgått tid. Pris pr. time.
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Pris 2018 

ekskl. mva

Prisøkning

(%)

Prisøkning

(kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

20 200 -28,7 % -5 800 14 400 14 400

1 920 1 920

11 520 11 520

8 640 8 640

6 600 0,0 % 0 6 600 6 600

9 900 0,0 % 0 9 900 9 900

13 200 0,0 % 0 13 200 13 200

13 200 0,0 % 0 13 200 13 200

5 750 0,0 % 0 5 750 5 750

9 550 0,0 % 0 9 550 9 550

9 550 0,0 % 0 9 550 9 550

3 700 0,0 % 0 3 700 3 700

7 400 0,0 % 0 7 400 7 400

3.5

3 690 0,0 % 0 3 690 3 690

1 500 0,0 % 0 1 500 1 500

175 0,0 % 0 175 175

350 0,0 % 0 350 350

3.9

3.10

3.11

3.12

Pris 2018 

ekskl. mva

Prisøkning

(%)

Prisøkning

(kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

4.1
10 000 10 000

4.2 500

4.3
1 000

Pris 2018 

ekskl. mva

Prisøkning

(%)

Prisøkning

(kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

5.1

1 500 2,7 % 40 1 540 1 540

Pris per tomt fra nr 7

3.2

Oppmålingsforretning for ti l leggsareal ti l  eksisterende 

matrikkelenhet (eiendom). 

Arealoverføring over 500 m2 krever ti l latelse etter Pbl.

Grensejustering kan benyttes for inntil  5 % av den minste 

eiendommen, og maks 500 m2. Verdien på arealet må ikke 

oversige 1G. 

Areal 0 - 199 m2

Areal 200 - 500 m2

Areal 500 - 1 000 m2

Areal over 1 000 m2 etter 

medgått tid - minstegebyr

Hvor ti l leggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, kreves det gebyr for hver fradelt parsell  etter 

ovenstående satser.

3. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

Tillegg pr dekar over 2 dekar

Grunngebyr

Pris per tomt fra nr 2

3.4 Oppmålingsforretning over punktfeste.

Uten markarbeid pr. 

punktfeste

Med markarbeid pr. punktfeste

3.3

Oppmålingsforretning over hel eller deler av eksisterende grense 

for en matrikkelenhet, som ikke tidligere er koordinatbestemt. 

Skal hele matrikkelenheten måles opp og det må holdes en 

oppmålingsforretning skal det betales gebyr etter 3.1.

Grenselengde inntil  49 m

Grenselengde 50 - 200 m

Grenselengde over 200 m etter 

medgått tid - minstegebyr.

Oppmålingsforretning for ny matrikkelenhet (eiendom) til  

utbyggingsformål eller fradeling av eksisterende bebyggelse. 

Gjelder også ved utsatt oppmålingsforretning.

3.1

Til  og med 3 punkter

Ved gebyrberegning nyttes følgende satser for de ulike delene av 

arbeidene og satser i  punkt 3.1 – 3.6.

25 %

15 %

35 %

Oppmålingsforretning/matrikkelføring uten markarbeider betales med 65 % av ovenstående satser.

Fremskaffe datagrunnlag

Varsling og 

oppmålingsforretningsmøte

Tekniske arbeider og 

dokumentasjon

Gebyrer når deler av oppmålingsforretning utføres av andre enn kommunen.

25 %

3.6

Opprettelse av matrikkelenhet over 100 dekar som det ikke er økonomisk forsvarlig å holde oppmålingsforretning på. Beregnes etter medgått tid.

3.7

Grensepåvisning. 

For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt 

målebrev / matrikkelbrev eller eiendomskart av ti lfredsstil lende 

standard. Uten oppmålingsforretning.

Registerarbeidene 

(sluttarbeidene)

Tillegg pr. punkt fra og med 

punkt 4

Eierseksjonering, to bruksenheter

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.

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

3.8

Utstedelse av matrikkelbrev.

Endring i  maksimalsatsene reguleres av Kartverket i  takt med den 

årlige kostnadsutviklingen i henhold ti l  matrikkelforskriften § 16.

Matrikkelbrev inntil

10 sider

Matrikkelbrev over 10 sider

Oppretting av anleggseiendom/volumeiendom. Beregnes etter 3.1.

