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Sted: Nannestad bygdemuseum, møterom  
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19/16 16/00061-1 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 08:00 

20/16 15/00106-9 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 08:45 
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15/00113-
11 
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presentasjon  

10:30 

23/16 
15/00113-
12 

Overordnet analyse for selskapskontroll 11:15 

24/16 15/00260-7 Referater 11:30 

25/16 15/00261-6 Eventuelt 11:45 
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Saker til behandling 

19/16 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Arkivsak-dok. 16/00061-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 21.04.2016 19/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området …… fra 
Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge frem et diskusjonsnotat, 
basert på diskusjonen i møtet, for dette prosjektet i sitt neste møte den 15.06.2016. 

Vedlegg: 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016
2. Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2014 - 2016
3. Pågående og prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekter for alle kommunene på 

Romerike

Saksframstilling: 
Kontrollutvalgsforskriftens § 9 sier at kontrollutvalget skal påse at kommunens 
virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 
vedtak og forutsetninger. Herunder om 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger,

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som
er satt på området,

c) regelverket etterleves,
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer

med offentlige utredningskrav,
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller

fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god 
kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det 
skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. 
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Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016 (vedlegg 1) så har 
kontrollutvalget i møtet 10.09.2014, sak 22/2014, vedtatt følgende prioriteringer av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter (vedlegg 2): 
 
1. Sykehjem (tildeling og kapasitet) – behandlet i kontrollutvalget 09.12.2015, sak 

40/2015 
2. Internkontroll i hjemmetjenester 
3. Rus og psykiatri 
4. Vedlikehold av kommunale bygg 
 
Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov, slik at også 
andre områder enn det som er prioritert kan velges. I den forbindelse har 
sekretariatet lagt ved en oversikt over pågående og prioriterte 
forvaltningsrevisjonsprosjekter for alle kommunene på Romerike (vedlegg 3). 
 
Det legges opp til en diskusjon i denne saken hvor kontrollutvalget velger ut tema for 
neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. Basert på valg av tema så må kontrollutvalget 
spesifisere ønsket vinkling og problemstilling(er) på prosjektet, samt bestille en 
prosjektplan fra revisjonen. Kontrollutvalget kan bestille et diskusjonsnotat fra 
revisjonen med forslag til mulig viklinger og problemstillinger til valgt tema(er). 
 
 
 

Tilbake til sakslisten  
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20/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 
 
Arkivsak-dok. 15/00106-9 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 21.04.2016 20/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   
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21/16 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2015 

Arkivsak-dok. 15/00109-3 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 21.04.2016 21/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Nannestad kommunes årsregnskap 2015 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til forvaltnings- og økonomiutvalget. 

Vedlegg: 
1. Nannestad kommunes årsregnskap for 2015
2. Nannestad kommunes årsrapport for 2015
3. Kopi av revisjonsberetning for Nannestad kommunes årsregnskap for 2015

(ettersendes)
4. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2015

Saksframstilling: 
Kommunen skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning 
(årsrapport). Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for 
året, og anvendelsen av midlene. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret etter 
innstilling fra forvaltnings- og økonomiutvalget, og årsregnskapet skal være avlagt 
innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Nannestad kommunes årsregnskap for 
2015 er avlagt den 15. februar (vedlegg 1). 

Årsberetningen avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. I 
kommunens årsberetning skal det blant annet redegjøres for tiltak som er iverksatt 
og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk 
standard i virksomheten (vedlegg 2, s. 9 - 30). 

Revisor skal avgi revisjonsberetning etter at årsregnskapet er avlagt og senest 15. 
april. I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende forhold:  

1. om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk,

2. om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med
budsjettvedtak, og om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer
med regulert budsjett,

3. om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistens med
årsregnskapet, og om forslag til anvendelse av regnskapsmessig overskudd
eller dekning av regnskapsmessig underskudd, er i samsvar med lov og
forskrifter,
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4. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. 

 
Revisor avlegger sin beretning den 15. april 2015 (vedlegg 3). 
 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget 
bestemmer selv hvilke forhold som skal tas med i uttalelsen. Uttalelsen avgis til 
kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være forvaltnings- og økonomiutvalget i 
hende før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
Forvaltnings- og økonomiutvalget i Nannestad avgir sin innstilling om årsregnskapet i 
møte 27. april 2016.  
 
Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet skal kontrollutvalget påse at dette blir 
fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening 
ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 
 
Rådmannen er innkalt til møtet for å redegjøre for årsregnskapet og årsberetningen, 
og eventuelt svare på kontrollutvalgets spørsmål. I tillegg har kontrollutvalget bedt 
rådmannen om å redegjøre for at punktene i revisjonsbrev nr. 3 er fulgt opp. I 
rådmannens sted stiller økonomisjef Runar Nilsen og regnskapsleder Hilde Aasen. 
Revisjonen vil redegjøre for revisjonsberetningen og gi en presentasjon fra arbeidet 
med regnskapsrevisjonen. 
 
Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet, vedlegg 4 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   
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22/16 Overordnet analyse 2017 - 2020 - foreløpig presentasjon 

Arkivsak-dok. 15/00113-11 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 21.04.2016 22/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber sekretær om å oppdatere 
overordnet analyse basert på innspill i møtet. 

Vedlegg:  
Utkast til overordnet analyse 2017 – 2020 for Nannestad kommune 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet sak om overordnet analyse Nannestad kommune – opplegg 
og fremdrift i møtet den 9.12.15, sak 42/2015. I denne saken ble det fastlagt en prosess 
og fremdriftsplan, samt at utvalget fikk en presentasjon av Nannestad kommune fra 
rådmannen hvor det ble lagt vekt på utfordringer og rådmannens internkontrollaktiviteter. 
I tillegg ble ordfører invitert i februarmøtet for å gi innspill på risikoområder.  
I kontrollutvalgsmøtet den 30.03.16, sak 16/16, ble første utkast til overordnet analyse 
behandlet og utvalget ga innspill til ønskede fokusområder for perioden.     

I denne saken  
Her legges det frem en oppdatert skisse til overordnet analyse. Utkastet legges frem som 
et grunnlag for en andre drøfting i utvalget. 
Under kapitlene «Kontrollutvalgets fokus i perioden» er utvalgets innspill til fokusområder 
tatt inn (markert i gult). Det legges opp til at utvalget angir mer konkret hva man bør 
fokusere på innen de enkelte fokusområder.  
I tillegg så behandler kontrollutvalget kommunens årsregnskapet og årsberetningen for 
2015 i dette møtet. Det legges opp til en diskusjon i denne saken om det er forhold fra 
disse dokumentene som skal inn i analysen.  

Prosess og fremdrift - justert 

Desember 
2015 

Rådmannen er invitert til å gi en presentasjon av kommunen og gi 
innspill på risikoområder. Sekretariatet legger frem sak om 
overordnet analyse hvor kommunens aktiviteter er beskrevet ved 
KOSTRA-tall. 

Februar Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder. 

Mars Sekretariatet legger frem en foreløpig presentasjon av 
tjenesteområdene. 
Kontrollutvalget drøfter risikoområder og vesentlighet. 
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April Kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om risikoområder som 
utvalget ønsker å ha fokus på.  

Juni Kontrollutvalget gjennomfører en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
valgte risikoområder. Sekretariatet legger frem endelig utkast til 
overordnet analyse.  

September Sekretariatet legger frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon. 
Plan for forvaltningsrevisjon vedtas og oversendes kommunestyret.  

 
 
 

Tilbake til sakslisten   
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23/16 Overordnet analyse for selskapskontroll 
 
Arkivsak-dok. 15/00113-12 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 21.04.2016 23/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner opplegget og fremdriftsplanen for arbeidet med 
overordnet analyse for selskapskontroll. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

 
 
Saksframstilling: 
En viktig oppgaver for kontrollutvalget er å sørge for at det føres kontroll med 
kommunens eierinteresser i selskaper. For å sikre at kommunestyret velger ut de 
mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for 
selskapskontroll på samme måte som det utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon. 
Planene for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er i utgangspunktet uavhengige 
av hverandre, men det kan være en fordel å samordne planarbeidet. Dette 
spørsmålet kommer utvalget tilbake til når det er nærmere avklart hvilke selskaper og 
hvilken type kontroll det er aktuelt å foreta. 
 
Plan for selskapskontroll skal være basert på en overordnet analyse av eierskap ut 
fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Krav om overordnet analyse for 
selskapskontroll ble innført ved forskriftsendring fra 1.1.2013. Det er derfor første 
gang kontrollutvalget i Nannestad lager overordnet analyse for selskapskontroll. 
 
I regjeringens høringsnotat til den aktuelle forskriftsendringen går det frem at det 
økende antall selskaper i kommunesektoren gjør det nødvendig å prioritere mellom 
selskap, typer av selskap og bransjer som skal kontrolleres. Det er imidlertid opp til 
kontrollutvalget å bestemme hvor omfattende analysen skal være. Dette endrer 
innretningen av kontrollen med kommunens eierinteresser i selskaper i forhold til 
forrige periode. Da var utgangspunktet at det skulle gjennomføres eierskapskontroll i 
alle heleide selskaper i regionen. Eierskapskontrollen var begrenset til en vurdering 
av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten 
faktisk opererer i tråd med formålet. En vurdering av selskapets organisering, drift og 
funksjon falt utenfor kontrollen. 
Hensikten med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon om 
kommunens eierinteresser, slik at det er mulig for kontrollutvalget å prioritere arbeidet 
med selskapskontroll. Analysen skal som sagt baseres på en vurdering av risiko og 
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vesentlighet. Det er viktig å vurdere risiko knyttet til både kommunens overordnede 
eierstyring, og risikoer knyttet til ulike selskaper kommunen har eierskap i. 
 
Når det gjelder den overordnede eierstyringen, er det kommunens eiermelding som 
er utgangspunktet.  
 
Når det gjelder risiko knyttet til enkelte selskaper, kan følgende forhold være 
relevante: 

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet 

 Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør 
dette i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 

 Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler 

 Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 
 
I tillegg må utvalget vurdere hvor vesentlig det enkelte eierskap er for kommunen. Ett 
spørsmål som kan stilles i denne forbindelse er hvor vesentlig er det for kommunen 
dersom kommunens mål for eierskapet ikke nås? 
 
Hvordan kontrollen i det enkelte selskap skal legges opp, hva som skal undersøkes 
og hvor omfattende dette blir, vil kontrollutvalget beslutte i hvert enkelt selskap. 
 
Sekretariatet foreslår følgende fremdrift for dette arbeidet, gitt at plan for 
selskapskontroll skal behandles i kommunestyret innen utgangen av året: 
 
Prosess og fremdrift 
 

April Overordnet analyse – prosess og fremdrift 

Juni Sekretariatet legger frem utkast til Overordnet analyse for 
selskapskontroll. Kontrollutvalget drøfter risiko og vesentlighet 

September  Overordnet analyse vedtas 

September  Plan for selskapskontroll - utkast legges frem.  

November Plan for selskapskontroll vedtas og oversendes kommunestyret 

 
 
Følgende eierkontroller har vært foretatt i forrige perioden i Nannestad: 
Romerike krisesenter, Digitale Gardermoen (DGI), ØRI AS og ØRAS. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   
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24/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00260-7 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 21.04.2016 24/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til oppfølging 2016
2. Oversikt over saker til behandling 2016

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Tilbake til sakslisten 
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25/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00261-6 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 21.04.2016 25/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 

Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 





 


Saker til behandling 2016 


Kontrollutvalget i Nannestad kommune 


 
Møte Saker 


I hvert møte eller når 


kontrollutvalget 


bestemmer det 


 Postjournal 


 Rapportering fra revisjonen   


 Oversikt over saker til behandling og saker til oppfølging 


 Referatsaker 


 Eventuelt 


17. februar 
Kl. 08 


 


 Opplæring IPAD 


 Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder 


 Virksomhetsbesøk til Nannestad sykehjem 


 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling 


 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 


 Engasjementsbrev fra Romerike revisjon 


 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 


regnskapsrevisjon 2015 


 Selskapskontroll - ØRAS IKS 


30. mars 
Kl. 08 


 Overordnet Analyse fvl. - sekretariatet legger frem en foreløpig 


presentasjon av tjenesteområdene. Kontrollutvalget drøfter 


risikoområder og vesentlighet 


 Omvisning Nannestad sykehjem 


 Orientering fra barnevernet i Nannestad kommune 


 Habilitet i kontrollutvalget  


21. april 
Kl. 08 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 


 Bestille neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 


 Overordnet Analyse fvl. - sekretariatet legger frem en foreløpig 


presentasjon av tjenesteområdene for andre gang. Kontrollutvalget 


drøfter risikoområder 


 Overordnet analyse selskapskontroll 


15. juni 
Kl. 08 


 Overordnet Analyse fvl. - kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om 


risikoområder og vesentlighet, og prioriterer områder/tema samt 


hvordan utvalget vil jobbe med dem. Sekretariatet legger frem utkast 


til overordnet analyse. 


 Overordnet analyse selskapskontroll 


14. september   


Kl. 08 


 


 Overordnet Analyse fvl. - sekretariatet legger frem utkast til plan for 
kontroll- og tilsynsarbeidet. Plan for kontroll- og tilsynsarbeidet 
vedtas, og oversendes kommunestyret. 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 – utkast    


 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2017.  


 Rapportering fra RRI på ressurser. 







 


Møte Saker 


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  


2. november 


Kl. 08 


 Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2016 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 – vedtas 


7. desember  


Kl. 08 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017. 


2017 
 
 


  


Annet  Korrupsjonssaken 
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1 Rådmannens kommentar 
 
Nannestad kommune har i 2015 hatt en befolkningsvekst på 3,2 %.  
I sammenheng med den høye byggeaktiviteten i kommunen, gir dette 
Nannestad en 10. plass blant landets kommuner over høyest 
befolkningsvekst. Kommunen framstår som et attraktivt bosted med 
god infrastruktur, et rikt forenings- og kulturliv, og med flotte 
naturomgivelser. 
 
Nannestad kommune oppnådde i 2015 et netto driftsresultat på 32,7 
mill. kroner. Dette er drøyt 30 mill. kroner bedre enn året før. Netto 
driftsresultat utgjør med dette 4,2 % av kommunens samlede 
driftsinntekter i 2015. 
 
Driftsinntektene utgjør 778,5 mill. kroner, mens driftsutgiftene beløper 
seg til 734,1 mill. kroner. Sammenlignet med fjoråret gir dette en 4,4 % 
økning i driftsinntekter og en tilsvarende reduksjon på -1,1 % i 
driftsutgifter. Dette resulterer i et brutto driftsresultat i 2015 på 44,4 
mill. kroner, mot 3 mill. kroner i 2014.  
 
Netto finanstransaksjoner økte med 9,3 mill. kroner fra året før til 46 mill. kroner i 2015. Økningen skyldes 
først og fremst mindre avkastning på plasseringer i både rente- og aksjemarkedet, som følge av et turbulent 
år i finansmarkedene. 
  
Kommunens regnskapsmessige mindreforbruk (driftsoverskudd) etter avsetninger beløper seg til 13,3 mill. 
kroner mot et nullresultat i 2014. Overskuddet skyldes flere forhold, men hovedsakelig kan det vises til økte 
driftsinntekter, lavere lønns- og pensjonsutgifter, og ikke minst en bedret økonomistyring ute i 
tjenesteproduksjonen. 
 
Nannestad kommune har i løpet av 2015 foretatt en omfattende omorganisering med virkning fra 1. januar 
2016. Vi har redusert 21 virksomheter fordelt på tre områder ledet av kommunalsjefer, til  10 virksomheter. 
Vi mener dette gir bedre ressursutnyttelse, økonomisk kontroll og politisk styring.  
 
Sykefraværet i 2015 endte på 7,9 %. Dette er på samme nivå som det registrerte fraværet i 2014. Arbeidet 
med sykefravær pågår kontinuerlig, og det må fortsatt settes ekstra fokus på de virksomheter som har et 
høyt sykefravær. 
 
 
 
Nannestad, 18. mars 2016 
 
 
Paul Glomsaker                    Runar Nilsen 
rådmann                    økonomisjef 
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Ant 


innb.
Utv. Utv. i %


Ant 


innb.
Utv. Utv. i %


Ant 


innb.
Utv. Utv. i %


Ant 


innb.
Utv. Utv. i %


Ant 


innb.
Utv. Utv. i %


0-5 år 901 -1 -0,1 878 -23 -2,6    853 -25 -2,8    843 -10 -1,2    855 12 1,4     


6-12 år 1 152 29 2,6 1 160 8 0,7     1 164 4 0,3     1 199 35 3,0     1 221 22 1,8     


13-15 år 449 -9 -2,0 461 12 2,7     494 33 7,2     491 -3 -0,6    512 21 4,3     


16-19 år 636 -10 -1,5 628 -8 -1,3    616 -12 -1,9    594 -22 -3,6    639 45 7,6     


20-44 år 3 951 89 2,3 3 992 41 1,0     4 041 49 1,2     4 058 17 0,4     4 118 60 1,5     


45-66 år 3 074 73 2,4 3 111 37 1,2     3 216 105 3,4     3 331 115 3,6     3 482 151 4,5     


67-79 år 850 53 6,6 921 71 8,4     988 67 7,3     1024 36 3,6     1101 77 7,5     


80-89 år 282 2 0,7 290 8 2,8     271 -19 -6,6    280 9 3,3     288 8 2,9     


90 år eller eldre 67 8 13,6 64 -3 -4,5    64 0 -     62 -2 -3,1    51 -11 -17,7 


Totalt 11 362 234 2,1 11 505 143 1,3     11 707 202 1,8     11 882 175 1,5     12 267 385 3,2     


2015


Befolkningsutvikling i Nannestad fordelt på aldersgrupper per 31.12. 


20142011 2012 2013


2 Om Nannestad kommune 
 


2.1 Befolkningsutvikling 
For perioden 2011-2015 har Nannestad kommune opplevd en samlet økning i befolkningstallet på 1 139 
innbyggere. Tabellen nedenfor viser at det har vært befolkningsvekst hvert år i perioden, og at den 
sterkeste veksten var i 2015 med 3,2 %.    
 
Tabellen til høyre 
viser utviklingen i 
befolkning fordelt 
på aldersgrupper.  
I aldersgruppen 0-5 
år ser vi for første 
gang på flere år en 
positiv befolknings-
utvikling på 1,4 %. 
Antall innbyggere i 
aldersgruppen er 
på tilnærmet 
samme nivå som for 2013.  
 
Den største veksten finner vi i aldersgruppen 16-19 år, som gjennom flere år har hatt en befolknings-
nedgang. Tallene viser en vekst på 7,6 % i 2015, hvilket gir det høyeste innbyggertallet i aldersgruppen 
siden 2011. Aldersgruppen 67-79 år har vist høy årlig vekst fra og med 2011. En stadig større andel av 
befolkningen blir dermed eldre.  Størst nedgang finner vi i befolkningsgruppen 90 år eller eldre som fra 
2014 til 2015 ble redusert med 17,7 %. Dette tilsvarer en reduksjon fra 67 innbyggere i 2011 til 51 
innbyggere i 2015.   
 
 
 
 
Diagrammet til 
høyre viser  
befolkningsveksten 
i prosent for 
perioden 1951-
2015 (utvalgte år).  
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2.2 Folketilvekst, flytteaktivitet og boligbygging 
 


2.2.1 Folketilvekst 
I løpet av år 2015 har befolkningen i Nannestad økt med i overkant av 380 innbyggere. Av dette utgjør 
netto innvandring 16 %, netto innenlands innflytting 71 % og fødselsoverskudd 13 %. Netto innvandring er 
definert som personer født i utlandet av to utenlandske foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre.   
«Netto innflytting, innenlands» er definert som flytting over kommunegrenser.  
 
Tallene til høyre viser at det i 
2015 er den innenlandske 
flyttingen som i størst grad har 
påvirket befolkningsveksten i 
Nannestad.  
 
Dette er en endring fra 
tidligere, da det, foruten 2013, 
var nettoinnvandringen som 
påvirket befolkningsveksten i 
størst grad.  
 
 
 


2.2.2 Flytteaktivitet og boligbygging 
 
 
 
Diagrammet til høyre viser at 
det var stor flytteaktivitet i 
kommunen i perioden 2010-
2015. I 2015 flyttet  totalt 1 070 
personer til Nannestad, mens 
det flyttet ut 797 personer.   
 
 
 
 
 
 
 
En forklaring til den store 
innflyttingen i 2015 er at 
tilgangen på nye boliger har økt 
med 135 fullførte boliger i 2014 
og 142 fullførte boliger i 2015.  
Diagrammet til høyre viser 
boligbygging og folketilvekst i 
Nannestad for perioden 2000-
2015.   
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2.3 Næringsutvikling  
Nannestad er inne i en positiv trend når det gjelder næringsutvikling med registrering av 128 nye foretak i 
løpet av 2015. Rangeringer utarbeidet av NHO viser at Nannestad over tid ligger blant de 100 beste 
kommunene i landet når det gjelder muligheter og rammebetingelser for næringslivet. 
 
Det er etablert god dialog mellom næringslivet og kommunen, noe som blant annet innebærer jevnlige 
frokostmøter med nyttige presentasjoner og nettverksbygging. 
 
Det ble i 2015 ferdigstilt 142 boliger. Lokale entreprenører, som tiltakshavere eller som underentre-
prenører, stod bak mye av denne boligbyggingen. Det er nå stor aktivitet i næringsområdene i Moreppen 
hvor blant annet Bekken & Strøm AS skal etablere sitt hovedkontor og lager. I tillegg legges det til rette for 
arealer som vil gi muligheter for nystartede bedrifter og bedrifter i vekst. Befolkningsveksten gir grunnlag 
for nye virksomheter innen handel og service, noe som vises ved at det er etablert / under etablering nye 
dagligvarebutikker i Holter, Nannestad sentrum og Maura. 
 
 


2.4 Regionalt samarbeid 
Vårt regionale samarbeid er i størst grad knyttet til ØRU-samarbeidet hvor vi har felles løsninger i form av 
interkommunale selskaper og vertskommuneordninger for alle ØRU-kommunene knyttet til IKT, brann, 
innkjøp, voksenopplæring  og arbeidsgiverkontroll.  
 
Når det gjelder legevakt, lokalmedisinsk senter, landbrukskontor, veterinærvakt, introduksjonsklasse for 
fremmedspråklige, renovasjon, VAR, bygningskontroll og skatteinnkreving er det etablert samarbeid hvor 
enkeltkommuner deltar. For oppgaver knyttet til revisjon, kontrollutvalgssekretariat, krisesenter og 
barnevernsvakt er det etablert samarbeid som omfatter kommuner både på Øvre og Nedre Romerike. 
 
De fleste regionale samarbeid har en geografisk  utbredelse som innebærer at de må videreføres selv om 
enkelte av kommunene på Øvre Romerike skulle velge å slå seg sammen. 
 
I tillegg har kommunene utarbeidet en felles samferdselsstrategi for Øvre Romerike og avgir uttalelser til 
sentrale myndigheter i saker hvor vi har felles interesse. 
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3 Kommunens ledelse 
 


3.1 Kommunens politiske ledelse 
Nannestad kommunestyre er kommunens øverste politiske organ og består av 31 representanter.  
 
Forvaltnings- og 
økonomiutvalget (FØ) er 
tillagt de saker som i følge 
kommuneloven skal 
behandles av formann-
skapet. I tillegg utøves det 
politiske lederskapet 
gjennom 4 innstillingsutvalg; 
Helse- og omsorgsutvalget, 
Oppvekst- og kulturutvalget, 
Plan- og utviklingsutvalget 
og Klima- og miljøutvalget. 
 
 
 
 
 
 
Nedenfor følger en oversikt over den politiske sammensetningen i kommunestyret og FØ, samt en oversikt 
over politiske styre- og utvalgsledere: 
 


 
 
 


Kommunestyrets sammensetning Politiske styre- og utvalgsledere


Parti Antall Styre/utvalg Funksjon Representant


Arbeiderpartiet 9 Ordfører Hans Thue (Ap)


Høyre 6 Varaordfører Karl Henrik Laache (V)


Fremskrittspartiet 5 Leder Hans Thue (Ap)


Venstre 3 Nestleder Karl Henrik Laache (V)


Nannestad bygdeliste 3 Leder Tommy Nettum (Ap)


Senterpartiet 2 Nestleder Celine Kronen Mowincel (V)


Kristelig Folkeparti 1 Leder Karl Henrik Laache (V)


Miljøpartiet de grønne 1 Nestleder Anne K. Løvås (Ap)


Sosialistisk Venstreparti 1 Leder Karl Arne Leivestad (SP)


Nestleder Iver Morgan Granerud (Ap)


Leder Kristin Antun (MDG)


Forvaltnings- og økonomiutvalg (FØ) Nestleder Ørn Terje Foss (SV)


Parti Antall


Arbeiderpartiet 2


Høyre 2


Fremskrittspartiet 1


Venstre 1


Kristelig Folkeparti 1


Klima- og 


miljøutvalget


Kommunestyret


Forvaltnings- og 


økonomiutvalg (FØ)


Helse- og 


omsorgsutvalget


Oppvekst- og 


kulturutvalget


Plan- og 


utviklingsutvalget


Nannestad kommunestyre 







ÅRSRAPPORT 2015 


 


         8 


 


3.2 Kommunens administrative ledelse og organisasjon 
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og står ansvarlig overfor kommunestyret for hele 
den kommunale virksomheten.  Rådmannens viktigste oppgaver er å: 
 


 legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet 


 styre og utvikle forvaltning, tjenester og tilbud 


 styre og utvikle organisasjonen. 
 
Rådmannens ledergruppe besto i 2015 av: 


 


Funksjon Navn 


Rådmann Paul Glomsaker 


Kommunalsjef for stabs- og støtteområde Kjetil Kokkim 


Økonomisjef Runar Nilsen 


Kommunalsjef for oppvekst og kultur Anne Bergem 


Kommunalsjef for helse og omsorg Kari Homble 


Kommunalsjef for teknisk Rune Storstein 


 
 
Organisasjonskartet for Nannestad kommune følger nedenfor: 
 
 
 


 
 
 
 
 
Det er i løpet av 2015 foretatt en omorganisering av Nannestad kommune med virkning fra 1. januar 2016. 
 
Ny organisasjonsmodell vil innebære at rådmannens ledergruppe består av 2 stabssjefer, en stabssjef for 
økonomi og styring og en stabssjef for organisasjon og utvikling. I tillegg vil virksomhetene bli ledet av 10 
virksomhetsledere.    
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Årsberetningen  
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4 Økonomiske resultater 
 


4.1 Driftsregnskapet 
Regnskapet for 2015 viser et positivt resultat og utgjør et mindreforbruk på 13,3 mill. kroner etter 
avsetninger i driftsregnskapet.  
 
God økonomistyring i områdene, økte inntekter og lavere lønns- og pensjonsutgifter enn budsjettert bidro 
til et brutto driftsresultat på 44,4 mill. kroner og et netto driftsresultat på 32,7 mill. kroner. Resultatene 
framkommer i tabellen under. 
 


 
 
 
Utvalgte finansielle nøkkeltall med tilhørende beskrivelse framgår i tabellene nedenfor. Nærmere analyse 
og kommentar til tallene følger i delkapitlene under. 
 


 
 
 
 
 


Økonomisk hovedoversikt drift Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap


Vedtatt 


budsjett


Justert 


budsjett


(1000 kr) 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015


Statlig rammeoverføring 235 997         264 641         277 564         289 079         293 940           292 161         292 161         


Skatt 221 085         236 282         249 304         256 511         273 585           271 500         271 500         


Andre driftsinntekter 155 775         168 313         191 171         199 842         211 000           165 891         185 195         


Sum driftsinntekter 612 857         669 236         718 039         745 432         778 525           729 552         748 856         


Lønn- og sosiale utgifter 357 842         384 986         413 441         455 285         454 450           467 617         468 514         


Andre driftsutgifter 196 243         224 450         228 531         255 708         245 333           224 742         237 316         


Avskrivninger 25 636           26 925           29 324           31 415           34 314             29 463           29 463           


Sum driftsutgifter 579 721         636 361         671 296         742 409         734 097           721 822         735 293         


Brutto driftsresultat 33 136           32 875           46 743           3 023             44 428             7 730             13 563           


Renteutgifter 23 914           24 054           26 903           24 792           24 296             25 400           25 406           


Renteinntekter 9 274             12 820           19 735           16 072           6 971                9 432             9 432             


Avdrag på lån 25 041           26 484           25 389           28 132           28 879             25 300           25 300           


Mottatte avdrag 290                 216                 186                 143                 206                   200                 200                 


Eksterne finanstransaksjoner 39 391           37 502           32 371           36 709           45 998             41 068           41 074           


Motpost avskrivninger 25 636           26 925           29 324           31 415           34 314             29 463           29 463           


Netto driftsresultat 19 381           22 298           43 696           -2 271            32 744             -3 875            1 952             


Avsetning til (-)/bruk av fond (+) -7 254            -20 665         -21 563         2 271             -19 435            3 875             -1 952            


Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) -12 127         -1 633            -22 133         0 -13 309            0 0


Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap


Finansielle nøkkeltall 2011 2012 2013 2014 2015 Anbefalte mål


Fra driftsregnskapet


Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i % av driftsutgifter 78,8 % 78,7 % 78,5 % 73,5 % 77,3 %


Lønn- og sosiale utgifter i % av driftinntekter 58,4 % 57,5 % 57,6 % 61,1 % 58,4 %


Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter 5,4 % 4,9 % 6,5 % 0,4 % 5,7 %


Netto renter og avdrag i % av driftsinntekter 6,4 % 5,6 % 4,5 % 4,9 % 5,9 % 3 % (maks)


Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 3,2 % 3,3 % 6,1 % -0,3 % 4,2 % 1,75 % (minst)


Fra balanseregnskapet


Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter (kostra) 12,7 % 16,2 % 15,6 % 17,0 % 17,2 % 5 % (minst)


Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter (kostra) 105,1 % 103,1 % 103,0 % 101,6 % 103,6 % 100 % (maks)


Fra investeringsregnskapet


Finansiering av investeringer ved bruk av lån 83,7 % 87,7 % 76,9 % 83,6 % 88,9 %


Egenfinansiering av investeringer 16,3 % 12,3 % 23,1 % 16,4 % 11,1 %
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Over tid har driftsutgiftene hatt en relativt høyere vekst enn driftsinntektene i Nannestad kommune. I 2015 
har imidlertid inntektsveksten vært høyere enn utgiftsveksten. Dette skisseres i grafen under. En sunn 
økonomisk utvikling forutsetter at kommunen ikke bruker mer enn det ressurstilgangen tillater, og da må 
veksten i driftsutgiftene over tid være lavere enn veksten i driftsinntektene. 
 


 
 
For å sikre en forsvarlig formuesforvaltning, har teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefalt at netto 
driftsresultat i prosent av driftsinntektene er minst 1,75 % (3 % før 2014). Som tidligere nevnt, ble netto 
driftsresultat på 32,7 mill. kroner for Nannestad kommune i 2015, og utgjør 4,2 prosent av kommunens 
driftsinntekter. Opprinnelig budsjettert netto driftsresultat for 2015 var på -0,5 %.  
 
 


Finansielle nøkkeltall Beskrivelse


Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i % av driftsutgifter Viser hvor stor andel av driftsutgiftene som finansieres av 


skatt og rammetilskudd.


Lønn- og sosiale utgifter i % av driftinntekter Viser hvor stor andel av lønn- og sosiale utgifter som 


finansieres av driftsinntektene.


Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter Viser hva kommunen sitter igjen med av inntekter etter at 


driftsutgiftene er trukket fra. Ekskluderer renter og avdrag.


Netto renter og avdrag i % av driftsinntekter Viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet 


opp til tilbakebetaling av lån.


Netto driftsresultat i % av driftsinntekter Viser hva kommunen sitter igjen med av inntekter etter at 


alle utgifter er trukket fra. Med andre ord, hva som er 


disponibelt til investeringer og avsetninger.


Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter (kostra) Viser hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin 


løpende drift.


Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter (kostra) Viser hvor mye av kommunens gjeld som betjenes av 


kommunens driftsinntekter.


Finansiering av investeringer ved bruk av lån Viser hvor stor andel av utgiftene knyttet til investeringer i 


bygg og anlegg mv.,som finansieres ved bruk av lån.


Egenfinansiering av investeringer Viser hvor stor andel av utgiftene knyttet til investeringer i 


bygg og anlegg mv.,som er egenfinansierte.


Fra driftsregnskapet


Fra balanseregnskapet


Fra investeringsregnskapet
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Nannestad kommune har store investeringsbehov framover, og bør ha en høy egenfinansiering av 
investeringene. For å kunne øke investeringsnivået uten for sterk økning av gjelden, er det nødvendig at 
netto driftsresultat holder seg høyere enn det anbefalte nivået på 1,75 %. 
 


 
 
 


4.1.1 Driftsinntekter 
Kommunens samlede driftsinntekter eksklusive finansinntekter utgjorde 778,5 mill. kroner i 2015. Dette er 
en økning på 33,1 mill. kroner, tilsvarende 4,4 % fra 2014. Sett mot justert budsjett 2015 viser regnskapet 
merinntekter på 29,7 mill. kroner.   
 
Figuren til høyre viser de 
ulike inntektsartene sin 
andel av driftsinntektene fra 
størst til minst.  
 
Rammetilskudd fra staten, 
samt inntekts- og 
formuesskatt er de største 
inntektskildene og utgjør 
om lag 72,9 % av de totale 
driftsinntektene i 2015. 
 
Andre driftsinntekter utgjør 
27,1 % av driftsinntektene. 
 
 
Skatteinntekter og rammetilskudd utgjør i sum kommunens frie inntekter. Det vil si at inntektene kan 
disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. 
 
Nannestad kommunes frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ble i 2015 på 567,5 mill. kroner, og tilsvarer 
en økning på 4 % fra 2014. Dette er 3,9 mill. kroner høyere enn justert budsjett. 
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Statlig rammetilskudd 
Rammetilskuddet fra staten er den største inntektsposten for kommunen (37,8 %). Rammetilskuddet økte 
fra 289,1 mill. kroner til 293,9 mill. kroner i 2015, en økning på 4,8 mill. kroner (1,7 %). Økningen inkluderer 
inntektsutjevning på 23,8 mill. kroner.  
 
Inntektsutjevningsordningen er en kompensasjonsordning for kommuner med lave skatteinntekter. 
Ordningen fungerer slik at kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet, får utbetalt 
inntektsutjevnende tilskudd i tillegg til rammetilskudd. Kommuner med skatteinntekter over 
landsgjennomsnittet vil i motsatt tilfelle få et trekk. Skatteinntektene per innbygger i Nannestad er svake og 
utgjør 87,1 % av landsgjennomsnittet i 2015.   
 
Skatt 
Samlet skatteinngang til Nannestad kommune var på 273,6 mill. kroner i 2015 og innebærer en vekst på  
6,7 % i forhold til 2014. Inngangen er 2,1 mill. kroner over justert budsjett. Skatt per innbygger økte til drøyt 
23 000 kroner i 2015. 
 


 
 
Skatteinngangen for kommunene i Norge ble på 136,6 mrd. kroner, tilsvarende en skattevekst på 6,0 %. 
Skatteveksten for Akershus var på 6,2 %. Skatteveksten for de siste fem årene er illustrert nedenfor. Grafen 
viser at Nannestad kommune de siste to årene har hatt en skattevekst som er høyere enn Akershus- og 
landsnittet. 
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Andre driftsinntekter 
Andre driftsinntekter består av brukerbetalinger, andre salgs- og leieinntekter, samt overføringer. Andre 
driftsinntekter hadde en vekst på 5,6 % i forhold til regnskapet 2014.  
 
I forhold til justert budsjett viser andre driftsinntekter en merinntekt på 25,8 mill. kroner. Inntektsøkningen 
skyldes blant annet merinntekter på områdene, økning i refusjoner fra andre kommuner, leieinntekter, 
samt ulike statstilskudd. Statlige overføringer inkluderer økte midler til blant annet tilbud om øyeblikkelig 
hjelp døgnopphold, dagaktivitetstilbud for personer med demens, voksenopplæring, samt flyktninge- og 
integreringstilskudd. Det har også vært inntektsøkninger knyttet til behandlingsgebyr etter plan- og 
bygningslov, arealplaner, oppmålingsforretning, og tilknytningsgebyr for vann og kloakk. 
 
Avvik i forhold til budsjettrammer er nærmere beskrevet i avsnittene om tjenesteområdene. 
 
Posten utgjorde 27,1 % av de totale driftsinntektene til kommunen i 2015, og utgjør en stadig økende andel 
av kommunens inntekter. Totalt var andre driftsinntekter på 211 mill. kroner i 2015, mot 199,8 mill. kroner 
i 2014.  
 


4.1.2 Driftsutgifter 
Kommunens samlede driftsutgifter eksklusive finansutgifter utgjorde 734,1 mill. kroner i 2015. Dette er en 
reduksjon på 8,3 mill. kroner tilsvarende -1,1 % fra 2014. I forhold til justert budsjett viser regnskapet 1,2 
mill. kroner i lavere utgifter. Figuren under viser forholdet mellom de ulike utgiftsartene. 
 


 
Lønnskostnadene var på 357,6 mill. kroner i 2015. Dette er en økning på 2,3 mill. kroner i forhold til 2014, 
og utgjør 0,7 %. Lønnsoppgjøret i kommunalt tariffområde hadde en årslønnsvekst på 3,2 % fra 2014 til 
2015. 
 
De sosiale utgiftene består i hovedsak av pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Sosiale utgifter ga et 
mindreforbruk på 3,2 mill. kroner eller -3,2 % i 2015. Dette skyldes at de faktiske pensjonskostnadene i 
2015 ble lavere enn budsjettert. 
 
Samlet utgjorde lønns- og sosiale utgifter 61,9 % av de totale driftsutgiftene i 2015, en reduksjon på  
-0,2 % sammenlignet med regnskapet for 2014. Totalt utgjør denne posten 454,5 mill. kroner i 2015. 
 







ÅRSRAPPORT 2015 


 


         15 


 


Andre driftsutgifter består av overføringer og fordelte utgifter, kjøp av varer og tjenester som inngår i 
egenproduksjon (f.eks. kjøp av vikartjenester, forbruks- og bygningsmateriell, skyss for skoleelever), samt 
kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon (f.eks. kjøp av tjenester fra private, 
interkommunale selskaper, revisjon og legevakt). 
 
Andre driftsutgifter hadde en samlet reduksjon på -4,1 % i forhold til regnskapet 2014. Dette har 
sammenheng med at utgiftene til kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon ble 
redusert i 2015 med -3,1 %. Store poster innenfor denne artsgruppen er tilskudd til private barnehager og 
kjøp av sykehjemsplasser. 
 
Totalt var andre driftsutgifter på 245,3 mill. kroner i 2015, mot 255,7 mill. kroner i 2014. Posten utgjorde 
33,4 % av de totale driftsutgiftene til kommunen i 2015. 
 
Figuren nedenfor viser netto utgifter for 2015 fordelt på områdene. Utdypende kommentarer følger under 
hvert tjenesteområde. 
 


 
 


4.1.3 Eksterne finanstransaksjoner 
Eksterne finanstransaksjoner viser en netto finansutgift på 46 mill. kroner, en økning på 9,3 mill. kroner mot 
2014.  
 
Ved utgangen av 2015 utgjorde netto renter og avdrag i prosent av driftsinntekter 5,9 %, mot 4,9 % i 2014. 
Det vil si at 5,9 % av inntektene til kommunen har gått med til å betjene netto renter og avdrag. 
Telemarksforskning angir at dette maksimalt bør utgjøre 2-3 %. Minimumsavdrag og lavt rentenivå på 
innlån bidrar fortsatt til å holde netto finans på et rimelig lavt nivå. Positiv avkastning på plasseringene er 
også en viktig bidragsyter. 
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Sum renteutgifter utgjorde 24,3 mill. kroner, drøyt 0,5 mill. kroner mindre enn året før. Avdragene utgjorde 
28,9 mill. kroner i 2015 mot 28,1 mill. kroner i 2014. Kommunestyret har vedtatt å betale avdrag som 
tilsvarer minimumsreglene i kommuneloven, altså at gjelden som minimum skal nedbetales i takt med 
kapitalslitet (k-sak 43/09). Utviklingen i kommunens rente- og avdragsutgifter er vist under. 
 


 
 
Renteinntekter og avkastning på kommunens plasseringer beløp seg til 7 mill. kroner i 2015. I 2014 var 
beløpet 16,1 mill. kroner. Nedgangen skyldes først og fremst mindre avkastning på plasseringer i både 
rente- og aksjemarkedet, som følge av et turbulent år i finansmarkedene. 
 
Renteinntektene i 2015 består hovedsakelig av renter av formidlingslån (startlån), samt konvertering av 
fastrentelånene i Husbanken til flytende vilkår (underkurs). Tabellen nedenfor viser kommunens 
finansplasseringer, samt avkastningen innenfor og fordelingen mellom de ulike aktivaklassene. 
 







ÅRSRAPPORT 2015 


 


         17 


 


 
 
Samlet avkastning på kommunens finansplasseringer var i 2015 på drøyt 1 % eller 2,9 mill. kroner. Dette er 
10,4 mill. kroner lavere avkastning sammenlignet med tallene for 2014, og 5,6 mill. kroner lavere enn 
opprinnelig budsjett. Det vises til utdypende kommentarer i særskilt finansrapportering for 2015. 
 


4.1.4 Avsetninger til og bruk av fond 
Samlede avsetninger utgjorde 26,3 mill. kroner og bruk av avsetninger utgjorde 6,9 mill. kroner. 
 