5. Gebyrer for digitale kartprodukter

Gjennom kommunens kartportal er det utviklet en 

selvbetjeningsordning hvor kunder kan ta ut digitale kartdata 

etter faste satser. 

Grunnpris + kr 8,0 pr dekar

Per bruksenehet fra nr 3

Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i  en seksjon
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Pris 2018 

ekskl. mva

Prisøkning

(%)

Prisøkning

(kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

6.1 2 450 2,9 % 70 2 520 3 150

6.2 420 2,4 % 10 430 538

6.3

6.4

6 500 2,8 % 180 6 680 8 350

8 350 2,8 % 230 8 580 10 725

3 150 2,5 % 80 3 230 4 038
1 390 2,2 % 30 1 420 1 775

1 200 2,5 % 30 1 230 1 538

6. Andre tjenester

Eiendomsmegleroppdrag, gebyr pr. oppdrag (Pris + mva)

Påvisning av vedoner i  kommunens skoger.

Skogoversikt - forenklet skogbruksplan. 

Denne planen har 15 års omløpstid og startåret for områdetaksten i Nannestad er 1999. Formelen for prising av skogoversikt tar hensyn til  omløpstiden.

10,-/daa x areal i  daa x (1-((ÅR - 1999)/15)) = pris.

Fellingsavgift for hjortevilt settes til  de enhver tid gjeldende maksimalpriser bestemt av Direktoratet for naturforvaltning.

6.5 Utsetting av bygg

Enkelt bygning - Pris + mva

Enkelt bygning + garasje/uthus 

(samtidig) - Pris + mva

Garasje under 50 kvm -

Pris + mva
Ekstrautstikking - Pris + mva

Næringsbygg/offentlig 

bygg/bygg med flere boenheter 

beregnes på grunnlag av 

medgått tid. Pris pr. time

Pris 2018 

ekskl. mva

Prisøkning

(%)

Prisøkning

(kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

12 100 10,0 % 1 200 13 300 13 300

61 000 10,0 % 6 100 67 100 67 100

97 000 10,0 % 9 700 106 700 106 700

10 - 60 daa

(pris pr. daa) 1 900 10,0 % 200 2 100 2 100

Over 60 daa

193 000 10,0 % 19 300 212 300 193 000

Pris per påbegynte 100 

m2 BRA

880 10,2 % 90 900 900

29 000 10,0 % 2 900 31 900 31 900

7 700 10,0 % 800 8 500 8 500

1 600 10,0 % 200 1 800 1 600

Tilhørende bestemmelser/ retningslinjer: 

Det skal utvises skjønn hvis arealer tas med i reguleringsplanen utover det som tiltaket krever.
I ti l legg ti l  fastsatt gebyr etter regulativet kan det komme eventuelle utgifter som kommunen måtte ha hatt ti l  fagkyndig bistand.
I enkelte ti lfeller hvor gebyret virker klart urimelig, kan planmyndiheten endre eller fravike gebyret.

Forvaltningslovens behandlingsregler gjelder, herunder klageadgang i de ti lfeller hvor det utvises skjønn ved beregning av gebyr.

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.

Gebyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandling.

Gebyr etter punkt 2 beregnes ut fra tidspunkt for førstegangsbehandling. 

Utfyll ing, endring og oppheving av reguleringsplan/bebyggelsesplan behandles som en ordinær reguleringssak og gebyr kreves i  henhold ti l  dette, jfr. § 12-14, føste ledd.

Endringer i  henhold ti l  § 12-14, 2. ledd.

3 - 10 daa

0 - 3 daa

For planer som åpner for 

bebyggelse beregnes, i  ti l legg ti l  

pkt 2, gebyr for bruksareal (BRA). 

Beregningsgrunnlag er maksimal 

ny bebyggelse i  tråd med planen, 

inkludert areal under terreng, men 

maksimalt opp til  og med 10 000 

m2 BRA.

Pris 10 daa 

+  pr. daa
Over 10 daa     ->

Maksimumspris

2. Kontroll  og behandling av reguleringsplan 

(detaljregulering).

Ved behandling av planprogram (§ 12-9) betales gebyr i  

ti l legg ti l  kontroll  og behandling av reguleringsplan 

(detaljregulering), jfr. punkt 2.

15 % etter punkt 2

60 % etter punkt 2

4. Planer med konsekvensutredning

Arealplaner

Reguleringsplaner og endring av bebyggelsesplaner
Gjennomføring av oppstartsmøte, jfr. § 12-81. Oppstartsmøte

Ved flere endringer i  samme sak, betales i  ti l legg for hvert 

forhold

7. Rådgivning utover ordinær 

saksbehandling

Ved behandling av planer med konsekvensutredning 

betales gebyr i  ti l legg ti l  kontroll  og behandling av 

reguleringsplan (detaljregulering), jfr. punkt 2.

I de ti lfeller der kommunen må utføre rådgivning utover 

ordinær saksbehandling (Dette forutsetter at 

forslagsstil ler/ plankonsulent er varslet)

3. "Mindre" endringer

6. Dispensasjon Se priser for dispensasjon under gebyrer for byggesak
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Pris 2018 

ekskl. mva

Prisøkning

(%)

Prisøkning

(kr)

Pris 2019 

ekskl. mva

Pris 2019 

inkl. mva.

Enebolig 12 000 1,5 % 180 12 180 12 180

Enebolig med sekundærleil ighet eller tomannsbolig 20 000 1,5 % 300 20 300 20 300

Bolig med 3-10 boenheter 36 000 1,5 % 540 36 540 36 540

Bolig med 11-20 boenheter 48 000 1,5 % 720 48 720 48 720

65 000 1,5 % 980 65 980 65 980

8 000 1,5 % 120 8 120 8 120

1 900 1,5 % 30 1 930 1 930

4 600 1,5 % 70 4 670 4 670

7 600 1,5 % 110 7 710 7 710

11 500 1,5 % 170 11 670 11 670

16 300 1,5 % 240 16 540 16 540

21 600 1,5 % 320 21 920 21 920

35 000 1,5 % 530 35 530 35 530

65 000 1,5 % 980 65 980 65 980

85 000 1,5 % 1 280 86 280 86 280

8 000 1,5 % 120 8 120 8 120

Midlertidige bygg, som består inntil  2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.

1 900 1,5 % 30 1 930 1 930

3 400 1,5 % 50 3 450 3 450

9 000 1,5 % 140 9 140 9 140

5 000 1,5 % 80 5 080 5 080

10 000 1,5 % 150 10 150 10 150

25 000 1,5 % 380 25 380 25 380

17 000 1,5 % 260 17 260 17 260

14 000 1,5 % 210 14 210 14 210

3 200 1,5 % 50 3 250 3 250

5 600 1,5 % 80 5 680 5 680

3 000 1,5 % 50 3 050 3 050

1 750 1,5 % 30 1 780 1 780

3 200 1,5 % 50 3 250 3 250

11. Dispensasjon for ethvert forhold Dispensasjon som avgjøres administrativt 7 500 1,5 % 110 7 610 7 610

Dispensasjon fra byggegrense mot vei og som avgjøres administrativt3 000 1,5 % 50 3 050 3 050

Dispensasjon som krever politisk behandling 26 500 1,5 % 400 26 900 26 900

2 500 1,5 % 40 2 540 2 540

7 500 1,5 % 110 7 610 7 610

5 000 1,5 % 80 5 080 5 080

700 1,5 % 10 710 710

2 000 1,5 % 30 2 030 2 030

26 800 1,5 % 400 27 200 27 200

5 000 1,5 % 80 5 080 5 080

2 000 1,5 % 30 2 030 2 030
4 000 1,5 % 60 4 060 4 060

Bygge, delings- og konsesjonssaker 

1. Boliger/hytter

Bolig med over 20 boenheter

Definisjon:    • Behandling - søknadskontroll + tilsyn. 

                      • Bruksareal (BRA) – Bruksareal i henhold til NS 3940.

Tilbygg som gir ny boenhet

2. Tilbygg og påbygg bolig. Garasjer og 

uthus. Driftsbygninger i  landbruket. (betales 

etter bruksareal)

Ved hovedombygning foretas en skjønnsmessig vurdering av omfanget av gebyret. 
Midlertidige bygg, som består inntil  2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.