Det er overført 1,3 mill. kroner til investeringsregnskapet. Videre er det avsatt 13,9 mill. kroner til 
disposisjonsfond, blant annet avsetning av fjorårets udisponerte resultat på netto 4,4 mill. kroner og en 
andel av premieavviket på 9,2 mill. kroner. Det er avsatt 11,1 mill. kroner til bundne driftsfond. Årets 
avsetninger til bundne fond gjelder blant annet avsetning til selvkostfond og Husbankens låne- og 
støtteordninger. 
 
I forbindelse med bruk av avsetninger, er 5 mill. kroner brukt av disposisjonsfondet til premieavvik og 
tilskudd til Nannestad kirkelige fellesråd (k-sak 84/15) og ulike idrettslag (k-sak 92/14). Bruk av bundne fond 
gjelder i hovedsak overføring av øremerkede midler fra 2014 til 2015, samt midler til voksenopplæringen. 
Samlet utgjorde dette 1,9 mill. kroner og er brukt til å finansiere driftstiltak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Plasseringer Avkastning 2015


(kr)


Avkastning 2015


(%)


Markedsverdi


31.12.2015


Andel


(%)


Kommentar


Danske Bank 1 491 948 1,82 % 24 986 947 9,18 %


Nordea 4 530 1,89 % 372 612 0,14 %


Sum bankinnskudd 1 496 478 1,82 % 25 359 560 9,32 %


Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon 19 597 0,36 % 5 465 576 2,01 %


KLP Obligasjon Global II -34 043 -0,68 % 4 965 957 1,82 % Tegnet 27.11.2015


KLP Pengemarked 40 938 0,14 % 30 040 938 11,04 % Tegnet 27.11.2015


KLP Statsobligasjon -15 712 -0,16 % 9 984 288 3,67 % Tegnet 27.11.2015


Nordea Kreditt 9 874 0,02 % 51 301 456 18,85 %


Nordea Likviditet OMF -109 126 -0,86 % 12 534 639 4,61 %


Nordea Likviditet Pensjon 40 275 0,08 % 49 028 851 18,02 %


Nordea Norsk Kredittobligasjon I -21 874 -0,10 % 21 342 281 7,84 %


Pareto Høyrente -175 817 -1,15 % 15 175 620 5,58 %


Storebrand Norsk Kreditt IG 20 -7 273 -0,12 % 5 939 640 2,18 %


Storebrand Rente+ -38 458 -1,76 % 2 150 754 0,79 %


Sum rentefond -291 620 -0,18 % 207 929 999 76,41 %


Nordea Stabil Avkastning 377 980 2,99 % 13 006 258 4,78 %


Sum kombinasjonsfond 377 980 2,99 % 13 006 258 4,78 %


KLP AksjeGlobal Indeks II 253 239 2,23 % 11 609 030 4,27 %


Nordea Stabile Aksjer Global 982 136 7,42 % 14 217 846 5,22 %


Skagen Global 74 353 4,19 % 0 0,00 % Innløst 21.08.2015


Sum aksjefond 1 309 728 4,97 % 25 826 876 9,49 %


Sum 2 892 567 1,02 % 272 122 692 100 %
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4.2 Balanseregnskapet 
Balansen viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler, og hvordan eiendelene (anleggs- og 
omløpsmidler) er finansiert med egenkapital og gjeld. Summen av eiendelene skal således være lik summen 
av egenkapitalen og gjelden. Hovedoversikt over balanseregnskapet er vist i tabellen under. 
 


 
 


4.2.1 Eiendeler 
Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på 1,9 mrd. kroner ved utgangen av 2015, 113,8 mill. kroner 
høyere enn 2014. 
 
Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste 
eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler o.l. Tabellen over viser at verdien av 
anleggsmidlene er økt med 125,4 mill. kroner fra 2014 til 2015. Økningen i aktiverte investeringer i faste 
eiendommer og anlegg utgjør 78,7 mill. kroner. I tillegg kommer økt beholdning av aksjer og andeler med 
1,3 mill. kroner, økning i pensjonsmidler med 44,9 mill. kroner, og økning av utlån med 4,1 mill. kroner.  
 
Kommunens pensjonsmidler utgjør de midlene som kommunen gjennom pensjonsselskapene Kommunal 
Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse har til disposisjon for dekning av løpende pensjonsutgifter.  
 
Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, obligasjoner, bankinnskudd o.l. Samlede 
omløpsmidler ble redusert med 11,6 mill. kroner fra 2014 til 2015. Kortsiktige fordringer økte med drøyt 6 
mill. kroner, mens premieavviket ble redusert med 4,9 mill. kroner. Premieavviket representerer framtidige 
pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7-12 år.  
 


Balanseregnskapet Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap


(1000 kr) 2011 2012 2013 2014 2015


Eiendeler


Anleggsmidler 1 146 319     1 247 637     1 342 696     1 429 587     1 555 025     


Faste eiendommer og anlegg 619 373         660 796         698 857         719 784         798 471         


Utstyr, maskiner og transportmidler 18 210           18 611           22 361           22 868           19 304           


Utlån 28 786           36 242           39 498           50 984           55 097           


Aksjer og andeler 11 166           11 213           12 419           13 725           15 054           


Pensjonsmidler 468 784         520 775         569 561         622 226         667 099         


Omløpsmidler 401 796         302 654         351 361         390 692         379 064         


Kortsiktige fordringer 30 864           43 799           45 357           52 854           58 640           


Premieavvik 25 069           38 497           40 580           52 740           47 798           


Aksjer og andeler 7 881             27 588           34 518           38 996           38 833           


Obligasjoner 39 664           17 978           50 110           50 298           65 024           


Kasse, postgiro, bankinnskudd 298 318         174 792         180 796         195 804         168 769         


Sum eiendeler 1 548 115     1 550 291     1 694 057     1 820 279     1 934 089     


Egenkapital og gjeld


Egenkapital 17 354           21 596           34 369           46 667           123 852         


Disposisjonsfond 71 646           102 047         104 602         119 365         126 660         


Bundne driftsfond 22 622           23 893           27 918           26 206           35 446           


Ubundne investeringsfond 62 498           62 498           62 498           62 498           62 498           


Bundne investeringsfond 1 667             993                 304                 1 481             5 387             


Regnskapsmessig mindreforbruk 12 127           1 633             22 133           0 13 309           


Regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0 0


Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 0 0 0


Udekket i investeringsregnskapet -16 281         -4 209            -335               0 -1 810 


Endret regnskapsprinsipp -5 265            -5 265            -5 266            -5 266            -5 266 


Kapitalkonto -131 660       -159 994       -177 484       -157 618       -112 372       


Langsiktig gjeld 1 347 740     1 415 726     1 553 361     1 659 321     1 699 056     


Kortsiktig gjeld 183 021         112 969         106 327         114 290         111 181         


Sum egenkapital og gjeld 1 548 115     1 550 291     1 694 057     1 820 279     1 934 089     
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Bokført verdi av kommunens obligasjoner per utgangen av 2015 var på 65 mill. kroner, mens kommunens 
kasse og bankinnskudd var på 168 mill. kroner. Det er nødvendig med kontinuerlig oppmerksomhet på 
likviditetsstyringen, for at kommunen til enhver tid skal ha tilstrekkelig med likvide midler til å dekke sine 
forpliktelser/utbetalinger. 
 


4.2.2 Egenkapital 
Bokført egenkapital i 2015 var på totalt 123,8 mill. kroner, som er 77,2 mill. kroner høyere enn i 2014. Av 
den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond 126,7 mill. kroner og bundne driftsfond 35,4 mill. 
kroner. Kapitalkontoen viser i hovedsak kommunens egenfinansiering av anleggsmidlene. Kontoen er 
negativ med 112,4 mill. kroner i 2015 mot minus 157,6 mill. kroner ved utgangen av 2014.  
 


Samlet disposisjonsfond utgjør 17,2 % av driftsinntektene i 2015 mot 17 % i 2014. Disposisjonsfond er 
oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet, og 
indikatoren kan si noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. KS 
anbefaler at disposisjonsfondet minst bør utgjøre 5 % av driftsinntektene. 
 


 
 
 
Tabellen under viser utviklingen i kommunens likviditet og soliditet.   
 


 
 
Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og gir uttrykk for kommunens likvide 
situasjon. Kommunen må ha en viss likviditetsreserve siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme 
tid. Størrelsen på denne beholdningen vil variere gjennom året, og er avhengig av størrelsen på 
utbetalinger og innbetalinger.  
 


Likviditet og soliditet 2011 2012 2013 2014 2015


Arbeidskapital          218 775          189 685          245 034          276 402          267 883 


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


Egenkapitalandel 1,1 % 1,4 % 2,0 % 2,6 % 6,4 %
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Likviditetsgraden forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser, og er forholdet 
mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Normen for god likviditetsgrad er at omløpsmidler delvis bør være 
finansiert av langsiktig kapital. Omløpsmidlene bør derfor være større enn den kortsiktige gjelden. 
Normtallet på god likviditet er satt til 2. 
 
Soliditet er et uttrykk for kommunens evne til å tåle fremtidig underskudd eller tap. Når man vurderer 
soliditet ser man på hvor stor andel av kommunens eiendeler som er finansiert med egenkapital og hvor 
stor andel som er finansiert med lånte midler. Egenkapitalandelen sier noe om hvor mye egenkapital det er 
i forhold til kommunens eiendeler. 
 
Både likviditetsgraden og egenkapitalprosenten har vist en positiv tendens de senere år. I løpet av 2015 har 
derimot arbeidskapitalen blitt redusert med 8,5 mill. kroner. 
 
I de kommunale regnskapsforskriftene er det ikke fastsatt krav/anbefalinger med hensyn til hvor stor 
egenkapitalprosenten, likviditetsgraden og arbeidskapitalen bør være. Man bør imidlertid være observant 
på utviklingen i disse indikatorene. Betydelige låneopptak over tid vil forverre soliditeten og kan føre til 
svekket nivå på tjenesteproduksjonen. 
 


4.2.3 Gjeld 
Nannestad kommunes samlede langsiktige gjeld består av pensjonsforpliktelser, lånegjeld knyttet til 
investeringer og innlånte midler fra Husbanken til videre utlån (startlån). Ved utgangen av 2015 utgjorde 
den langsiktige gjelden nærmere 1,7 mrd. kroner, en økning på rundt 40 mill. kroner fra året før.  
 
Kommunens pensjonsforpliktelser utgjør 824 mill. kroner av den langsiktige gjelden. Dette er den bokførte 
summen av de fremtidige pensjonskostnadene som kommunen er forpliktet til å dekke for sine nåværende 
og tidligere ansatte. Begrepet må ikke forveksles med begrepet pensjonsmidler som inngår under 
balanseposten anleggsmidler. 
 
Nannestad kommune har over tid vært blant kommunene i Akershus med høyest lånegjeld, regnet både 
per innbygger og som andel av sum driftsinntekter. Ved utgangen av 2015 utgjorde kommunens lånegjeld 
knyttet til investeringer i bygg og anlegg 875 mill. kroner. Lånegjelden økte med 15,5 mill. kroner fra 2014.  
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Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og 
ubrukte lånemidler. I prosent av brutto driftsinntekter utgjør netto lånegjeld 103,6 % i 2015, mot 101,6 % i 
2014. Gjennomsnittet i Akershus ligger på 87,8 %. I følge KS må en gjeldsgrad over 100 % anses som 
risikabelt, med tanke på å kunne videreføre tjenestetilbudet ved økt rente. 
 


 
 
Netto lånegjeld per innbygger utgjør 66 150 kroner, sammenlignet med 61 650 kroner i 2014. Snittet i 
Akershus er på 59 670 kroner. Grafen nedenfor viser lånegjelden, samt utviklingen i prosent per innbygger i 
Nannestad kommune. 
 


 
 
 







ÅRSRAPPORT 2015 


 


         22 


 


Kommunens høye gjeld utgjør en sterkt begrensende faktor for kommunens økonomiske handlefrihet. Med 
høy lånegjeld er kommunen også sterkt eksponert for variasjoner i rentene. Det vil fortsatt være nødvendig 
å begrense investeringene og dermed låneopptakene. Hensikten er i første rekke å få de årlige rente- og 
avdragskostnadene redusert, slik at finanskostnadene som følge av renteøkning og nye investeringer i bygg 
og anlegg ikke øker ytterligere på bekostning av den løpende driften. 
 
Garantiansvar 
Nannestad kommunes garantiansvar per utgangen av 2015 utgjorde 34,6 mill. kroner. Samlet garantiansvar 
er redusert med 5,3 mill. kroner fra forrige år. 
 
Spesifisert oversikt over garantibeløpene framgår som note 3 til regnskapet for 2015. Risikoen 
(sannsynligheten for realisering) anses som moderat, sett i forhold til hvilke type virksomheter det er gitt 
garanti for. 
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4.3 Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet er en oversikt over utgiftene knyttet til investeringer i bygg og anlegg, utlån av 
etableringslån, kjøp og salg av eiendommer mv., samt hvordan utgiftene til disse formålene er dekket.  
 


 
 
Investeringsutgifter i 2015, eksklusiv finanstransaksjoner, ble 99,3 mill. kroner. Gjennomsnittlig årlig 
investeringsnivå de siste 5 årene har vært på 68,5 mill. kroner.  Investeringsnivået i 2015 er dermed noe 
høyere enn gjennomsnittet for de siste 5 årene. 
 


 
 
Grafen under viser kommunens finansieringsbehov. Av et samlet finansieringsbehov på 102 mill. kroner i 
2015, ble 89,1 mill. kroner finansiert ved bruk av lån. Dette tilsvarer 88,9 % av sum finansiering. 
Egenfinansieringen består av avdragsinntekter, ,momskompensasjon, tilskudd og refusjoner, salg av 
driftsmidler og fast eiendom, overføring fra driftsregnskapet, og bruk av fond. 
 


Investeringsregnskapet Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap


(1000 kr) 2011 2012 2013 2014 2015


Investeringsinntekter 6 897 1 629 2 806 14 475 19 263


Investeringsutgifter 52 072 54 605 76 284 60 034 99 278


Finansieringstransaksjoner 9 932 30 685 20 411 21 859 22 016


Finansieringsbehov 55 107 83 661 93 889 67 418 102 031


Finansiert slik:


Bruk av lån 32 485 69 816 71 915 56 365 89 057


Mottatte avdrag på utlån 2 956 2 795 4 333 4 243 8 264


Salg av aksjer og andeler 48 664 0 0 0


Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0


Overføringer fra driftsregnskapet 3 336 5 440 7 914 1 000 1 300


Bruk av disposisjonsfond 0 74 8 703 5 655 1 600


Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0


Bruk av bundne fond 0 794 689 155 0


Sum finansiering 38 825 79 583 93 554 67 418 100 221


Udekket/udisponert -16 282 -4 078 -335 0 -1 810
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I tabellene nedenfor følger en skjematisk oppstilling over investeringene i Nannestad kommune i 2015. Den 
første tabellen viser de samlede investeringene for hele kommunen, mens den andre tabellen viser 
tilsvarende investeringer på selvkostområdene avløp og vann.  
 


  


Prosjektnr. Prosjektnavn Vedtatt budsjett 


2015


Justert budsjett 


2015


Regnskap hittil i år Avvik


justert budsjett


1204 DATAINVESTERINGER 500 000                          149 000                          629 734                                -480 734                        


2011 NATURSTI MED BENKER OG LAVVO, MAURA SKOLE -                                  -                                  65 621                                   -65 621                          


2646 BARNEHAGEPLASSER 2015 1 000 000                      -                                  -                                         -                                  


5550 NANNESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD 2013 -                                  514 000                          -                                         514 000                          


5551 NANNESTADKIRKELIGE FELLESRÅD 2015 1 000 000                      1 000 000                      1 241 938                             -241 938                        


6101 GANG- / SYKKELVEGER ÅSVEGEN -                                  3 132 000                      3 114 558                             17 442                            


6105 ØVRIGE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK (AKSJON SKOLEVEG, MM) -                                  309 000                          308 710                                290                                  


6140 GATELYS -                                  1 124 000                      -                                         1 124 000                      


6204 SVØMMEBASSENG PRESTÅSEN SKOLE -                                  -                                  348 405                                -348 405                        


6215 UTVIDELSE NANNESTAD UNGDOMSSKOLE 3 000 000                      4 800 000                      5 600 114                             -800 114                        


6255 MAURA SKOLE - OMBYGGING -                                  61 000                            121 109                                -60 109                          


6256 MAURA SKOLE - FLERBRUKSHALL/KLASSEROM -                                  679 000                          -2 273 768                           2 952 768                      


6264 PÅBYGGING KOMMUNEHUSET -                                  2 008 000                      2 020 190                             -12 190                          


6268 AVLASTNINGS-/OMSORGSBOLIG -                                  -5 000 000                     -9 799 174                           4 799 174                      


6273 KJØP AV FLYKTNINGEBOLIG -                                  4 569 000                      6 671 987                             -2 102 987                     


6276 ENØK 2015 1 000 000                      700 000                          567 187                                132 813                          


6277 BYGNINGSUTVIKLING HMS 2015 2 000 000                      1 600 000                      1 420 891                             179 109                          


6278 NY KULTURDEL KOMMUNEHUSET -                                  -                                  516 093                                -516 093                        


6281 OMBYGGING MYRSTAD 12 TIL UTLEIEBOLIGER -                                  -                                  459 118                                -459 118                        


6291 GRÅBEINSTIGEN OMSORGBOLIGER MM -                                  -                                  2 923 252                             -2 923 252                     


6900 SALG KOMM. EIENDOMMER - INV.PLAN -                                  -                                  625                                        -625                                


6901 SALG KOMM. EIENDOMMER - BOLIG -                                  -                                  -8 925                                   8 925                              


7010 KLP 1 000 000                      1 300 000                      1 328 664                             -28 664                          


19 250 000                    33 684 000                    32 792 980                           891 020                          


14 374 000                    30 821 000                    36 311 465                           -5 490 465                     


43 124 000                    81 450 000                    84 360 773                           -2 910 773                     


8000 STARTLÅN -                                  -                                  -                                         -                                  


8001 UTLÅN -                                  -                                  -                                         -                                  


8100 MVA.KOMPENSASJON -1 900 000                     -                                  -                                         -                                  


8888 FINANSIERING AV INVESTERINGER -41 224 000                  -81 450 000                  -84 360 773                         2 910 773                      


-43 124 000                  -81 450 000                  -84 360 773                         2 910 773                      


Sum investeringer -                                  -                                  -                                         -                                  


Investeringsregnskap per 31.12.2015


Selvkostområde - Avløp


Selvkostområde - Vann


Sum investeringer


Sum finansiering


Nannestad kommune
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Nedenfor følger en kort kommentar til utvalgte investeringsprosjekter. 
 
Prosjekt 1204 - Datainvesteringer 
Avviket skyldes rebudsjettering av nærmere 1,1 mill. kroner i 2015 (jfr. k-sak 120/15). Beløpet vil bli 
overført fra prosjekt 8888 – Finansiering av investeringer i løpet av 2016.  
 
Prosjekt 6125 – Kloakkering Eltonåsen – Langerud Etappe II, og prosjekt 6162 – Vann Melbybyen 
Merforbruket på disse prosjektene skyldes i hovedsak endringsmeldinger. 
 
Prosjekt 6256 – Maura skole – flerbrukshall/klasserom 
Merinntektene skyldes spillemidler på 3 mill. kroner. 
 
Prosjekt 6268 – Avlastnings-/omsorgsbolig 
Merinntektene skyldes Husbankmidler på 11,3 mill. kroner. 
 
Prosjekt 6291 – Gråbeinstigen omsorgsboliger 
Gjelder i hovedsak prosjekteringskostnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Prosjektnr. Prosjektnavn Vedtatt budsjett 


2015


Justert budsjett 


2015


Regnskap hittil i år Avvik


justert budsjett


6111 KLOAKKERING NANNESTAD ALDERSPENSJONAT -                                  -                                  43 473                                   -43 473                          


6134 OMLEGGING LEDNINGSNETT REINSDYRVEGEN 1 -                                  -                                  9 570                                     -9 570                             


Sum prosjekter utenfor hovedplan -                                  -                                  53 043                                   -53 043                          


6116 KLOAKKERING VOLLAUGMOEN -                                  110 000                          109 858                                142                                  


6118 KLOAKKERING ELTONÅSEN - LANGERUD ETAPPE I -                                  500 000                          12 899                                   487 101                          


6121 KLOAKKERING GAMLE ÅSVEGEN 65-84 -                                  -                                  262 127                                -262 127                        


6122 KLOAKKERING MORUD SKOLE 500 000                          1 606 000                      1 574 996                             31 004                            


6124 KLOAKKERING SOLHEIM 1 500 000                      200 000                          190 699                                9 301                              


6125 KLOAKKERING ELTONÅSEN - LANGERUD ETAPPE II 7 650 000                      37 000 000                    39 199 559                           -2 199 559                     


6126 KLOAKKERING ELTONÅSEN - LANGERUD ETAPPE III 17 000 000                    -                                  -                                         -                                  


6128 KLOAKKERING RØTNESLIA -                                  4 750 000                      5 164 367                             -414 367                        


6132 DIV. HOVEDPLANPROSJEKTER AVLØP 500 000                          256 000                          256 320                                -320                                


6162 VANN MELBYBYEN 5 624 000                      20 000 000                    22 063 005                           -2 063 005                     


6163 DRIFTSKONTROLLANLEGG -                                  79 000                            63 716                                   15 284                            


6164 UTBYGGING AV HØYDEBASSENG 850 000                          4 000                              88 523                                   -84 523                          


6167 VA-ANLEGG ØYUNGSVEGEN -                                  -                                  65 335                                   -65 335                          


Sum hovedplansprosjekter 33 624 000                    64 505 000                    69 051 403                           -4 546 403                     


Sum investeringer 33 624 000                    64 505 000                    69 104 446                           -4 599 446                     


Prosjekter utenfor hovedplan


Hovedplansprosjekter


VAR Investeringsregnskap per 31.12.2015
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4.4 Selvkostregnskapet 
Nannestad kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for 
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniserings-
departementet, februar 2014). Nannestad kommune benytter Momentum Selvkost for beregning av 
selvkost. 
 
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som 
brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger innenfor de områder der 
selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling. 
 
Kommunens selvkostregnskaper for 2015 er gjort opp med følgende resultat: 
 


 
 
 


 
 
I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige 
avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt henførte indirekte driftsutgifter 
(administrasjonsutgifter). 
 


Etterkalkyle selvkost 2015 Vann Avløp Renovasjon Septikk Totalt


Gebyrinntekter 13 708 142 28 932 694 9 519 618 2 976 547 55 137 001


Øvrige driftsinntekter 1 178 089 2 837 745 17 303 239 161 4 272 298


Driftsinntekter 14 886 231 31 770 439 9 536 921 3 215 708 59 409 299


Direkte driftsutgifter 11 093 283 17 642 156 8 541 310 2 781 700 40 058 449


Avskrivningskostnad 1 900 266 5 594 867 0 0 7 495 133


Kalkulatorisk rente (1,94 %) 829 180 2 533 816 0 0 3 362 996


Indirekte netto driftsutgifter 433 612 565 693 333 139 207 677 1 540 121


Indirekte avskrivningskostnad 5 466 8 872 3 386 2 407 20 131


Indirekte kalkulatorisk rente (1,94 %) 2 361 3 635 2 047 892 8 935


Driftskostnader 14 264 168 26 349 038 8 879 882 2 992 676 52 485 764


+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle 229 295 0 0 0 229 295


Resultat 851 358 5 421 401 657 039 223 032 7 152 830


Kostnadsdekning i % 104,4 % 120,6 % 107,4 % 107,5 % 113,2 %


Selvkostfond 01.01 7 401 891 5 729 485 39 230 745 242 13 915 848


-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 851 358 5 421 401 657 040 223 032 7 152 830


+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,94 %) 151 855 163 740 7 134 16 621 339 350


Selvkostfond 31.12 8 405 104 11 314 626 703 404 984 895 21 408 029


Etterkalkyle selvkost 2015 Feiing Reguleringsplaner


Bygge- og 


eierseksj.-saker


Kart og 


oppmåling Totalt


Gebyrinntekter 2 224 004 1 095 970 3 802 780 2 435 941 9 558 695


Øvrige driftsinntekter 0 206 911 318 514 106 009 631 434


Driftsinntekter 2 224 004 1 302 881 4 121 294 2 541 950 10 190 129


Direkte driftsutgifter 1 931 348 1 963 079 2 422 002 1 269 647 7 586 076


Avskrivningskostnad 0 0 16 075 20 000 36 075


Kalkulatorisk rente (1,94 %) 0 0 468 2 134 2 602


Indirekte netto driftsutgifter 161 768 500 517 514 599 353 649 1 530 533


Indirekte avskrivningskostnad 659 7 609 5 122 4 275 17 665


Indirekte kalkulatorisk rente (1,94 %) 398 4 325 2 990 2 415 10 128


Driftskostnader 2 094 174 2 475 531 2 961 256 1 652 120 9 183 081


+ Tilskudd/subsidiering 0 1 172 649 0 0 1 172 649


Resultat 129 830 0 1 160 038 889 830 2 179 698


Kostnadsdekning i % 106,2 % 52,6 % 139,2 % 153,9 % 111,0 %


Selvkostfond 01.01 -320 542 0 0 449 957 129 415


-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 129 830 0 1 160 038 889 830 2 179 698


+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,94 %) -4 959 0 11 252 17 361 23 654


Selvkostfond 31.12 -195 671 0 1 171 290 1 357 147 2 332 766







ÅRSRAPPORT 2015 


 


         27 


 


Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av 
fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men 
representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den 
kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en 
kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng. I 2015 var denne lik 
1,94 %. 
 
Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i 
selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et 
overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en 
femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene 
ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at 
dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av 
gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2015 i sin helhet 
være disponert innen 2020. 
 
I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide forkalkyler i 
forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. 
Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, 
herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde 
generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale 
gebyrene. 
 
 


4.5 Pågående rettstvister 
Nannestad kommune hadde ingen pågående rettstvister i 2015.  
 
 


4.6 Etisk standard 
Det ble i K-sak 45/15 vedtatt nye etiske retningslinjer i Nannestad kommune. Retningslinjene omfatter 
både ansatte og folkevalgte. Gjennom året har Nannestad kommune informert både folkevalgte, gjennom 
politikeropplæringen, og ansatte om de nye etiske retningslinjene.  
 
Fra de etiske retningslinjene framkommer det et sett av verdier, hvordan disse verdiene skal komme til 
syne i praksis og det blir synliggjort konsekvenser ved brudd på retningslinjene. I de etiske retningslinjene 
vises det også til verdiplakaten i kommune, arbeidsgiverstrategien, rutiner for varsling, retningslinjer for 
privat bruk av kommunalt utstyr og strategi for sosiale medier.   
 
Nannestad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter lover og store ressurser 
på vegne av fellesskapet. Det er derfor viktig at holdningene og handlingene til folkevalgte og ansatte 
gjenspeiler en høy etisk standard. Faktiske handlinger hos ansatte og folkevalgte er med på å danne 
grunnlaget for kommunens omdømme hos innbyggerne. Folkevalgte og ansatte har et selvstendig ansvar 
for at egne handlinger er i samsvar med de etiske retningslinjene. 
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4.7 Betryggende kontroll  
 


4.7.1 Internkontroll 
Viktige stikkord innenfor begrepet internkontroll er kvalitetssikring og egenkontroll. God internkontroll 
handler om å sikre høy kvalitet i kommunens produksjons- og tjenesteleveranser, påse at krav fastsatt i 
eller i medhold av lover eller forskrifter overholdes, og den bidrar til å understøtte styring og oppfyllelse av 
kommunens fastsatte mål.  Kravet om internkontroll fremkommer i flere ulike lover og forskrifter, som 
f.eks. kommuneloven, forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) 
og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det er rådmannen som etter kommunelovens 
§ 23.2 har ansvar for både utforming, gjennomføring, oppfølging og vedlikehold av internkontrollen. 
 
Internkontroll kan defineres som et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes, gjennom-
føres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil og mangler i virksomhetens 
arbeidsprosesser. Nannestad har gjennomført flere tiltak for å ivareta internkontrollen. Noen av de 
viktigste er: 
 
HMS  
Nannestad kommune implementerte ny intranett/ansattportal i slutten av 2013. Dette er en portal som er  
bygd opp på samme mal som kvalitetssystemet til Ullensaker, Gjerdrum og Eidsvoll. Det innebefatter at 
kommunen har et bedre kvalitetssystem og internkontrollsystem enn tidligere. Kommunen har også en 
intensjonsavtale som gjelder anskaffelse av TQM kvalitetssystem som blant annet vil innebære en 
elektronisk avviksmodul, noe kommune pr i dag ikke har. Kommunen har i 2015 samarbeidet med 
bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter, om ulike HMS tiltak.   Nannestad kommune har utarbeidet 
IKT sikkerhetsrutiner som er i samsvar med ØRU sin overordnede IKT sikkerhetsplan. Dette innebefatter 
blant annet en gjennomgang av rutinene, etiske retningslinjer etc. som den enkelte arbeidstaker må 
underskrive og dette arkiveres i personalmappen. Dette er i tråd med målsettingen om å gjennomgå IKT 
organiseringen.  
 
 


4.7.2 Økonomisk internkontroll 
 
Delegeringsreglement (K-sak 90/10) 
Delegeringsreglementet omhandler delegering av ansvarsområdene som rådmannen til enhver tid har fått 
delegert fra politiske organer, eller er tillagt etter lov og avtaleverk. Nannestad kommune vedtok 
delegeringsreglement i 2010 i henhold til organiseringen fram til og med 2015. Det har i 2015 pågått et 
arbeid med å revidere delegeringsreglement, og nytt reglement ble vedtatt i administrasjonsutvalget  
4. februar 2016.    
 
Økonomireglement for Nannestad kommune (K-sak 75/09) 
Økonomireglementet omfatter fullmakter knyttet til budsjettering og budsjettoppfølging, regnskapsføring, 
finansforvaltning og annen økonomisk saksbehandling og setter rammene for den økonomiske 
internkontrollen.  Formålet med økonomireglementet er 
 


 å sikre en forutsigbar og effektiv bruk av Nannestad kommunes samlede ressurser,  


 å sikre at alle som opptrer på vegne av Nannestad kommune gjør dette på en slik måte at publikums 
tillit til kommunens økonomiforvaltning underbygges, 


 å sikre hensynet til økonomisk internkontroll.  
 
Nannestad kommune har i 2015 arbeidet med å revidere gjeldende økonomireglement. Nytt reglement ble 
vedtatt i kommunestyret i februar 2016. 
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Finansreglementet  (K-sak 121/15) 
Finansreglementet definerer avkastnings- og risikonivåer for plassering og forvaltning av likvide midler, 
herunder midler beregnet for driftsformål og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva, samt 
opptak av lån og gjeldsforvaltning knyttet til dette. 
 
Økonomiske rapporteringer 


- Periodisk økonomisk rapportering (til rådmann, og eventuelt til videre behandling i hovedutvalg) 
- Tertialrapportering (kommunestyret) 
- Årsmelding (kommunestyret og SSB) 
- KOSTRA (SSB) 


 
E-handel 
Nannestad kommune startet med implementeringen av elektronisk handel (e-handel) i 2014. E-handel er et 
verktøy for å effektivisere og rasjonalisere innkjøpsprosessene i kommunen, og det er forventet at e-handel 
skal gi økt avtalelojalitet og sørge for at lover og retningslinjer blir fulgt.  
 
Risikoanalyser innenfor økonomiområdet 
Nannestad kommune har i 2015 arbeidet med risikoanalyser innenfor økonomiområdet for å identifisere 
mulige hendelser som ikke er i tråd med mål, føringer og rammer. I 2016 vil det fortsatt være et høyt fokus 
på økonomisk internkontroll, blant annet med utarbeidelse av handlingsplaner.  
 
 
 


4.8 Likestilling 
Nannestad kommune har 795 ansatte, hvorav 646 kvinner og 149 menn. Ved 
utgangen av 2015 var våre ansatte fordelt på 625,76 årsverk. Tallene for årsverk 
er hentet ut fra lønnssystemet, og viser faktisk stillingsstørrelse utbetalt i 
desember måned. Vikarer og engasjementer er ikke med.  
 
Som vi ser av figuren til høyre gir dette en kvinneandel på 81,4 %. Ser vi alle 
ansatte under ett i kommunen er fordelingen mellom menn og kvinner svært 
tradisjonell, med hovedvekt av kvinner  innenfor helse og omsorg og barnehage.   
 
 
 
 
På nasjonal basis blir det stadig flere kvinnelige ledere, spesielt i 
mellomledersjiktet.  Dette er også tilfelle i Nannestad. I mellomledersjiktet er det 
19 ledere innenfor de tre områdene oppvekst og kultur, helse og omsorg og 
teknisk. I tillegg medregnes leder av barnevern, PP-Tjenesten og  NAV.  
 
 
 
 
Kommunens ledergruppe består av rådmannen (M), personal- og 
organisasjonssjef (M), økonomisjef (M) og tre kommunalsjefer. Blant 
kommunalsjefene er det to kvinner og en mann. På teknisk område er det en 
mannlig kommunalsjef. Området for helse og omsorg har kvinnelig 
kommunalsjef, det samme har området for oppvekst og kultur. Det er ingen 
endringer i kommunens ledergruppe i 2015 sammenlignet med 2014.  
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4.9 Tiltak for å hindre diskriminering 
Nannestad kommune bygger sin virksomhet på verdiene likeverd, respekt og toleranse. Verdiene skal prege 
våre beslutninger og våre handlinger på alle nivå i organisasjonen. Likeverd betyr at vi vektlegger 
likebehandling og likestilling mellom kvinner og menn og et ansvar for å tilrettelegge for svake grupper. 
Respekt betyr at vi vektlegger respekt for enkeltmenneskets rettigheter og egenverd. Toleranse betyr at vi 
vektlegger demokrati og samarbeid. I Nannestad kommune skal ingen diskrimineres på grunn av kjønn, 
alder, etnisk opprinnelse, nedsatt funksjonsevne, religion eller seksuell legning. 
 
Nannestad kommune oppfordrer i stillingsannonser alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, 
kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.    
 


 
4.10 Sykefravær 
Sykefraværet i Nannestad kommune er på totalt 7,9 %. Dette er på samme nivå som det registrerte 
fraværet i 2014. Sykefraværet i 2015 var i likhet med 2014 det laveste sykefraværet kommunen har hatt 
siden 2007.   
 


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


 
 
Særlig fokus på IA-arbeid 
Nannestad kommune har fokus på IA-arbeidet. Ny IA-handlingsplan ble utarbeidet i 2014. Det er et klart 
mål at sykefraværet i Nannestad kommune skal ned. Spesielt vil det være fokus på tjenestesteder som har 
fravær over 10 %.  
 
Det ble i 2014 nedsatt en IA-gruppe bestående av IA-kontakt på overordnet nivå samt IA-kontakter innenfor 
hvert enkelt område. Det er utarbeidet lokale IA-planer innenfor hver virksomhet med utgangspunkt i den 
overordnede planen. Dette arbeidet vil bli videreført og videreutviklet i samarbeid med NAV 
arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten med et klart mål om videre reduksjon i sykefraværet. I tillegg vil 
svarene fra medarbeiderundersøkelsen for 2016 tas med inn i det lokale IA/nærværsarbeidet. 
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Måloppnåelse  
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5 Overordnet målkort  
 
Overordnet målkort er en sammenfatning av de mål kommunen setter seg det enkelte år, som del av sin 
målstyring. Målområdene er delt inn i henhold til de strategiske utfordringene som følger av kommune-
planen:   
 
Strategisk mål 1:  Tilgang til gode tjenester tilpasset den enkeltes livssituasjon og behov 
Strategisk mål 2:  Trygg og god oppvekst i samspill med barnehage, skole og fritidsarenaer 
Strategisk mål 3:  Bedre folkehelse og at alle får gode tjenester når behovene melder seg 
Strategisk mål 4: Bidra til miljøansvarlig samfunnsutvikling som er attraktiv for morgendagens innbyggere 
Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse 
Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere 
 
Nedenfor kommenteres oppfølging av det overordnede målkortet for 2015. Det gjøres oppmerksom på at 
det i målkortet ikke benyttes konserntall fra Kostra-statistikken. Utfyllende detaljer går fram av resultat-
rapporteringen til den enkelte virksomhet.  
 
 


5.1 Tilgang til gode tjenester tilpasset den enkeltes livssituasjon og 
behov 


 


Strategiske 
utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Resultat 
2014 


Mål 2015 Resultat 
2015 


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


Tilpasset 
omsorgstilbud 
 


Det er etablert 
tjenester iht 
omsorgs-
trappen 
 


Etablere 20 nye omsorgsboliger (2017)    


Redusere KOSTRA-parameter "Plasser i 
institusjon i % av innb. over 80 år" på lik 
linje med Akershus-snittet i 2013 (18,5 %) 


24,9 21,0 21,8 


Redusert KOSTRA-parameter "Andel av 
netto dr.utg. til plo i %" dividert med 
befolkning 80 år og over (tall i %) 


8,8 8,4 8,9 


Økt andel av våre ressurser brukes til 
forebygging, opptrening og mestring.  
KOSTRA: "Netto driftsutgifter til 
forebyggende arbeid, helse pr. innbygger - 
enhet kroner" 


170 + 10 % 120 


Utarbeide klare retningslinjer for 
koordinerende tildelingsenhet - hjelp iht 
omsorgstrappa, jfr omsorgsplan 


- Utført Utført 


Velferdsteknologi - Foreta en kartlegging av 
hvilke teknologiske muligheter som vil 
kunne gi brukerne økt selvhjulpenhet 
(2017) 


   


 
 


5.1.1 Tilpasset omsorgstilbud 
Det er lagt vekt på god dialog og brukermedvirkning for å oppnå et tilpasset omsorgstilbud i henhold til 
omsorgstrappa. Det har blitt utarbeidet kriterier for å motta tjenester fra ulike tjenestesteder, noe som har 
vært med på å gi en tydeligere forventningsavklaring. Det har vært stort fokus på å kvalitetssikre og 
dokumentere i fagsystemet.  Målene «Redusere KOSTRA-parameter "Plasser i institusjon i % av innb. over 
80 år" på lik linje med Akershus-snittet i 2013 (18,5 %)» og  «Redusert KOSTRA-parameter "Andel av netto 
dr.utg. til plo i %" dividert med befolkning 80 år og over (tall i %)» ble ikke nådd.   
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5.2 Trygg og god oppvekst i samspill med barnehage, skole og 
fritidsarenaer  


 


Strategiske 
utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Resultat 
2014 


Mål 2015 Resultat 
2015 


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


Tidlig innsats og 
forebyggende 
arbeid 


Tidlig hjelp til alle barn i barnehage og skole 


Oppfølging 
foresatte og 
barn etter 
fødsel 


Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to 
uker etter hjemkomst - enhet % (KOSTRA) 


99 83 102 


Avdekke 
helsemessige 
problem hos 
barn i tidlig 
skolealder 


Andel barn som har fullført 
helseundersøkelse innen utgangen av 1. 
skoletrinn - enhet % (KOSTRA) 111 82 94 


Redusert bruk 
av 
spesialundervis
ning på høyere 
klassetrinn 


Redusere KOSTRA-parameter "Andel elever 
som får spesialundervisning" 


9,3 % 
Positiv 
trend 


8,5 % 


Redusere KOSTRA-parameter "Andel elever 
i gr.skolen som får spes.undervisn. 8.-10. 
trinn" 


13,1 % 
Positiv 
trend 


12,5 % 


Tilstrekkelig 
kvalitet 


Alle elever 
opplever 
trivsel og 
mestring, og 
lærer og 
utvikle seg best 
mulig ut fra sitt 
potensiale 


Elevundersøkelse: Vurdering for læring (7. 
trinn) 


2014/2015: 
3,8 


Positiv 
trend 


2015/2016: 
3,9 


Elevundersøkelse: Vurdering for læring (10. 
trinn) 


2014/2015: 
3,0 


Positiv 
trend 


2015/2016: 
3,3 


Elevundersøkelse: Støtte fra lærerne (7. 
trinn) 


2014/2015: 
4,2 


Positiv 
trend 


2015/2016: 
4,4 


Elevundersøkelse: Støtte fra lærerne (10. 
trinn) 


2014/2015: 
4,0 


Positiv 
trend 


2015/2016: 
4,1 


Redusert andel elever laveste 
mestringsnivå, regning 5. trinn 


41,8 
Positiv 
trend 


37,8 


Redusert andel elever laveste 
mestringsnivå, regning 8. trinn 


41,8 
Positiv 
trend 


40,3 


Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 38,9  39,6 


 
 


5.2.1 Tidlig innsats og forebyggende arbeid 
«Andel elever som får spesialundervisning»  er som målsettingen var, redusert fra 2014 til 2015. Dette 
skyldes  et omfattende arbeid på kommunenivå, på skolene og i PPT. Alle skoler har utarbeidet sin «Verk-
tøykasse for tilpassing innen ordinær undervisning» og det er etablert nye rutiner og samarbeidsarenaer 
med PPT. Nannestad kommune har fremdeles en stor andel elever som får spesialundervisning og arbeid på 
dette området vil fortsatt ha prioritet. 
 


5.2.2 Tilstrekkelig kvalitet 
«Vurdering for læring» og «Støtte fra lærerne» er to sentrale indikatorer i Elevundersøkelsen som  er valgt i 
Nannestad kommune for å kartlegge i hvilken grad elevene opplever at de får god og tilstrekkelig støtte, 
veiledning og tilbakemelding i læringsprosessene. Dette anses som helt sentralt for at elevene skal trives og 
oppnå størst mulig læringsutbytte.  
 