3. Andre bygg, næringsbygg, offentlige bygg 

(betales etter bruksareal)

0-250 m2

251-750 m2

Over 750 m2

Tilbygg under 100 m2

21-50 m2

51-100 m2

101-500 m2

501-1000

Over 1000 m2

0-20 m2

Inntil  1000 m3

1001 - 5 000 m3

Over 5 000 m3

5. Riving 

(betales etter bruksareal)

6. Vesentlig terrenginngrep

4. Bruksendring
0-100 m2

101-400 m2

Over 400 m2

For bruksendring betales gebyr etter punkt 1, 2 og 3 over.

10. Behandling av igangsettings-til latelse og 

endring av ti l latelse
Gebyr for hver igangsettingstil latelse 

Gjentatt forhåndskonferanse på samme tiltak

7. Vann, avløp, veg og parkeringsplass

8. Diverse ti ltak

9. Gjentatt forhåndskonferanse

Teknisk anlegg i  grunnen (VA og overvannsløsning) 

Veganlegg og overvannsløsning

Parkering inntil  10 biler

Større parkeringsplass 

Arbeid som ikke kan måles i  areal 

12. Delingssaker

13. Konsesjonssaker

For behandlng av tomtedelingsplan (PBL § 28-1 og 2) og for 

søknad som forutsetter  kun en behandling i  Plan -og 

Pr. ny grunneienendom i ti l legg

Gebyr betales i  henhold ti l  forskrift om gebyr for 14. Midlertidig brukstil latelse

I regulert område og for fradeling ti l  offentlig vei, gate eller jernbane-formål, per berørt eiendom

I uregulert område

I uregulerte områder utenfor regulerte grenser

Behandling etter jordloven 

Erverv av fast eiendom (landbrukseiendom). Gebyr betales 

i  henhold ti l  forskrift om gebyr av konsesjons- og 

Enkle/ kurante konsesjonssaker. (Enkle/ kurante 

konsesjonssaker er søknader om konsesjons ved erverv av 

Deling av en ny grunneiendom etter pbl: 

16. Diverse bestemmelser

Gebyrene dekker matrikkelføring, ti lsyn, veiledning og oppfølging.

Ved ulovlig igangsatt byggearbeid kan tiltakshaver gebyrlegges for merarbeid med et ti l legg på inntil  3 ganger gebyret for 

Gebyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandling. 

Forvaltningslovens behandlingsregler gjelder, herunder klageadgang i de ti lfeller det betales gebyr etter bestemmelsen over og 

det uvises skjønn.

Det vises ti l  byggesaksforskriftens § 7-4 angående tidsfrister for saksbehandlingen. § 7-4 angir også regler for ti lbakebetaling av 

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Nødvendig tinglysingsgebyr kommer i ti l legg ti l  de foran angitte satser, med de til  enhver tid gjeldende satser.

I enkelte ti lfeller hvor gebyret virker klart urimelig, kan bygningsmyndigheten fravike eller endre gebyret. 

17. Revisjon
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Vedlegg 11. Revidert handlinsplan for avløpsnettet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 415 000  15 750 000    6 000 000    37 165 000 

Delmål Beskrivelse/kommentar Tiltak Prosjektnummer
2019 HP 2020 2021 2022 Sum HP 2018-

2021

Redusere ri s iko for 

forurensning av 

drikkevann og ytre mi l jø

Ved å  sanere 

kombinerte vann- og 

avløpskummer (fel les -

kummer) hindres  

spi l lvann i  å  gå  over i  

overvann. Estimert 

kostnad ca. 200.000 

kroner pr. fel leskum.

6160 - Separere vann- og 

spi l lvanns ledninger i  

fel leskummer ti l  separate 

kummer. Utføres  årl ig 

avhengig av kapas i tet.

6160 1 000 000 1 000 000 2 000 000 4 000 000

Separering av 2,5 km 

gjenværende fel les  

avløpssystem på 

Preståsen.

Fel les ledningene er 

lagt i  eks is terende 

bol igfel t, og det må 

påregnes  graving både i  

veg og på  annen manns  

eiendom. Priori tert 

område er Preståsen.  

6144 var det opprinnel ig 

pros jektnr. Nyopprettet 

6159- Preståsen vest - 

Nannestad kommune 

kjøper ekstern tjeneste som 

foretar separering av fel les  

avløpssystem, herunder 

kartlegge, pros jektere, 

utføre og dokumentere 

pros jektet som bygget. 