Kompetansebygging og  bl.a. utarbeidelse av felles  kjennetegn på  god klasseledelse og vurdering for 
læring har vært høyt prioritert de siste tre årene. Det er derfor gledelig at disse indikatorene viser positiv 
utvikling på både 7. og 10. trinn. Scorene her er på eller over landsgjennomsnitt.  Andel elever på laveste 
mestringsnivå regning viser en reduksjon, men det er fremdeles for mange elever som ligger på laveste 
mestringsnivå. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng viser også en bra stigning i forhold til 2014. Nivået er 
som Kostragr. 7, men fremdeles under landsgjennomsnitt.   
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5.3 Bedre folkehelse og at alle får gode tjenester når behovene melder 
seg 


 


Strategiske 
utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Resultat 
2014 


Mål 2015 Resultat 
2015 


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


Bedret 
folkehelseprofil 


Økt 
leseferdighet 


Redusert andel elever laveste 
mestringsnivå, lesing 5. trinn 


42,9 Positiv trend 28,1 


Redusert andel elever laveste 
mestringsnivå, lesing 8. trinn 


36,2 Positiv trend 35,4 


Nulltoleranse 
for mobbing 


Andelen elever som har opplevd mobbing 
2-3 ganger i måneden eller oftere, 7. trinn 


2014/2015: 
4,0 


Positiv trend 
2015/2016: 


1,7 


Andelen elever som har opplevd mobbing 
2-3 ganger i måneden eller oftere, 10. trinn 


2014/2015: 
2,7 


Positiv trend 
2015/2016: 


0,0 


Flere elever 
fullfører 
videregående 
opplæring 


Frafall videregående skole, ref. 
folkehelseprofil 


36 % Positiv trend 31 % 


Andel 
sosialhjelps-
tilfeller 
reduseres 


Redusere KOSTRA-parameter "Andel 
sos.hjelpsmottakere ift innbyggere 20-66 
år" Tall i %. 


2,8 2,7 2,9 


Redusere KOSTRA-parameter "Andel netto 
dr.utg. til øk. sosialhjelp" - Tall i % 


36,3 31 38,7 


Andel deltakere i KVP over i jobb økes - 
telles 


 Positiv trend  


Redusert fore-
komst av livs-
stilsrelaterte 
sykdommer 


Bidra i å 
forebygge livs-
stilsrelaterte 
sykdommer 


Økt fysisk aktivitet på skole og i barnehage 
Høyt 


prioritert 
Positiv trend 


Prioriteres 
fortsatt høyt 


 
 


5.3.1 Bedret folkehelseprofil 
Andel elever laveste mestringsnivå i lesing viser også positiv utvikling fra 2014, selv om resultatene tidligere 
år har vært bedre på 8. trinn.  
 
Andelen elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere er lavere enn noen gang. Fylket 
og landet ligger på omkring 4 %, 7. trinn har i Nannestad i 2015 1,7 % og Nannestad ungdomsskole er nede i  
null. Det er nedlagt stort arbeid fra både ledere, lærere og ikke minst elevene  selv i forhold til å sikre et 
skolemiljø der alle behandler hverandre med respekt. Trivselslederordningen og  «Elevenes læringsplakat» 
er eksempler  på dette og ikke minst skolenes felles standarder for god klasseledelse. 
 
Frafall videregående skole viser en svært gledelig nedgang fra 37 % til 31 %. Målrettet arbeid med å 
redusere frafallet ytterligere  fortsetter. 
 
 


5.3.2 Redusert forekomst av livsstilsrelaterte sykdommer 
Barnehagene og skolene i Nannestad prioriterer fysiskaktivitet ute og inne høyt. Barnehagebarna er i 
aktivitet ute hver dag og skolene har egne tiltak som f.eks. trivselsledere som bidrar til variert fysisk 
aktivitet  i friminuttene på skolen. 
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5.3.3 Samhandlingsreformen 
Helse og omsorg har i varetatt forpliktelsene mht. tildeling av korttidsopphold i institusjon bygget på faglige 
standarder og krav til forvaltningsloven. Likeså har samhandlingen med Ahus om utskrivningsklare 
pasienter vært tilfredsstillende og i overensstemmelse med inngåtte avtaler. 
 
Samhandlingsreformen slår fast at kommunikasjon mellom helsepersonell fortrinnsvis skal være 
elektronisk. Hovedhensikten er blant annet at elektronisk kommunikasjon skal bidra til en mer effektiv og 
sikker samhandling mellom pasienter som forflyttes mellom sykehus og kommune.  
 
Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) er innført som redskap for å bedre denne samhandlingen. 
Bruken av PLO-meldinger er nå godt innarbeidet. Innen helse og omsorg er det gjennomført flere 
kompetansehevende tiltak i forbindelse med samhandlingsreformen. 
 
 
 


5.4 Bidra til miljøansvarlig samfunnsutvikling som er attraktiv for 
morgendagens innbyggere 


 


Strategiske 
utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Resultat 
2014 


Mål 
2015 


Resultat 
2015 


Strategisk mål 4: Bidra til miljøansvarlig samfunnsutvikling som er attraktiv for morgendagens innbyggere 
Arealeffektiv 
utbygging i 
sentrale 
områder 


Utarbeide 
områdeplan 
for nye 
områder i 
Nannestad 
sentrum 


Øke andelen innbyggere innenfor 
tettstedene våre 


 > 69 %  


Øke antall boliger i Nannestad sentrum som 
vil gi et økt kundegrunnlag for et bedre 
handelstilbud i sentrum 


 
Positiv 
trend 


 


Optimal 
utnyttelse av 
sosial og teknisk 
infrastruktur 


Lave enhets-
kostnader 


Fortsatt lave enhetskostnader; Kostra-
parameter Netto dr.utg. i kr til gr.skoleoppl, 
pr innb 6-15 år. 


70.327 
(Kostragr7: 


75.728) 


Fortsatt 
under 


KOSTRA-gr. 
7 


71.301 
(Kostragr7: 


77.452) 


Fortsatt lave enhetskostnader; Kostra-
parameter Netto dr.utg. pr innb 1-5 år i kr, 
barnehager 


123.105 
(Kostragr7: 


123.310) 


Fortsatt 
lavt nivå 


115.544 
(Kostragr7: 


122.956) 


Lavere 
enhetskostnad
er på vann og 
avløp 


Redusert "Gebyrgrunnlag per innb tilknyttet 
kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)" - 
KOSTRA 


3.487 < 2.860 2.831 


Redusert "Gebyrgrunnlag per innb tilknyttet 
kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)" 
KOSTRA 


1.153 < 1.163 
Ikke tilgj. tall 
pr. 15.03.16 


 
 


5.4.1 Optimal utnyttelse av sosial og teknisk infrastruktur  
Kostra-tallene viser at Nannestad kommune har effektiv drift på både barnehage- og skoleområdet. 
Driftsutgifter pr. barnehagebarn og pr grunnskoleelev  til undervisning, er i Nannestad i 2015 lavere enn 
både sammenlignbar Kostra-gruppe, fylket og landet. 
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5.5 Sunn økonomi og god ressursutnyttelse 
 


Strategiske 
utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Resultat 
2014 


Mål 
2015 


Resultat 
2015 


Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse 


Forbedre 
økonomisk 
handlingsrom 


Netto driftsresultat i % av samlede driftsinntekter 
(resultatgrad) 


-0,3  0,7 4,2 


Redusere KOSTRA-parameter "Netto lånegjeld i % av brutto 
driftsinntekter. ekskl. pensjonsforpliktelser" 


98,3 100 100,8 


God økonomi-
styring av 
tjenestene 


Avvik i forhold 
til budsjett (+ 
mindre-forbruk 
/- merforbruk) 


Avvik på mindreforbruk mer enn 2 % og 
merforbruk på mer enn - 0,3 % på 
områdene innebærer korrigerende tiltak 


-3,5 
Mellom 2,0 
og - 0,3 % 


0,24 


Innkjøp - Øke 
lojalitet til 
inngåtte 
avtaler 


Andel kjøp foretatt med avtalepartnere i % 
av totale kjøp 


84 % 65 % 86 % 


Andel innkjøp utført via e-handelsmodulen i 
% av totale innkjøp 


Nytt mål fra 
2015 


20 % 5,35 %  


Effektiviserings
krav 


Forbedret enhetskostnad i tjenesteprofilen 
på områder som ligger høyt - KOSTRA 


 
Positiv 
trend 


Se rapp. fra 
områdene 


Bedret produksjonsindeks alle områder - 
KOSTRA 


 
Positiv 
trend 


Se rapp. fra 
områdene 


Redusere 
kostnads-
nivået i 
barnevern-
tjenesten fra 
det høyeste 
nivå til ett 
midtre nivå 
sammenlignet 
med ØRU-
kommunene 


Kartlegge og sammenligne barnevernets 
arbeid med sammenlignbare kommuner - 
finne endringskriterier som effektiviserer 
tjenesten 


 Utført 
Utført 


Pågående 
arbeid 


Tilstrekkelig 
kvalitet 


Redusere KOSTRA-parameter "Netto dr.utg. 
pr. innb 0-17 år, barneverntjenesten" 


11.611 
Positiv 
trend 


10.004 


Andel barn med barnevernstiltak ift 
innbyggere 0-17 år skal reduseres (KOSTRA) 


7,9 7,0 6,8 


 
 


5.5.1 Forbedre økonomisk handlingsrom 
 
Netto driftsresultat i % av samlede driftsinntekter (resultatgrad) 
Regnskapet for 2015 viser et positivt netto driftsresultat på 32,7 mill. kroner. Dette gir en resultatgrad på 
4,2 %. Sett opp mot målet for 2015 (>0,7 %), og resultatet for 2014 (minus 0,3 %), viser regnskapet for 2015 
en forbedring og at målet er oppnådd.    
 
Diagrammet til høyre viser 
utviklingen i resultatgraden 
for de siste seks årene.  
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Lånegjeld 
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter utgjør 100,8 % ved utgangen av 2015 mot  
98,3 % året før. Gjennomsnittet i Akershus ligger på 80,8 %. Blant ØRU-kommunene ligger Ullensaker på 
123 % mens Nes ligger på 54,1 % (tall hentet ut fra Kostra, ikke konserntall).   
 
 


5.5.2 God økonomistyring av tjenestene 
 


Budsjettavvik 
Tabellen nedenfor viser budsjettavvik pr. virksomhet og område. Områdene kommer ut med et samlet 
mindreforbruk i forhold til budsjett på 1,3 mill. kroner i 2015. Tilsvarende resultat for 2014 viste et samlet 
merforbruk på 18,6 mill. kroner. For mer informasjon om budsjettavvik, se virksomhetenes kommentarer.  
 


 
Positivt tall = mindreforbruk , negativt tall = merforbruk. 


Virksomheter


Regnskap pr 


201512


Vedtatt 


budsjett 2015


Justert 


budsjett 2015


Forbruk 


i %


 Budsjett-


avvik i kroner  Område 


 Områdets 


budsj.avvik i 


kroner 


Sentrale politiske organer 6 827 825 6 311 000 6 380 000 107,0 -447 825        Politisk -447 825      


Rådmannskontoret 4 634 787 16 054 000 4 778 000 97,0 143 213          


Økonomiseksjonen 7 618 822 7 317 000 8 051 000 94,6 432 178          


Kommunalsjef for stabs- og støtteområde 1 105 847 1 178 000 1 197 000 92,4 91 153            


Personal og organisasjon 1 976 802 2 563 000 2 730 000 72,4 753 198          


Service- og dokumentsenter 3 227 878 3 322 000 3 581 000 90,1 353 122          


Personalpolitiske ti ltak 2 625 679 3 737 000 3 450 000 76,1 824 321          


Barnevern 27 845 508 26 010 000 26 528 000 105,0 -1 317 508     


NAV Nannestad 18 789 609 18 899 000 19 263 000 97,5 473 391          


Samhandling og forebyggende 0 501 000 0 -66,7 0                      


Helsesøstertjenesten 5 670 803 5 435 000 5 919 000 95,8 248 197          


Kommuneoverlege m/miljør. Helsevern 15 517 262 13 803 000 13 938 000 111,3 -1 579 262     


Forebyggende 3 625 245 3 790 000 4 269 000 84,9 643 755          


Stab Oppvekst og kultur 2 074 141 1 989 000 2 072 000 100,1 -2 141             


PP-tjenesten 5 534 136 5 786 000 5 994 000 92,3 459 864          


Skole Felles 4 916 422 4 632 000 3 572 000 137,6 -1 344 422     


Maura skole/sfo 28 299 916 27 311 000 28 982 000 97,6 682 084          


Preståsen skole/sfo 29 045 890 25 994 000 27 759 000 104,6 -1 286 890     


Kr.-Sl. skole/sfo 10 193 731 10 151 000 10 488 000 97,2 294 269          


Nannestad ungdomsskole 38 626 097 36 744 000 38 673 000 99,9 46 903            


Eltonåsen skole/sfo 17 334 112 16 263 000 17 325 000 100,1 -9 112             


Barnehage Felles 45 546 313 50 689 000 50 865 000 89,5 5 318 687      


Midtbygda barnehage 11 680 456 11 417 000 11 871 000 98,4 190 544          


Holter barnehage 9 833 787 9 899 000 10 492 000 93,7 658 214          


Bjerke barnehage 8 880 415 8 690 000 9 046 000 98,2 165 585          


Kr.-Sl. barnehage 3 457 991 3 102 000 3 531 000 97,9 73 009            


Kultur 10 018 147 9 499 000 10 095 000 99,2 76 853            


Stab helse og omsorg 2 226 037 2 529 000 2 621 000 84,9 394 963          


Støttetjenester for voksne 54 162 529 51 847 000 53 978 000 100,3 -184 529        


Nannestad sykehjem 43 869 654 42 970 000 45 024 000 97,4 1 154 346      


Servicefunksjoner 10 440 776 11 100 000 11 270 000 92,6 829 224          


Hjemmebaserte tjenester 32 666 796 28 978 000 30 254 000 108,0 -2 412 796     


Trossamfunn 7 307 147 6 800 000 6 938 000 105,3 -369 147        Trossamf. -369 147      


Stab Teknisk 1 062 898 1 152 000 1 050 000 101,2 -12 898           


Kommunalteknikk 7 436 760 4 143 000 3 395 000 219,1 -4 041 760     


Bolig og eiendom 36 488 363 33 458 000 34 129 000 106,9 -2 359 363     


Forvaltning 5 112 786 6 902 000 7 390 000 69,2 2 277 214      


Brann, redning og feiing 7 025 255 7 149 000 7 121 000 98,7 95 745            


Sum 532 706 623 528 114 000 534 019 000 99,8 1 312 377          1 312 377 
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Innkjøp – øke lojalitet til inngåtte avtaler 
Nannestad kommune er med i Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) som er et samarbeid mellom de 6 
kommunene på Øvre Romerike. Alle avtaler som Nannestad er omfattet av blir publisert på intranettsiden i 
Nannestad kommune.  
 
En gjennomgang av avtalene for 2015 viser at Nannestad per 31.12.2015 er omfattet av 196 avtaler via 
innkjøpssamarbeidet fordelt på 85 produktområder. Omsetning på disse avtalene i 2015 har vært på ca. 
75,6 mill. kroner (89 mill. kroner i 2014). Nannestad har i tillegg egne avtaler med ca. 70 leverandører hvor 
omsetningen i 2015 har vært på ca. 87 mill. kroner (32,4 mill. kroner i 2014). Den store økningen i 
omsetning på egne avtaler skyldes i hovedsak 2 store VA-prosjekter.  
 
Kommunene på Øvre Romerike har en målsetting om å være dyktige innen offentlige anskaffelser. 
Anskaffelsene skal ha en god forankring i ledelsen, og alle innkjøp i kommunene skal gå gjennom 
innkjøpssystemet. Det er derfor vedtatt at kommunene på Øvre Romerike skal bruke e-handelssystemet for 
alle innkjøp. Elektronisk handel er et verktøy for å effektivisere og rasjonalisere innkjøpsprosessene i 
kommunen. Det vil si at kommunen tar i bruk elektroniske verktøy som støtter opp om planleggingen, 
gjennomføring og oppfølging av kommunens innkjøp. E-handel vil gi økt avtalelojalitet til kommunens 
rammeavtaler og samtidig sørge for at lover og retningslinjer blir fulgt. 
 
I desember 2014 startet implementeringen av e-handelssystemet i kommunene. Opplæring i systemet har 
vært foretatt i første halvår av 2015. Målene er at i løpet av utgangen av 2017 skal 100 % av alle 
bestillingene skje via e-handel og 85 % av alle inngående fakturaer være ehf-format. I 2015 var ca. 41,5 % 
av alle inngående faktura i ehf-format. Prosessbesparelsen er satt til 60 kroner per faktura, noe som gir en 
besparelse på ca. 356 000 kroner. I løpet av 2015 gikk ca. 900 ordre via e-handelssystemet. 
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Effektiviseringskrav 
 
Kostra 
Tabellen til nedenfor viser hvordan Nannestad ligger sammenlignet med ØRU-kommunene. Kommunen 
med høyest tallverdi er markert med grønn farge, og laveste verdi er markert med lilla farge. Oversikten 
viser på en enkel måte hvordan vi ligger an sammenlignet med ØRU-kommunene. KOSTRA-tallene for 
gjennomsnittet i Akershus er i kolonnen lengst til høyre.   
 


 
 
Se virksomhetenes rapportering for mer informasjon vedrørende Kostra-resultater. 
 
Reduserte utgifter til skolefritidsordning (SFO) 
De gjennomførte tiltakene for å redusere kommunens utgifter til SFO har gitt betydelige utslag mht. å 
redusere kommunens kostnader i 2015. I 2014 hadde Nannestad en enhetskostnad på 7 321 kroner pr. 
innbygger 6-9 år. Kostra-tallene for 2015 viser en betydelig reduksjon til 4 481 kroner pr. innbygger 6-9 år.  
 
For øvrig er effektiviseringskravet et generelt mål, og det vises her til virksomhetenes og områdenes 
rapportering.   


Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 (K) etter 


statistikkvariabel, tid og region Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Akershus


Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, 


konsern 2,9 6,2 4,2 5,3 5,7 -0,5 4,2


Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, 


konsern 1,6 4,4 3,8 5,2 4,3 -0,3 3,9


Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern       49 788       46 544       45 580     46 658       46 265       52 365       48 906 


Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, 


konsern         213,2         230,5         167,8       205,7         221,9         236,7         205,1 


Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern       71 352       81 095       34 603     53 726       66 150       71 240       59 670 


Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 


barnehager, konsern     139 152     131 606     116 271   123 230     115 544     123 482     129 189 


Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 


223), per innbygger, konsern       13 721       12 346       11 790     11 223       13 028       12 320       12 244 


Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 


kommunehelsetjenesten, konsern         1 951         1 907         2 151       2 185         2 702         2 158         2 172 


Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og 


omsorgtjenesten, konsern    14 203,0    11 389,0    13 967,0  12 173,0    10 853,0    17 673,0    13 641,0 


Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 


år, konsern      1 959,0      1 901,0      1 927,0    2 754,0      1 711,0      2 389,0      2 707,0 


Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 


barnevernstjenesten, konsern         6 171         6 344       10 282       7 880       10 004         6 259         6 481 


Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. 


innb., konsern         4 677         2 973         3 683       3 525         3 271         7 330         3 853 


Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning             5,4             6,6             6,2           8,5             8,5             6,8             6,8 


Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 


kommunehelsetjenesten             8,9           11,0             8,2           8,8             6,7           14,2             8,9 


Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, 


kommunehelsetjenesten             7,7             8,3           23,9           7,0             8,9             6,5             9,7 


Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner         100,0         100,0         100,0         94,5           97,3         100,0           93,7 


Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på 


institusjon           13,2           10,4             9,7         14,9           12,1           13,8           12,9 


Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av 


innbyggerne 20-66 år             1,9             3,6             2,7           3,9             2,8             4,2             3,0 


Andel barn med barnevernstiltak if t. innbyggere 0-17 år             4,7             3,7             4,9           5,0             6,8             7,1  : 


Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 


10 000 innb.             9,0           62,0           23,0         16,0  ..           11,0           30,0 


Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere             9,0           13,0           12,0         15,0           12,0           12,0           14,0 


Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn           15,0           16,4           14,6         15,9           15,5           11,4           15,9 


Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av 


hjemmetjenester (i kroner), konsern     229 898     230 601     203 601   205 277     114 513     186 590     234 166 


Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal 


plass, konsern  1 263 767  1 139 164  1 130 778   869 708  1 152 370  1 039 500  1 043 062 


Årsgebyr for vannforsyning (gjelder 


rapporteringsåret+1)         3 453         1 267         3 767       2 050         2 636         4 142         2 622 


Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 


rapporteringsåret+1)         5 494         2 179         3 964       4 491         5 134         4 945         3 998 


Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder 


rapporteringsåret+1)         2 336         2 039         2 444       2 190         2 028         2 300         2 346 
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Redusere kostnadsnivået i barneverntjenesten 
 
Kartlegge og sammenligne barnevernets arbeid med sammenlignbare kommuner 
Barneverntjenesten vil aktivt bruke sammenstillingsnotat fra deltakelse i KS effektiviseringsnettverk i 2015, 
basert på Kostra tall 2014, for å utarbeide tjenesteanalyse. Tjenesteanalysen vil inkludere Kostra tall 2015, 
for å se tjenesten i et lengre perspektiv. Dette arbeidet ble påbegynt i 2015, noe som man kan se en 
forsiktig positiv utvikling av i 2015. 
 
Redusere KOSTRA-parameter "Netto dr.utg. pr. innb 0-17 år, barneverntjenesten" 
Driftsutgifter pr. innbygger må forstås både i lys av antall barn, iverksatte tiltak og kostnad pr. barn. 
I 2014 mottok barneverntjenesten 37,6 % færre meldinger enn i 2013, noe som gav et bedre utgangspunkt i 
2015. Det var en økning i antall meldinger med 18,3 % fra 2014 til 2015. Likevel ses det en svak nedgang i 
utgifter pr. innbygger og pr. barn i barnevernet for 2015. Det er streng internkontroll som sikrer faglig 
vurdering av iverksettelse av tiltak, samt at omløpshastighet i saker evalueres hyppig. Det forsikres at 
tjenestene er av god kvalitet og faglig forsvarlig ut fra tilgjengelig forskning, noe som er et lovkrav. 
 
Andel barn med barnevernstiltak ift innbyggere 0-17 år skal reduseres (KOSTRA) 
Se barnevernets egen rapportering under resultater fra virksomhetene.   
 
 
 


5.6 Motiverte medarbeidere 
 


Strategiske 
utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Resultat 
2014 


Mål 
2015 


Resultat 
2015 


God ledelse 
Arbeidsgiver-
strategien 
implementert 


Medarbeiderundersøkelse   
Utføres i 


2016 


Godt med-
arbeiderskap 


IA-planer i alle 
virksomheter 


    


Nærvær Øke nærværsprosenten med 2 %-poeng i løpet av 
planperioden 


92,10 
Positiv 
trend 


92,10 


 
 


5.6.1 God ledelse  
Nannestad kommunes arbeidsgiverstrategi har stått på dagsorden i 2015 og ledelsesutvikling har hatt høy 
prioritet. Medarbeidersamtaler og andre typer oppfølgingssamtaler brukes systematisk. Det er stort fokus 
på å sikre svarprosenten på kommende medarbeiderundersøkelse som grunnlag for ytterligere tiltak for 
medarbeiderskap og godt arbeidsmiljø. 
 
Alle virksomhetene har utarbeidet IA-planer og deltatt i ulike erfaringsdelings- og kompetansebyggingstiltak 
i kommunen. Det er stor variasjon mellom virksomhetene mht. sykefravær og det blir gitt ulike krav om 
oppfølging og tilpasset lederstøtte i forhold til dette. 
 
Nannestad kommune har bestemt at det skal gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert annet år. 
Planen var at det skulle gjennomføres ny medarbeiderundersøkelse høsten 2015, men denne ble utsatt til 
våren 2016. Dette skyldes at KS sin nye undersøkelse ikke var ferdigstilt før i slutten av 2015. 
Administrasjonsutvalget vedtok av den grunn å utsette undersøkelsen til mars 2016. Medarbeidersamtaler 
ansees som et sentralt verktøy for ledere i arbeidet med arbeidsmiljø og medarbeidertilfredshet. 
Medarbeidersamtaler er gjennomført i alle virksomheter i 2015. 
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Ledelsesutviklingstiltak har vært gjennomført både i områdene og felles i kommunen gjennom lederforum. 
Vi har hatt fokus på IA-arbeid felles i kommunen og ute på den enkelte virksomhet. Det er utarbeidet 
overordnet IA-plan og lokale planer som er forankret i den overordnede. Dette har vært e utviklingsarbeid 
som lederne har prioritert. 
 
Nannestad kommune hadde en gjennomgang av sin organisasjon ved kommunekompasset. Manglende 
arbeidsgiverstrategi var et av punktene som fremkom i denne evalueringen. Vi har arbeidet aktivt med 
kommunekompasset i 2015. 
 
Nannestad kommune har hatt en prosess knyttet til omorganisering i kommunen i store deler av 2015. Ny 
organisasjonsmessig struktur skal innføres januar 2016. Det innebærer justering av styringslinje og 
delegering på enkelte områder og nye arenaer for ledelse og tverrfaglig samarbeid. Delegeringsreglement 
og økonomireglement er revidert ut fra ny struktur og det er opprettet flere arenaer for lederutvikling og 
tverrfaglig samarbeid. 
 
 


5.6.2 Godt medarbeiderskap og nærvær 
Det totale sykefraværet i Nannestad kommune var i 2015 på 7,9 % som omhandler både det legemeldte og 
egenmeldte fraværet. Dette er på samme nivå som i 2014 noe som igjen var det laveste fraværet siden 
2008.  Det er viktig for Nannestad kommune å jobbe kontinuerlig med å få redusert sykefraværet og av den 
grunn er det viktig at målet for 2015 videreføres.  
 
Nannestad kommune har videreutviklet samarbeidet med NAV arbeidslivssenter og Bedriftshelsetjenesten 
med et klart mål om at sykefraværet skal reduseres. Vi har blant annet opprettet IA-kontakter innenfor 
hvert enkelt område samt en IA-gruppe på overordnet nivå. Alle virksomheter har nå utarbeidet lokale IA-
handlingsplaner som tar utgangspunkt i den overordnede. Det er gjennomført flere felles IA-dager i 
kommunen hvor alle virksomheter deltok. Fokus på disse dagene var nærværsarbeid med forankring i 
ledelsen. I tillegg arbeides det godt ute på virksomhetene knyttet til de lokale planene. 
 
Seniorpolitiske tiltak er rutinemessig del av medarbeidersamtalene for arbeidstakere som har fylt 61 år. De 
tiltak som benyttes er for en stor del tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidstid.  
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6 Politiske styrings- og kontrollorganer 
 
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.   
 
Rammeområdet omfatter følgende ansvar: 
Ansvar 10000 Sentrale politiske organer 
Ansvar 10010 Valg 
 
Økonomi 


 
 
Netto forbruk i 2015 for hele rammeområdet ble 6,8 mill. kroner, som var 447 775 kroner mer enn 
budsjettert.  
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Gjennomført kommunevalg og oppstart av politikeropplæring. 


 
 
 


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


 
 
Netto forbruk i 2015 for hele rammeområdet ble 6,2 mill. kroner for 2015. Merforbruk under lønn skyldes 
møtegodtgjøring til folkevalgte som ble høyere enn budsjettert.  Dobbel ordførerlønn i en 
overgangsperiode er også en del av merforbruket under lønn.  
 
  


Politiske styrings- og kontrollorganer(10000-11000)
Regnskap 


2015


Budsjett 


2015


Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 4 120 681 3 358 000 3 389 000 121,6 % -731 681 3 701 630


Andre utgifter 3 082 505 3 108 000 3 224 000 95,6 % 141 495 2 802 003


Sum utgifter 7 203 187 6 466 000 6 613 000 108,9 % -590 187 6 503 633


Sum driftsinntekter -375 362 -155 000 -233 000 161,1 % 142 362 -219 423


Finansieringsinnt. 0 0 0 0 -250 000


Finansieringsutg. 0 0 0 0 0


6 827 825 6 311 000 6 380 000 107,0 % -447 825 6 034 211


Sentrale politiske organer (10000)
Regnskap 


2015


Budsjett 


2015


Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 3 696 938 3 114 000 3 144 000 117,6 % -552 938 3 664 497


Andre utgifter 2 823 942 2 722 000 2 797 000 101,0 % -26 942 1 850 169


Sum utgifter 6 520 880 5 836 000 5 941 000 109,8 % -579 880 5 514 665


Sum driftsinntekter -324 105 -155 000 -192 000 168,8 % 132 105 -157 443


Finansieringsinnt. 0 0 0 0 -250 000


Finansieringsutg. 0 0 0 0 0


6 196 775 5 681 000 5 749 000 107,8 % -447 775 5 107 223
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Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalg, som var krevende for hele rammeområdet, både i 
tid og ressurser.  
 
Medarbeidere 
Kommunestyret vedtok i sak 15/86 at for valgperioden 2015 – 2019 skal Nannestad kommune ha 
varaordfører som frikjøpes 40 % av ordinær arbeidstid.  
 
Ansvar - Politisk (10000-11000)           


Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 


Årsverk       1,80 1,80 2,20 


 


 


6.2 Ansvar 10010 Valg 
Ansvar 10010 dekker området valg (Stortings- og sametingsvalg / kommunestyre- og fylkestingsvalg).  
 
Økonomi 


 
 
Netto forbruk i 2015 ble 631 050 kroner, som er i tråd med justert budsjett. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Årets kommunestyre- og fylkestingsvalg, som var krevende både i tid og ressurser gjennom hele året.  
 
Antall behandlede saker i kommunestyret, innstillingsutvalgene og andre utvalg 
Organ 2012 2013 2014 2015 


Kommunestyret 119 86 113 127 


Forvaltnings- og økonomiutvalget 124 74 103 94 


Plan- og utviklingsutvalget 76 63 57 77 


Klima- og miljøutvalget    0 


Oppvekst- og kulturutvalget 44 32 40 46 


Helse - og omsorgsutvalget 27 34 40 26 


Kontrollutvalget 52 39 38 43 


Administrasjonsutvalget 33 27 28 29 


Arbeidsmiljøutvalget 36 42 26 29 


Klagenemnda 5 1 0 4 


*Klima- og miljøutvalget ble opprettet etter kommunevalget i 2015.  


 
  


Valg (10010)
Regnskap 


2015


Budsjett 


2015


Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 423 743 244 000 245 000 173,0 % -178 743 345


Andre utgifter 258 563 386 000 427 000 60,6 % 168 437 2 280


Sum utgifter 682 307 630 000 672 000 101,5 % -10 307 2 625


Sum driftsinntekter -51 257 0 -41 000 125,0 % 10 257 -13


Finansieringsinnt. 0 0 0 0 0


Finansieringsutg. 0 0 0 0 0


631 050 630 000 631 000 100,0 % -50 2 612
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Likestilling - folkevalgte i Nannestad kommune 
Valgte representanter til kommunestyret for perioden 2015-2019 
 


Parti 
Antall 


representanter 
Herav kvinner Herav menn 


Det norske Arbeiderparti 9 3 6 


Sosialistisk Venstreparti 1 0 1 


Fremskrittspartiet 5 1 4 


Høyre 6 3 3 


Kristelig Folkeparti 1 1 0 


Senterpartiet 2 0 2 


Venstre 3 0 3 


Miljøpartiet De Grønne 1 1 0 


Nannestad Bygdeliste 3 0 3 


I alt 31 9 22 


 
Dette gir en fordeling på 9 kvinner og 22 menn (29 % og 71 %). Kjønnsfordelingen er ajourført pr 
31.12.2015. 
 
Ordfører for perioden 2015 -2019 er Hans Thue (AP). Varaordfører er Karl Henrik Laache (V).  


 


  Foto: Kai Krog Halse 
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7 Sentraladministrasjonen 
 
Sentraladministrasjonen består av følgende ansvar: 


 Ansvar 12010   Rådmannens stab 


 Ansvar 12020   Økonomiseksjonen 


 Ansvar 12070-12093 Stabs- og støtteområde 


 Ansvar 12070-12073  Personal m.m. 


 Ansvar 12075   Barnevern 


 Ansvar 12080   NAV Nannestad 


 Ansvar 12090-12093  Samhandling og forebyggende 
 
Ytterligere informasjon om kjerneoppgavene til hvert ansvarsområde følger i delkapitlene under. 
 
Økonomi 


 
 
Netto forbruk i 2015 ble i overkant av 1 mill. kroner mindre enn justert budsjett. Lønn hadde et 
mindreforbruk på 3,6 mill. kroner, som til dels skyldes vakanser. Andre utgifter viser et merforbruk på drøyt 
4 mill. kroner i forhold til justert budsjett. 
 
Merinntektene utover justert budsjett på 2,6 mill. kroner skyldes hovedsakelig økte refusjonsinntekter fra 
NAV, barnevernet og helsesøstertjenesten. Nærmere kommentarer er gitt innenfor det enkelte 
ansvarsområde.  
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Det vises til rapportering for den enkelte virksomhet. 
 
KOSTRA 


 
 
Netto driftsutgifter per innbygger er redusert med drøye 6 % fra 2014. Reduksjonen skyldes i stor grad 
lavere lønns- og pensjonsutgifter, samt lavere utgifter til kjøp av tjenester som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon (eksempelvis tilskudd til private barnehager). I likhet med fjoråret, er det kun 
Ullensaker som hadde lavere netto driftsutgifter per innbygger enn Nannestad i 2015. 


Sentraladministrasjonen (12010-12093)
Regnskap 


2015


Budsjett 


2015


Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 63 193 413 66 819 000 66 775 000 94,6 % 3 581 587 38 082 992


Andre utgifter 49 421 486 53 371 000 45 371 000 108,9 % -4 050 486 40 527 234


Sum utgifter 112 614 899 120 190 000 112 146 000 100,4 % -468 899 78 610 226


Sum driftsinntekter -20 368 118 -17 024 000 -17 781 000 114,5 % 2 587 118 -12 317 890


Finansieringsinnt. -654 330 -857 000 -967 000 67,7 % -312 670 -3 654 995


Finansieringsutg. 1 045 792 300 000 306 000 341,8 % -739 792 958 772


92 638 243 102 609 000 93 704 000 98,9 % 1 065 757 63 596 112


0234


Gjerdrum


0235


Ullensaker


0236


Nes


0237


Eidsvoll


0239


Hurdal


EKA02


Akershus


EKG07


Kostragr. 07


2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015


Netto driftsutgifter i  kroner per innbygger  42 546  46 668 43 752 48 768 42 911 45 174 44 153 53 088 47 826 47 097 


Frie inntekter i  kroner per innbygger  45 007  45 919 46 265 49 788 46 544 45 580 46 658 52 365 48 906 47 026 


Netto lånegjeld i kroner per innbygger  63 439  64 100 66 150 71 352 81 095 34 603 53 726 71 240 59 670 55 348 


Netto driftsutgifter, adm. og styring,


i kroner per innbygger     3 672     3 785 3 271 4 677 2 973 3 683 3 525 7 330 3 853 4 095 


Lønn, adm. og styring,


i prosent av totale lønnsutgifter 9,1 8,8 7,4 8,9 6,2 6,2 6,1 10,5 6,9 7,1


Brutto driftsutgifter til  politisk styring,


i kroner per innbygger        402        426 413 427 346 217 231 985 300 370


Administrasjon og styring, KOSTRA


0238


Nannestad
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Frie inntekter per innbygger er økt noe i 2015, grunnet høyere rammetilskudd og skatteinngang. I forhold til 
netto lånegjeld per innbygger ligger Nannestad som nummer fire blant ØRU-kommunene, forbigått av 
Gjerdrum i 2015. Sammenlignet med Akershus snittet derimot ligger kommunen fortsatt høyt. 
 
Netto driftsutgifter per innbygger til administrasjon er redusert med 14 % fra 2014. I 2015 brukte 
kommunen nest minst blant ØRU-kommunene på administrasjon. Ulike måter å fordele fellesutgifter på 
gjør derimot sammenligning av dette nøkkeltallet med andre kommuner vanskelig. 
 
I 2015 gikk 7,4 % av de totale lønnsutgiftene til å lønne personer innenfor administrativ styring, en nedgang 
på 1,4 % fra 2014. Kostnadene til politisk styring gikk også noe ned i 2015, fra 426 kroner per innbygger til 
413 kroner.  
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7.1 Ansvar 12010 Rådmannens stab 
Rådmannen er gjennom kommuneloven fastlagt å være den øverste leder for den samlede kommunale 
administrasjon og er ansvarlig for saksbehandlingen og drift av kommunen. 
 
Økonomi 


 
 
Lønnsforbruket utgjør 3,4 mill. kroner i 2015 og andre utgifter ble 1,7 mill. kroner. Flere felleskostnader 
som i henhold til KOSTRA skal føres på funksjon 120 er ført under rådmannen. Det gjelder blant annet 
tingforsikringer, kontingent til KS, osv. 
 
Samtidig er alle felles IKT-kostnader (fakturert fra DGI og kostnadsført på art 13750 Kjøp fra eget IKS) i 
utgangspunktet kostnadsført under rådmannen på funksjon 1909, og siden fordelt på virksomhetene. 
Viderefaktureringer fra tredjepart (programvareleverandører osv.) via DGI til kommunen er fordelt på 
aktuell virksomhet. Kostnader ved programvare og virksomhetenes bruk av fagsystemer er fordelt på 
virksomhetene etter bruk. 
 
Kostnadene ved samlede og planlagte innkjøp av datautstyr (PCer, skrivere og nettverksutstyr mv.) blir 
utgiftsført i investeringsregnskapet på prosjekt 1204 Datainvesteringer. Dette utgjorde 630 000 kroner i 
2015. Mindre enkeltinnkjøp av utstyr er belastet driften i aktuell virksomhet. Løpende utgifter til datadrift 
(herunder programvarelisenser, support mv) som er knyttet til datasystemer som ikke inngår i DGIs 
leveranser, er ført på aktuell virksomhet. 
 
Kostnadene til skjenkebevilling og skjenkekontroll på funksjon 2425 utgjorde i overkant av 38 000 kroner. 
Kontrollen utføres etter avtale med Østlandske kontrolltjenester AS. Det er inntektsført 126 000 kroner i 
gebyrer og mva. Netto bidrag fra funksjonen er 88 000 kroner. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Gjennom 2015 har rådmannens ledergruppe sammen med tillitsvalgte arbeidet med en omstillingsprosess, 
hvor man blant annet har sett på lederstruktur og reorganisering av områdene. Resultatet av arbeidet har 
medført en ny organisering av ledergruppe og virksomheter som formelt trådte i kraft fra 1. januar 2016. 
 
Medarbeidere 
Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


Årsverk 2,50 5,00 5,50 5,36 3,20 3,20   


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


     
Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Sykefravær i prosent 0,00 2,70 1,20   4,77 0,00 


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


   


Rådmannens stab (12010)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 3 402 585 3 298 000 3 356 000 101,4 % -46 585 3 697 613


Andre utgifter 1 729 615 13 426 000 1 738 000 99,5 % 8 385 2 623 427


Sum utgifter 5 132 201 16 724 000 5 094 000 100,7 % -38 201 6 321 040


Sum driftsinntekter -497 413 -670 000 -316 000 157,4 % 181 413 -837 355


Finansieringsinnt. 0 0 0 0 -486 277


Finansieringsutg. 0 0 0 0 1 001


4 634 787 16 054 000 4 778 000 97,0 % 143 213 4 998 410







ÅRSRAPPORT 2015 


 


         49 


 


7.2 Ansvar 12020 Økonomiseksjonen 
Økonomiseksjonen fører regnskap og lønn for kommunen, Kirkelig fellesråd og menighetene.  Innfordring 
av kommunale skatter, avgifter og gebyrer, finansforvaltning, avstemminger, kontroller og veiledning 
innenfor både skatt, innkjøp og økonomi er andre kjerneoppgaver. I tillegg utarbeider, koordinerer og 
ferdigstiller seksjonen budsjetter, årsmeldinger og periodisk rapportering til kommunens ledelse, 
folkevalgte og myndigheter.    
 
Økonomi 


 
 
Økonomiseksjonen kom ut med et samlet mindreforbruk i forhold til justert budsjett på 0,4 mill. kroner. 
Samlet lønnsforbruk viser 98,3 % eller 171 000 kroner mindre enn justert budsjett. Andre driftsutgifter 
gjelder først og fremst kommunens andel av kostnadene til arbeidsgiverkontrollen med 567 000 kroner og 
utgifter til DGI (lønns- og regnskapssystemet Agresso) med 265 000 kroner. På inntektssiden er det kommet 
inn 210 000 kroner mer enn budsjettert. Dette gjelder pantegebyr og refusjon fra andre kommuner. 
 
Seksjonen ivaretar kemnerfunksjonen for Hurdal kommune og har i første halvår av 2015 hatt felles 
innkjøpsrådgiver med kommunene Hurdal og Gjerdrum. Hurdal har sagt opp sistnevnte avtale, men 
kommunene Gjerdrum og Nannestad fortsetter samarbeidet om denne stillingen med fordelingen 30/70. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Arbeidet knyttet til korrupsjonssaken i Nannestad kommune har tatt mye ressurser i 2015. 
Økonomiseksjonen har høsten 2015 utarbeidet nytt og oppdatert økonomireglement for kommunen. 
Reglementet ble vedtatt i kommunestyret i februar 2016.  
 
Felles forvaltning av Agresso, med fire ressurspersoner, er opprettet i løpet av 2015. Formålet er blant 
annet mindre bruk av support fra Agresso og en tanke om å løse flere saker lokalt. Videre skal gruppa være 
en pådriver i å utvikle forbedringer i eksisterende systemer, rutiner og arbeidsprosesser. Sist men ikke 
minst vil ressursgruppa avlaste våre medarbeidere i framtidig prosjektarbeid. 
 
Medarbeidere 
Økonomiavdelingen ble styrket med ett årsverk i 2015 for å ivareta behovet for økonomiske analyser, 
oppfølging av investeringsprosjekter, gebyrforvaltning i selvkostområdene og momskompensasjon knyttet 
til utbyggeravtaler. Seksjonen har et lavt sykefravær, og det er ikke behov for å iverksette noen tiltak. 
 
Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


Årsverk 13,00 12,00 11,90 12,00 13,00 14,00 
ØP 2015-2018, rådgiver hovedsakelig innenfor 
selvkostområdet 


 
Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Sykefravær i prosent 10,80 1,70 1,80   2,71 3,63 


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


    


Økonomiseksjonen (12020)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 9 763 525 8 726 000 9 935 000 98,3 % 171 475 9 242 276


Andre utgifter 1 553 948 1 362 000 1 603 000 96,9 % 49 053 2 778 539


Sum utgifter 11 317 472 10 088 000 11 538 000 98,1 % 220 528 12 020 814


Sum driftsinntekter -3 569 346 -2 643 000 -3 359 000 106,3 % 210 346 -3 159 747


Finansieringsinnt. -129 779 -128 000 -128 000 101,4 % 1 779 -1 083 249


Finansieringsutg. 474 0 0 0,0 % -474 986


7 618 822 7 317 000 8 051 000 94,6 % 432 178 7 778 804







ÅRSRAPPORT 2015 


 


         50 


 


Diverse statistikk for økonomiseksjonen 
 


 
*Bilag knyttet til lønns- og regnskapsføring for kirkelig fellesråd kommer i tillegg. 


 
 
Restanser på kommunale krav 


 
*   I 2014 er ca. 2 056 400 ikke forfalt til betaling per 31.12.2015     
** I 2015 er ca. 10 870 930 ikke forfalt til betaling per 31.12.2015   
 
 
De fleste restansene fra og med 
2004 er enten sikret ved 
tvangsinndrivelse kap.7, dom i 
forliksråd eller ved ett gjeldsbrev. 
 
Til orientering nevnes at det var 22 
eiendommer på tvangssalg - 
oversendt i 2014, pluss  
5 eiendommer i 2015. 
 
 Av disse er det 19 eiendommer som 
foreløpig er oppgjort og trukket 
tilbake. 
 
 
 
 


Regnskap 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Antal l  utgående faktura 20 874 21 679 21 482 20 797 20 823 20 826 20 852 26 014 26 450 27 631


Antal l  inngående faktura 8 889 10 349 11 733 11 557 10 946 11 322 12 483 12 834 13 872 14 619


Hovedboksbi lag 3 599 3 926 4 312 3 283 3 053 4 476 3 120 3 568 3 425 3 351


Sum antall regnskapsbilag 33 362 35 954 37 527 35 637 34 822 36 624 36 455 42 416 43 747 45 601


Endr. i  % fra  året før - ant. regnskapsbi lag 7,8 4,4 -5,0 -2,3 5,2 -0,5 16,4 3,1 4,2


Lønn 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Antal l  lønns- og trekkoppgaver 1 371 1 423 1 551 1 573 1 538 1 603 1 606 1 775 1 762 1 811


Antal l  lønnss l ipper 11 037 11 341 11 950 12 553 12 241 12 400 12 785 13 905 14 858 14 292


Endr. i  %  fra  året før - ant. LTO 3,8 9,0 1,4 -2,2 4,2 0,2 10,5 -0,7 2,8


End. i  % ant. lønnss l ipper 2,8 5,4 5,0 -2,5 1,3 3,1 8,8 6,9 -3,8


År Utskrevet


Restanse


31.12.2013


Restanse


31.12.2014


Restanse


30.06.2015


Restanse


31.12.2015 Bevegelse Restanse i %


2006 63 484 175 63 296 44 026 44 026 30 409 13 617 0,04 %


2007 59 904 424 41 612 23 984 23 984 23 984 0 0,04 %


2008 71 310 924 48 493 40 907 40 907 40 907 0 0,05 %


2009 70 927 520 69 282 55 844 48 057 33 529 14 528 0,04 %


2010 83 994 599 33 758 21 969 21 938 21 837 101 0,02 %


2011 86 377 719 140 275 100 708 85 394 52 821 32 573 0,06 %


2012 98 970 174 238 696 104 667 80 872 72 370 8 502 0,07 %


2013 119 679 669 12 291 418 817 092 589 091 215 303 373 788 0,17 %


2014 116 865 388 12 702 832 930 158 2 481 759 504 799* 0,36 %


2015 126 125 399 3 433 530 12 970 416 113 154 983** 1,66 %
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Skatteinnfordringen i 2015 
Regnskapet viser per 31.12.2015 en skatte- og avgiftsinngang til fordeling mellom skattekreditorene (etter 
fradrag for avsetning til marginkonto ) på 1,129 mrd. kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 1,065 mrd. 
kroner. 
 
I skatteregnskapet for Nannestad kommune, er skatte- og avgiftsinngangen fordelt slik mellom 
skattekreditorene:   
 


Skattekreditor Fordeling i 2015 Fordeling i 2014 Økning Økning i % 


Kommune Kr.     273 585 172,-     Kr.    256 510 695,-  Kr.       17 074 477,-        6,66 


Stat Kr.     374 615 225,-  Kr.    370 099 066,- Kr.         4 516 159,-         1,22 


Fylkeskommune Kr.       60 389 403,- Kr.      57 455 649,- Kr.         2 933 754,-         5,11 


Folketrygd Kr.     421 040 368,- Kr.    381 187 114,-  Kr.       39 853 254,-       10,45 


 Kr.  1 129 630 168,-  Kr. 1 065 252 524,- Kr.       64 377 644,-         6,04 


 
Det vises for øvrig til egen politisk sak om skatteregnskapet for 2015. 
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7.3 Ansvar 12070-12093 Stabs- og støtteområde 
Stabs- og støtteområdet omhandler mange ulike ansvarsområder og av den grunn mange og komplekse 
kjerneoppgaver.  
 
Viser derfor til følgende områder som inngår i Stabs- og støtteområde: 
 


 Ansvar 12070 og 12071  Kommunalsjef for stab- og støtte, samt personal og organisasjon 


 Ansvar 12072   Service- og dokumentsenter 


 Ansvar 12073   Personalpolitiske tiltak 


 Ansvar 12075   Barnevern 


 Ansvar 12080   NAV 


 Ansvar 12090   Samhandlings- og forebyggende (kommunepsykolog og friskliv)  


 Ansvar 12091   Helsesøstertjenesten 


 Ansvar 12092   Kommuneoverlege m/miljørettet helsevern 


 Ansvar 12093   Forebyggende 
 
Økonomi 


 
 
Totalt sett innenfor hele området, så har vi noe mindreforbruk på om lag 1 %. Det er et stort og 
utfordrende område, spesielt med tanke på barnevern og NAV. Det må av den grunn anses som 
tilfredsstillende at område går med et mindreforbruk på tross av at barnevernet totalt sett går med et 
merforbruk på om lag 1,3 mill. kroner.  
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Det vises til rapportering for den enkelte virksomhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Stabs- og støtteområde (12070-12093)
Regnskap 


2015


Budsjett 


2015


Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 50 027 303 54 795 000 53 484 000 93,5 % 3 456 697 21 332 079


Andre utgifter 46 137 923 38 583 000 42 030 000 109,8 % -4 107 923 10 950 613


Sum utgifter 96 165 226 93 378 000 95 514 000 100,7 % -651 226 32 282 692


Sum driftsinntekter -16 301 359 -13 711 000 -14 106 000 115,6 % 2 195 359 -5 310 707


Finansieringsinnt. -524 551 -729 000 -839 000 62,5 % -314 449 -1 485 469


Finansieringsutg. 1 045 318 300 000 306 000 341,6 % -739 318 406 291


80 384 634 79 238 000 80 875 000 99,4 % 490 366 25 892 807
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7.4 Ansvar 12070-12073 Personal m.m. 
Personal m.m. består av følgende ansvarsområder: 
 


 Ansvar 12070 Kommunalsjef for stabs- og støtteområdet 


 Ansvar 12071 Personal og organisasjon 


 Ansvar 12072 Service- og dokumentsenter 


 Ansvar 12073 Personalpolitiske tiltak 
 
Økonomi 


 
 
Ansvarsområdene 12070 – 12073 omhandler følgende kjerneområder:  
 
Personalforvaltning (12070 og 12071) på alle nivåer, bistå ledere med rekruttering, ansettelser, 
sykefraværsoppfølging m.m.  
 
Service- og dokumentsenter (12072) er kommunens sentralbord, publikumsmottak på telefon, besøk, mail 
og chat. Tar imot alle typer henvendelser fra publikum. Innenfor dokumentsenteret er det følgende 
kjerneoppgaver; 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 ansvaret personalpolitiske tiltak (12073), er det blant annet følgende kjerneoppgaver; Inntak og 
oppfølging av lærlinger, bedriftshelsetjenesten, administrere sommerjobb for ungdom, arbeidsgiver-
funksjon for hovedtillitsvalgte osv. 
 
Området går samlet med et mindreforbruk på i overkant av 2 mill. kroner, hvor hovedårsaken er 1,4 mill. 
kroner i mindreforbruk på lønn. Dette skyldes at 1 stilling er holdt vakant i hele 2015, samt at annen stilling 
er vakant i deler av året. I tillegg så leide vi ut en større del av web stillingen til DGI i slutten av 2015 enn 
budsjettert. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
I 2015 ble dokument- og servicekontoret slått sammen til en avdeling/enhet noe som har medført bedre 
samhandling. Nannestad kommune har hatt utfordring knyttet til det totale sykefraværet i kommunen. 
Dette har vært et prioritert område for personalforvaltningen og tatt en del av våre ressurser. Tiltak som 
har vært satt inn er blant annet opprettelsen av overordnet IA-kontakt i kommunen samt lokale IA-
kontakter ute på områdene, resultatet er positiv utvikling innenfor sykefraværet (se eget avsnitt). 
 
Arbeidet knyttet til korrupsjonssaken i Nannestad kommune har tatt mye ressurser i 2015, både økonomisk 
og tidsmessig. Det har vært en stor utfordring for kommunen, men spesielt innenfor personalforvaltningen. 
Vi har benyttet oss av ekstern advokat som har bidratt til økte kostnader på juridisk bistand og konsulent. 
 


Personal m.m. (12070-12073)
Regnskap 


2015


Budsjett 


2015


Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 9 552 851 11 116 000 10 952 000 87,2 % 1 399 149 11 574 385


Andre utgifter 2 489 432 2 817 000 3 067 000 81,2 % 577 568 2 873 328


Sum utgifter 12 042 284 13 933 000 14 019 000 85,9 % 1 976 716 14 447 713


Sum driftsinntekter -3 106 155 -3 133 000 -3 061 000 101,5 % 45 155 -3 514 169


Finansieringsinnt. 0 0 0 0 -512 289


Finansieringsutg. 78 0 0 -78 153 234


8 936 207 10 800 000 10 958 000 81,5 % 2 021 793 10 574 489
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Oppfølgingen av lærlinger er utfordrende oppgave som har tatt en del ressurser innenfor personal-
forvaltningen. Det er et viktig område for Nannestad kommune og vi har oppfylt kravet om 1 lærling per  
1 000 innbygger også i 2015. 
 
Innføring og implementering av nye systemer som kompetansekartlegging, rekrutteringsmodul i Agresso, 
medarbeiderundersøkelse og delegeringsreglement er noen av våre nye verktøy som er utfordrende og er 
ressurskrevende innenfor personalforvaltningen. Det har også medført noe økte kostnader knyttet til 
anskaffelse og opplæring. Det er viktige verktøy i det fremtidige arbeidet knyttet til internkontroll, 
arbeidstilfredshet, gode rekrutteringsrutiner osv. 
 
Profilering 
Nannestad kommunes informasjonsstrategi ble behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 
04.06.14. Informasjonsstrategien er en oversikt over de kanalene Nannestad kommune benytter til 
informasjonsformidling, både intern og eksternt. Strategien vil bli videreutviklet i 2016. 
 
Nannestad kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet er 
en forutsetning for et levende folkestyre. Nannestad kommune vil tilstrebe meroffentlighet for sin 
virksomhet. Informasjonsstrategien skal ivareta en målrettet satsing på informasjon, hvor innbyggerne skal 
være sikret innsyn i saksbehandlingen og ha tilgang til informasjon som ivaretar deres behov for tjenester 
levert av kommunen.  
 
I 2015 ble det utarbeidet en informasjonsbrosjyre om Nannestad kommune, hvor informasjonen spesielt 
var rettet mot nye innbyggere. Det har i tillegg vært utgitt 2 informasjonshefter om kulturaktiviteter 
gjennom året. 
 
Nettsidene er bygd opp slik at det skal være lett tilgang til de mest brukte kommunale tjenestene, og at 
brukeren skal være mest mulig selvbetjente. Tjenestene er delt inn i tema etter farge. De 5 mest brukte 
tjenestene er: Ledig stilling, Barnehage, Skole og Byggesak og Kart. 
  
Trafikken på nettsidene har økt etter at kommunen lanserte sine offisielle Facebook sider i oktober 2013 og 
er fremdeles økende. Den største økningen ser vi fra de som bruker nettbrett og andre mobile enheter. 
Nettsidene er nå tilpasset mobile flater. De mest brukte nettlesere er Internett Explorer (dalende) Safari og 
Chrome. De fleste av våre lesere kommer fra Norge og Sverige. Totalt i 2015 er det 77 490 unike brukere 
som har besøkt nettsidene våre og det er totalt 712 953 sider som er vist. 
 
I 2015 var det totalt 307 artikler om Nannestad kommune i lokalavisene. Dette er artikler som positive, 
negative og nøytrale artikler, men det er en klar hovedvekt av positive artikler. Dette er en kartlegging 
servicekontoret gjør ved å gjennomgå artikler i Eidsvoll og Ullensaker blad og Romerikes blad. 
 
  







ÅRSRAPPORT 2015 


 


         55 


 


Medarbeidere 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


Årsverk totalt 12,70 12,20 11,70 11,70 12,50 11,50   


Kommunalsjef for stabs- og 
støtteområde           1,00   


 
  


Dokumentsenter           3,60   
 


  


Personalforvaltning           3,00   
 


  


Servicekontor           2,90   
 


  


Web ØRU-Vest       1,00 1,00 1,00   
 


  


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


     


Ansvar - 12070-12073 Personal m.m.           


Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015**) 


Kommunalsjef for stabs- og 
støtteområde           


 Personal og organisasjon           
 Service- og dok.senter           
 Personalpolitiske tiltak            
 Sykefravær i prosent totalt           4,47 


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


   **) Grunnet oppdatering av Agresso systemet mangler det fraværsstatistikk fordelt på områdene. 


 
Resultat- og måloppnåelse 
Området har oppnådd gode resultater og man må anse at vi har nådd målene for ansvarsområdene 12070-
12073. Sykefraværet innenfor området er veldig lavt, snitt på 4,47 % inkludert lærlinger. På det 
overordnede målkortet som vi har en aktiv rolle for å oppnå, så har vi ikke nådd målene som ble satt for 
2015. Noe av dette skyldes systemer (eksempelvis medarbeiderundersøkelse) som ikke ble implementert 
slik at måloppnåelsen ikke var mulig. 
 
Innenfor IA-arbeidet så ble ikke målet nådd, men Nannestad kommune har klart å opprettholde 
sykefraværet på samme nivå som i 2014 som var det laveste siden 2008. Det er viktig at vi viderefører 
målene fra 2015. 
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7.5 Ansvar 12075 Barnevern  
Barneverntjenestens formål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse 
og utvikling, får rett hjelp til rett tid og bidra til at barn får trygge oppvekst vilkår.  
Barneverntjenesten skal fremme samarbeid og bidra til forebyggende innsats med andre kommunale og 
frivillige instanser. Barneverntjenesten behandler bekymringsmeldinger og kartlegger barnets 
omsorgssituasjon ut fra risiko og beskyttelsesfaktorer, samt iverksetter tiltak i form av evidensbaserte 
metoder.  
 
Økonomi 


 
 
Avvik fra budsjett skyldes blant annet kompenserende tiltak i forbindelse med sykefravær hos 
saksbehandlere og i ledelsen. Noe sykefravær og høyt arbeidspress i form av mange og alvorlige saker førte 
til merforbruk innen konsulenttjenester/vikartjenester. I perioden juni 2015 til desember 2015 ble flere 
arbeidsforhold vakante, og i en overgangsperiode har derfor faste lønnsmidler ikke vært i bruk.  Det har i 
2015 vært brukt 760 000 kroner til konsulenttjenester/vikartjenester i barneverntjenesten mot 3,1 mill. 
kroner i 2014.  
  
Utgifter knyttet til tiltak i og utenfor hjemmet; kommunens egenbetaling for statens tiltak fordoblet seg i 
februar 2015. For barneverntjenesten betød det en økning i egenandeler på ca. 700 000 kroner i økte 
egenbetalinger på tiltak som allerede var iverksatt.  Dette gjaldt hovedsakelig institusjonsplasseringer og 
tiltak på foreldre- og barn sentra. I tillegg ble det i løpet av året iverksatt flere slike tiltak på saker som 
skyldtes overføring av saker fra andre barneverntjenester.   
 
Utviklingen innen tiltaksbehovet henger blant annet sammen med utviklingen innen hjelpebehovet og 
alvorlighetsgraden i problematikken hos barn/familier. Vi ser langt mer sammensatt og alvorlig 
problematikk innen vold, rus og psykiske lidelser, og krever dermed omfattende tiltak og det avdekkes flere 
saker. Dette har medført at kommunens egne veiledere ikke har hatt kapasitet til å hjelpe alle innen de 
frister som fremgår av barnevernloven. Barneverntjenesten har støttet opp om strategien om å styrke 
forebyggende arbeid i kommunen, via familieteamet. Den forebyggende satsningen har ikke vært redusert 
til tross for sykmeldinger i familieteamet og dette har ført til merforbruk i barneverntjenesten med 300 000 
kroner for 2015.  
 
Sakene medførte også behov for tjenester fra eksterne kompetansemiljø på tiltakssiden, både i og utenfor 
hjemmet. Tiltakene er endringstiltak som retter seg mot barn og familier, og som i flere tilfeller krever 
spesialkompetanse.  Dette har vært fokus også i 2015 for å unngå mer permanente, inngripende tiltak som 
plassering utenfor hjemmet.   
 
I 2015 var antall bekymringsmeldinger 194. Barnevernet fikk midler fra statlig satsing til ytterligere 0,60 ny 
stilling i 2015. Økte utgifter hos barneverntjenesten har medført økte refusjoner, noe som er en av 
årsakene til det positive avviket fra inntektsbudsjettet. Refusjon for sykefravær utgjør også en betydelig del 
av merinntektene.  
 


Barnevern (12075)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 15 778 193 17 856 000 17 550 000 89,9 % 1 771 807 16 100 051


Andre utgifter 18 294 249 13 279 000 14 809 000 123,5 % -3 485 249 22 304 215


Sum utgifter 34 072 442 31 135 000 32 359 000 105,3 % -1 713 442 38 404 266


Sum driftsinntekter -6 121 611 -5 125 000 -5 727 000 106,9 % 394 611 -7 065 028


Finansieringsinnt. -109 910 0 -110 000 99,9 % -90 0


Finansieringsutg. 4 587 0 6 000 76,5 % 1 413 51


27 845 508 26 010 000 26 528 000 105,0 % -1 317 508 31 339 288
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Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Utfordringene er å utføre undersøkelser og oppfølging av tiltakssaker i henhold til frister og retningslinjer 
utarbeidet av departementet. Det er og har vært høy arbeidsbelastning i virksomheten. Det forekommer 
fristbrudd, og dette er bekymringsfullt. Det er 5 faste ansatte som fra juni 2015 har valgt å si opp sin stilling, 
og en del av begrunnelsen for avslutning av arbeidsforholdet er høyt og vedvarende arbeidspress.  
 
Det jobbes med IA-planarbeid, og det er fokus på rekruttering og godt arbeidsmiljø og kompetanseheving 
for å beholde god barnevernfaglig kompetanse. Det lykkes vi i stor grad med.  To ansatte er i 
videreutdanning (Samspill og tilknytning). Barneverntjenesten har i 2015 hatt fokus på fortsatt 
implementering av Kvello-metoden, et kartleggingsverktøy for vurdering av saker. Dette arbeidet er godt i 
gang og gir resultater. Barneverntjenesten har i 2015 ansatt en spesialkonsulent/teamleder for å styrke 
arbeidet med undersøkelser, med liknende kompetanse som innleide konsulentfirmaer. Det er sterkt fokus 
på å oppøve egen kompetanse slik at vi i liten eller ingen grad vil være nødt til å benytte innleid hjelp. 
 
Barneverntjenesten har deltatt i KS effektiviseringsnettverk, og har gjennomført brukerundersøkelse. Kort 
oppsummert så har barneverntjenesten mange saker pr. saksbehandler, har høy omløpshastighet og 
leverer tjenester av god kvalitet til pris som hovedsakelig ligger på landsgjennomsnitt. Barneverntjenesten 
mottar høyt antall bekymringsmeldinger, og mange barn får tiltak i aldersgruppen 0-23 år. 
Brukerundersøkelsen viser at de fleste er fornøyd med de tjenestene som leveres.  Barneverntjenesten må 
bli bedre på å gi informasjon, barnesamtaler og brukermedvirkning.  
 
Barneverntjenesten deltar i prosjekt BUP-barnevern – et samarbeidsprosjekt mellom psykiske 
helsetjenester og barneverntjenester. Forskning viser at barn og ungdom som er under omsorg av 
barneverntjenesten ofte ikke får tilstrekkelig helsehjelp og at samarbeidet mellom BUP og 
barneverntjeneste ikke er godt nok. Det tas sikte på å utforme et system som kan gjøre helhetlige og 
samtidige vurderinger når det gjelder hva disse barna trenger av utviklings støttende tiltak, både hva 
gjelder helsetjenester og omsorgsbehov. Dette kommer flere barn som er i kommunens omsorg til gode.  
 
Det er fokus på tverrfaglig samarbeid og effektivisering av barneverntjenesten, samt sikre god 
internkontroll. Barnevernet tilstreber å iverksette kostnadsmessig effektive tiltak av nøkternt omfang, og 
vurderer kontinuerlig om allerede iverksatte tiltak kan reduseres evt. opphøre.  Det er innført 
fakturakontroll som utføres av alle saksbehandlere, og det er innført tertial opptelling av saker der de 
skåres opp mot Kvello-modellen. Dette for å sikre økonomisk, etisk og faglig god standard.  
 
Medarbeidere 
Det er en markant nedgang i sykefravær fra 2014 til 2015, og dette innebærer blant annet 
langtidssykemeldte som er tilbake i sin stilling. Oppfølging og forebygging av sykemelding har høy prioritet. 
Både individuell oppfølging, arbeidsmiljøtiltak og kompetansehevingssatsing er deler av dette. IA-plan er 
utarbeidet.  
 
Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


Årsverk 8,30 9,30 10,80 12,30 12,80 14,40   


Midlertidige årsverk (type) 
**) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Varighet (dato fra - til) Årsak Finansiering 


  
      


      


      
        


Sum midlertidige årsverk          5, 60  01.april 2011 
Statlig 
tilskudd 


 Fylkeskommunale 
midler.  


 
   Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


  6,90 8 9,50 
 


17, 82  8,10 


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


 
 
Andel barn med barneverntiltak 
Nannestad kommune ligger klart over Akershus-gjennomsnittet på denne indikatoren. Dette er i samsvar 
med forventninger i folkehelseprofil, samt barneverntjenestens utadrettede virksomhet i forhold til kontakt 
med barnehager, skole og helsestasjon. Disse faktorene har over år resultert i en stor økning i antall 
bekymringsmeldinger fra innbyggere og samarbeidspartnere. Samtidig viser de et klart behov for fokus på 
forebyggende tiltak. Det er en markant nedgang fra 2014 til 2015, noe som delvis kan tilskrives at 
kommunen og barneverntjenesten i større grad lykkes med sitt forebyggende arbeid. Barneverntjenesten 
har en forventning til at andel barn med barneverntiltak reduseres i takt med økt forebygging og økt 
samarbeid med andre tjenester i kommunen.  
 
Driftsutgifter per innbygger og driftsutgifter per barn i barnevernet 
Driftsutgifter per innbygger må forstås både i lys av antall barn og kostnad per barn. Alvorlighetsgraden i 
flere saker fra 2013 førte til akutte plasseringer utenfor hjemmet. Dette medførte høye utgifter i 2014. I 
2014 mottok barneverntjenesten 37,6 % færre meldinger enn i 2013, noe som gav et bedre utgangspunkt i 
2015. Det var en økning i antall meldinger med 18,3 % fra 2014 til 2015. Alvorlighetsgraden i sakene er høy, 
og flere saker vurderes fremmet for fylkesnemnda i 2016. Det er en svak nedgang i utgifter per innbygger 
og per barn i barnevernet for 2015.  
 
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 
Denne indikatoren forteller noe om bemanningsnivået i barnevernet. Saksmengden har økt med det 
dobbelte i løpet av få år og kompleksiteten i sakene har blitt større. Barneverntjenesten fikk i 2011 og 2013 
statlige midler til 4 stillinger. I 2014 og 2015 ble det tildelt til sammen 1,6 stilling i styrkningsmidler. 
Styrkningsmidlene er midlertidige. Året 2015 var det mer kapasitet i tjenesten ut fra en nedgang i saker pr. 
årsverk, og dette førte til nedgang i bruk av konsulenttjenester. Til tross for stor arbeidsmengde per 
saksbehandler, og høy andel av saker som går til tiltak, har tjenesten hatt stabil personalgruppe over flere 
år. Dette endret seg i 2015. Det store sykefraværet som i 2014, samt 5 ansatte som sa opp sitt 
arbeidsforhold i 2015, vurderes delvis å kunne tilskrives høy arbeidsbelastning over tid.  
 
Statistikken indikerer at barn og unge som har behov og rett til tjenester fra barnevernet får dette, i stadig 
økende grad, og at vi lykkes i å nå barna i stadig yngre alder og at forebygging nytter.  Barneverntjenesten 
deltok i 2015 i KS effektivitetsnettverk. Dette indikerer god kvalitet på tjenester som skal være faglig 
forsvarlig, og det er høy omløpshastighet på saker.  
 
Andel undersøkelser som fører til tiltak 
I 2014 mottok barneverntjenesten 164, og en høy andel av disse har vært undersøkt, og dette førte til tiltak 
i 2015. I 2015 mottok barneverntjenesten 194 bekymringsmeldinger.  
 
Det er grunn til å tro at antall omsorgssaker i 2016, saker fremmet for Fylkesnemnda jfr. 4-12 vil øke ut fra 
videreføring av undersøkelser som ledet til tiltak i 2015. Dette skyldes alvorlighetsgraden i sakene.  Det er 
samtidig viktig å se videre på at Nannestad barneverntjeneste har en vesentlig høyere andel av 
undersøkelser som går videre til tiltak, enn nærliggende kommuner. Dette skyldes flere forhold som 
barneverntjenesten er kjent med, men det er grunn til å forfølge disse årsakene nærmere. 
 


0234


Gjerdrum


0235


Ullensaker


0236


Nes


0237


Eidsvoll


0239


Hurdal


EKA02


Akershus


EKG07


Kostragr. 07


2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015


Andel barn med barnevernstiltak


ift. innbyggere 0-17 år 7,1 7,9 6,8 4,7 3,7 4,9 5,0 7,1              -                     -   


Netto driftsutgifter per innbygger       2 400       2 758 2 375 1 505 1 565 2 224 1 796 1 297 1 531 1 770 


Netto driftsutgifter per barn i barnevernet     82 140  101 455 98 091 79 292 86 452 111 937 92 177 51 831              -                     -   


Barn med undersøkelse eller tiltak


per årsverk 29,7 23,4 20,3 15,6 20,1 20,6 22,1 13,4              -                     -   


Andel undersøkelser som førte til  ti ltak 45,8 47,6 50,3 40,5 34,2 34,4 33,6 31,2              -                     -   


Barnevern, KOSTRA


0238


Nannestad
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Resultat- og måloppnåelse 
Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål Status 


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


Tilpasset 


omsorgstilbud 


 


Det er etablert tjenester 


iht. omsorgstrappen 
 


 


Økt andel av våre ressurser brukes til 
forebygging, opptrening og mestring.  


KOSTRA: "Netto driftsutgifter til 


forebyggende arbeid, helse pr. 
innbygger - enhet kroner" 


 


 
 


+ 10 % 


 


Pågående prosess, stor bevissthet på 
dette i deltakelse i KS nettverk.   


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


Tidlig innsats og 


forebyggende 


arbeid 


Tidlig hjelp til alle barn i barnehage og skole  


Avdekke skjevutvikling 
hos barn i barnehage og 


tidlig skolealder 


 
Opprettholde faste kontaktpersoner og 


møter for skole og barnehage. 


Utført 
Utført, alle har tilbud om 


kontaktperson og benytter seg i stor 


grad av dette.   


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


Bedret 


folkehelseprofil 


Samhandling med øvrig 
hjelpeapparat 


Opprettholde og videreutvikle faste 
samarbeidsarenaer 


Utført 
Pågående, og er utføres i stor grad.   


Flere elever fullfører 


videregående opplæring 


Frafall ungdoms- og videregående 


skole, ref. folkehelseprofil 
Positiv trend 


 


Barneverntjenesten deltar i OT-


team på Vgs., og forsøker å komme 


tidlig inn ifht.. til barn i risiko i 0-8 


års alder.  


Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse 


Forbedre 


økonomisk 


handlingsrom 


Netto driftsresultat i % av samlede driftsinntekter (resultatgrad)  0,7 


Pågående prosess, positiv trend.  


God økonomi-


styring av 


tjenestene 


Avvik i forhold til 


budsjett (+ mindre-
forbruk /- merforbruk) 


Avvik på mindre forbruk mer enn 2 % 
og merforbruk på mer enn - 0,3 % på 


områdene innebærer korrigerende 


tiltak 


Mellom 2,0 og - 


0,3 % 


Positiv trend 


Innkjøp - Øke lojalitet 


til inngåtte avtaler 


Andel kjøp foretatt med 


avtalepartnere i % av totale kjøp 
65 % 


Utføres. 


Andel innkjøp utført via e-
handelsmodulen i % av totale innkjøp 


20 % 
Utføres.  


Effektiviseringskrav 


Forbedret enhetskostnad i 


tjenesteprofilen på områder som 
ligger høyt – KOSTRA 


Positiv trend 


Positiv trend, fokus på dette i KS 


nettverk.  Ligger på 
landsgjennomsnittet 


Bedret produksjonsindeks alle 


områder – KOSTRA 
Positiv trend 


Positiv trend, høy produksjon.  


Fokus på dette i KS nettverk.  


Tilstrekkelig 


kvalitet 


Redusere 


kostnadsnivået i 


barneverntjenesten fra 
det høyeste nivå til ett 


midtre nivå sammen-


lignet med ØRU-
kommunene 


Kartlegge og sammenligne 
barnevernets arbeid med 


sammenlignbare kommuner - finne 
endringskriterier som effektiviserer 


tjenesten 


Utført 


Pågående prosess, deltaker KS 
nettverk.  


Redusere KOSTRA-parameter "Netto 


dr.utg. pr. innb. 0-17 år, 
barneverntjenesten" 


Positiv trend 


Pågående prosess, deltaker KS 


nettverk.   


Andel barn med barnevernstiltak ift. 


innbyggere 0-17 år skal reduseres 
(KOSTRA) 


 


 


7,0 


Pågående prosess, deltaker KS 


nettverk.   
2012: 5,6 % 


2013: 7,1 % 


2014: 7,9 % 
2015: 6,8 % 


 


Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere 


God ledelse 


Arbeidsgiverstrategien 
implementert 


Medarbeiderundersøkelse Gjennomført 
Utføres høst 2015. 


Kompetanseheving 


Videreutvikling «Barn i risiko» - 


Kvello-metode i meldinger, 


undersøkelse og tiltak, samt 


fosterhjemsarbeidet 


Gjennomført 


Utføres, vellykket satsning.  


Godt med-


arbeiderskap 


IA-planer i alle 


virksomheter 
Sykefraværsstatistikk Utført 


IA-plan utarbeidet.  


 


Nærvær 
Øke nærværs prosent med 2 % -poeng i løpet av planperioden Positiv trend 


Utført, markant nedgang i 


sykefravær.  
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7.6 Ansvar 12080 NAV Nannestad 
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 
introduksjonsordningen og ungdom. Videre har NAV ansvar for Husbankens virkemidler (startlån, 
utbedring- og etableringstilskudd), brukere på frivillig/tvungen forvaltning og rådgiving knyttet til 
gjeldsproblematikk- og gjeldsordningen. 
 
Økonomi 


 
 
NAV Nannestad har et mindreforbruk på nærmere 0,5 mill. kroner i 2015. NAV har i 2015 foretatt 
utbedringer av eksisterende lokaler og re-etablert jobbsenteret i Granåsgården. Her er det tilrettelagt for 
gruppesamlinger og kurslokaler med tilhørende samtalerom. Dette vil åpne for mer uformelle 
ungdomsmøter, gruppemøter for deltakere i introduksjonsprogrammet og kvalifiseringsprogrammet og 
den kommende aktivitetsplikten.  
 
NAV har redusert arbeidsavklaringsporteføljen betydelig i 2015, uten at dette har medført økte kostnader 
på sosialhjelp. Nannestad kommune hadde ved utgangen av 2015 en ledighet på litt over 3 %. Som tiltak 
har NAV økt bemanningen i forhold til håndteringen av ledige/dagpengemottakere. Det er innført 
innstramming av oppfølging av sykemeldte med fokus på aktivitetsplikt etter 8 ukers tidspunktet, samt en 
fremskyndelse av dialog to møter. Formålet er økt deltakelse i yrkeslivet og en sannsynlig lavere inngang på 
arbeidsavklaringspenger.  
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
NAV følger ledighetstallet i kommunen tett og ønsker å være aktive deltakere i næringsutviklingen. 
Utviklingen av flyktningkrisen og andelen sosialklienter og stønadslengden på sosialhjelp- utbetalingene 
følges opp. NAV har utvidet og økt muligheten for selvbetjeningsløsninger og digitalisering av 
søknadsskjemaer, «spør-NAV» og ulike «skriv til bruker» funksjoner. Det er i 2015 muligheter for å hente ut 
opplysninger om kommunale utbetalinger fra NAV sitt kontaktsenter. Husbanken har digitalisert sine 
søknadsprosesser og NAV ser en betydelig økning av søknader på startlån til kommunen etter dette. Dette 
medfører en økning i saksbehandlingsmengden. 
 
Medarbeidere 
NAV veileder i videregående skole er nå avsluttet som prosjekt og det er lagt inn en finansieringsmodell 
mellom stat, kommune og fylkeskommune for å videreføre driften av denne stillingen i tre ny år.   
 
NAV har i 2015 styrket sitt flyktningeteam og vil styrke det ytterligere i 2016, dette grunnet behovet for økt 
bosetting iht. politisk vedtak. 
 
NAV har lavt sykefravær og jobber med nærværstiltak og trivsel på jobb. NAV har gjort ombygging i sine 
lokaler fra åpent landskap til mindre grupper og cellekontor, og medarbeidere gir gode tilbakemeldinger. 
Det er tilsvarende lavt sykefravær på de statlige ansatte på NAV kontoret. 
 


NAV (12080)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Status


Lønn 11 304 961 12 063 000 10 821 000 104,5 % -483 961 9 757 695


Andre utgifter 8 849 135 8 095 000 9 275 000 95,4 % 425 865 8 077 284


Sum utgifter 20 154 096 20 158 000 20 096 000 100,3 % -58 096 17 834 979


Sum driftsinntekter -1 583 678 -1 359 000 -933 000 169,7 % 650 678 -1 796 538


Finansieringsinnt. -389 641 -200 000 -200 000 194,8 % 189 641 -973 180


Finansieringsutg. 608 832 300 000 300 000 202,9 % -308 832 253 057


18 789 609 18 899 000 19 263 000 97,5 % 473 391 15 318 318
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Ansvar - NAV (12080) 


Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


Årsverk 10,80 8,80 9,30 8,68 9,80 8,30   


Midlertidige årsverk (type) **) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Varighet (fra - 
til) Årsak Finansiering 


- NAV-veileder i VGS         1 1  Under vurdering   
 Prosjekt/delfinansiset 
stat/kommune 


- Flyktningekons.           1  Fast stilling    Kommune 


Sum midlertidige årsverk           2,0       


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


    **) Brukes kun ved utvidelser utover faste årsverk, f.eks. ved midlertidige tilskudd, e.l. Ikke vikariater. 


  
Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Sykefravær i prosent 8,90 12,20 3,90   3,81 2,73 


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


    
KOSTRA 


 
 
I siste kvartal av 2015 opplevde Nannestad kommune en betydelig økning i ledighetstallene. I desember 
2015 lå ledigheten på 3,3 % og var med dette høyest i vår region. Lavt utdanningsnivå i befolkningen kan 
være en årsak til dette. Nær 40 % av de som står uten arbeid etter 26 uker (langtidsledige) har ikke-etnisk 
norsk opprinnelse. Det er mange innbyggere i kommunen fra Polen, Estland og Lativa som tidligere har hatt 
håndverksyrker eller arbeidsforhold i Gardermoen-regionen. Disse faller først ut av arbeidslivet ved 
nedbemanning og endringer i arbeidsmarkedet. NAV Nannestad har i 2015 styrket sin flyktningetjeneste 
med formål å bedre inkluderingen mot arbeid og utdanning, og vil i tiden framover ha et særlig fokus på 
denne gruppen og kvaliteten i vår egen tjeneste.  
 
NAV Nannestad har i 2015 hatt en betydelig nedgang i brukerporteføljen arbeidsavklaringspenger (AAP). En 
innstramming på inngangsvilkår, i kombinasjon med å avslutte eldre saker uten rettigheter, har medført at 
NAV Nannestad ved årsslutt hadde om lag 380 saker. Uføreandelen har ikke økt. En konsekvens av dette 
kan være at flere brukere vil ha behov for økonomisk sosialhjelp (økning på 0,1 %).  
 
Økonomisk rådgiver står for en betydelig andel brukere med behov for råd og veiledning i tyngre 
gjeldssituasjoner, der gjeldsordning og refinansiering ved hjelp av startlån inngår. Dette vurderes som svært 
forebyggende og viktig, og bidrar til å holde netto driftsutgifter per innbygger til sosialhjelp nede. 
 
Satsningen mot ungdommen og frafall i videregående skole har gitt markant nedgang i utbetalinger til 
sosialhjelp. Vårt ungdomsteam har et nært samarbeid med Jessheim videregående skole og Nannestad 
videregående skole og ser viktigheten av å videreføre og utvikle dette arbeidet. 


0234


Gjerdrum


0235


Ullensaker


0236


Nes


0237


Eidsvoll


0239


Hurdal


EKA02


Akershus


EKG07


Kostragr. 07


2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015


Andelen sosialhjelpsmottakere


ift. innbyggere i alderen 20-66 år 2,8 2,8 2,9 1,9 3,8 2,9 4,1 4,4 3,2 3,7 


Andel netto driftsutgifter ti l  råd, veiledning 


og sosialt forebyggende arbeid 53,3 56,5 59,8 59,7 1,8 37,8 37,3 65,1 36,0 38,4 


Andel netto driftsutgifter ti l  økonomisk


sosialhjelp 30,8 36,4 38,9 31,1 83,6 53,6 57,3 42,3 52,6 53,1 


Andel netto driftsutgifter ti l  ti lbud til


personer med rusproblemer 15,9 7,1 1,3 9,2 14,6 8,6 5,4 -7,3 11,5 8,5 


Andel mottakere med sosialhjelp


som hovedinntektskilde 38,5 39,2 47,1 27,4 36,7 40,3 52,4 32,4 46,4 45,2 


Netto driftsutgifter ti l  sosialtjenesten


per innbygger i  kroner   879  1 020 1 060 1 180 1 168 1 195 1 700 1 417 1 635 1 600 


Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd)


mottakere 18-24 år 3,5 4,2 3,6 3,8 4,3 4,5 4,5 4,2              -                     -   


Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd)


mottakere 25-66 år 4,3 4,5 4,6 5,7 5,5 5,2 5,6 3,7              -                     -   


Sosialtjenesten, KOSTRA


0238


Nannestad
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Resultat- og måloppnåelse 
Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


 


Bedret 


folkehelseprofil 


Flere elever fullfører 


videregående opplæring 


Frafall videregående skole, ref. 


folkehelseprofil 
Positiv trend 


 


Andel sosialhjelpstilfeller 


reduseres 


Redusere KOSTRA-parameter 


"Andel sos.hjelpstilfeller ift 


innbyggere 20-66 år" Tall i %. 


2,7 


 


Redusere KOSTRA-parameter 


"Andel netto dr.utg. til øk. 