6159 10 915 000 1 750 000 12 665 000

Begrense flom og eros jon
Avlaste eks is terende 

overvannsnett.

Pros jektere og bygge ny 

ledning med 

fordrøyningsbasseng  på  

Prestmosen og Bjørkeåsen 

(Bjørkemosen).

Avventer utbygger 0

Begrense flom og eros jon

Kartlegge flaskehalser i  

eks is terende 

overvannsnett.

Lauvåsmarka (fått 

kons .rapport). 

Reklamas jonssak. 

Overvannsproblematikk.

Us ikkert 0

Ny pumpestas jon Coop 

Maura
3 500 000 3 500 000

Ski fte kummer/ledninger 

Løken II
4 000 000 4 000 000

Ti lknytning ti l  offentl ig 

nett.

Øyungsvegen - 20 

abonnenter 
6167 5 000 000 5 000 000

Dambakken
6155 - Rehabi l i tering av 

spi l lvannsnettet

6155 - Rehabi l i tering  av 

avløpsnett Dambakken - 

Gimi lvegen - Investering, 

us ikkert estimat

6155 0

Avkloakkering fra  Rotua 

mot Røtterudmoen

Al lerede etablert 

ti l førsel  for 

avløps ledning fra  Rotua 

som følge av legging av 

ny vannledning.

Avkloakkering fra  Rotua 

mot Røtterudmoen. 

Etablere pumpestas jon og 

legge ny hovedledning ti l  

bebyggelsen

8 000 000 8 000 000

Kloakkering, 

Åsvegen/Gangfløt
6124 0

Kloakkering Krokfossvegen 6131 0

Revidert handlingsplan for avløpsnettet 2019
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Vedlegg 12. Revidert handlinsplan for vann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revidert handlingsplan for vann 2019   18 425 000   18 025 000  15 900 000    5 500 000    57 850 000 

Beskrivelse/kommentar Prosjektnummer
2019 2020 2021 2022 Sum HP 2019-

2022

6148 - Ny ledning sør for Gml  Dalsveg 6148 0

Etablering av trykkøkningsstas jon 

Lauvåsmarka
Kommer senere

Utski fting av ledningsnett 3,6 km. 

Ledningsnett tas  hovedsakel ig over 

investering, men må vurderes  i  hvert enkelt 

ti l fel le. Utski fts takt: 1,5 %

Fordelt på  flere 

pros jekter
4 300 000 2 350 000 5 400 000 12 050 000

6182 - Kiwi  Mel lerberg 6182

6158 - Ny vannledning Nannestad ki rke - 

Bahus
6158

6173 - Vannledning Engelsrudhagen Vest (NKs  

hovedledning)
6173

6159 - Preståsen Vest 6159 2 500 000 750 000 3 250 000

Reduks jonskummer i  Holkebyl ia/Lauvås l ia Ikke opprettet 1 625 000 1 625 000

Vannledning Engervegen Scandic

Ikke opprettet, ny 

som følge av 

s jonken

3 000 000 4 000 000 2 000 000 9 000 000

Rehabi l i tering Holkebyl ia  HB Ikke opprettet 0 1 500 000 1 500 000

Vannledning 400 mm Bahus-Maura Ikke opprettet 0 3 000 000 3 000 000

Sonevannmålere Ikke opprettet 1 200 000 1 000 000 2 200 000

Div. korte ledninger Ikke opprettet 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000

Ny ledning Nannestad sentrum for ti lkobl ing 

ti l  Maura
Ikke opprettet 1 700 000 1 700 000

Sjonken vannbehandl ingsanlegg

Stor us ikkerhet 

knyttet ti l  dette, 

utgi fter fra  2019, 

2020 og utover

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 6 000 000

Nordmoen vannki lde 6188

Vannledning Nordmoen - Snathaugen 6189

Oppgradering kommunegaras je - innvendig 

ren/uren sone
2 300 000 2 300 000

Delvis  Åsvegen - noen s trekninger som er 

tenkt utski ftet
Ikke opprettet 3 000 000 2 000 000 5 000 000

Røtterudmoen Ikke opprettet 225 000 2 000 000 2 225 000

6155 - Rehab ledningsnett Gimi lvegen 

(Dambakken)
6155

Utski fting ledningsnett 6169
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