Sosialhjelp" - Tall i % 


3,1 


 


Andel deltakere i KVP over i jobb 


økes - telles 
Positiv trend 


 


 
Andelen elever som fullfører videregående skole har økt med 5 % fra 2014, dette iht. tall fra 
folkehelseinstituttet. 
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7.7 Ansvar 12090-12093 Samhandlings- og forebyggende 
Samhandlings- og forebyggende består av følgende ansvarsområder: 
 


 Ansvar 12091 Helsesøstertjenesten 


 Ansvar 12092 Kommuneoverlege m/miljørettet helsevern 


 Ansvar 12093 Forebyggende 
 
Økonomi 


 
 
Kommuneoverlegen har hatt større utgifter enn budsjettert. Dette gjelder uforutsette utgifter innen 
helsehuset  og krisesenteret, samt utgifter til turnuslegen. Miljørettet helsevern har et mindreforbruk ift. 
budsjett som skyldes vakant stilling i store deler av året. Øvrige tjenester har et mindreforbruk som 
reduserer virksomhetens totale merforbruk. Det har vært en villet strategi å ikke redusere den 
forebyggende innsatsen i familieteamet ved eventuelle sykemeldinger. Refusjoner som tilhører denne 
kategorien er ment å brukes til tiltaksarbeid i barneverntjenesten. For 2015 vil denne summen i realiteten 
redusere barneverntjenestens merforbruk med 300 000 kroner. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Kommunen har vært uten kommuneoverlege mesteparten av året. Oppgavene har blitt løst av 
virksomhetsleder i samarbeid med fastlege Ebrahim Alavi, som har påtatt seg sentrale oppgaver som krever 
medisinsk kompetanse. 
 
Forebyggende har etablert nytt lavterskel familieveiledertilbud i samarbeid med helsesøstrene. Dette har 
blitt et godt brukt tilbud til våre innbyggere. Det er en 100 % stillingsressurs satt av til dette formålet. 
 
Virksomheten søkte og mottok tilskudd til skolenektingsprosjekt (LOS). Tildelingsmidlene har i sin helhet 
blitt overført ungdomsskolen, og det er etablert prosjektsamarbeid rundt oppfølging av elever med 
begynnende høyt fravær. Formålet med prosjektet er også å etablere arbeidsmåter og rutiner på samtlige 
skoler i Nannestad i forbindelse med skolefravær. 
 
Virksomheten initierte og gjennomførte innføringen av nye tverrfaglige samarbeidsrutiner mht. 
samtykkeerklæring for tverrfaglig samarbeid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Samhandlings- og forebyggende (12090-12093)
Regnskap 


2015


Budsjett 


2015


Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 13 391 297 13 760 000 14 161 000 94,6 % 769 703 0


Andre utgifter 16 505 107 14 392 000 14 879 000 110,9 % -1 626 107 0


Sum utgifter 29 896 404 28 152 000 29 040 000 102,9 % -856 404 0


Sum driftsinntekter -5 489 916 -4 094 000 -4 385 000 125,2 % 1 104 916 0


Finansieringsinnt. -25 000 -529 000 -529 000 4,7 % -504 000 0


Finansieringsutg. 431 821 0 0 -431 821 0


24 813 309 23 529 000 24 126 000 102,8 % -687 309 0
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Medarbeidere 
Antall årsverk har vært stabilt. Sykefraværet har tidvis vært høyt i enkelte tjenester, og det er laget 
oppfølgingsplan og søkt om tilretteleggingstilskudd for de sykmeldte. 
 
Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


Forebyggende tjeneste 
(uteteam/ familieteam) 5,29 4,49 4,49 4,49 3,99 3,95 


  


Helsesøstertjenesten 
(jordmortjenesten) 6,60 7,60 7,60 8,16 8,80 8,80 


 


Kommuneoverlege m/miljør. 
helsevern 3,00 3,45 4,08 2,78 5,08 5,08 


 


Frisklivssentralen     1 1  


Årsverk totalt 14,89 15,54 16,17 15,43 18,87 18,83   


Midlertidige årsverk (type) 2010 2011 
201


2 2013 2014 2015 
Varighet (dato 
fra - til) Årsak Finansiering 


Kommunepsykolog     1 1    


Frisklivssentralen         1 1       


Sum midlertidige årsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0       


 
Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 
Samhandlings- og 
forebyggende      0 


Helsesøstertjenesten      1,29 


Kommuneoverlege m/miljør. 
helsevern 0,4 0 0,3  0,93 12,06 


Forebyggende      9,32 


Sykefravær i prosent totalt 
     


7,63 


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


    
KOSTRA 


 
 
Diagnostisering, behandling, rehabilitering og habilitering inkluderer blant annet utgifter til allmennmedisin 
i form av basistilskudd til fastleger, legevakt og fysioterapi. Forebyggende helsearbeid 0-20: All 
helsestasjonstjeneste, inkludert helsestasjon for ungdom, og all skole helsetjeneste inkluderer 
helsestasjonstjeneste, jordmortjeneste og svangerskapskontroll samt barsel-omsorg. Det var ingen 
endringer i antall stillinger for 2015. Annet forebyggende helsearbeid enn helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste inkluderer blant annet miljørettet helsevern, bedriftshelsetjeneste, frisklivssentral og 
annet forebyggende arbeid.  
 
Kommunen fikk tilført midler til Frisklivssentral i 2014 og videreføre den midlertidige 100 % stillingen som 
kostholdsveileder i 2015. Gjerdrum kommune sa opp den interkommunale avtalen mot slutten av året, og 
Nannestad kommune prioriterte midler til videreføring av fast Frisklivskonsulentstilling til dette 
forebyggende arbeidet på budsjettet i 2016. 


0234


Gjerdrum


0235


Ullensaker


0236


Nes


0237


Eidsvoll


0239


Hurdal


EKA02


Akershus


EKG07


Kostragr. 07


2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015


Netto driftsutgifter per innbygger i  kroner,


kommunehelsetjenesten  2 207  2 537 2 702 1 951 1 907 2 151 2 185 2 158 2 172 2 036


Netto driftsutgifter ti l  forebygging,


helsestasjons- og skolehelsetjeneste 


per innbygger 0-20 år  1 589  1 905 1 861 2 090 1 299 1 831 1 571 1 563 1 947 1 975


Netto driftsutgifter ti l  forebyggende arbeid,


helse per innbygger        83      170 120 111 47 248 143 56 212 161


Netto driftsutg til  diagnose, behandling og


rehabilitering per innbygger  1 679  1 844 2 072 1 245 1 494 1 437 1 631 1 717 1 426 1 344


Legeårsverk per 10 000 innbyggere,


kommunehelsetjenesten 6,7 6,9 6,7 8,9 11,0 8,2 8,8 14,2 8,9 9,2


Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere,


kommunehelsetjenesten 9,0 9,2 8,9 7,7 8,3 23,9 7,0 6,5 9,7 9,1


Kommunehelse, KOSTRA


0238


Nannestad
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Videre mottok kommunen i 2014 prosjektmidler til kommunepsykolog i 100 % midlertidig stilling. 
Kommunen erfarer at det er svært utfordrende å beholde kompetansen over tid uten å kunne tilby fast 
stilling. Kommunen avventet derfor utlysning av ledig stilling som kommunepsykolog til slik finansiering var 
på plass. Nannestad kommune er vertskommune for miljørettet helsevern for alle seks kommunene på 
Øvre Romerike.  
 
Nannestad kommune hadde turnusleger i hele 2015, noe som medførte økte utgifter for kommunen 
sammenlignet med tidligere år. Kommunen har fortsatt svært lav fastlegedekning. 
 
Resultat- og måloppnåelse 


Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Tilpasset 


omsorgstilbud 


Det er etablert 


tjenester iht 


omsorgstrappen 


Økt andel av våre ressurser brukes til 


forebygging, opptrening og mestring.  


KOSTRA: "Netto driftsutgifter til 


forebyggende arbeid, helse pr. innbygger - 


enhet kroner" 


 


 


+ 10 % 


33% av 


stillingsressurs


er omdirigert 


fra tiltak til 


forebygging i 


familieteamet 


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


Tidlig innsats og 


forebyggende 


arbeid 


Tidlig hjelp til alle barn i barnehage og skole  


Oppfølging 


foresatte og barn 


etter fødsel 


Andel nyfødte med tilbud om 


hjemmebesøk innen to uker etter 


hjemkomst - enhet % (KOSTRA) 


100 % 


90 gjennomført 


Alle får tilbud.  


Avdekke 


helsemessige 


problem hos barn i 


tidlig skolealder 


Andel barn som har fullført 


helseundersøkelse innen utgangen av 1. 


skoletrinn – enhet % (KOSTRA) 
82 % 


160 


gjennomførte = 


92 %  


Tilby barselgrupper 


Andel foreldre med nyfødte som får tilbud 


om barselgruppe gjennom 


jordmortjenesten 


100 % 


 


Alle får tilbud 


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


Bedret 


folkehelseprofil 


Samhandling 


mellom tjenestene 


Gjennomføre undersøkelse vedrørende 


samhandlingsarenaer i kommunen 
Utført 


Rapport 


overlevert 


rådmannen 


Nulltoleranse for 


mobbing 


Andelen elever som har opplevd mobbing 


2-3 ganger i måneden eller oftere, 7. trinn 
Positiv trend 


 


Andelen elever som har opplevd mobbing 


2-3 ganger i måneden eller oftere, 10. trinn 
Positiv trend 


 


Flere elever 


fullfører 


videregående 


opplæring 


Frafall ungdoms- og videregående skole, 


ref. folkehelseprofil 
Positiv trend 


 


Redusert fore-


komst av livs-


stilsrelaterte 


sykdommer 


Bidra i å forebygge 


livsstilsrelaterte 


sykdommer 


Deltakelse i Friskliv, antall gjennomførte 


Frisklivsresepter 
120 


Godt benyttet. 


122 


henvisninger 


Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse  


Forbedre 


økonomisk 


handlingsrom 


Netto driftsresultat i % av samlede driftsinntekter (resultatgrad)  0,7 


  


God økonomi-


styring av 


tjenestene 


Avvik i forhold til 


budsjett (+ mindre-


forbruk /- 


merforbruk) 


Avvik på mindreforbruk mer enn  2 % og 


merforbruk på mer enn - 0,3 % på 


områdene innebærer korrigerende tiltak 


Mellom 2,0 og - 0,3 


% 


OK 


Innkjøp - Øke 


lojalitet til inngåtte 


avtaler 


Andel kjøp foretatt med avtalepartnere i % 


av totale kjøp 
65 % 


 


Andel innkjøp utført via e-


handelsmodulen i % av totale innkjøp 
20 % 


 


Effektiviserings-


krav 


Forbedret enhetskostnad i tjenesteprofilen 


på områder som ligger høyt  - KOSTRA 
Positiv trend 


 


Bedret produksjonsindeks alle områder - 


KOSTRA 
Positiv trend 
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8 Oppvekst og kultur 
 
Rammeområdet omfatter følgende ansvar: 


 Stab oppvekst og kultur med diverse fellesfunksjoner 


 Ansvar 20010   PP-Tjenesten 


 Ansvar 20110-20111  Maura skole/sfo 


 Ansvar 20120-20121  Preståsen skole/sfo 


 Ansvar 20130   Kringler-Slattum skole/sfo 


 Ansvar 20150   Nannestad ungdomsskole 


 Ansvar 20190-20191  Eltonåsen skole/sfo 


 Ansvar 20510   Midtbygda barnehage 


 Ansvar 20520   Holter barnehage 


 Ansvar 20530   Bjerke barnehage 


 Ansvar 20570   Kringler-Slattum barnehage 


 Ansvar 20700-20720  Kultur 
 
Økonomi 


 
 
Regnskapet omfatter kommunens samlede tjenester på barnehage- og skoleområdet, samt kultur. 
Regnskapet for området samlet, er i store trekk som forespeilet ved 2. tertial. Dette innebærer et mer-
forbruk på skoleområdet til gjesteelever i andre kommuner, inkl. flyktninger, og et betydelig mindreforbruk 
på barnehageområdet. 
 
Det store mindreforbruket skyldes  at utgifter til tilskudd til private barnehager både i egen kommune og i 
andre kommuner, ble betydelig mindre enn budsjettert. Dette fordi antall barn i de private barnehagene 
gikk ned, og at sentrale retningslinjer for beregning av tilskudd ble justert etter at budsjettet var lagt. Det er 
fremdeles en uavklart klagesak vedrørende tilskudd som ved medhold kan påføre kommunen utgifter. Det 
kan være grunn til å avsette noe av mindreforbruket på barnehage inneværende år til et fond til 
barnehagedrift. Dette fordi utgiftene her er noe uforutsigbare fra år til år. 
 
Selv om det samlet på området er et mindreforbruk og virksomhetene  generelt har god økonomisk 
kontroll, er det bekymringsfullt at enkelte virksomheter har stort avvik mellom budsjett og regnskap. Dette 
blir fulgt opp tett i 2016. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
 
Barnehage: 
Alle barn med rett til barnehageplass får det i Nannestad kommune. I tillegg blir det foretatt barne-
hageopptak kontinuerlig gjennom året, slik at flere barn får plass etter hvert. Det har vært gjennomført 
lederutviklingsprogram og kursrekke for assistenter, noe som bidrar til å holde kvaliteten i barnehage-
tilbudet oppe. Prosjekt «lekeressurser» er dette året utvidet til alle de kommunale barnehagene. 


Oppvekst og kultur (20000-20720)
Regnskap 


2015


Budsjett 


2015


Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 189 871 700 183 764 000 192 581 000 98,6 % 2 709 300 220 911 020


Andre utgifter 85 574 145 74 149 000 84 168 510 101,7 % -1 405 635 109 303 227


Sum utgifter 275 445 844 257 913 000 276 749 510 99,5 % 1 303 666 330 214 247


Sum driftsinntekter -47 392 267 -35 739 000 -44 127 510 107,4 % 3 264 757 -60 874 212


Finansieringsinnt. -3 118 372 -8 000 -1 909 000 163,4 % 1 209 372 -2 186 038


Finansieringsutg. 506 347 0 52 000 973,7 % -454 347 360 640


225 441 553 222 166 000 230 765 000 97,7 % 5 323 447 267 514 637
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Det er en utfordring mht.  barnas mulighet til fysisk og allsidig aktivitet ute, at det er manglende midler til å 
ruste opp barnehagenes uteområder og til å fornye større lekeapparater. Sikkerhet prioriteres høyt og 
derfor må apparater som viser tegn til større slitasje fjernes.  Det hadde vært ønskelig å kunne avsette deler 
av årets mindreforbruk til å kunne lage en systematisk opprustningsplan for barnehagenes uteområder. 


 
Skole: 
Kostra-tall viser at Nannestad er effektive på skoledrift og at tiltak for å effektivisere driften på SFO har 
fungert etter hensikten (se fler detaljer i rapportering på overordnet målkort.) 
 
Resultatene på nasjonale prøver, viser både på 5. og 8. trinn at andelen elever på laveste mestringsnivå er 
redusert i regning og lesing. Elevundersøkelsen viser at på indikatorene «Støtte fra lærerne» og «Vurdering 
for læring» er det positiv utvikling både på 7. og 10. trinn, og at Nannestad ligger på eller over lands-
gjennomsnitt på disse viktige områdene. Andelen elever som oppgir at de blir mobbet er også langt under 
landsgjennomsnitt, noe som er svært gledelig. Målet om å redusere frafallet på videregående skole ser også 
ut til å gå i markant riktig retning selv om det fremdeles ligger høyt.  Frafallet er i følge  folkehelse-
statistikken redusert fra 36 % til 31 %. 
 
Solid arbeid på skolene med tett oppfølging av elevenes læring av grunnleggende ferdigheter, sammen med 
overordnet fokus på god klasseledelse i tråd med kommunens felles kjennetegn, har bidratt til dette. 
«Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017» med tilhørende handlingsprogram, er fulgt opp gjennom 
hele året. «Elevenes læringsplakat» og plansjen «Skoleledelse for mer og bedre læring» er ferdigstilt og 
brukes i oppfølging på ulike arenaer. I 2015 er satsingen på «Vurdering for læring» styrket ved at 
kommunen er med i en nasjonal satsing i regi av Utdanningsdirektoratet på dette området.  
 
Felles endringsarbeid i skole og PPT for å øke andelen elever som får tilpassing innen ordinær undervisning i 
stedet for spesialundervisning, har hatt stort fokus, og en ser i årets  Kostra-tall at arbeidet har gitt 
resultater; en nedgang fra 9,3 % til 8,5 % i andelen elever som får spesialundervisning. Nannestad ligger 
fortsatt høyt her, slik at dette arbeidet har høy prioritet også i 2016. For flere detaljer, se rapportering på 
overordnet målkort 2015. 
 
En utfordring i 2015 som vil akselerere i 2016, er å ta imot nye elever med store særskilte behov, inklusiv 
flyktninger. En annen utfordring er manglende midler til utskifting av inventar og utstyr, samt opprusting av 
skolenes uteområder.  
 
Kultur: 
I 2015 ble det lagt ned et stort arbeid i kommunedelplanen for kulturminner, som ble ferdigstilt rett etter 
årsslutt.  
 
Det har vært stor aktivitet og mange arrangementer  innenfor kulturs samlede virksomhet. Kulturarenaene 
i kommunehuset brukes flittig og det synliggjør behovet for noe oppgradering av utstyr, spesielt i storsalen. 
En annen utfordring er bemanning og kompetanse innen området spillemidler og oppfølging innen idrett og 
friluftsliv. 
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8.1 Ansvar 20000 Stab Oppvekst og kultur 
 
Kjerneoppgaver 
Ledelse og oppfølging av virksomhetene i området, samt PPT. Saksbehandling, forvaltning av ressurser og 
planarbeid tilknyttet ansvar 20100. Oppgaver beskrevet under ansvar 20500 utføres også som en del av 
stab oppvekst og kultur. 
 
Økonomi 


 
 
Regnskap i henhold til budsjett. Det er brukt noe fondsmidler for å dekke opp for ekstra utgifter på lønn. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak: 
Saksbehandling og veiledning til fremmedspråklige voksne med rett til opplæring er stadig økende. 
 
Medarbeidere 
Kort om utviklingen i årsverk og sykefravær. 
 
Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


Faste ÅV totalt         3,2 3,20   


Midlertidige årsverk (type) **) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Varighet  Årsak Finansiering 


Sum midlertidige årsverk           0,6 
Redusert fra 0,8 
fra 01.08    


Fast st. er delvis 
vakant. 


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


 


Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Sykefravær i prosent         18,56 0 


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


    
 
  


Stab Oppvekst og kultur (20000)
Regnskap 


2015


Budsjett 


2015


Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 2 105 594 1 897 000 1 931 000 109,0 % -174 594 1 920 409


Andre utgifter 108 532 101 000 147 000 73,8 % 38 468 124 301


Sum utgifter 2 214 126 1 998 000 2 078 000 106,6 % -136 126 2 044 710


Sum driftsinntekter -30 978 -9 000 -6 000 516,3 % 24 978 -212 017


Finansieringsinnt. -109 008 0 0 109 008 0


Finansieringsutg. 0 0 0 0 216


2 074 141 1 989 000 2 072 000 100,1 % -2 141 1 832 909
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KOSTRA 


 
  
Elever pr skole: 
Tallene viser at elevtallet stiger og at Nannestad har en effektiv skolestruktur. En barneskole i hver grend og 
en felles ungdomsskole i Nannestad sentrum fungerer godt, både mht.  å ivareta skolenes plass i 
lokalmiljøet og når det gjelde økonomi. 
 
Elever med skoleskyss: 
Nannestad kommune har en høy andel elever med skoleskyss. Andelen stiger i takt med strekninger som 
etter politisk vedtak defineres som farlig skolevei. Dette innebærer at Nannestad må bruke en relativt 
større andel av skolebudsjettene til skyss enn andre kommuner.  
 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr elev : 
Nannestad kommune bruker mindre enn de fleste andre ØRU-kommunene til grunnskole pr elev. Når vi vet 
at Nannestad må bruke en større andel av disse driftsutgiftene  til skoleskyss, innebærer dette at 
Nannestad relativt sett bruker enda mindre til selve undervisningen av elevene og til bøker og utstyr. 
 
Elever med spesialundervisning: 
Nannestad ligger fremdeles  høyt på andel elever som får spesialundervisning sammenlignet med andre.  
Det er imidlertid en markant nedgang fra 2014. 
Denne nedgangen er ikke tilfeldig. Det er i løpet av 2015 foretatt en grundig  gjennomgang av 
spesialundervisningen i kommunen. Dette innebærer  iverksetting av  tiltak på alle skolene og i PPT i den 
hensikt at flere elever skal få sine rettigheter ivaretatt innenfor tilrettelegging innen ordinær undervisning. 
Dette arbeidet vil ha høy prioritet også i 2016. 
 
Gruppestørrelser: 
Denne indikatoren synliggjør hvor mange elever det gjennomsnittlig er pr lærer.  
 
Gruppestørrelsen på 1. – 4. trinn er i 2014 som i 2015 som gjennomsnittet for Akershus, mens 
gruppestørrelsen på 5. – 7. trinn fremdeles ligger betydelig over. Gruppestørrelsen på ungdomstrinnet 
ligger rett under Akershus-gjennomsnitt. Dette skyldes tilførselen  av statlige midler til 5 lærerstillinger.   
 
 
 


8.2 Ansvar 20010 PP-Tjenesten 
 
Kjerneoppgaver 
PPT er sakkyndig instans ift. rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning iht. opplæringsloven. PPT 
jobber individ- og systemrettet  mot barnehager, skoler og voksenopplæring. PPT har ansvar for PP-
tjenester og sakkyndighetsarbeid også for Hurdal kommune. 
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Gjerdrum
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Kostragr. 07


2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015


Elever per kommunal skole 328 336 344 303 311 242 299 294 323 248


Andel elever i  grunnskolen som får ti lbud


om skoleskyss 36,0 42,2 41,3 25,3 14,8 48,2 30,6 61,2 13,9 25,7


Netto driftsutgifter ti l  grunnskolesektor,


per innbygger 6-15 år  85 762     91 968 92 219 93 892 87 371 98 368 86 819 112 026 90 769 96 636 


Andel elever i  grunnskolen som får


spesialundervisning 8,7 9,3 8,5 5,4 6,6 6,2 8,5 6,8 6,8 7,2


Gjennomsnittlig gruppestørrelse,


1.-4. årstrinn 14,6 15,6 15,3 13,9 15,9 15,4 16,8 12,5 15,3 14,2


Gjennomsnittlig gruppestørrelse,


5.-7. årstrinn 15,9 17,3 16,3 16,9 15,8 13,9 16,2 15,1 15,3 13,8


Gjennomsnittlig gruppestørrelse,


8.-10. årstrinn 17,1 15,5 15,5 15,0 16,4 14,6 15,9 11,4 15,9 14,6


Grunnskole, KOSTRA


0238


Nannestad
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Økonomi 


 
 
Kommentarer til regnskap: 
For 2015 ble det budsjettjustert betydelige lønnsmidler til drift, pga. vakanse på en PP-rådgiverstilling samt 
halve logopedstillingen. Disse oppgavene ble dekket inn via eksterne konsulenter som ble lønnet ved bruk 
av driftsmidler.  Driftsinntektene ble større enn budsjettert pga. refusjoner for utført spesialpedagogisk 
arbeid til fosterhjemsplasserte barn fra andre kommuner,  i barnehagene. Dette er refusjoner som er svært 
uforutsigbare fra år til år, og som derfor ikke legges inn i budsjettet.  
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
I 2015 hadde PPT vakanse på en hel PP-rådgiverstilling.  For å unngå avvik i form av lang venteliste, ble det 
leid inn ekstern konsulent for 33 individsaker i 2015.  Det er en utfordring å sikre tilstrekkelig kvalitet på 
utredninger som foretas av innleide konsulenter som mangler lokalkjennskapen til hver enkelt skole og 
klasse. Dette kan resultere i at sakene raskt rehenvises.  Mot slutten av året ble det ansatt en ny PP-
rådgiver i den vakante stillingen. Når det gjelder logoped, så var det i 2015 ansatt en fast logoped i 20 % 
stilling. Tjenesten har øremerkede midler på ca. det dobbelte, og det ble leid inn private logopeder til å 
dekke opp ubesatt ressurs. Logopeden sa opp stillingen sin høsten 2015, og det ble ansatt en ny logoped i 
50 % stilling som starter opp i mars 2016, noe som vurderes å gi et mer helhetlig logopedtilbud fra 
tjenesten.  
 
PPT har jobbet tett sammen med kommunens skoleledelse i forhold til å se om man i større grad kan gi 
elevene i bygda et bedre skoletilbud med mindre spesialundervisning og større grad av tilrettelegging 
innenfor de ordinære rammene. Dette har gitt konkrete resultater i form av økt bevissthet rundt 
spesialundervisning som fenomen, samt enda tettere samarbeidsrutiner mellom skolene og PPT. 


 
Medarbeidere 
Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


- PP-tjenesten (leder,PP-
rådgivere, merkantil, 
logoped, 
 Åpent småbarnstreff, 
 spes.ped barnehage) 


5,75 7,60 7,60 9,35 9,05 9,35  I 2014 ble den vakante delen av øremerkede 
midler til logoped (ref. kommunestyrevedtak) 
ført på drift i budsjettet, dette er nå ført tilbake 
til lønn, derav endring fra 2014 til 2015. 


Årsverk totalt 5,75 7,60 7,60 9,35 9,05 9,35   


*) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen. 
 
Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Sykefravær i prosent           1,87 


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


    
PPT har et gledelig lavt sykefravær. Det jobbes aktivt med IA-plan og  miljø- og trivselsmessige tiltak for å 
opprettholde en høy grad av stabilitet og tilstedeværelse.  Når det gjelder fravær som skyldes langvarig 
sykdom og skader har PPT vært forskånet for dette i 2015.  
  


PP-tjenesten (20010)
Regnskap 


2015


Budsjett 


2015


Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 5 638 915 6 388 000 5 955 000 94,7 % 316 085 5 491 199


Andre utgifter 1 014 993 283 000 1 140 510 89,0 % 125 517 943 579


Sum utgifter 6 653 908 6 671 000 7 095 510 93,8 % 441 602 6 434 778


Sum driftsinntekter -1 119 772 -885 000 -1 101 510 101,7 % 18 262 -1 486 316


Finansieringsinnt. 0 0 0 0 0


Finansieringsutg. 0 0 0 0 49


5 534 136 5 786 000 5 994 000 92,3 % 459 864 4 948 511
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8.3 Ansvar 20110/20111 Maura skole / SFO 
 
Kjerneoppgaver 
Drive en skole og SFO med fokus på god kvalitet og god ressursutnyttelse. 
 
Økonomi 


 
 
Lønn 
I 2015 hadde Maura skole flere reduserte stillinger pga. av ulike verv/funksjoner på  kommunalt nivå. 
Vikarene, samt flere av de nytilsatte, hadde ikke samme lønnsramme som budsjettert. Dette førte til 
mindreforbruk på lønn. Høsten 2015 økte skolen assistentressursen med 80 % samt lærerressurser med 
totalt 120 %. SFO har med hensikt redusert lønnskostnadene med tanke på lavere inntekter enn 
budsjettert. 
 
Andre utgifter 
Høsten 2015 ble det gjennomført  personalseminar på Tjøme i samarbeid med Arbeidslivssenteret 
(kostnad: 100 000 kroner).  Det ble et mindreforbruk på 120 000 kroner til skoleskyss (forbruk 82,86 %).   
 
Inntektssiden 
Skolens inntekter ble høyere enn forventet. Årsaken er blant annet økte refusjoner fra andre kommuner og 
økte refusjoner i  forbindelse  med sykefravær.  Foreldrebetaling på SFO ble 490 000 kroner mindre enn det 
budsjetterte. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
De statlige midlene som er øremerket tettere voksentetthet på småskolen, har gitt Maura skole et positivt 
løft. Med disse tilleggsressursene har skolen kunnet ha fokus på en bedre tilpassing innen ordinær 
undervisning – skolens verktøykasse. Fra verktøykassen har bl.a. områder som organiseringsmåter og 
metoder samt styrking av læreres kompetanse, gitt skolen en god prosess videre med tanke på utnyttelse 
av ressurser knyttet til bruk av styrk.timer og spesialundervisning. Videre vil skolen fortsette å ha en tydelig 
prioritering når det gjelder kartleggingsverktøy og utarbeidelsen av tiltak. 
 


Et annet tiltak som også har vært et positivt løft blant personalet, er personalseminaret aug. 2015.   
Videre har samarbeidet med skolens FAU vært med på å bidra til å slå ring rundt skolens elever med tanke 
på arbeidet mot mobbing. 
FAU sammen med skolen ga «åpen kveld» et godt innhold ved at en stor del av skolens lærere deltok.  
 
Det fysiske: 
Gjerdet mot RV 120 er satt opp. Scenedelen i Maura-hallen er ferdig prosjektert med tanke på prosjektor 
og lerret. Det er enkelte utfordringer med skolens bygningsmasse og deler av uteområdet er dårlig tilrette-
lagt for rullestolbrukere. 
 
  


Maura skole/sfo (20110+20111)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 30 221 983 29 467 000 31 487 000 96,0 % 1 265 017 30 506 264


Andre utgifter 3 726 716 2 082 000 3 497 000 106,6 % -229 716 3 754 582


Sum utgifter 33 948 700 31 549 000 34 984 000 97,0 % 1 035 300 34 260 846


Sum driftsinntekter -5 592 838 -4 238 000 -6 002 000 93,2 % -409 162 -5 456 066


Finansieringsinnt. -55 956 0 0 55 956 -18 260


Finansieringsutg. 11 0 0 -11 23 385


28 299 916 27 311 000 28 982 000 97,6 % 682 084 28 809 905
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Medarbeidere 
 


Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 
vår 


2015 
høst 


 
Vedtak *) 


- Administrasjon 2,15 2,15 2,15 2,15 2,46  2,46 2,46     


- Undervisningspersonale 26,65 29,15 31,42 29,96  30,12 31,26 33,0 
  Høst 15 økt med 1,74 (statstilskudd +  


styrket budsjett pga. elevtall. 


- Assistenter i skolen 6,11 4,81 6,71 6,50 6,87  6,87 6,27    Høst 15 økte fra 6,07 til 6,27 


- Personale SFO 6,15 5,88 5,88 7,18  6,54 6,30 5,81    


- Kontorteknisk 
personale 0,93 1,19 1,19 1,50  1,68 


 
1,68 1,68  


   


Årsverk totalt 41,99 43,18 47,35 47,29 47,67 48,57 49,22 


 Vår 15 økt med 0,78 årsverk, fra høst 
15 økning på årsverk. Ivaretas av 
styrket budsjett på totalt 588 000 
kroner. 


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


Sykefravær i prosent 2010 2011  2012 2013*) 2014 2015 


Skole 6,50 8,40  10,90     8,83 


Sfo 14,60 21,90  26,40     21,37 


Sykefravær totalt 
 


10,40  18,65   10,26 10,39 


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


 
Det er igangsatt prosesser i samarbeid med personal. Maura skole vil fortsatt ha fokus på fraværsbildet  ved 
å være i dialog med personal og de lokale tillitsvalgte. Videre har SFO sammen med skolen initiert lokale 
tiltak som gir et positivt innslag i arbeidsmiljøet. I 2016 skal det foretas en medarbeiderundersøkelse. I den 
forbindelse er det satt i gang tiltak for å sikre høy svarprosent. I etterkant av undersøkelsen vil det bli laget 
en plan for videre arbeid med arbeidsmiljø og forebygging av sykefravær. 
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Resultat- og måloppnåelse 
Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Tidlig innsats og 


forebyggende 


arbeid 


Tidlig hjelp til alle barn i barnehage og skole  


Redusert bruk av 


spesialundervisning 


på høyere klassetrinn 


Følge innarbeidede rutiner i overgangene 


mellom barnehage/barneskole/ungdomsskole 
 Er i drift 


Redusere KOSTRA-parameter "Andel elever 


som får spesialundervisning". 2014: 9,3 % 
Positiv trend 


2015: 


Høyt prioritert 


Tilstrekkelig 


kvalitet 


Alle elever opplever 


trivsel og mestring, 


og lærer og utvikle 


seg best mulig ut fra 


sitt potensiale 


Elevundersøkelse: Vurdering for læring (7. 


trinn) Status 2013:3,6 


Positiv trend 2014:3,7 


2015: 4,1 


Elevundersøkelse: Støtte fra lærerne (7. trinn) 


Status 2013:4,2 


Positiv trend 2014: 4,1 


2015: 4,6 


Følge opp tiltakene i strategiplan for mer og 


bedre læring 


 I prosess 


Redusert andel elever laveste mestringsnivå, 


regning 5.tr. 


Status 2014: Nivå 1: 40,4     


Positiv trend Status 2015: 


32,8 


Gjennomsnittlig grunnskolepoeng   


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


Bedret 


folkehelseprofil 


 


 


Økt leseferdighet 
Redusert andel elever laveste mestringsnivå, 


lesing 5. trinn. Status 2014: Nivå 1: 34,2  
Positiv trend 


Status 2015: 


25,8 


Nulltoleranse for 


mobbing 


Andelen elever som har opplevd mobbing 2-3 


ganger i måneden eller oftere, 7. trinn.  


Status 2013: 1,3 


Positiv trend 


2014:1,3 


2015: 1,2  


Flere elever fullfører 


videregående 


opplæring 


Frafall videregående skole, ref. folkehelseprofil. 


Status 2013: 37 % 
Positiv trend 31 % 


Redusert fore-


komst av livs-


stilsrelaterte 


sykdommer 


Bidra i å forebygge 


livsstilsrelaterte 


ykdommer 


Økt fysisk aktivitet på skole og i barnehage med 


bruk av Trivselsledere, Fysisk fostring og 


uteskole 


Positiv trend Er i drift 


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


Optimal 


utnyttelse av 


sosial og teknisk 


infrastruktur 


Lave enhetskostnader 


Fortsatt lave enhetskostnader; Kostra-parameter 


Netto dr.utg. i kr til gr.skoleoppl, pr innb 6-15 


år.  


2013: 66322 


 


 


Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse 


God økonomi-


styring av 


tjenestene 


 


Avvik i forhold til 


budsjett (+ mindre-


forbruk /- 


merforbruk) 


Avvik på mindreforbruk mer enn  2 % og 


merforbruk på mer enn - 0,3 % på områdene 


innebærer korrigerende tiltak 


Mellom 2,0 


og - 0,3 % 


2,4 % 


mindreforbruk 


Innkjøp - Øke 


lojalitet til inngåtte 


avtaler 


Andel kjøp foretatt med avtalepartnere i % av 


totale kjøp 
65 % 


Ok 


Andel innkjøp utført via e-handelsmodulen i % 


av totale innkjøp 
20 % 


Ok 


Effektiviseringskrav 


Forbedret enhetskostnad i tjenesteprofilen på 


SFO fra høst 2015. Status 2013: 5020 
Positiv trend 


Ok 


Bedret produksjonsindeks alle områder - 


KOSTRA 
Positiv trend 


Ok 


Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere 


God ledelse 
Arbeidsgiverstrategie


n implementert 
Medarbeiderundersøkelse  


Gjennomføres 


mars 2016 


Godt med-


arbeiderskap 


IA-planer i alle 


virksomheter 


Sykefraværsstatistikk 


2.tertial 2015: 12,59  % 
 


Totalt 2015: 


10,39 % 


Nærvær Øke nærværsprosenten med 2 %-poeng i løpet av planperioden Positiv trend  
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8.4 Ansvar 20120/20121 Preståsen skole/SFO 
 
Kort om kjerneoppgavene til området 
Vi skal drive skole iht. lover, regler og vedtatte rammebetingelser. Preståsen skoles spesielle funksjon i 
kommunen blir ivaretatt gjennom tett samarbeid med skoleledelsen i kommunen, de andre skolene, 
barnehagene og samarbeidsinstanser som barnevern, PPT, helsestasjon og statlige kompetansesentra. På 
vegne av Hurdal, Gjerdrum og Nannestad kommune, driver Preståsen skole innføringsklasse for 
fremmedspråklige. 
 
Økonomi 


 
 
Skolen har et merforbruk på i overkant av 1,2 mill. kroner i 2015. I hovedsak skyldes dette følgende: 
 


 Bruk av ekstrahjelp i SFO, særlig våren 2015. Det ble tatt grep ved oppstart av nytt skoleår høsten 
2015, og bruken av ekstrahjelp er sterkt redusert høsten 2015. Uten disse grepene, ville 
merforbruket vært større. 


 Merforbruk av driftsmidler skyldes bl.a. skyss av skoleelever (280 000 kroner), merforbruk på 
datautstyr  og øvrig utstyr, leie av kontormaskiner og dyrere kopieringsavtale.  


 Innføringsklassen har et merforbruk som skyldes færre elever fra nabokommunene. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Skolen har hatt et godt og stabilt år i 2015. Det er lite «turn over» og lavt sykefravær.  
 
Pedagogisk utviklingsarbeid har vært iht. sentrale plandokumenter og temaene «klasseledelse» og 
«vurdering for læring» har vært i fokus.  
 
Elever fra Syria har representert en ny utfordring for oss, men vi kan med stolthet si at alle nyankomne 
familier har fått en god mottakelse.  
 
Arbeidet i innføringsklassen er godt, men vi ser noen utfordringer mht. fremtidig organisering.  
 
Skolen har et godt samarbeid med Nannestad videregående skole (VGS). Vi tar i mot elever fra 
videregående skole som skal ha praksis til barne- og ungdomsarbeiderfaget. Nannestad VGS arrangerer 
skiaktivitetsdager for våre elever.  
 
Preståsen skole er aktivt med i kommunens arbeid vedrørende retningslinjer for mottak av flyktninger. 


 
  


Preståsen skole/sfo (20120+20121)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 32 570 631 30 084 000 31 557 000 103,2 % -1 013 631 33 535 862


Andre utgifter 3 558 682 2 086 000 2 993 000 118,9 % -565 682 3 476 822


Sum utgifter 36 129 314 32 170 000 34 550 000 104,6 % -1 579 314 37 012 685


Sum driftsinntekter -7 069 515 -6 176 000 -6 791 000 104,1 % 278 515 -9 180 022


Finansieringsinnt. -13 920 0 0 13 920 -13 900


Finansieringsutg. 11 0 0 -11 0


29 045 890 25 994 000 27 759 000 104,6 % -1 286 890 27 818 763
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Medarbeidere 
Det er redusert med 0,5 assistentstillinger fra 01.08.15. Sykefraværet er gledelig lavt og er redusert med 0,2 
prosentpoeng sammenliknet med 2014. 
 
Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


- Administrasjon 2,50 2,50 2,50      2,80   


- Undervisningspersonale 22,90 23,00 24,03      26,55   


- Assistenter i skolen 14,76 10,16 13,04      12,95  Redusert med 0,5 fra 010815 


- Personale SFO 4,71 4,50 6,40      6,70   


- Kontorteknisk personale 1,00 1,00 1,00      0,93   


Årsverk totalt 45,87 41,16 46,97 49,43 51,23 49,93   


Midlertidige årsverk (type) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Varighet (dato fra - til) Årsak Finansiering 


Sum midlertidige årsverk           0 
Redusert med 1 fra 
010815     


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


 
Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Skole 6,70 5,60 5,70       


Sfo 11,90 17,60 13,00       


Sykefravær i % totalt         4,45 4,25 


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


    
 
Resultat- og måloppnåelse 


Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Tidlig innsats og 


forebyggende 


arbeid 


Tidlig hjelp til alle barn i barnehage og skole  


Redusert bruk av 


spesialundervisning 


på høyere klassetrinn 


Følge innarbeidede rutiner i overgangene 


mellom barnehage/barneskole/ungdomsskole  


God 


innarbeidet 


praksis 


Redusere KOSTRA-parameter "Andel elever 


som får spesialundervisning". 2014: 9,3% Positiv trend 


Det arbeides 


systematisk 


med saken 


Tilstrekkelig 


kvalitet 


Alle elever opplever 


trivsel og mestring, 


og lærer og utvikle 


seg best mulig ut fra 


sitt potensiale 


Elevundersøkelse: Vurdering for læring (7. trinn 


3,9 i 2013) 


Positiv trend 4,4 i 2014 


3,7 i 2015 


Elevundersøkelse: Støtte fra lærerne (7. trinn 4,4 


i 2013) 


Positiv trend 4,4 i 2014 


4,0 i 2015 


Følge opp tiltakene i strategiplan for mer og 


bedre læring 


 Systematisk 


arbeid som er 


nedfelt i 


skolens 


virksomhets-


plan 


Redusert andel elever laveste mestringsnivå, 


regning 5./8. trinn (44 % i 2014) 


Positiv trend 
43,2 % i 2015 


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


Bedret 


folkehelseprofil 


 


 


Økt leseferdighet 
Redusert andel elever laveste mestringsnivå, 


lesing 5./8. trinn 44 % i 2014) 
Positiv trend 


33,3 % i 2015 


Nulltoleranse for 


mobbing 


Andelen elever som har opplevd mobbing 2-3 


ganger i måneden eller oftere, 7. trinn 9,30 % i 


2013 


Positiv trend 


4,5 i 2014 


4,5 i 2015 


Flere elever fullfører 


videregående 


opplæring 


Frafall videregående skole, ref. folkehelseprofil. 


2013: 36% 
Positiv trend 


 


31% 


Redusert fore-


komst av livs-


stilsrelaterte 


sykdommer 


Bidra i å forebygge 


livsstilsrelaterte 


sykdommer 


Økt fysisk aktivitet på skole og i barnehage med 


bruk av Trivselsledere, Fysisk fostring og 


uteskole 


Positiv trend 


Det arbeides 


jevnt og 


systematisk 


med dette 
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Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Optimal 


utnyttelse av 


sosial og teknisk 


infrastruktur 


Lave enhetskostnader 


 


Fortsatt lave enhetskostnader; Kostra-parameter 


Netto dr.utg. i kr til gr.skoleoppl, pr innb 6-15 


år. 


2013: 66.322 


 


2015: 71 301 


(Kostragr. 7: 


77 452) 


Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse 


God økonomi-


styring av 


tjenestene 


 


Avvik i forhold til 


budsjett (+ mindre-


forbruk /- 


merforbruk) 


Avvik på mindreforbruk mer enn  2 % og 


merforbruk på mer enn - 0,3 % på områdene 


innebærer korrigerende tiltak 


Mellom 2,0 


og - 0,3 % 


Det vises til 


egne 


kommentarer 


under 


økonomisk 


status 


Innkjøp - Øke 


lojalitet til inngåtte 


avtaler 


Andel kjøp foretatt med avtalepartnere i % av 


totale kjøp 
65 % I rute 


Andel innkjøp utført via e-handelsmodulen i % 


av totale innkjøp 
20 % I rute 


Effektiviseringskrav 


Forbedret enhetskostnad i tjenesteprofilen på 


SFO fra h 2015.  2013: Kr 5020 netto dr.utg. 


SFO pr innbygger 6-9 år 


Positiv trend I rute 


Bedret produksjonsindeks alle områder - 


KOSTRA 
Positiv trend  


Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere 


God ledelse 


Arbeidsgiver-


strategien 


implementert 


Medarbeiderundersøkelse  
Kommer i mars 


2016 


Godt med-


arbeiderskap 


IA-planer i alle 


virksomheter 
Sykefraværsstatistikk  


Vi har stort 


fokus på dette 


Nærvær 
Øke nærværsprosenten med 2 %-poeng i løpet av planperioden Positiv trend 


Se egne tall 


vedr fravær 
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8.5 Ansvar 20130 Kringler-Slattum skole/SFO 
 
Kjerneoppgaver 
Alle elever blir møtt av tydelige og kompetente lærere som har positive forventninger til hver enkelt elev, 
og som leder og støtter elevene i deres faglige og personlige utvikling.  
Drive en god skole med høy kvalitet innenfor ressurser en har til rådighet og i tråd med opplæringsloven.  
 
Økonomi 


 
 
Resultatet viser et mindreforbruk på 2,8 %. Lønnsutgiftene er i tråd med budsjett. Andre utgifter: budsjett 
er styrket pga. refusjoner. Merinntekter skyldes refusjon fra sykepenger og merinntekter fra kommuner 
som ble mer enn forespeilet. Merinntekter på SFO er som forventet.  
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Vi har hatt økte utgifter på grunn av økt bemanning i perioder av året. Det har vært helt nødvendig å 
iverksette tiltak for enkeltelever hos oss. Dette har blitt finansiert av inntekter fra andre kommuner. 
Skoleutvikling: 


 I løpet av året har tre lærere fullført videreutdanning i matematikk. 


 Vi har sendt fire lærere på kommunale samlinger i Vurdering for læring. Vi har hatt konkret arbeid og 
oppfølging i forhold til vurdering for læring og arbeid med skolens verktøykasse for tilpasset opplæring. 


 Ledelse og lærere har et godt samarbeid med PPT. 
Høsten 2015 har skolen hatt lite støtte til enkeltelever fra psykisk helse, noe som er utfordrende for 
lærerne og elevene. 


 
Medarbeidere 
En lærer har hatt svangerskapspermisjon. Det er et meget gledelig lavt sykefravær gjennom hele 2015.  
I hele virksomheten jobber vi for at alle skal trives og ønske å møte på jobb hver dag. 
Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


- Administrasjon 1,00 1,00 1,00      1,00   


- Lærere 10,33 10,36 10,62     10,45    


- Assistenter skole/sfo 2,53 2,54 2,54     3,66   


- Merkantil 0,60 0,60 0,60     0,60   


Årsverk totalt 14,46 14,50 14,76 15,55 15,44 15,71  Økning av elevtallet. 


Midlertidige årsverk (type) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Varighet (fra - til) Årsak Finansiering 


            0,50   01.08.15 – 30.06.16  Assist.  Refusjon  


Sum midlertidige årsverk           0,50       


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


Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Skole 4,00 5,00 1,60      


Sfo 4,30 3,20 7,70      


Sykefravær i % totalt     6,30   4,89 2,84 


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


   


Kr.-Sl. skole/sfo (20130)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 10 562 667 10 072 000 10 590 000 99,7 % 27 333 10 080 493


Andre utgifter 2 204 554 1 396 000 2 182 000 101,0 % -22 554 2 021 280


Sum utgifter 12 767 221 11 468 000 12 772 000 100,0 % 4 779 12 101 773


Sum driftsinntekter -2 568 021 -1 317 000 -2 284 000 112,4 % 284 021 -1 933 867


Finansieringsinnt. -5 480 0 0 5 480 -5 360


Finansieringsutg. 11 0 0 -11 269


10 193 731 10 151 000 10 488 000 97,2 % 294 269 10 162 814
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Resultat- og måloppnåelse 
Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Tidlig innsats og 


forebyggende 


arbeid 


Tidlig hjelp til alle barn i barnehage og skole  


Redusert bruk av 


spesialundervisning 


på høyere klassetrinn 


Følge innarbeidede rutiner i 


overgangene mellom 


barnehage/barneskole/ungdoms


skole 


 


Følger opp rutiner gjennom året. 


Redusere KOSTRA-parameter 


"Andel elever som får 


spesialundervisning". 2014: 


9,3% 


Positiv trend 


Jobbes kontinuerlig med i 


kommunen og ute på skolene. Er 


i positiv utvikling i samarbeid 


med PPT 


Tilstrekkelig 


kvalitet 


Alle elever opplever 


trivsel og mestring, 


og lærer og utvikle 


seg best mulig ut fra 


sitt potensiale 


Elevundersøkelse: Vurdering 


for læring 7. trinn (4.  2014) 
Positiv trend 


Likt som forrige år - 4 


Elevundersøkelse: Støtte fra 


lærerne 7. trinn ( 4.4 2014) 
Positiv trend 


0.1 lavere enn forrige år – 4,3 


Følge opp tiltakene i 


strategiplan for mer og bedre 


læring 


 


Fire lærer på kursrekke i VFL. 


Økt fokus på tilpasset opplæring 


Redusert andel elever laveste 


mestringsnivå, regning 5. trinn.  Positiv trend 


 Samme antall som forrige år, 


men elevene som ligger i nivå en, 


ligger nå helt på grensa til nivå to. 


   


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


Bedret 


folkehelseprofil 


 


 


Økt leseferdighet 


Redusert andel elever laveste 


mestringsnivå, lesing 5.trinn 


 


Positiv trend 


Her er vi i positiv utvikling, 


resultatet  var bedre enn 2014 


Nulltoleranse for 


mobbing 


Andelen elever som har 


opplevd mobbing 2-3 ganger i 


måneden eller oftere, 7. trinn (0 


2013) 


Positiv trend 


Elevundersøkelsen viser antall =  


0, for 2015 


Flere elever fullfører 


videregående 


opplæring 


Frafall videregående skole, ref. 


folkehelseprofil. 


2013: 37% 


Positiv trend 31% 


Redusert fore-


komst av livs-


stilsrelaterte 


sykdommer 


Bidra i å forebygge 


livsstilsrelaterte 


sykdommer 


Økt fysisk aktivitet på skole og 


i barnehage med bruk av 


Trivselsledere, Fysisk fostring 


og uteskole 


Positiv trend 


Skolen satser på fysisk aktivitet 


med to timer for 6. og 7. klasse 


hver uke. Trivselsleder- 


aktiviteter ukentlig 


Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse 


God økonomi-


styring av 


tjenestene 


 


Avvik i forhold til 


budsjett (+ mindre-


forbruk /- 


merforbruk) 


Avvik på mindreforbruk mer 


enn  2 % og merforbruk på mer 


enn - 0,3 % på områdene 


innebærer korrigerende tiltak 


Mellom 2,0 


og - 0,3 % 
2,8% mindreforbruk 


Innkjøp - Øke 


lojalitet til inngåtte 


avtaler 


Andel kjøp foretatt med 


avtalepartnere i % av totale kjøp 
65 % 


Ny ordning hvor mer skal over på 


E-handel er innført og fungerer 


godt 


Andel innkjøp utført via e-


handelsmodulen i % av totale 


innkjøp 


20 % 


Se over 


Effektiviseringskrav 


Forbedret enhetskostnad i 


tjenesteprofilen på SFO fra h 


2015. (Kostra 2013 netto dr.utg. 


til SFO pr. innbygger kr. 5020) 


Positiv trend 


Se over 


Bedret produksjonsindeks alle 


områder - KOSTRA 
Positiv trend 


Se over 


Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere 


God ledelse 
Arbeidsgiverstrategi


en implementert 
Medarbeiderundersøkelse  


Medarbeider-undersøkelse mars 


2016 


Godt med-


arbeiderskap 


IA-planer i alle 


virksomheter 
Sykefraværsstatistikk.   


Kontinuerlig fokus fra alle 


ansatte. 


Nærvær Øke nærværsprosenten med 2 %-poeng i løpet av 


planperioden 
Positiv trend Sykefravær 2,84%  
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8.6 Ansvar 20150 Nannestad ungdomsskole 
 
Kjerneoppgaver 
Undervisning av ungdomsskoleelever i tråd med opplæringsloven innenfor tildelte rammer. 
 
Økonomi 


 
 
Jeg har vært i tett dialog med økonomiavdelingen hele veien og fått god bistand derfra. Dette har ført til 
bra oversikt og mulighet til å foreta noen planlagte innkjøp mot slutten av året. Mindreforbruk på lønn 
skyldes noe vakanse ifm. uavklart sykmeldt arbeidstaker og LOS-midler. Mindreforbruket ga mulighet til 
innkjøp av lærebøker og utstyr, noe vi ikke har fått til på flere år. Økning i driftsinntekter skyldes økning i 
refusjoner. Det er motiverende å kunne utnytte handlingsrom på denne måten. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Skolens satsningsområder er fulgt opp gjennom året: 


 I tråd med kommunens satsningsområder: klasseledelse, vurdering for læring og tilpasset opplæring 


 Skolenektingsprosjektet 


 Kurs for lese- og skrivesvake i samarbeid med Statped  


 Godt medarbeiderskap 
 


Medarbeidere 
Elevtallet er i stadig vekst, så vi ser for oss en jevn økning i antall årsverk videre fremover.  
For å kunne drive et forsvarlig opplæringstilbud er skolen helt avhengig av at de 5 ekstra lærerstillingene 
ikke forsvinner etter endt satsingsperiode høsten 2017. Sykefraværet er ifølge tabellen redusert til 3,9 % for 
2015, altså en gledelig utvikling. 
 
Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


- Administrasjon 4,60 4,60 4,60 4,60   4,60  4,60 Økning i elevtall samt innføring av valgfag. 


- Undervisningspersonale 37,40 36,97 37,62 41,71   43,05 46,75  
Ekstra stillinger etter ny utregning høst 2014 i 
forhold til elevtall og rammetimer. 


- Assistenter 4,16 4,28 6,63 4,78  6,16   5,56 
Assistent justert pga. 1 midlertidig 89 % betalt 
av gjestekommune 


- Kontorteknisk personale 1,25 1,25 1,25  1,75  1,75  1,75 Totalt årsverk pr. 01.08.15: 59,55 


Årsverk totalt 47,41 47,10 50,10 52,84 55,56 58,66  


Midlertidige årsverk (type) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Varighet 
(fra - til) Årsak Finansiering 


Assistent           0,89  
 


Assist. gjesteelev  Refusjon 


Sum midlertidige årsverk           0,89 Hele året   gjestekommune 


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


 


 
2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Sykefravær i prosent 5,00 5,00 5,00   7,74 3,90 


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


 
    


NUS (20150)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 38 232 006 37 309 000 39 259 000 97,4 % 1 026 994 35 942 865


Andre utgifter 7 888 557 4 468 000 5 927 000 133,1 % -1 961 557 6 147 823


Sum utgifter 46 120 563 41 777 000 45 186 000 102,1 % -934 563 42 090 688


Sum driftsinntekter -7 494 477 -5 033 000 -6 513 000 115,1 % 981 477 -7 095 273


Finansieringsinnt. 0 0 0 0 0


Finansieringsutg. 11 0 0 -11 276


38 626 097 36 744 000 38 673 000 99,9 % 46 903 34 995 691
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Resultat- og måloppnåelse 
Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Tidlig innsats og 


forebyggende 


arbeid 


Tidlig hjelp til alle barn i barnehage og skole  


Overgang 


barneskole- 


ungdomsskole 


Følge innarbeidede rutiner og prøve ut 


ny ordning for sammensetning av nye 


8.klasser. 


Bevisstgjøre 


alle aktører 


Gode rutiner er innført 


Redusert bruk av 


spesialundervisning 


på høyere klassetrinn 


Redusere KOSTRA-parameter "Andel 


elever som får spesialundervisning" 


(2013, 8. – 10. trinn: 12,9 %, tall for 


2014 noe høyere) 


Positiv trend 


Vi jobber aktivt med å 


bli bedre på tilpasset 


opplæring i samarbeid 


med PPT 


 


 


 


 


Tilstandsrapport/ 


elevundersøkelsen 


Elevundersøkelse: Vurdering for læring 


  


 


Trivsel på NUS 


Positiv trend 


 


 


Positiv trend 


Score som 


landsgj.snittet. 


Trivsel på 10. trinn: 0,1 


under landsgj.snittet 


Elevundersøkelse: Støtte fra lærerne  Positiv trend 3,9 som landsgj.snittet 


Nasjonale prøver: Redusert andel elever 


på laveste mestringsnivå, fra 8. til 9. 


trinn: Utvikling som landet forøvrig 


  


Positiv trend Antallet elever på 


mestringsnivå 1 


redusert 


Oppfølging av tiltakene i «Mer og bedre 


læring» 


Positiv trend Målrettet pedagogisk 


utviklingsarb. 


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


Bedret 


folkehelseprofil 


Nulltoleranse for 


mobbing 


Andelen elever på 10. trinn som har 


opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden 


eller oftere.  


Positiv trend 


Resultatet nå er lavere 


enn landsgj.snittet 


Flere elever fullfører 


videregående 


opplæring 


Frafall videregående skole, ref. 


folkehelseprofil 


Positiv 


trend, 


status 31 % 


Vi jobber med et eget 


skolenektings-prosjekt 


Redusert fore-


komst av livs-


stilsrelaterte 


sykdommer 


Bidra i å forebygge 


livsstilsrelaterte 


sykdommer 


Økt fysisk aktivitet på skole ved bruk av 


trivselsledere 
Positiv trend 


 


I drift med mange 


brukere 


Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse 


God økonomi-


styring av 


tjenestene 


Avvik i forhold til 


budsjett (+ mindre-


forbruk /- 


merforbruk) 


Avvik på mindreforbruk mer enn 2 % og 


merforbruk på mer enn - 0,3 % på 


områdene innebærer korrigerende tiltak 


Mellom 2,0 


og - 0,3 % 


 


Vi brukte 99,9%  


Innkjøp - Øke 


lojalitet til inngåtte 


avtaler 


 


 


Andel kjøp foretatt med avtalepartnere i 


% av totale kjøp 
65 % 


Vi følger vedtatte 


rutiner 


Andel innkjøp utført via e-


handelsmodulen i % av totale innkjøp 
20 % 


Vi følger vedtatte 


rutiner 


Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere 


God ledelse 
Arbeidsgiverstrategie


n implementert 
Medarbeiderundersøkelse 


Fortsette de 


gode 


rutinene 


Gjennomføres mars 


2016 


Godt med-


arbeiderskap 


IA-planer i alle 


virksomheter 
Sykefraværsstatistikk 


Fortsette det 


gode 


arbeidet 


Redusert sykefravær nå 


Nærvær Øke nærværsprosenten med 2 %-poeng i løpet av planperioden Positiv trend Målet nådd 
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8.7 Ansvar 20190 Eltonåsen skole / SFO  
 
Kjerneoppgaver 
Alle elever blir møtt av tydelige og kompetente lærere som har positive forventninger til hver enkelt elev, 
og som leder og støtter elevene i deres faglige og personlige utvikling. 
Drive en god skole med høy kvalitet innenfor ressurser en har til rådighet og i tråd med opplæringsloven. 
 
Økonomi 


 
 
Vi har vært nøye med lønnsutgiftene og har hele året hatt fokus på å balansere utgifter og inntekter opp 
mot hverandre. Utgiftene til skoleskyss oversteg budsjettet. Disse utgiftene har vi lite styring på. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 


 Bedre resultater i lesing 


 Bedre resultater på nasjonale prøver 


 Godt samarbeid med PPT og barnehager 


 Mye bruk /utprøving av vurdering for læring. 


 God klasseledelse 


 Vi har jobbet med tilpasset opplæring. Vi har sett på hvilke 
verktøy vi har, og vi har utarbeidet en PowerPoint til bruk på 
foreldremøter. 


 Vi satser på fysisk aktivitet. På joggedagen løp 7. trinn i snitt      
7 km, SFO barna er daglig i gymsalen i tillegg til å leke ute. FAU 
har tilrettelagt for ski og skøyter og fotball. 


 
Noen av de viktigste hendelsene i 2015 har vært 10 års jubileet og 
at museumsgjenstandene fra Løken skole er satt opp. 
 
Medarbeidere 
Kort om utviklingen i årsverk og sykefravær. Lærerressursen er styrket med 8 skoletimer i uka. På samme 
tid har det blitt færre assistenter, slik at årsverk skole har blitt færre. 
 
Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


Årsverk skole 21,0 21,7 20,8 23,1 23,35 22,4   


Administrasjon      1,6 


Styrking av leseopplæringa på 1. trinn er 
grunnen til økt lærerressurs. 
 


Merkantile      0,8 


Lærere      17,1 


Assistenter      2,9 


Årsverk SFO 6,2 6,0 6,0 5,7 5,70 5,46 


Faste ÅV totalt 27,2 27,7 26,9 28,8 29,1 27,92   


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


Eltonåsen skole/sfo (20190)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 18 326 840 17 457 000 18 576 000 98,7 % 249 160 18 400 882


Andre utgifter 2 587 057 1 957 000 2 486 000 104,1 % -101 057 2 784 640


Sum utgifter 20 913 897 19 414 000 21 062 000 99,3 % 148 103 21 185 522


Sum driftsinntekter -3 569 541 -3 151 000 -3 737 000 95,5 % -167 459 -3 611 720


Finansieringsinnt. -10 320 0 0 10 320 -10 200


Finansieringsutg. 76 0 0 -76 718


17 334 112 16 263 000 17 325 000 100,1 % -9 112 17 564 319







ÅRSRAPPORT 2015 


 


         82 


 


Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Sykefravær i prosent skole 7,40 7,90 4,60       


Sykefravær i prosent SFO 17,50 15,40 9,70       


Sykefravær totalt         7,05 4,62 


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


    
Resultat- og måloppnåelse 


Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Tidlig innsats og 


forebyggende 


arbeid 


Tidlig hjelp til alle barn i barnehage og skole  


Redusert bruk av 


spesialundervisnin


g på høyere 


klassetrinn 


Følge innarbeidede rutiner i overgangene mellom 


barnehage/barneskole/ungdomsskole 
 Ja. 


Redusere KOSTRA-parameter "Andel elever som 


får spesialundervisning". 2014: 9,3% 
Positiv trend Det er redusert 


Tilstrekkelig 


kvalitet 


Alle elever 


opplever trivsel og 


mestring, og lærer 


og utvikle seg best 


mulig ut fra sitt 


potensiale 


Elevundersøkelse: Vurdering for læring (2014: 3,8) Positiv trend 3,7 


Elevundersøkelse: Støtte fra lærerne (2013: 3,9) Positiv trend 4,4 


Følge opp tiltakene i strategiplan for mer og bedre 


læring 


 Stort fokus på 


dette 


Redusert andel elever laveste mestringsnivå, 


regning (2014   44,7) 


Positiv trend 
Ja 39% 2015 


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


Bedret 


folkehelseprofil 


 


 


Økt leseferdighet 
Redusert andel elever laveste mestringsnivå, lesing 


(2014   45,9) 
Positiv trend 


Ja 


27% 2015 


Nulltoleranse for 


mobbing 


Andelen elever som har opplevd mobbing 2-3 


ganger i måneden eller oftere,(2014: 15,4 %) 
Positiv trend 


4,8 


 


Flere elever 


fullfører 


videregående 


opplæring 


Frafall videregående skole, ref. folkehelseprofil. 


2013: 37% 
Positiv trend 31% 


Redusert fore-


komst av livs-


stilsrelaterte 


sykdommer 


Bidra i å forebygge 


livsstilsrelaterte 


sykdommer 


Økt fysisk aktivitet på skole og i barnehage med 


bruk av Trivselsledere, Fysisk fostring og uteskole 
Positiv trend 


Stort fokus på 


dette 


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


Optimal 


utnyttelse av 


sosial og teknisk 


infrastruktur 


Lave 


enhetskostnader 


 


Fortsatt lave enhetskostnader; Kostra-parameter 


Netto dr.utg. i kr til gr.skoleoppl, pr innb 6-15 år. 


2013: 66322 


 Ja 


Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse 


God økonomi-


styring av 


tjenestene 


 


Avvik i forhold til 


budsjett (+ mindre-


forbruk /- 


merforbruk) 


Avvik på mindreforbruk mer enn  2 % og 


merforbruk på mer enn - 0,3 % på områdene 


innebærer korrigerende tiltak 


Mellom 2,0 


og - 0,3 % 
-0,05% 


Innkjøp - Øke 


lojalitet til inngåtte 


avtaler 


Andel kjøp foretatt med avtalepartnere i % av totale 


kjøp 
65 % 


Ja, er godt over 


65% 


Andel innkjøp utført via e-handelsmodulen i % av 


totale innkjøp 
20 % 


Nei, under 1% 


Vi har fått 


opplæring og 


har ordnet det 


datatekniske 


Effektiviserings-


krav 


Forbedret enhetskostnad i tjenesteprofilen på SFO 


fra h 2015.  (2013: 5020) 


Netto driftsutgifter til SFO 2015 pr innbygger 6-9 


år.) 


Positiv trend  


Bedret produksjonsindeks alle områder - KOSTRA Positiv trend  


Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere 


God ledelse 
Arbeidsgiverstrate


gien implementert 
Medarbeiderundersøkelse  


Gjennom- 


føres 2016 


Godt med-


arbeiderskap 


IA-planer i alle 


virksomheter 
Sykefraværsstatistikk  4,62% 


Nærvær 
Øke nærværsprosenten med 2 %-poeng i løpet av planperioden Positiv trend 


Nærværet er økt 


med 2,4% 
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9 Ansvar 20500 Barnehage felles/private barnehager 
 
Kjerneoppgaver 
Hovedoppgavene er kommunens myndighetsoppgaver knyttet til lov om barnehager. Dette innebærer bl.a. 
godkjenning, å føre tilsyn med alle barnehager i kommunen, samordnet barnehageopptak, kompetanseut-
vikling, saksbehandling og enkeltvedtak på barnehageområdet, samt å forvalte tilskudd til private barne-
hager etter gjeldende retningslinjer. 
 
Økonomi 


 
 
Barnehage felles fikk et mindreforbruk på 5,3 mill. kroner som først og fremst skyldes at tilskudd til private 
barnehager ble lavere enn budsjettert. Fylkesmannen kom med en regelverkspresisering som resulterte i 
en endring i beregningsgrunnlaget i 2015. Det har i tillegg vært en nedgang i antall barn i private barne-
hager.  Utgifter til refusjon til andre kommuner ble på 1,8 mill. kroner lavere enn budsjettert fordi færre 
barn bosatt i Nannestad gikk i privat barnehage i andre kommuner. Da det i 2015 var færre barn bosatt 
utenfor kommunen med plass i de private barnehagene våre, fikk kommunen en inntektssvikt i refusjoner 
fra andre kommuner. OU tilskudd til lederutvikling er mottatt så sent at store deler av dette ble satt på 
fond (finansieringsutgifter).  
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Det er vanskelig å budsjettere riktig på området, ettersom svingninger i barnegruppene i private barne-
hager gjør store utslag. Sentrale forskrifter på området har også vært gjenstand for hyppige og betydelige 
endringer.  
 
Sommeren 2015 ble det innført nye moderasjonsordninger for familier med lav inntekt. Dette vil kunne 
bidra til at flere søker barnehageplass.  Samtidig vil det øke den refusjonen som private barnehager har 
krav på fra kommunen for tapte inntekter. Tilsvarende vil de kommunale barnehagene få redusert sine 
inntekter på oppholdsbetaling. Helårseffekt av dette vil komme i 2016.  
 
Følgene av en klagesak i forhold til beregning av kommunal sats for tilskudd til private barnehager i 2015, er 
ikke avklart på nåværende tidspunkt, men kan påføre kommunen økte utgifter.  Det foreslås å sette av 
midler til å dekke en eventuell merutgift, slik at dette ikke vil påvirke neste års regnskap.  
 
Resultat- og måloppnåelse 
Vi har god barnehagedekning i kommunen i forhold til antall søkere. Opptak samordnes mellom alle 
barnehagene i kommunen og alle med rett til plass og alle som søkte til hovedopptak, ble tildelt plass. I 
tillegg har mange fått plass ved suppleringsopptak i løpet av året.   
 
  


Barnehage Felles (20500)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 763 959 1 005 000 781 000 97,8 % 17 041 750 343


Andre utgifter 45 751 197 51 083 000 51 242 000 89,3 % 5 490 803 48 303 343


Sum utgifter 46 515 156 52 088 000 52 023 000 89,4 % 5 507 844 49 053 686


Sum driftsinntekter -1 013 282 -1 399 000 -1 158 000 87,5 % -144 718 -2 715 656


Finansieringsinnt. 0 0 0 0 0


Finansieringsutg. 44 439 0 0 -44 439 3 080


45 546 313 50 689 000 50 865 000 89,5 % 5 318 687 46 341 110
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KOSTRA 


 
 
Kommentarer gitt i 2015 


 Netto driftsutgifter til barnehager pr innbygger har gått markant ned i forhold til i fjor, og er mye lavere 
enn både gjennomsnittet i Akershus,  Kostragruppe 7 og de fleste nabokommunene.  


 Andel barn med barnehageplass 1-5 år er redusert fra 88 % i foregående år til 85 %, og er svært lavt 
sammenlignet  med både gjennomsnittet i Akershus,  Kostragruppe 7 og alle nabokommunene.  Dette 
er noe overraskende ettersom alle som søkte plass til hovedopptak fikk plasstilbud, og at det i tillegg er 
gitt tilbud til mange barn på supplerende opptak utover høsten.  Av barn på venteliste pr 15.12. var ni 
barn uten barnehageplass i kommunen. Dette var søkere registrert  på høsten, og som ønsket plass i 
perioden 15.10.-31.12. Antall innbyggere  i alderen  1-5 år økte fra 707 i 2014 til 731 i 2015. Hvis denne 
økningen i hovedsak skyldes innflytting sent på  året, kan dette være noe av årsaken til at andel barn i 
barnehage er spesielt  lav pr 15.12. dersom en del av innflytterne  ikke var aktuelle søkere før over 
nyttår.  Ca. 20 barn bosatt i Nannestad  har barnehageplass i andre kommuner, og disse teller ikke med 
i Kostra-tallene for vår kommune. 


 Andelen barn i kommunal barnehage i forhold til alle barn i barnehage, holder seg ganske stabilt.  


 Nannestad har en høy andel barn som går i kommunale barnehager sammenlignet med nabo-
kommunene, men en lavere andel enn gjennomsnittet i Akershus og Kostragruppe 7.  


 Maksimalpris og nye moderasjonsordninger har gjort barnehageplassene billigere de siste årene og 
bidrar til at de aller fleste ønsker hel plass. At 3,1 % har oppholdstid under 33 t/u indikerer allikevel at 
foreldrene tilbys reelle valgmuligheter i forhold til oppholdstid.  


 Antall korrigerte oppholdstimer pr årsverk i kommunale barnehager har økt fra 2014 og ligger nær 
gjennomsnittet for Akershus og Kostragruppe 7. 


 Korrigerte brutto driftsutgifter pr oppholdstime i kommunale barnehager er på samme nivå som i 2014, 
mens gjennomsnittet i Akershus og flere av våre nabokommuner har gått opp 2-4 kroner pr. oppholds-
time i samme periode. Tall for 2015 er likt med Akershusgjennomsnittet. 


 Det er få stillinger i barnehagene hvor det stilles krav om pedagogisk utdanning. Dette medfører at 
andelen ansatte med barnehagelærerutdanning i 2015 bare er 26 %, noe som allikevel er en liten 
økning fra 2014. Nannestad ligger lavt både i forhold til nabokommuner,  Akershusgjennomsnitt og 
Kostragruppe 7.  Tiltak for å øke andelen ansatte med godkjent barnehagelærerutdanning er viktig for å 
kunne opprettholde god kvalitet på barnehagetilbudet i kommunen.  


 Barnehagene i Nannestad mangler fortsatt mange pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærer-
utdanning. Både vi og våre nabokommuner har en stor andel på dispensasjon fra utdanningskravet i 
forhold til Akershusgjennomsnittet og Kostragruppe 7. 


 80 % av dispensasjonene  fra krav om barnehagelærerutdanning gjeldende pr 15.12. er gitt i de private 
barnehagene. Dette er en større andel enn i fjor, og det vil være naturlig å se på mulige tiltak som kan 
bidra til å få andelen ned.   


0234


Gjerdrum


0235


Ullensaker


0236


Nes


0237


Eidsvoll


0239


Hurdal


EKA02


Akershus


EKG07


Kostragr. 07


2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015


Netto driftsutgifter ti l  barnehager


per innbygger     7 053       7 322 6 885 8 231 8 996 6 864 7 830 7 225 8 242 7 694


Andel barn 1-5 år med barnehageplass 87,9 88,0 85,0 97,9 95,1 91,9 89,2 86,1 91,8 89,9


Andel barn i kommunale barnehager ift.


alle barn i barnehage 43,9 46,5 44,4 41,3 16,7 14,1 30,0 17,8 47,2 53,7


Andel barn i barnehage med oppholdstid


33 timer eller mer per uke 96,1 97,0 96,9 99,7 98,7 98,2 97,7 92,5 99,1 96,9


Andel barn i barnehage med oppholdstid


32 timer eller mindre per uke 3,9 3,0 3,1 0,3 1,3 1,8 2,3 7,5 0,9 3,1


Korrigerte oppholdstimer per årsverk i


kommunale barnehager  11 480     11 384 11 755 12 725 11 101 12 113 12 188 12 502 11 762 11 814


Korrigerte brutto driftsutgifter ti l


kommunale barnehager per korrigert 


oppholdstime          52             57 57 53 66 59 55 52 57 55


Andel ansatte med bhg.lærerutdanning 25,6 23,8 26,0 25,8 32,9 29,5 30,8 27,9 32,1 33,6


Andel styrere og pedagogiske ledere med


godkjent bhg.lærerutdanning 72,7 75,4 75,8 64,6 76,6 74,2 74,8 70,6 84,0 88,7


Barnehage, KOSTRA


0238


Nannestad
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9.1 Ansvar 20510 Midtbygda barnehage 
 
Kjerneoppgaver 
Drive og opprettholde en god barnehage med fokus på et godt pedagogisk tilbud med høy kvalitet innenfor 
de ressurser vi har til rådighet og i tråd med lov om barnehager, formålsparagrafen og rammeplanen. 
Det er viktig at barnehagen er preget av varme voksne som har god evne til å se og ivareta barnas behov for 
omsorg, lek og til å fremme læring og danning. Som en barnehage midt i Nannestad er det spesielt viktig å 
bygge på grunnleggende verdier som respekt for menneskeverdet og naturen, på likeverd og solidaritet og 
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 
 
Økonomi 


 
 
Den positive utviklingen skyldes mindreforbruk på lønn pga. redusert bemanning og vikarer som har vært 
billigere enn de som har vært sykemeldt. Vi har hatt mindre inntekter pga. stor andel av søsken og færre 
barn totalt og flere barn under 3 år, samt flere familier med redusert betaling. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 


 Kvaliteten i alle menneskemøtene som skjer i barnehagen hver dag er viktig for all læring og utvikling. 


 Videreføring av prosjektet «kom og lek med meg» med lekeressurser i alle de kommunale 
barnehagene. I tillegg har vi hatt ungdom som sommervikarer. 


 Kontinuerlig fokus på IA-arbeid og nærvær. Vi har fortsatt et høyt fravær med mål om reduksjon 
kommende år. Utfordringen i vår barnehage er høy alder og lang fartstid blant personalet. 


 Relasjonskompetanse og lederutvikling med Line Melvold, med samlinger gjennom året, fokus på hva 
de yngste barna trenger og ikke minst lederrollen, kompleksiteten og viktigheten ved den. 


 Styrerrollen: Tilstrekkelig tid å drive det pedagogiske arbeidet i barnehagen, samt ledelsesarbeid og 
oppfølging av medarbeidere. Det har de siste årene vært en økning i  administrative oppgaver, mens 
styrerressursen har vært den samme. Barnehagen har verken merkantil ressurs eller styrerassistent og 
må delegere oppgaver til avdelingspersonalet, som igjen går utover tid til pedagogisk arbeid på 
avdelingene og tid sammen med barna. 


 Reduksjon i foreldrebetaling pga. færre barn, gir mindre inntekter. Her har personalet blitt redusert 
tilsvarende. Noen har allikevel fått noe jobb, da vi har flere barn med særlige behov som krever ekstra 
ressurser. 


 Vedlikehold: Et stort behov for oppgradering i begge bygningene som tilhører Midtbygda.  


 Lønn er den største kostnaden og blir høyere med økt alder og lang ansiennitet. 


 
  


Midtbygda barnehage (20510)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 15 170 541 14 710 000 15 522 000 97,7 % 351 459 16 018 675


Andre utgifter 988 633 645 000 1 042 000 94,9 % 53 367 1 062 375


Sum utgifter 16 159 174 15 355 000 16 564 000 97,6 % 404 826 17 081 050


Sum driftsinntekter -4 459 054 -3 938 000 -4 693 000 95,0 % -233 946 -4 754 247


Finansieringsinnt. -19 665 0 0 19 665 0


Finansieringsutg. 0 0 0 0 0


11 680 456 11 417 000 11 871 000 98,4 % 190 544 12 326 803
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Medarbeidere 
Det er tilsatt ny styrer i Midtbygda fra 01.12.15.  
 
På grunn av færre søkere til barnehagen, har bemanningen blitt redusert med 2 årsverk. Da vi har mange 
barn med ekstra hjelpebehov, har det vært mulig og sysselsatt de som opplevde å bli midlertidig ansatt.  
 
Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 Vedtak *) 


Årsverk 22,15 21,65 21,65 21,65 21,65 21,65 
 


19,65 
Redusert midlertidig med 2 årsverk pga. færre 
barn 


Årsverk totalt 22,15 21,65 21,65 21,65 21,65 21,65 19,65   


Midlertidige årsverk (type) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 Varighet  Årsak Finansiering 


Ekstrahjelp - barn 1,1 2,8 3 3,52 4,9 5,5  2,2 01.01 – 31.07 **)  ***)   ****)  


Sum midlertidige årsverk 1,1 2,8 3,0     5,5 2,2  01.08.15 – 30.06.16     
**) 2 årsverk har fast ansettelse i Nannestad kommune og må følges opp i den forbindelse 


***) Ny beregning for nytt bhg-år, redusert pga. færre barn 
****) 1 årsverk ref. fra andre kommuner, resten budsjett-justeres i forb. m. barn med spesielle behov 


 
Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Sykefravær i prosent 9,60 10,50 10,90   11,69 12,46 


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


    
Vi har hatt flere langtidssykemeldte dette året. Noe som gir et noe ustabilt og lite forutsigbart fravær.  
 
 
Resultat- og måloppnåelse 


Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Tidlig innsats og 


forebyggende 


arbeid 


Tidlig hjelp til alle barn i barnehage og skole 


Oppfølging foresatte og 


barn 


Gjennomføre og videreutvikle 


utviklingstiltak vedr Tidlig inn 


 


Gjennomføre kartlegging av alle 4 


åringer med «20 spørsmål om språk» 


Alle barn blir sett og får 


riktig oppfølging i 


forhold til eget behov 


Følges opp 
kontinuerlig 


 


Følges opp 


etter hvert 


Avdekke helse-messige 


problem hos barn i 


tidlig alder 


Opprettholde og videreutvikle nært 


samarbeid med helsesøstertjenesten  
Kontinuerlig 


prosess 


Redusert bruk av 


spesialundervisning på 


høyere klassetrinn 


Gjennom nært samarbeid med PPT 


sikre at barn får spesialpedagogisk 


hjelp i forhold til behov 


Barn får riktig hjelp 


tidlig  
Samarbeidet er 
godt 


Tilstrekkelig 


kvalitet 
 


 


 


Jamf. Mål i 


virksomhets-


planen 2015 


 


Alle barn opplever 


trivsel og mestring, og 


lærer og utvikle seg 


best mulig ut fra sitt 


potensiale 


Alle barn får gode utviklings- og 


aktivitetsmuligheter, med et aktivt og 


deltagende personale. 


 


 


Gjennomførte 


planer for 
grupper og 


enkeltbarn 


Videreutvikle personalets kompetanse Utarbeidet og igangsatt 


kompetanseplan for 


2015-2020 


Kompetanse-
plan følges opp 


Gjennomføre og følge opp 


brukerundersøkelse på eget 


fokusområde 


 


 


Følger opp 


lokal 
brukerundersø


kelse fra 2014 


Videreutvikle prosjekt om 


Lekeressurser  


 


Forsøk i alle 


barnehagene 


Startet 19.april 


og ny gruppe 


kom i sept. 
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Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Bedret 


folkehelseprofil 


Nulltoleranse for 


mobbing 


Øke personalets kompetanse rundt 


mobbing i barnehagealder 


Alle barn opplever en 


trygg og god barne-


hagehverdag 


Har høyt fokus 
og jobbes 


aktivt med. 


Fortsette fokus på å styrke barns 


sosiale kompetanse i nært samarbeid 


med foreldrene 


 


Aktiv bruk av «Det er 


mitt valg» 


Dette er i aktiv 


bruk blant 


både barn og 
voksne. 


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


Redusert fore-


komst av livs-


stilsrelaterte syk-


dommer 


Bidra i å forebygge 


livsstilsrelaterte 


sykdommer 


Økt fysisk aktivitet i barnehagene. 


Varierte tiltak både i ute- og innelek. 
Positiv trend 


Vi er mye ute 


og legger stor 
vekt på fysisk 


aktivitet. 


 
Følge opp krav 


miljøsertifiseringen 


 
Levere årlig rapport 


Ikke levert pga 


nytt 


søppelsystem.  


Optimal 


utnyttelse av 


sosial og teknisk 


infrastruktur 


Lave enhetskostnader 


Effektiv og fleksibel utnyttelse av 


barnehagens budsjett og kapasitet 


 


Mye gjenbruk, 


fyller opp 


plasser ved 
ledighet, 


fleksibel mht 


barn og 
ansatte. 


Fortsatt lave enhetskostnader. Kostra- 


parameter: Korrigerte brutto 


driftsutgifter til kommunale 


barnehager pr korrigert oppholdstime 


(kostra 2014: 57) 


Fortsatt lave kostnader 2015: 57 


  Barnehagekapasitet tilpasset dagens 


og framtidig behov 


Utarbeidet en langsiktig 


strategi for barnehage-


kapasitet 


Vi er fleksible 
og gjør inntak  


hele året. 


Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse 


God økonomi-


styring av 


tjenestene 


Avvik i forhold til 


budsjett (+ mindre-


forbruk /- merforbruk) 


Avvik på mindreforbruk mer enn  2 % 


og merforbruk på mer enn - 0,3 % på 


områdene innebærer korrigerende 


tiltak 


Mellom 2,0 og - 0,3 % 
 
 


Ok  


Innkjøp - Øke lojalitet 


til inngåtte avtaler 


Andel kjøp foretatt med avtalepartnere 


i % av totale kjøp 
65 % 


 


I rute. 


Andel innkjøp utført via e-


handelsmodulen i % av totale innkjøp 
20 % 


Vesentlig del 
av innkjøp via 


e-handel. 


Effektiviseringskrav 
Bedret produksjonsindeks alle 


områder - KOSTRA 


Opprettholde effektiv 


drift 
I god 


utvikling. 


Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere  


God ledelse 
Arb. giverstrategien 


implementert 
Medarbeiderundersøkelse  


Gjennomføres 


Mars 2016 


Godt med-


arbeiderskap 


IA-planer i alle 


virksomheter 
Sykefraværsstatistikk  


Det jobbes 


med økt fokus 
på nærvær. 


Godt 


arbeidsmiljø 


Følge opp satsning på 


relasjons-kompetanse 


Øke personalets kompetanse om 


samhandling og psykososialt 


arbeidsmiljø blant voksne, ha 


arbeidsmiljøet i fokus 


Alle skal oppleve en 


god og trygg 


arbeidsplass 


 


Har høy 
prioritet. 


Nærvær 
Øke nærværsprosenten med 2 % -poeng i løpet av planperioden Positiv trend 


Vi har en 


økning og mål 


er ikke nådd. 
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9.2 Ansvar 20520 Holter barnehage  
 
Kjerneoppgaver 
Drive en god barnehage med fokus på et godt pedagogisk tilbud med høy kvalitet innenfor de ressurser en 
har til rådighet og i tråd med lov om barnehager, formålsparagrafen og rammeplanen. Det er viktig at 
barnehagen er preget av varme voksne som har god evne til å se og ivareta barnas behov for omsorg, lek og 
til å fremme læring og danning. 
 
Økonomi 


 
 
Holter barnehage har hatt et mindreforbruk på 6,3 % i 2015. Mindreforbruket på lønn skyldes ansatte i 
lengre permisjon uten lønn, få og kvalifiserte vikarer tilgjengelige.  Økte inntekter sees i sammenheng med 
tilretteleggingstilskudd fra NAV og refusjon av sykelønn. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 


 Hverdagshendelser er det viktigste som skjer i barnehagen, med et kompetent personale som møter 
barn og voksne på en god måte. 


 Videreføring av prosjektet «kom og lek med meg» med lekeressurser i alle kommunale barnehager. 


 Kontinuerlig fokus på IA-arbeid og nærvær. Dette opplever vi som positivt, langtidsfraværet har gått 
ned og det meste av fraværet vi har hatt høsten 2015 har vært korttidsfravær. 


 Relasjonskompetanse og lederutvikling med Line Melvold. Lederutvikling med samlinger gjennom året, 
fokus på hva de yngste barna trenger og ikke minst lederrollen, kompleksiteten og viktigheten ved den. 


 Styrerrollen. Tilstrekkelig tid å drive med det pedagogiske arbeidet i barnehagen, samt ledelsesarbeid 
og oppfølging av medarbeidere. Det har de siste årene blitt økende administrative oppgaver, mens 
styrerressursen er den samme. Barnehagen har verken merkantil ressurs eller styrerassistent.  


 Høyt barneantall per voksne. Holter barnehage har høsten 2015 hatt 6,6 barn per voksen. I følge 
veiledende bemanningsnormen skal det være gjennomsnittlig 6 barn per voksen. Dette går utover tid 
med enkeltbarn, oppfølging og er med og preger kvaliteten på det pedagogiske tilbudet vi gir. 


 Brukerundersøkelse gjennomført oktober 2015, nye foreldre er fornøyde med tilvenning og 
informasjon ved oppstart. 


 
  


Holter barnehage (20520)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 12 534 629 12 100 000 12 901 000 97,2 % 366 371 13 904 370


Andre utgifter 829 927 504 000 802 000 103,5 % -27 927 727 470


Sum utgifter 13 364 556 12 604 000 13 703 000 97,5 % 338 444 14 631 841


Sum driftsinntekter -3 516 906 -2 705 000 -3 211 000 109,5 % 305 906 -4 376 643


Finansieringsinnt. -13 864 0 0 13 864 0


Finansieringsutg. 0 0 0 0 68


9 833 787 9 899 000 10 492 000 93,7 % 658 213 10 255 266
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Medarbeidere 
Økning i midlertidige årsverk fra august pga. økning i ekstraressursers til barn med spesielle behov. 
 


Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


Årsverk 19,20 22,10 20,50 20,50 20,50 20,50 
 Faste ÅV totalt 19,20 22,10 20,50 20,50 20,50 20,50    


Midlertidige årsverk (type) 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
Varighet (fra 
– til) **) Årsak Finansiering 


Ekstrahjelp barn m/neds funksj.evne 1,5 1,5 1,1 1,1 
 


 ***)  
Økning i 
ekstraressurs 
fra 01.08.15 
tom 31.07.16 
 


Kom.tilskudd 
til barn med 
spesielle 
behov. 
 


 xSum midlertidige årsverk 0,0 0,0 1,5 1,5 1,1 1,1  1,5 
  *) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen. 


   **) Brukes kun ved utvidelser utover faste årsverk, f.eks. ved midlertidige tilskudd, e.l. Ikke vikariater. 
***) Ny beregning for nytt bhg år. 
****) Budsjettjusterer i forbindelse med barn med spesielle behov 


 


Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Sykefravær i prosent 10,30 17,60 7,20   15,01 6,22 


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


    
Holter barnehage har hatt en positiv nedgang i sykefraværet. I begynnelsen av året hadde vi mest langtids-
fravær, fra våren og utover har vi hatt mest korttidsfravær. Ved utgangen av 2015 var nærværsprosenten 
på 93,78 %. 
 
Resultat- og måloppnåelse 


Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Tidlig innsats og 


forebyggende 


arbeid 


Tidlig hjelp til alle barn i barnehage og skole 


Oppfølging foresatte og 


barn 


Gjennomføre og videreutvikle 


utviklingstiltak vedr Tidlig inn 


 


Gjennomføre kartlegging av alle 4 


åringer med «20 spørsmål om språk» 


Alle barn blir sett og får 


riktig oppfølging i 


forhold til eget behov 


Kontinuerlig 
 


 


 
I rute  


Avdekke helsemessige 


problem hos barn i 


tidlig alder 


Opprettholde og videreutvikle nært 


samarbeid med helsesøstertjenesten  
Kontinuerlig 
prosess 


Redusert bruk av 


spesialundervisning på 


høyere klassetrinn 


Gjennom nært samarbeid med PPT 


sikre at barn får spesialpedagogisk 


hjelp i forhold til behov 


Barn får riktig hjelp 


tidlig  


Godt samarbeid 


med PPT, 
utfordringer med 


logoped. 


Tilstrekkelig 


kvalitet 
 


 


 


Jamf. Mål i 


virksomhets-


planen 2015 


 


Alle barn opplever 


trivsel og mestring, og 


lærer og utvikle seg 


best mulig ut fra sitt 


potensiale 


Alle barn får gode utviklings- og 


aktivitetsmuligheter, med et aktivt og 


deltagende personale. 


 Kontinuerlig 


Videreutvikle personalets kompetanse 


Utarbeidet og igangsatt 


kompetanseplan for 


2015-2020 


Gjennomført 
kurs for 


pedledere og 


kursrekke for  ass 
og bu settes i 


gang i etter hvert. 


Gjennomføre og følge opp 


brukerundersøkelse på eget 


fokusområde  


Gjennomført, 
nye foreldre er 


fornøyde med 


tilvenning og 
informasjon de 


får. 


Videreutvikle prosjekt om 


Lekeressurser  


Forsøk i alle 


barnehagene 
I rute 
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Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Bedret 


folkehelseprofil 


Nulltoleranse for 


mobbing 


Øke personalets kompetanse rundt 


mobbing i barnehagealder 


Alle barn opplever 


en trygg og god 


barne-hagehverdag 


I fokus. 


Tema på pers.møter 


Fortsette fokus på å styrke barns 


sosiale kompetanse i nært samarbeid 


med foreldrene 


Aktiv bruk av «Det 


er mitt valg» 


Kontinuerlig, har 


forbedrings- 


potensiale. 
Kurs for nye ansatte   


i feb.2016.  


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


Redusert fore-


komst av livs-


stilsrelaterte syk-


dommer 


Bidra i å forebygge 


livsstilsrelaterte 


sykdommer 


Økt fysisk aktivitet i barnehagene. 


Varierte tiltak både i ute- og innelek. 
Positiv trend 


Ukentlig. 


Alle er ute hver dag 
og er fysisk aktive 


 
Følge opp krav 


miljøsertifiseringen 


 
Levere årlig rapport 


Ikke levert pga nytt 


søppelsystem i kom. 


Optimal 


utnyttelse av 


sosial og teknisk 


infrastruktur 


Lave enhetskostnader 


Effektiv og fleksibel utnyttelse av 


barnehagens budsjett og kapasitet 
 Ok 


Fortsatt lave enhetskostnader. Kostra- 


parameter: Korrigerte brutto 


driftsutgifter til kommunale 


barnehager pr korrigert oppholdstime 


(kostra 2014: 57) 


Fortsatt lave 


kostnader 
2015: 57 


 Barnehagekapasitet tilpasset dagens 


og framtidig behov 


Utarbeidet en 


langsiktig strategi 


for barnehage-


kapasitet 


Er fleksible og gjør 
endringer ved 


årsskiftet 


Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse 


God økonomi-


styring av 


tjenestene 


Avvik i forhold til 


budsjett (+ mindre-


forbruk /- merforbruk) 


Avvik på mindreforbruk mer enn  2 % 


og merforbruk på mer enn - 0,3 % på 


områdene innebærer korrigerende 


tiltak 


Mellom 2,0 og - 0,3 


% 


Ikke i rute. 
Positivt avvik med 


6,3% 


Innkjøp - Øke lojalitet 


til inngåtte avtaler 


Andel kjøp foretatt med avtalepartnere 


i % av totale kjøp 
65 % Stadig økende 


Andel innkjøp utført via e-


handelsmodulen i % av totale innkjøp 
20 % Stadig økende 


Effektiviseringskrav 
Bedret produksjonsindeks alle 


områder - KOSTRA 


Opprettholde 


effektiv drift 
Stadig økende 


Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere 


God ledelse 
Arb.giverstrategien 


implementert 
Medarbeiderundersøkelse  


Gjennomføres  mars 


2016 


Godt med-


arbeiderskap 


IA-planer i alle 


virksomheter 
Sykefraværsstatistikk  


Kontinuerlig 


vedlikeholdsarb 
med fokus nærvær, 


trivsel og helse. 


Nedgang i 
sykefraværet 


Godt 


arbeidsmiljø 


Følge opp satsning på 


relasjons-kompetanse 


Øke personalets kompetanse om 


samhandling og psykososialt 


arbeidsmiljø blant voksne, ha 


arbeidsmiljøet i fokus 


Alle skal oppleve en 


god og trygg 


arbeidsplass 


Kontinuerlig fokus 


på leder, pers og 
avd. møter 


Nærvær 
Øke nærværsprosenten med 2 %-poeng i løpet av planperioden Positiv trend 


Positiv utvikling, 


nærværsprosenten 
økt med 8,79 


 


 
 


  







ÅRSRAPPORT 2015 


 


         91 


 


9.3 Ansvar 20530 Bjerke barnehage 
 
Kjerneoppgaver 
Drive en god barnehage med høy kvalitet innenfor tilgjengelige ressurser i tråd med Lov om barnehager  og 
Rammeplan. Barnehagen skal preges  av et varmt og kompetent  personale som har god evne til å se og 
ivareta barnas behov for omsorg, lek og til å fremme læring og danning. 
 
Økonomi 


 
 
Bjerke barnehage har hatt et mindreforbruk på 1,8 %  i 2015. Mindreforbruket er som følge av refusjon fra  
sykelønn, perioder med rimeligere  vikar i ped.led.stilling og  tilretteleggingstilskudd fra NAV.  
Driftsinntektene sees også i sammenheng med refusjon fra andre kommuner, sett i sammenheng med barn 
med spesielle behov. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Hverdagshendelser er det viktigste som skjer i barnehagen, med et kompetent personale som møter barn 
og voksne på en god måte.  Barnehagen har høyt fokus på kompetansearbeid, med spesiell vekt på 
relasjonskompetanse, de yngste barna og lederutvikling. Kursrekker for alle ansatte. Fire assistenter har tatt 
fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere gjennom året. 
 
Tidlig innsats ivaretas bl.a. gjennom faste rutinemøter med PPT, barnevern og helsestasjon. 
 
Høyt fokus på nærvær- og IA-arbeid gjennom året. Egen IA-plan og IA-komitè med et spesielt ansvar for 
oppfølging på personalmøter. Brukerundersøkelse er gjennomført i høst med fokus på rutiner og 
mottagelse av nye barn. Gode tilbakemeldinger.  
 
Prosjektet «Kom og lek med meg» er videreført til alle de kommunale barnehagene, og vi er innvilget nye 
midler fra Fylkesmann for nok en periode. Prosjektet fikk positiv oppmerksomhet med besøk av 
Kronprinsparet i Bjerke barnehage i september. 
 
Styrerrollen er utfordrende og sårbar i fht. nok tid til ledelse,  oppfølging av medarbeidere og pedagogisk 
arbeid. Barnehagene har ingen assisterende styrer eller merkantil hjelp, samtidig som leder- og 
administrative oppgaver har økt over flere år.  
 
Barnehagen har behov for generelt vedlikehold på flere områder. 
 
 
  


Bjerke barnehage (20530)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 11 335 109 10 576 000 11 065 000 102,4 % -270 109 11 692 383


Andre utgifter 705 825 413 000 675 000 104,6 % -30 825 717 324


Sum utgifter 12 040 934 10 989 000 11 740 000 102,6 % -300 934 12 409 707


Sum driftsinntekter -3 278 102 -2 299 000 -2 694 000 121,7 % 584 102 -3 509 133


Finansieringsinnt. -25 200 0 0 25 200 -26 474


Finansieringsutg. 142 783 0 0 -142 783 68 950


8 880 415 8 690 000 9 046 000 98,2 % 165 585 8 943 050
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Medarbeidere 
Ansvar - Bjerke barnehage (20530) 


Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


Årsverk 18,5 18,3 18,2 18,5 18,00 16,4 
 (i tall fra 2014 og tidligere er  ekstrahjelp 
inkludert i grunnbemanning) 


Faste ÅV totalt 18,5 18,3 18,2 18,5 18,0 16,4   


Midlertidige årsverk (type) **) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Varighet (fra - til) Årsak Finansiering 


Ekstrahjelp barn m/ neds. funksj. evne           2,1 01.07 -31.12                ***)  ****) 


 
          


 
1,4 


 
01.08.15-31.07.16   


 Tilskudd til 
barn med 
spesielle 
behov. 


      
0.66 


 


01.08.-31.12.15 
Finansieres av 
annen kommune   


Sum midlertidige årsverk      2,06    


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


**) Brukes kun ved utvidelser utover faste årsverk, f.eks. ved midlertidige tilskudd, e.l. Ikke vikariater. 
***) Ny beregning for nytt bhg år. 
****) Budsjettjusterer i forbindelse med barn med spesielle behov 
 


Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Sykefravær i prosent 12,1 6,2 8,0   11,28 9,60 


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


    
Høyt sykefravær i første halvår pga. spesielle situasjoner, flere operert med lang oppfølging i ettertid. Høyt 
fokus på tilrettelegging og bruk av tilretteleggingstilskudd  når det er mulig. Positiv utvikling gjennom året. 
Sykefraværet ble mer enn halvert fra 1. til 3. tertial (fra 13,73 % til 5,54 %). 
 
Resultat- og måloppnåelse 


Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Tidlig innsats og 


forebyggende 


arbeid 


Tidlig hjelp til alle barn i barnehage og skole 


Oppfølging foresatte 


og barn 


Gjennomføre og videreutvikle 


utviklingstiltak vedr Tidlig inn 


 


 


Gjennomføre kartlegging av alle 4 


åringer med «20 spørsmål om språk» 


Alle barn blir sett og får 


riktig oppfølging i 


forhold til eget behov 


Kontinuerlig 


arbeid. 


 


 


Ok  


Avdekke helse-


messige problem hos 


barn i tidlig alder 


Opprettholde og videreutvikle nært 


samarbeid med helsesøstertjenesten  
Faste 


rutinemøter 


Redusert bruk av 


spesialundervisning på 


høyere klassetrinn 


Gjennom nært samarbeid med PPT 


sikre at barn får spesialpedagogisk 


hjelp i forhold til behov 


Barn får riktig hjelp 


tidlig  


Kontinuerlig 


arbeid 


 


Tilstrekkelig 


kvalitet 
 


 


 


Jfr. Mål i 


virksomhets-


planen 2015 


 


Alle barn opplever 


trivsel og mestring, og 


lærer og utvikle seg 


best mulig ut fra sitt 


potensiale 


Alle barn får gode utviklings- og 


aktivitetsmuligheter, med et aktivt og 


deltagende personale. 


 
Kontinuerlig 


arbeid 


Videreutvikle personalets kompetanse 
Utarbeidet og igangsatt 


kompetanseplan for 


2015-2020 


Ok! Internt og 


eksternt 


kompetanse-


arbeid  


Gjennomføre og følge opp 


brukerundersøkelse på eget 


fokusområde 


 
Gjennomført i 


oktober.  


Videreutvikle prosjekt  om 


Lekeressurser  
Forsøk i alle 


barnehagene 


Ok. Mottatt 


midler for nok 


en periode. 
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Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Bedret 


folkehelseprofil 


Nulltoleranse for 


mobbing 


Øke personalets kompetanse rundt 


mobbing i barnehagealder 


Alle barn opplever en 


trygg og god barne-


hagehverdag 


Høyt fokus. 


Tema på 


foreldre, SU  


og pers.møte 


Fortsette fokus på å styrke barns 


sosiale kompetanse i nært samarbeid 


med foreldrene 


Aktiv bruk av «Det er 


mitt valg» 


Godt 


implementert 


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


Redusert fore-


komst av livs-


stilsrelaterte syk-


dommer 


Bidra i å forebygge 


livsstilsrelaterte 


sykdommer 


Økt fysisk aktivitet i barnehagene. 


Varierte tiltak både i ute- og innelek. 
Positiv trend 


Høyt fokus, 


gode rutiner for 


tur og daglig 


uteliv. 


 
Følge opp krav 


miljøsertifiseringen 


 


Levere årlig rapport 


Ikke levert pga. 


nytt avfalls-


system 


Optimal 


utnyttelse av 


sosial og teknisk 


infrastruktur 


Lave enhetskostnader 


Effektiv og fleksibel utnyttelse av 


barnehagens budsjett og kapasitet 
 


Ok – full 


dekning 


Fortsatt lave enhetskostnader. Kostra- 


parameter: Korrigerte brutto 


driftsutgifter til kommunale 


barnehager pr korrigert oppholdstime 


(kostra 2014: 57) 


Fortsatt lave kostnader 2015: 57 


 Barnehagekapasitet tilpasset dagens 


og framtidig behov 
Utarbeidet en langsiktig 


strategi for barnehage-


kapasitet 


Er fleksible ut 


fra behov. 


 


 


Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse 


God økonomi-


styring av 


tjenestene 


Avvik i forhold til 


budsjett (+ mindre-


forbruk /- merforbruk) 


Avvik på mindreforbruk mer enn  2 % 


og merforbruk på mer enn - 0,3 % på 


områdene innebærer korrigerende 


tiltak 


Mellom 2,0 og - 0,3 % 


Ok 


Mindreforbruk 


på 1,8%. 


Innkjøp - Øke lojalitet 


til inngåtte avtaler 


Andel kjøp foretatt med avtalepartnere 


i % av totale kjøp 
65 % 


I god utvikling.  


Andel innkjøp utført via e-


handelsmodulen i % av totale innkjøp 
20 % 


Stadig økende.  


Effektiviseringskrav 
Bedret produksjonsindeks alle 


områder - KOSTRA 


Opprettholde effektiv 


drift 


Vi er effektive 


Jmf.kostra 


Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere  


God ledelse 
Arb.giverstrategien 


implementert 
Medarbeiderundersøkelse  


Gjennomføres i 


mars 2016. 


Godt med-


arbeiderskap 


IA-planer i alle 


virksomheter 
Sykefraværsstatistikk  


Kontinuerlig 


arbeid. Egen 


IA-plan 


utarbeidet, IA-


rutiner følges. 


Godt 


arbeidsmiljø 


Følge opp satsning på 


relasjons-kompetanse 


Øke personalets kompetanse om 


samhandling og psykososialt 


arbeidsmiljø blant voksne, ha 


arbeidsmiljøet i fokus 


Alle skal oppleve en 


god og trygg 


arbeidsplass 


God 


oppfølging. 


Høyt fokus. 


Nærvær 


Øke nærværsprosenten med 2 %-poeng i løpet av planperioden Positiv trend 


Nærværs-


prosenten 


varierer ut fra 


spesielle 


behov.  
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9.4 Ansvar 20570 Kringler-Slattum barnehage 
 
Kjerneoppgaver 
Drive en god barnehage med høy kvalitet innenfor ressurser en har til rådighet og i tråd med lov om 
barnehager og rammeplanen. 
 
Økonomi 


 
 
Barnehagen har hatt god dekning gjennom året og det har vært barn på venteliste. Det er grunnen til gode 
inntekter. I løpet av året har vi greid å dekke opp for fravær, slik at lønnsutgifter er i balanse. I løpet av 2015 
har vi vært heldige med inventar og utstyr, slik at vi har sluppet store uforutsette utgifter. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 


 Barnehagen har hatt to ungdommer til stede i sommer, gjennom opplegg fra kommunen. I tillegg har vi 
hatt lekeressurs to ganger pr. uke. Personalet har vært veldig fornøyde med ordningen. 


 Barnehagen feiret 10 års jubileum i høst.  


 Det har vært mye korttidsfravær. Vi er en liten barnehage, dette medfører at ferieavvikling er en 
utfordring. I enkelte perioder må det settes inn vikar, når en tar ut ferie. 


 IA-arbeid og nærværsarbeid. 


 Økning av foreldrebetaling.  


 Relasjonskompetanse, kursing av ansatte. 


 Lederutvikling med Line Melvold. 


 Det har vært utfordrende å få tilsatt pedagogiske ledere. 
 
Medarbeidere 
Gjennom 2015 har det vært et høyt sykefravær. Noe av grunnen er dødsfall i nær familie til flere ansatte. 
 


Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


- Administrasjon 0,76 0,76 0,76      0,66   


- Ped.ledere 2,10 2,10 2,10      2.00  


- Assistenter 4,50 4,50 4,00      4.10   


Årsverk totalt 7,36 7,36 6,86 6,76 6,86 6.76   


Midlertidig årsverk      0,60 


Fra mars har vi  hatt en person som ekstraressurs i 40% 
stilling. Ble økt til 60% høst 2015 og varer hele 
barnehageåret. Finansiering: tilskudd til barn med ekstra 
behov. 


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


   Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Sykefravær i prosent 15,30 10,40 14,40   10,82 12,18 


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


    
  


Kr.-Sl. barnehage (20570)
Regnskap 


2015


Budsjett 


2015


Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 4 242 171 3 843 000 4 254 000 99,7 % 11 829 4 202 875


Andre utgifter 362 374 187 000 381 000 95,1 % 18 626 326 421


Sum utgifter 4 604 545 4 030 000 4 635 000 99,3 % 30 455 4 529 295


Sum driftsinntekter -1 136 759 -928 000 -1 104 000 103,0 % 32 759 -1 013 882


Finansieringsinnt. -9 795 0 0 9 795 0


Finansieringsutg. 0 0 0 0 150


3 457 991 3 102 000 3 531 000 97,9 % 73 009 3 515 564
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Resultat- og måloppnåelse 
Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Tidlig innsats 


og 


forebyggende 


arbeid 


Tidlig hjelp til alle barn i barnehage og skole 


Oppfølging foresatte og 


barn 


Gjennomføre og videreutvikle 


utviklingstiltak vedr Tidlig inn 


 


Gjennomføre kartlegging av alle 4 


åringer med «20 spørsmål om språk» 


Alle barn blir sett og 


får riktig oppfølging i 


forhold til eget behov 


Gjennomført 2015 


Avdekke helsemessige 


problem hos barn i tidlig 


alder 


Opprettholde og videreutvikle nært 


samarbeid med helsesøstertjenesten  
Samtaler etter 


behov. 


Redusert bruk av 


spesialundervisning på 


høyere klassetrinn 


Gjennom nært samarbeid med PPT 


sikre at barn får spesialpedagogisk 


hjelp i forhold til behov 


Barn får riktig hjelp 


tidlig  


Samtaler etter 


behov. 


Tilstrekkelig 


kvalitet 
 


 


 


Jamf. Mål i 


virksomhets-


planen 2015 


 


Alle barn opplever 


trivsel og mestring, og 


lærer og utvikle seg best 


mulig ut fra sitt 


potensiale 


Alle barn får gode utviklings- og 


aktivitetsmuligheter, med et aktivt og 


deltagende personale. 


 Kontinuerlig 


Videreutvikle personalets 


kompetanse 


Utarbeidet og 


igangsatt kompetanse-


plan for 2015-2020 


Kontinuerlig 


Ped.ledere 


prioritert 2015. 


Gjennomføre og følge opp 


brukerundersøkelse på eget 


fokusområde 


 


Ikke gjennomført 


pga. ikke 


kapasitet. 


Videreutvikle prosjekt om 


Lekeressurser  


Forsøk i alle 


barnehagene 
Igangsatt fra april 


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


Bedret 


folkehelse-


profil 


Nulltoleranse for 


mobbing 


Øke personalets kompetanse rundt 


mobbing i barnehagealder 


Alle barn opplever en 


trygg og god barne-


hagehverdag 


Kontinuerlig 


Fortsette fokus på å styrke barns 


sosiale kompetanse i nært samarbeid 


med foreldrene 


Aktiv bruk av «Det er 


mitt valg» 
Kontinuerlig 


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


Redusert fore-


komst av livs-


stilsrelaterte 


sykdommer 


Bidra i å forebygge livs-


stilsrelaterte sykdommer Økt fysisk aktivitet i barnehagene. 


Varierte tiltak både i ute- og innelek. 
Positiv trend 


Ukentlig 


Ute og bruk av 


gymsal 


 
Følge opp krav 


miljøsertifiseringen 


 


Levere årlig rapport 


Ikke gjennomført 


pga. nytt 


søppelsystem. 


Optimal 


utnyttelse av 


sosial og 


teknisk 


infrastruktur 


Lave enhetskostnader 


Effektiv og fleksibel utnyttelse av 


barnehagens budsjett og kapasitet 
 


Kontinuerlig 


Fortsatt lave enhetskostnader. 


Kostra- parameter: Korrigerte brutto 


driftsutgifter til kommunale 


barnehager pr korrigert oppholdstime 


(kostra 2014: 57) 


Fortsatt lave 


kostnader 
2015: 57 


 Barnehagekapasitet tilpasset dagens 


og framtidig behov 
Utarbeidet en 


langsiktig strategi for 


barnehage-kapasitet 


Er fleksible ut fra 


behov og rammer. 


Få ped.ledere gir 


liten fleksibilitet. 


Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse 


God økonomi-


styring av 


tjenestene 


Avvik i forhold til 


budsjett (+ mindre-


forbruk /- merforbruk) 


Avvik på mindreforbruk mer enn  2 


% og merforbruk på mer enn - 0,3 % 


på områdene innebærer korrigerende 


tiltak 


Mellom 2,0 og  


- 0,3 % 


Utfordrende 


sykefravær 


Budsjett i balanse 


Innkjøp - Øke lojalitet til 


inngåtte avtaler 


Andel kjøp foretatt med avtale-


partnere i % av totale kjøp 
65 % 


 


Andel innkjøp utført via e-handels-


modulen i % av totale innkjøp 
20 % 


Stadig økende 


Effektiviseringskrav 
Bedret produksjonsindeks alle 


områder - KOSTRA 


Opprettholde effektiv 


drift 


kontinuerlig 
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Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere  


God ledelse 
Arb.giverstrategien 


implementert 
Medarbeiderundersøkelse  


Vår 2016 


Godt med-


arbeiderskap 


IA-planer i alle 


virksomheter 
Sykefraværsstatistikk  


Kontinuerlig 


Godt 


arbeidsmiljø 


Følge opp satsning på 


relasjons-kompetanse 


Øke personalets kompetanse om 


samhandling og psykososialt 


arbeidsmiljø blant voksne, ha 


arbeidsmiljøet i fokus 


Alle skal oppleve en 


god og trygg 


arbeidsplass 


kontinuerlig 


Nærvær 
Øke nærværsprosenten med 2 % - poeng i løpet av planperioden Positiv trend 


Nedgang, ikke 


nådd målet. 
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9.5 Ansvar 20700-20720 Kultur 
 
Kjerneoppgaver 
Kulturs kjerneområder består av de to store avdelingene 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 er viktig arrangør av ulike kulturarrangementer.  
 
Kulturadministrasjonen jobber med utarbeidelse av kulturminneplan og kulturplan for Nannestad, større 
arrangementer, tilskuddsordninger, oppfølging av lag og foreninger, Den kulturelle skolesekken, Den 
kulturelle spaserstokken, forvaltning av storsalen og Blackbox, spillemidler, friluftsliv og idrett. 
 
Økonomi 


 
 
Regnskapsutviklingen viser at Kultur har en god og nøktern kostnadsutvikling i forhold til budsjett, samtidig 
som regnskapet viser at det er god økonomistyring. De store avvikene mellom opprinnelig budsjett og 
justert budsjett for 2015 skylder i hovedsak spillemiddelutbetalinger og politiske vedtak som genererer 
større utgifter og større inntekter og høyere budsjettall. Noen av disse utbetalingene kom så sent på året at 
vi dessverre ikke fikk budsjettjustert alt. Noe økte kostnader på «andre utgifter» ble forsøkt kompensert 
ved å holde tilbake på personalressurser der det har vært mulig. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Kulturadministrasjon 
Kultur har i det store og hele hatt en god utvikling i 2015. Det er levert tjenester på de viktigste områdene, 
til tross for reduksjon i bemanning og til tider høyt sykefravær i kulturadministrasjonen.   
De mest sentrale utfordringene står i forvaltningen av ulike ordninger, som å søke eksterne tilskuddsmidler, 
forvalte kommunens tilskuddsmidler på en god måte, ivareta nasjonale ordninger som Den kulturelle skole-
sekken, den kulturelle spaserstokken, Ungdommens kulturmønstring (UKM), i tillegg til å følge opp det 
frivillige kultur, idrett og fritidsfeltet på en måte som motiverer til økt aktivitet. Kultur mistet sentral 
kompetanse innen idrett, friluftsliv, og spillemidler fra og med 2015, noe som kan bety at kvalitet på 
tjenester og oppfølging ikke er like god. 


 
Nannestad kommune driver også utleie av viktig infrastruktur for kultur og idrett. Idrettshaller blir fra 2015 
ivaretatt primært av servicekontoret og bolig og eiendom, mens storsalen og Blackbox på kommunehuset 
nå ivaretas av Kultur. Kommunehuset har stort potensiale til å bli kommunens storstue og kulturhus, men 
har behov for en del oppgraderinger dersom det skal bli realisert. 


 


Kultur (20700-20720)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 7 913 916 8 267 000 8 228 000 96,2 % 314 084 8 507 414


Andre utgifter 6 700 672 2 640 000 5 567 000 120,4 % -1 133 672 6 183 936


Sum utgifter 14 614 589 10 907 000 13 795 000 105,9 % -819 589 14 691 350


Sum driftsinntekter -2 650 872 -1 400 000 -1 843 000 143,8 % 807 872 -3 337 554


Finansieringsinnt. -2 084 565 -8 000 -1 909 000 109,2 % 175 565 -1 286 768


Finansieringsutg. 138 995 0 52 000 267,3 % -86 995 263 266


10 018 147 9 499 000 10 095 000 99,2 % 76 853 10 330 293
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Et viktig tiltak for Kultur er de ulike arrangementsrekkene Kultur jobber med. Her kan nevnes Ungdommens 
kulturmønstring (UKM), 8. mai, 17. mai, Nannestadfestivalen, Sommeraktivitetsuke, Kulturminnedagene, 
Eldredagen, Kulturukene i Nannestad. Grunnen til at dette blir prioritert sterkt, er at dette bidrar til 
kommunens visjon om Romerikes beste bokommune, og at kulturloven forplikter kommunene til å tilby et 
godt og variert kulturtilbud til kommunens innbyggere. 


 
Bibliotek 
Biblioteket har i 2015 opprettholdt stor aktivitet, med et godt og variert program. Høstens litteraturfestival 
var igjen svært vellykket, med gode arrangementer og godt oppmøte. To litterære arrangement for voksne 
og to forestillinger for barn ble gjennomført, alle godt besøkt. Høydepunktet dette året var «Litterær lunsj» 
med Knut Nærum med nærmere 100 besøkende. Biblioteket samarbeider med stadig flere lokale lag og 
foreninger, til nytte og glede for alle parter. Dette har resultert i mange ulike og interessante arrangement.  
I 2015 mottok biblioteket, etter søknad, kroner 50.000 til leseprosjekt for ungdom, fra stiftelsen Fritt ord. 
Første delen av leseprosjektet ble gjennomført i desember, hvor 300 elever fra Nannestad ungdomsskole 
og Nannestad videregående fikk møte tre engasjerte ungdomsbokforfattere. Dette ble et vellykket møte 
som resulterte i mange gode leseropplevelser for elevene. Biblioteket merker fortsatt at ungdommene 
oppsøker biblioteket mer enn tidligere. 15 av 66 arrangementer har dette året vært tilegnet barn og 
ungdom. 
 
Biblioteket som lokal møteplass er fortsatt et viktig fokusområde. Lørdagsåpent bibliotek er et godt tilskudd 
i bibliotekets tilbud. Høstens satsning har vært ulike aktiviteter for barnefamilier tre lørdager i siste 
halvåret; med Pippifest, Halloweenfeiring og juleverksted. Dette har blitt godt mottatt med gode 
tilbakemeldinger fra publikum. Åpen café, som arrangeres første lørdag i måneden, er fortsatt populært og 
hadde publikumsrekord i høstens møte med Henrik Syse (nærmere 100 besøkende). Utlånet av medier har 
hatt en positiv økning på 11 % i forhold til 2014. 
 
Biblioteket har i 2015 gjennomført 66 arrangementer med 2049 deltagere. I tillegg kommer 32 klassebesøk 
for 1 082 elever. 
 


Nannestad kulturskole 
Kulturskolen har i 2015 hatt stor aktivitet, med noe økning i elevtallet (i dag ca. 350) og stor utadrettet 
virksomhet. I tillegg til fokuset på opplæring innen kulturfag, er det også en prioritert oppgave å gjøre 
kulturskolen til en ressurs for andre. 
 
Vi merker at kulturskolen har blitt synligere da vi fått ett sentralt lokale ved Nannestad torg. Det resulterer i 
flere påmeldinger og oppdrag. Det har også blitt lettere for folk å komme innom. Kulturskolen har en sterk 
lærerstab med gode mål for elevene som gjør at skolen blir populær og seriøs.  
 
Lag og foreninger, institusjoner, organisasjoner og næringslivet på Øvre Romerike benytter seg hyppig av 
Nannestad kulturskole. Derfor har vi hatt over 80 oppdrag i 2015 der elever og lærere jobber sammen for 
fine fremtredener.   
 
Vi setter årlig opp store forestillinger og utstillinger samt mindre konserter. Skolen skal være en god arena 
for alle.  
 
Vi er også en ressurs for minoriteter som fort kan komme inn i et miljø hos oss i våre gruppetilbud. Her ser 
vi et stort potensial og dette går å utvikle ennå mer. 
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Medarbeidere 
Ansvar - Kultur (20700-20720) 


Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


- Kulturadm inkl lyd/lys 1,80 1,80 1,80  1,8 3,20*) 2,4**) *) Overflytting 1 årsverk fra NAV 


- Nannestad kulturskole inkl adm 4,4 4,6 5,13 6,07 6,05 6,16***) 
**) Idrettskonsulent saldert 
***) Inkl videresalg 37% stilling fra 2013 


- Nannestad Bibliotek 3 3 3 3  3 3,5  


Årsverk totalt 9,2 9,4 9,93 10,87 12,25 12,06  


Midlertidige årsverk (type) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Varighet 
(fra - til) Årsak Finansiering 


  
    


0,7  
0,22 


0,4  
0,1 


01.01-31.05 
01.01-31.07 
 


 Kulturminnev. 
Salg k.skole 
 


 K.Styret 
Salg 
 


- N kulturskole salg Maura skole  0 0,52 0,63  0,63 0,63   0     


- N kulturskole salg Preståsen sfo  0  0 0,40  0,4  0,4  0    


Sum midlertidige årsverk 0,0 0,52 1,03 1,03 1,95 0,5 
   *) Fylles ut ved økning i årsverk fra ett år/en periode til en annen. 
   **) Brukes kun ved utvidelser utover faste årsverk, f.eks. ved midlertidige tilskudd, e.l. Ikke vikariater. 


 
Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Sykefravær i prosent 5,20 6,30 4,10   4,74 5,62 


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


    
KOSTRA 


 
 
Kostra-tall for 2015 viser at Nannestad kommune har brukt noe mer på kulturformål sammenlignet med 
2014 og 2013. Generelt sett viser bildet bare hvilke utgifter som er ført gjennom kommuneregnskapet, og 
ikke om det er Nannestad kommunes midler eller eksterne midler som er brukt som finansiering. Kultur har 
i 2015 fått betydelige midler refundert fra andre kilder, som spillemidler, samarbeid med foreninger, 
tilskuddsmidler, refusjoner av utgifter osv. Dette vises bare som en utgift i KOSTRA. 
 
Utgifter og årsverk til bibliotek viser at vi har en god og nøktern kostnadsutvikling på Nannestad bibliotek. 
Foruten utgifter til medier, bemanning og andre driftskostnader ligger det store utgifter til leie av bygg. 
Dette er med på å dra opp tallene i forhold til kommuner som har bibliotek i kommunalt eide bygg som ikke 
genererer store årlige utgifter i samme grad. Kostnader for bibliotek har likevel hatt en kontrollert og stabil 
utvikling. Driftsutgifter til bibliotek preges i mindre grad av andre finansieringer, refusjoner eller 
tilskuddsmidler. Med unntak av noen eksterne tilskuddsmidler, er utgiftene til bibliotek Nannestad 
kommunes midler. 
 
Utgifter til kulturskole viser at utgiftene i 2015 ligger på høyde med 2014. Dette kan skyldes at fra og med 
høst 2014 har tatt i bruk et nytt midlertidig bygg med husleie. Dette gir utslag på Kostra-tall fremfor at man 
er i et kommunalt eid bygg.  
 


0234


Gjerdrum


0235


Ullensaker


0236


Nes


0237


Eidsvoll


0239


Hurdal


EKA02


Akershus


EKG07


Kostragr. 07


2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015


Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent 


av kommunens totale netto driftsutgifter 2,8 3,2 3,4 2,9 4,4 4,0 3,3 2,4 3,9 3,1 


Netto driftsutgifter kultursektoren


per innbygger i kroner  1 187  1 494 1 505 1 398 1 872 1 807 1 446 1 275 1 862 1 463 


Netto driftsutgifter til  folkebibliotek


per innbygger 293 313 316 256 221 224 190 250 261 244 


Netto driftsutgifter til  aktivitetstilbud


barn og unge per innbygger      245      256 210 144 293 298 46 79 189 165 


Netto driftsutgifter til  kommunale kultur-


og musikkskoler per innbygger      257      339 320 286 206 222 223 209 253 272 


Netto driftsutgifter til  idrett per innbygger        23      105 256 135 148 577 56 85 138 167 


Kultur, KOSTRA


0238


Nannestad







ÅRSRAPPORT 2015 


 


         100 


 


Kulturskolen har også stor aktivitet som er finansiert med eksterne midler, via elevkontingent, refusjoner 
fra andre organisasjoner, tilskuddsmidler osv. Nannestad kulturskole gir også tjenester til for eksempel 
skolekorpsene, der andre gir dette som tilskuddsmidler som kan være med på å øke utgiftene til dette 
området.  
 
Utgifter til idrett, henger nøye sammen med tilskudd til idrettsanlegg, og spillemiddelutbetalinger. I tillegg 
er det tilskudd til drift av idrettslagene i dette kostnadsbildet. I 2015 var det større utgifter i tilskudd til 
idrettsanlegg, større utbetalinger av spillemidler med mer som gjør at kostnadene totalt sett blir høyere 
enn tidligere år. 
 
Resultat- og måloppnåelse 


Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Tilpasset 


omsorgstilbud 


 


Det er etablert 


tjenester iht. 


omsorgstrappen 


Antall aktive på seniorsentertilbud 20 Vurderes 


avviklet, og 


erstattes med 


økt samarbeid 


innen 


eksisterende 


tilbud. 


Antall arrangement Den kulturelle 


spaserstokken 
12 


8 


Antall deltagere eldreuke 
80 


Ca. 50 


deltakere 


Antall arangement seniorsurf 6 


 


6 


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


Tidlig innsats og 


forebyggende 


arbeid 


Universelt 


forebyggende arbeid 


Samarbeid med barnevern om forebyggende 


innsats innen bibliotek, kulturskole og frivillig 


kulturliv 


4 møter 


Utsatt pga 


manglende 


kapasitet 


Aktivitetsuke for alle i tilknytning til 


sommerferien. 
40 deltagere 


Gjennomført 


Ca 60 deltagere 


Antall arrangement i biblioteket for barn og 


unge 
 


15 arrangem. 


32 klasse og 


skolebesøk 


Antall arrangement i den kulturelle 


skolesekken 
 


Alle 


gjennomført 


Antall arrangement i kulturskolen  


Gjennomført 


ca 80 større og 


mindre 


arrangement/ 


oppdrag 


Tilstrekkelig 


kvalitet 
 


Score iht. kvalitetssystem Kulturskole 


Score iht. kvalitetssystem Bibliotek 


95% 


95% 


Starter 


registrering 


først i 2016 
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Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Bedret 


folkehelseprofil 


 


Økt leseferdighet 


Antall utlån Nannestad bibliotek  42.297  


Bedret 


folkehelseprofil 


Redusert fore-


komst av livs-


stilsrelaterte 


sykdommer 


 


 


Bidra i å forebygge 


livsstilsrelaterte 


sykdommer 


Antall medlemmer lag og foreninger  


Dessverre ikke 


tilgjengelig 


statistikk. 


Antall tilbud i skolens ferier (status 2015):   
7 tilbud 


 


Dekningsgrad idrettshaller  


Dessverre ikke 


tilgjengelig 


statistikk. 


Antall aktive Turgrupper (status 2014: 2) 


Antall aktive Trenings/ aktivitetsgrupper 


(status 2014: 3) 


Antall elever i kulturskolen  


Antall publikum i kulturskolen 


Antall besøk biblioteket (status 2015):  


Gi ut 3 publikasjoner med oversikt over 


aktiviteter (2 i 2014) 


3 


3 


 


350 


 


 


 


3 


3 


3 


 


350 


 


20.865 


 


Utgitt 1 


Flere elever fullfører 


videregående 


opplæring 


Samarbeidsprosjekter med Nannestad 


videregående skole 


Vurdere samarbeidsprosjekter med N 


ungdomsskole 


5 


2 


 


2 


1 


Optimal 


utnyttelse av 


sosial og tekn. 


infrastruktur 


Lage en helhetlig 


plan for å ivareta 


kulturmiljøer 


Utarbeidelse av en kommunedelplan for 


kulturminner 


Utkast ferdig i 


2015 


Ferdig utkast 


behandles 


starten av 2016 


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


 Utvikle Nannestad 


sentrum som kulturelt 


samlingspunkt 


Videreutvikle kulturtilbud som underbygger 


Nannestad sentrum. Nye tiltak 


 


Utnytte kulturskolen som arena for skolens 


elever og for andre som vil drive med 


kulturvirksomhet. Nye tiltak 


2 nye  tiltak 


 


 


1nytt tiltak 


Nye tiltak 


under 


planlegging. 


 


øvingsmulighet 


for b/u etablert 


Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse 


God øknomi-


styring av 


tjenestene 


Avvik i forhold til 


budsjett (+ mindre-


forbruk /- merforbr.) 


Holde budsjett 
Mellom 2,0 og 


- 0,3 % 


OK 


Innkjøp - Øke 


lojalitet til inngåtte 


avtaler 


Bruke innkjøpsavtaler på områdene det er 


inngått 
65 % 


Økt fokus på 


dette internt 


Andel innkjøp utført via e-handelsmodulen i 


% av totale innkjøp 
20 % 


E-handel 


implementert i 


Kulturs drift 


Effektiviseringskrav 
Kostnadseffektive tjenester fra Kultur 


(KOSTRA) 
 


 


Tilstrekkelig 


kvalitet 


 


God kvalitet i Kulturs 


tjenester 


Antall klager 


Brukerundersøkelse i Kulturskolen 
 


Br.und utsettes 


til 2016 


Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere 


God ledelse 
Arbeidsgiverstrategie


n implementert 
Medarbeiderundersøkelse  


Fokus frem 


mot 2016 


Godt med-


arbeiderskap 


IA-planer i alle 


virksomheter 
Sykefraværsstatistikk  


OK 


Nærvær 


Øke nærværsprosenten med 2 %-poeng i løpet av planperioden Positiv trend 


Nærværet er 


dessverre 


redusert noe, 


men oppfattes 


likevel som 


under kontroll. 
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10 Helse og omsorg 
 
Rammeområdet omfatter følgende ansvar: 


 Ansvar 30000 Stab helse og omsorg 


 Ansvar 31000-31050 Støttetjenester for voksne 


 Ansvar 32000-32021 Nannestad sykehjem 


 Ansvar 32030 Servicefunksjoner 


 Ansvar 34000-34050 Hjemmebaserte tjenester 
 
Økonomi 


 
 
Den samlede forbruksprosenten i området viser at regnskapet har vært under kontroll, men hjemmesyke-
pleien har hatt økonomiske utfordringer i forhold til innleie av styrbare vikarer for å dekke grunnbe-
manningen og kjøp av bemanningstjenester eksternt til et prosjekt for hjemmeboende ressurskrevende 
bruker. Denne enheten bør følges opp særskilt i 2016. Alle virksomheter har hatt en betydelig økning i 
inntekter sammenlignet med budsjett. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
 
Oppnådd 
Området har lagt vekt på god dialog og brukermedvirkning for å oppnå et tilpasset omsorgstilbud i henhold 
til omsorgstrappa. Det har blitt utarbeidet kriterier for å motta tjenester fra ulike tjenestesteder, noe som 
har vært med på å gi en tydeligere forventningsavklaring. Det har vært jobbet målbevisst i hele 2015 for å 
redusere sykefraværet og øke arbeidsnærværet. Det har vært stort fokus på å kvalitetssikre og 
dokumentere i fagsystemet.  
 
Viktige hendelser 
Det har vært en reduksjon av sykehjemsplasser fra 80 til 70 plasser. I tillegg  disponeres 3 plasser til 
samhandlingsplasser som prioriteres til utskrivningsklare pasienter fra Ahus. Videre er det tilrettelagt et 
dagaktivitetstilbud for demente. Dette er et  tilbud til hjemmeboende demente som er åpent 5 dager i uka 
og med 7 plasser. 
 
I følge Omsorgsplan (2014-2026), har det blitt gjennomført et skisseprosjekt «Utvikling av Gråbeinstigen til 
helse- og omsorgsformål.» Dette planlegges brukt til utbygging av 30 omsorgsboliger og i tillegg er dag-
senterbehovet for demente med 20 plasser tatt inn i planleggingen. 
 
I begynnelsen av desember var det oppstart av midlertidig KAD-plasser (kommunalt akutt døgnopphold) 
som er regulert i den nye helse- og omsorgstjenesteloven. Fra 01.01.16 er kommunen pålagt å ha opprettet 
tilbud om øyeblikkelig hjelp for sine innbyggere, i inntil 72 timer. Dette tilbudet gjelder somatiske pasienter 
og Nannestad har 1 plass. Dette er et samarbeid med flere ØRU kommuner hvor Ullensaker er verts-
kommune. 


Helse og omsorg (30000-34050)
Regnskap 


2015


Budsjett 


2015


Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 161 818 531 155 564 000 160 384 000 100,9 % -1 434 531 164 889 462


Andre utgifter 26 116 378 17 320 000 23 281 000 112,2 % -2 835 378 24 416 907


Sum utgifter 187 934 909 172 884 000 183 665 000 102,3 % -4 269 909 189 306 369


Sum driftsinntekter -44 575 578 -35 460 000 -40 671 000 109,6 % 3 904 578 -40 784 175


Finansieringsinnt. -194 718 0 -15 000 1298,1 % 179 718 -804 882


Finansieringsutg. 201 180 0 168 000 119,7 % -33 180 818 557


143 365 793 137 424 000 143 147 000 100,2 % -218 793 148 535 869
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Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig ble etablert i januar. Dette er et avlastningstilbud for 4 barn og 
unge med funksjonsnedsettelse som bor hjemme hos foreldre/foresatte, samt et botilbud til 6 voksne 
psykisk utviklingshemmede med stort bistandsbehov. 
 
Støttetjenester for voksne gjennomførte pilotprosjektet «Kvalifisering av medarbeidere til fagbrev i helse-
arbeiderfaget». Dette var et samarbeidsprosjekt med KS og Nannestad videregående skole. Det var 14 
ansatte som avla eksamen med et unikt resultat. Det har også vært opplæring i forhold til hverdagsre-
habilitering og hverdagsmestring for nesten alle i området. 
 
Området begynte å ta i bruk velferdsteknologi (GPS lokaliseringsteknologi), og har deltatt i et prosjekt med 
DGI vedrørende trygghetsalarmer. Videre ble det satt gang et felles prosjekt (ØRU/DGI) vedrørende PPS 
(Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten), som er et digitalt verktøy med kunnskapsbaserte prosedyrer. 
  
Kjøkkenet hadde oppstart av leveringsavtale for middager til Incitas sykehjem på Bøn. 
 
Romerike Revisjon gjennomførte et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende tildeling av korttidsopphold 
på sykehjem, tildelingspraksis og samhandling med Ahus. 
 
Sentrale utfordringer 
Det har vært både faglige og budsjettmessige utfordringer knyttet til ressursbruk til lovpålagte tiltak for 
ressurskrevende brukere, men dette har vi taklet med god planlegging og styring.  
 
Samhandlingsreformen 
Helse- og omsorg har i varetatt forpliktelsene mht. tildeling av korttidsopphold i institusjon bygget på 
faglige standarder og krav til forvaltningsloven. Likeså har samhandlingen med Ahus om utskrivningsklare 
pasienter vært tilfredsstillende og i overensstemmelse med inngåtte avtaler. 
 
Samhandlingsreformen slår fast at kommunikasjon mellom helsepersonell fortrinnsvis skal være 
elektronisk. Hovedhensikten er blant annet at elektronisk kommunikasjon skal bidra til en mer effektiv og 
sikker samhandling mellom pasienter som forflyttes mellom sykehus og kommune. Pleie- og omsorgs-
meldinger (PLO-meldinger) er innført som redskap for å bedre denne samhandlingen. Bruken av PLO-
meldinger er nå godt innarbeidet. 
 
Innen helse og omsorg er det gjennomført flere kompetansehevende tiltak i forbindelse med 
samhandlingsreformen. 
 
KOSTRA 


 
 


0234


Gjerdrum


0235


Ullensaker


0236


Nes


0237


Eidsvoll


0239


Hurdal


EKA02


Akershus


EKG07


Kostragr. 07


2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015


Plasser i  institusjon i prosent av


innbyggere 80 år over 29,6 24,9 21,8 20,6 18,8 10,1 18,9 22,6 18,2 16,7


Andel innbyggere 80 år og over som er


beboere på institusjon 17,9 14,6 12,1 13,2 10,4 9,7 14,9 13,8 12,9 11,5


Mottakere av hjemmetjenester, per 1 000


innbyggere 80 år og over 322 322 354 270 276 331 346 310 291 316


Netto driftsutgifter per innbygger i  kroner,


pleie- og omsorgtjenesten     10 519        11 891 10 853 14 203 11 389 13 967 12 173 17 673 13 641 13 409


Netto driftsutgifter pleie og omsorg i


prosent av kommunens totale netto 


driftsutgifter 24,7 25,5 24,8 29,1 26,5 30,9 27,6 33,3 28,5 28,5


Enhetskostnader per plass i


kommunal institusjon  810 271  1 049 976 1 152 370 1 263 767 1 139 164 1 130 778 869 708 1 039 500 1 043 062 1 032 514


Enhetskostnader per mottaker av


hjemmetjenester  111 341      138 868 114 513 229 898 230 601 203 601 205 277 186 590 234 166 225 145


Andel plasser i  enerom i pleie- og


omsorgsinstitusjoner 53,7 80,7 97,3 100,0 100,0 100,0 94,5 100,0 93,7 95,0


Pleie og omsorg, KOSTRA


0238


Nannestad
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Nannestad kommune har to institusjoner med heldøgns omsorg og pleie. Det er Prestmosen omsorgs- og 
avlastningsbolig og Nannestad sykehjem (NASY). NASY blir også benyttet til de som har behov for heldøgns 
omsorg etter ferdig behandling/utredning fra sykehus. Alderssammensetningen kan derfor være noe 
varierende fra år til år. 
 
Antall plasser i institusjon i % av innbyggere over 80 år er det av ØRU-kommunene kun Hurdal som ligger 
høyere enn Nannestad, også høyere enn gjennomsnittet for Akershus.  Andelen innbyggere over 80 år som 
bor på institusjon er lavere enn gjennomsnittet for Akershus, og lavere enn Eidsvoll, Gjerdrum og Hurdal 
kommuner.  Når det gjelder mottakere av hjemmetjenester til hjemmeboende over 80 år pr 1 000 
innbyggere, så har Nannestad flest  mottakere av ØRU-kommunene. Nannestad ligger også godt over 
gjennomsnittet for Akershus.  Samlet sett er kostnadene Nannestad bruker til pleie og omsorg langt under 
sammenlignbare kommuner og gjennomsnittet for Akershus. 
 
Enhetskostnader pr. plass i kommunal institusjon koster  1 152 370 kroner. Dette er høyere enn 
gjennomsnittet for Akershus. Nannestad har lavere kostnader enn Gjerdrum kommune. Enhetskostnaden i 
hjemmebaserte tjenester er klart lavest i ØRU-kommunene og gjennomsnittet for Akershus og har vært det 
siden KOSTRA-rapporteringen startet for 16 år siden. 
 
Når det gjelder andel plasser i enerom, er det av ØRU-kommunene kun Eidsvoll som ligger lavere, men 
Nannestad ligger høyere enn gjennomsnittet for Akershus.  
 
 


10.1 Ansvar 30000 Stab Helse og omsorg 
Staben yter merkantile tjenester til hele område som består hovedsakelig av betjening av resepsjon, 
bestilling av rekvisita og IT-utstyr. Skrive vedtak etter avtale, beregning/etterberegning og fakturering av 
vederlag for tjenester, pasientregnskap og skanning. 
 
Økonomi 


 
 
Regnskapet for 2015 er i balanse i henhold til vedtatt budsjett. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 


Ingen spesielle. 
 
Medarbeidere 
Det har ikke vært registrert sykefravær og ingen økning i årsverk. 
 
Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


- Stab         3,00 3,00   


Årsverk totalt 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00   


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


Stab helse og omsorg (30000)
Regnskap 


2015


Budsjett 


2015


Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 2 036 979 2 090 000 2 128 000 95,7 % 91 021 2 107 639


Andre utgifter 259 407 446 000 516 000 50,3 % 256 593 269 701


Sum utgifter 2 296 386 2 536 000 2 644 000 86,9 % 347 614 2 377 340


Sum driftsinntekter -70 348 -7 000 -23 000 305,9 % 47 348 -11 943


Finansieringsinnt. 0 0 0 0 0


Finansieringsutg. 0 0 0 0 0


2 226 037 2 529 000 2 621 000 84,9 % 394 963 2 365 397
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10.2 Ansvar 32030 Servicefunksjoner 
Drift av kjøkken, vaskeri og renholdsstab ved Nannestad pleie og omsorgssenter. 
 
Økonomi 


 
 
Servicefunksjonene har hatt et godt regnskapsmessig år, til tross for økende priser - spesielt på mat, og en 
utfordrende vikarsituasjon. Kjøkkenet har hatt en økning i inntekter som hovedsakelig skyldes salg av mat 
til Incitas sykehjem på Bøn. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Ingen spesielle. Vi opplever med dagens situasjon at vi kan opprettholde en jevnt god tjeneste for våre 
brukere.   
 
Medarbeidere 
Sykefraværet skyldes i hovedsak langtidssykemeldte i større stillingsbrøker, uten mulighet for 
tilrettelegging. 
 
Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


- Kjøkken 8,50 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05   


- Vaskeri 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80   


- Renhold 4,27 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20   


- Servicemedarbeider 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60   


Årsverk totalt 15,17 14,65 14,65 14,65 14,65 14,65   


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


Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Sykefravær i prosent 4,9 4,9 6,9 
 


9,94 14,52 


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


  


Servicefunksjoner (32030)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 9 008 363 8 770 000 9 610 000 93,7 % 601 637 8 815 051


Andre utgifter 5 082 959 4 356 000 4 635 000 109,7 % -447 959 4 653 705


Sum utgifter 14 091 322 13 126 000 14 245 000 98,9 % 153 678 13 468 756


Sum driftsinntekter -3 654 592 -2 026 000 -2 975 000 122,8 % 679 592 -2 374 128


Finansieringsinnt. 0 0 0 0 0


Finansieringsutg. 4 047 0 0 -4 047 2 610


10 440 776 11 100 000 11 270 000 92,6 % 829 224 11 097 237
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10.3 Ansvar 31000-31050 Støttetjenester for voksne 
 
Økonomi 


 
 
Virksomheten fikk en merinntekt på 1,5 mill. kroner i forhold til ressurskrevende tjenester for 2015. 
 
Myrstad bokollektiv yter en lovpålagt tjeneste for 6 multifunksjonshemmede voksne /ungdom med behov 
for et heldøgnstilbud. Ut fra et likhetsprinsipp, ble det innført egenandel for hjemmehjelpstjenester fra 
beboerne fra og med 01.06.15. Dette medførte en merinntekt.  
 
Kompetanse og arbeidssenter  (KAN) er et dagtilbud med individuelt tilpasset aktiviteter ut i fra bistands-
behov og funksjonsnivå for mennesker med psykisk utviklingshemming. KAN har merforbruk på lønn fordi 
tjenestestedet i august mottok et par nye brukere som hadde krav på et arbeidstilbud etter fullført 
videregående utdanning. De trengte tett personaloppfølging 1: 1, hvilket det ikke var midler til i  budsjettet. 
I tillegg har tjenestestedet hatt en inntektssvikt bl.a. i vedsalg og endring i funksjonsnivået hos bruker-
gruppen tilknyttet tjenestestedet. 
 
Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig yter et lovpålagt avlastningstilbud for barn og unge med 
funksjonsnedsettelse som bor hjemme hos foreldre/foresatte, samt botilbud til 6 voksne psykisk utviklings-
hemmede med stort bistandsbehov. Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig har merforbruk på lønn fordi 
tjenestestedet har gitt lovpålagt avlastning til flere barn/ungdom som har stått på venteliste over en lengre 
periode. Dette var det ikke tatt høyde for i budsjettet.  
 
Konsulent for funksjonshemmede  behandler søknader om støttekontakt, avlastning og brukerstyrt 
personlig assistanse samt drifter tjenestene. Enheten har hatt en økning av søknader spesielt i forhold til 
barn/ungdom med spesielle behov. Dette har medført at tjenesten har vært nødt til å kjøpe avlastnings-
plasser hos eksterne samarbeidspartnere som igjen har medført merforbruk .  
 
Rus – og psykisk helsetjeneste  skal sikre nødvendig oppfølging for mennesker med psykiske lidelser og 
innbyggere med et rusproblem. For å kunne ivareta sikkerheten og gi et faglig forsvarlig tilbud til en pasient 
med flere diagnoser og med en utagerende atferd, var enheten nødt til å kjøpe vikartjenester for en kortere 
periode. Dette medførte et merforbruk.  
 
Boveiledertjenesten yter en lovpålagt tjeneste til 33 voksne (18 – 74 år) som har diagnosen psykisk 
utviklingshemming. For å kunne motta en tjeneste fra boveiledertjenesten er det en forutsetning at 
tjenestemottaker er etablert i egen leilighet/bolig. Tjenestestedet har hatt en økning på 3 brukere der 1 har 
krevd tett personaloppfølging. Merkostnaden har tjenesten tatt  innenfor eksisterende ramme.  
 
  


Støttetjenester for voksne (31000-31050)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 62 157 570 60 138 000 61 517 000 101,0 % -640 570 62 691 266


Andre utgifter 8 707 713 6 548 000 8 015 000 108,6 % -692 713 8 611 979


Sum utgifter 70 865 283 66 686 000 69 532 000 101,9 % -1 333 283 71 303 246


Sum driftsinntekter -16 722 213 -14 839 000 -15 707 000 106,5 % 1 015 213 -17 629 374


Finansieringsinnt. -149 250 0 -15 000 995,0 % 134 250 -654 054


Finansieringsutg. 168 710 0 168 000 100,4 % -710 743 400


54 162 529 51 847 000 53 978 000 100,3 % -184 529 53 763 217
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Status for sentrale utfordringer og tiltak 
 
Oppnådde mål 


 Det har blitt utarbeidet kriterier for å motta tjenester fra de ulike tjenestestedene, noe som har vært 
med på å gi en tydeligere forventningsavklaring 


 Det har vært stort fokus på å kvalitetssikre og dokumentere i fagsystemet. Dette er utført i form av tett 
oppfølging av ansatte og evaluering/utarbeidelse av nye rutiner på de ulike tjenestestedene 


 Det har vært etablert et tett samarbeid med økonomiavdelingen. Dette har ført til en konstruktiv og 
god dialog, der vi i fellesskap med fagansvarlige har diskutert forslag til løsninger for å redusere 
merforbruket i virksomheten 


 Det har blitt jobbet systematisk og kontinuerlig i forhold til å opparbeide en god vikarbank slik at 
enhetene ikke har hatt behov for vikarbyrå i forbindelse med ferieavviklingen i 2015 


 
Viktige hendelser 
7. januar 2015 var Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig innflytningsklar, og endelig kunne 
forventningsfulle brukere flytte inn i egen leilighet. De ansatte som ble med på flyttelasset, har nå fungert i 
den nye boligen ett år og er veldig fornøyd med den nye tilrettelagte arbeidsplassen.  
 
Pilotprosjekt «Kvalifisering av medarbeidere til fagbrev i helsearbeiderfaget» 
Arbeidsgiver har tilrettelagt for at ansatte som har arbeidserfaring, har fått et tilbud om å gå opp til 
fagprøve i helsearbeiderfaget. For å bestå fagprøven i helsearbeiderfaget skal de ha fullført den teoretiske 
delen av utdanningen ved Nannestad videregående skole.  Deretter har de gjennomført en 2 dagers 
praktisk eksamen ved Myrstad bokollektiv eller Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig. Det er totalt 7 
ansatte i virksomheten som nå har bestått begge deler med glans i 2015, de resterende 5 ansatte 
planlegger å avlegge den praktiske eksamen i løpet av 2016.  
 
Sentrale utfordringer 
- Virksomheten har gjennomført en kostnadsberegning i forhold til ferieavvikling på tjenestestedene 


Boveiledertjenesten, Myrstad bokollektiv og Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig. Det er ikke mulig 
å redusere bemanningen i ferieavviklingen, og gjennomgangen viste at kostnader til ferieavvikling var 
underbudsjettert. 


- Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig har etter virksomhetens kartlegging flere barn/ ungdom som 
står på venteliste til å få lovpålagt avlastning.  


- Konsulent for funksjonshemmede mottar en jevn økning på søknader om støttekontakt, avlastnings-
behov og brukerstyrt assistanse. Dette er en bekymringsfull trend.   


 
Medarbeidere 
Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


- Leder       1,00 1,00 1,00   


- Kompetanse og arbeidssenteret       4,88 4,88 5,88 Flyttet 1 årsverk fra funk.h. til KAN 


- Boveiledertjenesten     21,71 22,90 29,28 27,10 Flyttet 2,18 årsverk til Prestmosen 7 


- Prestmosen omsorg og       
avlastningsbolig       9,98 9,63 13,31 


Økning 1,5 årsverk pga nye brukere + flyttet 2,18 
årsverk fra boveiledertjenesten  


- Myrstad bokollektiv       14,56 15,20 15,20   


- Psykisk helsetjeneste       12,40 14,00 13,00 Redusert 1 årsverk innen Rus- og psykisk 1/4-15 


- Konsulenttj. for funksj. hemmede       1,00 2,00 1,00   


Årsverk Støttetjenester for voksne 60,47 63,47 64,67 64,80 75,99 76,49   


Midlertidige årsverk (type) **) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Varighet (dato fra - 
til) Årsak Finansiering 


Prosjektstilling tverrfaglig arbeid med 
barn og unge       1 1.9.2015 – 31.8.2016 1 Fylkesmannen  
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Rus- og psykisk helsetjeneste reduserte bemanningen med 1 årsverk f.om 1. april 2015. Rus- og psykisk 
helsetjeneste har fått tilskuddsmidler fra fylkesmannen til 1 årsverk. Midlene skal dekke en tverrfaglig 
prosjektstilling som skal ha fokus på målgruppen 13 – 20 år. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 
Nannestad ungdomsskole og Rus- og psykisk helsetjeneste. Prosjektstillingen vil avsluttes 31.8.2016.  


 
Sykefravær 
Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Sykefravær i prosent 16,2 9,4 10,0   8,04 7,21 


 
Støttetjenesten for voksne hadde i 2015 en samlet sykefraværsprosent på 7,21 %.  Virksomheten har jobbet 
målbevisst i hele 2015 for å redusere sykefraværet og øke arbeidsnærværet på arbeidsplassen. Dette 
arbeidet er blitt gjort i tett samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og fagansvarlige på det enkelte 
tjenestested. Det har spesielt vært fokus på å redusere sykefraværet ved Myrstad bokollektiv og bo-
veiledertjenesten. Virksomheten har opplevd en reduksjon i korttidsfraværet på disse tjenestestedene, 
men arbeidet vil fortsette utover i 2016 til også å inkludere de andre tjenestestedene i virksomheten.  
 
Resultat- og måloppnåelse 


Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Tilpasset 
omsorgstilbud 
 


Det er etablert 
tjenester iht. 
omsorgstrappen 
 


Utarbeide/evaluere tjenestebeskrivelser og 
kriterier for å motta tjenester. Disse skal være 
lett tilgjengelige på hjemmesiden. 


Oppdaterte tjenestebeskrivelser  
innen september 2015 


 
Delvis 
gjennomført  


God brukermedvirkning og tydelig 
forventningsavklaring i forhold til nødvendig 
helsehjelp og tjenesteyting. 


Samtaler med forventnings/- 
avklaringer med brukere/ 
pårørende 


      
Delvis 
Gjennomført  


Hverdagsrehabilitering implementeres i alle 
virksomheter i Helse og omsorg. Det er 
nedsatt en arbeidsgruppe på tvers av 
virksomhetene. Felles opplæring av alle 
ansatte er planlagt for 2015..  


Personalgruppa gis to halve 
dager på internopplæring 


 
Gjennomført 


Muligheter for å ta i bruk velferdsteknologi 
vurderes av samarbeidsgruppe for 
hverdagsrehabilitering. 


Implementerings gruppe for 
hverdagsrehabilitering er etablert 


Ikke 
gjennomført  


Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse 


Forbedre 
økonomisk 
handlingsrom 


Redusere overtidsbruk ved å opparbeide en god vikarbank. 
Redusere bruk av vikarbyrå til ferievikarer. 


 Redusere i forhold til nivå 2014 
Positiv trend, 
videreføres 
2016 


Aktiv bruk av tilskuddsportalen. 
Søknader på mulige tilskudd blir 
sendt fortløpende for 
virksomheten   


 
Kontinuerlig  


God økonomi-
styring av 
tjenestene 


Avvik i forhold til 
budsjett (+ 
mindre-forbruk /- 
merforbruk) 


Tett oppfølging av budsjett og regnskap med 
ansvarlige/fagansvarlige på vært tjenestested. 
Planlagt 6 ganger pr år. 


Regelmessige møter med 
økonomi og, kommunalsjef 


 
Gjennomført  


Innkjøp - Øke 
lojalitet til 
inngåtte avtaler 


God informasjon om innkjøpsavtaler til 
innkjøpsansvarlige i virksomheten. 


Innkjøpsavtalene overholdes 
 
Gjennomført  


Andel innkjøp utført via e-handelsmodulen i % 
av totale innkjøp. 


Benytte e-handel der det er 
mulighet 


  
Delvis 
gjennomført  


Effektiviserings-
krav 


Videreutvikle samarbeidet på tvers av 
virksomhetene med tanke på 
kostnadseffektivisering.  


Regelmessige samarbeidsmøter 
med barnevernstjenesten 


 
Gjennomført  


Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere 


God ledelse 
Arbeidsgiver-
strategien 
implementert 


Medarbeiderundersøkelse  
 
Utsatt til 2016 
 


Godt med-
arbeiderskap 


IA-planer i alle 
virksomheter 


Sykefraværsstatistikk Evaluere IA-planen 2 x pr år 
Gjennomført 


Nærvær Øke nærværsprosenten med 2 %-poeng i løpet av planperioden  Positiv trend 
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10.4 Ansvar 32010/32020 Nannestad sykehjem 
Nannestad sykehjem 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.  
 
Oppgavene er av medisinskfaglig og sykepleiefaglig karakter, og har både etiske, juridiske og økonomiske 
sider som løses i samarbeid mellom egne yrkesgrupper, kommunens tjenestesteder og spesialisttjenesten. 
For å ivareta brukermedvirkning holdes innkomstsamtale og utskrivningssamtale med pasient, pårørende 
og personale som skal ivareta pasienten.  
 
Økonomi 


 
 
Vi har klart å holde lønnskostnadene under budsjett med nøye kontroll tross kostnadskrevende 
utfordringer.  
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Det ble i budsjettet for 2015 vedtatt å legge ned 10 korttidsplasser på sykehjemmet fra 1. april. Dette ble 
gjort gradvis fra nyttår, og har resultert i lønnsinnsparinger. 
 
I 2015 fikk sykehjemmet en særdeles ressurskrevende pasient som medførte at sykehjemmet midlertidig 
stengte 6 plasser og leide inn et vikarteam for å kunne ivareta pasientens behov. Sykehjemmet fikk flere 
ressurskrevende pasienter på slutten av året. For å redusere kostnader innførte sykehjemmet stopp på 
innleie ved første sykefraværsdag, og har hatt flere personer i arbeidspraksis fra NAV. 
 
Sykehjemmet har måttet kjøpe flere nye senger, nattbord og pasientløftere. På grunn av stadig sykere 
pasienter ble det mye utgifter på smertekassetter, medisiner og sondemat jfr. samhandlingsreformen. 
Sykehjemmet har også hatt hjemmedialyse, hvilket medførte bruk av kostbart utstyr som sykehjemmet 
måtte dekke. 
 
Medarbeidere 
Bemanningen ble redusert med 5,8 årsverk fra 1. april.  
 
Ansvar - NASY (32000-32021) 


Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


- Nannestad sykehjem         2, 0 3,0 Sykehjemslege 1,0 st. flyttet til 32000 


- 1. etg. Øst (32010)         18,57 17,76 K-sak 76-13 B2014, 1,8 ÅV natt 


- 1. etg, Midtfløy (32011)         17,98 17,82 K-sak 76-13 B2014, 0,5 ÅV rehab.  


- 2. etg. Øst (32020)         16,54 15,65   


- 2. etg. Midtfløy (32021)         17,07 12,81 K-sak 90-14, – 5,8 ÅV, korttidsenh./natt 


Årsverk totalt 61,35 61,35 65,01 68,78 71,16 67,04   


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


Nannestad sykehjem (32000-32021)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 54 641 968 54 089 000 55 335 000 98,7 % 693 032 58 527 631


Andre utgifter 5 628 033 3 297 000 5 494 000 102,4 % -134 033 5 273 111


Sum utgifter 60 270 001 57 386 000 60 829 000 99,1 % 558 999 63 800 742


Sum driftsinntekter -16 386 597 -14 416 000 -15 805 000 103,7 % 581 597 -16 086 987


Finansieringsinnt. -28 030 0 0 28 030 -33 714


Finansieringsutg. 14 280 0 0 -14 280 64 839


43 869 654 42 970 000 45 024 000 97,4 % 1 154 346 47 744 880
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Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Stab sykehjem         0,34 0,00 


Nannestad sykehjem 1. etg. 9,70 10,40 16,90   10,57 16,88 


Nannestad sykehjem 1. etg M         12,82 10,05 


Nannestad sykehjem 2. etg 7,6 13,8 14,5   7,63 7,79 


Nannestad sykehjem 2. etg M         9,95 9,08 


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


Vi har mange godt voksne arbeidstakere med slitasjeplager, dette er en stor del av årsaken til fraværet. Vi 
jobber kontinuerlig med sykefraværet. Krevende pasienter sliter på fast ansatte jfr. samhandlingsreformen. 
Total fravær for hele sykehjemmet i 2015 var 11,34 %.   
 
Resultat- og måloppnåelse 


Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Tilpasset 


omsorgstilbud 


 


Det er etablert 


tjenester iht. 


omsorgstrappen 


 


Utarbeide/evaluere tjenestebeskrivelser og 


kriterier for å motta tjenester. Disse skal 


være lett tilgjengelige på hjemmesiden. 


Oppdaterte 


tjenestebeskrivelser 


innen oktober 2015. 


 


Videreføres til 


2016 


God brukermedvirkning og tydelig 


forventningsavklaring i forhold til 


nødvendig helsehjelp og tjenesteyting. 


Innkomstsamtaler 


med forventnings-


avklaring med 


pasient/pårørende 


 


Gjennomføres 


kontinuerlig 


10 plasser legges fra og med 01.04.2015. 


Redusere KOSTRA-parameter "Plasser i 


institusjon i % av innb. over 80 år" på lik 


linje med Akershus-snittet i 2013 (18,5 


%).   


10 plasser og 5,8 


årsverk avviklet 


innen 01.04.2015 


 


Gjennomført 


Hverdagsrehabilitering implementeres i 


alle virksomheter i Helse og omsorg. Det 


er nedsatt en arbeidsgruppe på tvers av 


virksomhetene. Felles opplæring av alle 


ansatte er planlagt for 2015. 


Personalgruppa gis to 


halve dager på 


internopplæring..  


 


Gjennomført 


Muligheter for å ta i bruk 


velferdsteknologi vurderes av 


samarbeidsgruppe for 


hverdagsrehabilitering. 


Implementerings 


gruppe for hverdags-


rehabilitering er 


etablert  


 


I rute 


Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse 


Forbedre 


økonomisk 


handlingsrom 


Redusere overtidsbruk ved å opparbeide en god vikarbank. 


Redusere bruk  av vikarbyrå til ferievikarer. 


Redusere i forhold til 


nivå 2014 
Gjennomført 


Aktiv bruk av tilskuddsportalen. 


Søknader blir sendt 


på  mulige  tilskudd 


for sykehjemmet. 


Det er ikke 


funnet aktuelle 


tilskudd her i 


2015. 


God økonomi-


styring av 


tjenestene 


Avvik i forhold til 


budsjett (+ mindre-


forbruk /- 


merforbruk) 


Tett oppfølging av budsjett og regnskap 


med ansvarlige på enhetene. Planlagt 6 


ganger pr år. 


Regelmessig  
Delvis 


gjennomført 


Innkjøp - Øke 


lojalitet til inngåtte 


avtaler 


God informasjon om innkjøpsavtaler til 


innkjøpsansvarlige i virksomheten. 


Innkjøpsavtalene 


overholdes 
Gjennomført 


Andel innkjøp utført via e-


handelsmodulen i % av totale innkjøp. 


Benytte e-handel der 


det er mulighet. 


Delvis 


gjennomført 


Effektiviserings-


krav 


Videreutvikle samarbeide på tvers av 


virksomhetene med tanke på 


kostnadseffektivisering.  


Aktivt arbeid om 


kompetansedeling og 


bruk av  


Delvis 


gjennomført 


Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere 


God ledelse 
Arbeidsgiverstrateg


ien implementert 
Medarbeiderundersøkelse 


Alle får tilbud en 


gang pr år. 


Ikke 


gjennomført 


Godt med-


arbeiderskap 


IA-planer i alle 


virksomheter 
Sykefraværsstatistikk  


Gjennomført 


Nærvær Øke nærværsprosenten med 2 %-poeng i løpet av planperioden   


 







ÅRSRAPPORT 2015 


 


         111 


 


10.5 Ansvar 34000-34050 Hjemmebaserte tjenester  
 
Kjerneoppgaver 
Hjemmebaserte tjenester yter helse- og/eller omsorgstjenester til pasienter og brukere som har behov for 
hjemmesykepleie, hjemmehjelp, fysio- og ergoterapi, hverdagsrehabilitering, hjelpemidler, dagsenter 
og/eller dagaktivitetstilbud for personer med demens. Forebyggende hjemmebesøk (FHB) gjennomføres til 
innbyggere 75 år. 
 
Brukermedvirkning ivaretas gjennom hjemmebesøk/vurderingsbesøk hos den enkelte bruker (pasient), 
hvor informasjon, ønsker, forventninger og behov for hjelp gjennomgås og avklares før vedtakene fattes.  
 
Økonomi 


 
 
Som forventet ble det en budsjettoverskridelse for hjemmesykepleien. Det samlede merforbruket ble på 
ca. 2,4 mill. kroner, og skyldes hovedsakelig tjenesteytelse for hjemmeboende respiratorpasient/ressurs-
krevende bruker .  
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Hjemmesykepleien har store utfordringer i forhold til for lav grunnbemanning i turnus. Stillingsressursene 
strekker ikke til i forhold til den grunnbemanningen som kreves i dag. Det leies eksempelvis inn opp til 3-4 
personer hver helg for å dekke opp en forsvarlig bemanning. I tillegg kommer innleie for ferie og fravær. 
Hverdagsrehabilitering har gått bra. Her tas ressursene stort sett fra fysio- og ergoterapitjenesten og 
hjemmehjelpstjenesten. Dagaktivitetstilbud drives for en stor del av tilskuddsordningen, som  videreføres 
til neste år. 
 
Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


- Hjemmebaserte tjenester         1,00 1,00   


- Hjemmesykepleie 27,00 28,70 28,69 26,10 25,07 26,53 K-sak 76-13. Økn 1 ÅV 


- Hjemmehjelp 7,45 7,45 7,45 5,52 5,66 5,66   


- Dagsenter 2,00 2,00 2,00 1,80 1,80 1,80   


- Servicemedarbeider 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   


- Fysioterapi/ergoterapi 6,10 6,10 6,10 6,80 5,80 5,80   


- Fagerli 1,80 0,00 0,00         


Årsverk totalt 45,35 45,25 45,24 41,22 40,33 41,79   


Midlertidige årsverk (type) **) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Varighet Årsak Finansiering 


 Turnuskandidat         1 1       


- Hjemmesykepl. (1 st.), ergoterapeut 
(0,5 st.) og foreb. hj.besøk (1 st.)          2,5   


010114-
311214 


K-sak 
76-13 


Disp.fond, 
engangsmidler 


Sum midlertidige årsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 1,0       


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


 
 


Hjemmebaserte tjenester (34000-34050)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 33 973 651 30 477 000 31 794 000 106,9 % -2 179 651 32 747 875


Andre utgifter 6 438 266 2 673 000 4 621 000 139,3 % -1 817 266 5 608 411


Sum utgifter 40 411 918 33 150 000 36 415 000 111,0 % -3 996 918 38 356 285


Sum driftsinntekter -7 741 827 -4 172 000 -6 161 000 125,7 % 1 580 827 -4 681 743


Finansieringsinnt. -17 438 0 0 17 438 -117 114


Finansieringsutg. 14 144 0 0 -14 144 7 709


32 666 796 28 978 000 30 254 000 108,0 % -2 412 796 33 565 137
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Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Sykefravær i prosent 9,8 10,7 14,1   8,61 14,25 


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


Flere ansatte i store stillinger har vært sykmeldte gjennom hele året. Det har ikke vært mulig med 
ytterligere tilrettelegging for å unngå dette. 
 
Resultat- og måloppnåelse 


Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 


 


Status 


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


Tilpasset 


omsorgstilbud 


 


Det er etablert 


tjenester iht. 


omsorgstrappen 


 


Forberede etablering av ca. 20 


nye omsorgsboliger 


Gjennomføre skisseprosjekt. Ok. 


Bidra til å redusere 10 


sykehjemsplasser 


Redusere 10 


sykehjemsplasser. 


Ok. 


Hverdagsrehabilitering 


videreføres og implementeres 


i hele virksomheten 


Forbyggende hjemmebesøk 


videreføres 


Videreføring av tiltakene. 


 


Ok 


Velferdsteknologi - Foreta en 


kartlegging av hvilke 


teknologiske muligheter som 


vil kunne gi brukerne økt 


selvhjulpenhet 


Vi tar i bruk GPS-teknologi 


Ok. Vi deltar også i 


prosjekt med DGI 


vedr. trygg-


hetsalarmer 


Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse 


Forbedre 


økonomisk 


handlingsrom 


Bruk av tilskuddsordninger 


Søkt tilskudd til 


dagaktivitetstilbud/fastlønnstil


skudd for fysioterapeuter og 


tilskudd fra Nav/KLP 


Ok 


Økte brukerbetalinger 
Økning i flere 


brukerbetalinger. 
Gjennomført 


God økonomi-


styring av 


tjenestene 


Avvik i forhold 


til budsjett (+ 


mindre-forbruk 


/- merforbruk) 


I størst mulig grad overholde 


budsjettet, selv om prosjekter 


videreføres innenfor rammen 


Overholde budsjettet. 


Budsjett-


overskridelse 


(ressurskrevende 


bruker m.m.) 


Innkjøp - Øke 


lojalitet til 


inngåtte avtaler 


Alle innkjøpsansvarlige i 


virksomheten forholder seg til 


innkjøpsavtaler 


Bruke innkjøpsavtaler. Ok 


Ta i bruk e-handelsmodulen Bruke e-handelsmodulen 
Kurs gjennomført. 


Ok. 


Effektiviserings-


krav 


Fleksibel bruk av ressursene, 


både innenfor virksomheten 


og i samarbeid med andre 


virksomheter innenfor Helse- 


og omsorg 


Bruke flere ansatte på tvers av 


Tjenesteområdene innenfor 


virksomheten.  


 


Ok 


Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere 


God ledelse 


Arbeidsgiver- 


strategien 


implementert 


Medarbeiderundersøkelse 
Gjennomføre 


medarbeiderundersøkelse. 


Ikke gjennomført, 


overført til 2016. 


Godt med-


arbeiderskap 


IA-planer i alle 


virksomheter 
Sykefraværsstatistikk Under 10 % 


Ikke oppnådd mål. 


Arbeidsmiljø Gjennomføre medarbeiderseminar for alle ansatte 


med fokus på stressmestring 


Gjennomføre arbeidsmiljø-


seminar jan/febr. 


Gjennomført 
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11 Teknisk 
 
Teknisk omfatter følgende ansvar: 


 Ansvar 60000/60010 Stab teknisk og renovasjon 


 Ansvar 61000-61090 Kommunalteknikk 


 Ansvar 62000-62092 Bolig og eiendom 


 Ansvar 63000-63050 Forvaltning 


 Ansvar 65000   Brann, redning og feiing 
 
Økonomi 


 
 
De største utfordringene i forhold til økonomistyringen er at budsjettene ikke har buffer. Alle ekstra-
ordinære tiltak må sikres finansiering og det blir mye prioriteringer. Kommunens økonomiske situasjon 
tilsier også at det vil være avvik mellom det kundene våre ønsker og det vi kan levere. Vi har hatt tradisjon 
for å løse de fleste utfordringer med egne ressurser, men vi ser nå at vi i større grad må prioritere ekstern 
bistand for å sikre framdrift på enkelte fagområder. 
 
Det vises til mer utfyllende kommentarer under de enkelte ansvarsområdene. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Beskrevet på de enkelte virksomhetene. 
 
Stab forsvinner i den nye organiseringen og gebyrforvaltningen flyttes til kommunal drift. 
 
Det er stor byggeaktivitet i Nannestad og konsekvensen er at den daglige driften i stor grad må prioriteres. 
Med høyt aktivitetsnivå er det viktig at alle medarbeidere bidrar. I tillegg til mange nye tiltak er det også 
høy aktivitet på eiendomsmarkedet i kommunen. Dette er kanskje ikke like synlig, men eiendomsmeglere 
skal ha informasjon, nye innbyggere skal ha informasjon og mange starter med et lite byggetiltak. I forhold 
til saksbehandling kan det ressursmessig være enklere å behandle byggesaker fra profesjonelle 
tiltakshavere i regulerte områder, mens mindre tiltak med ikke så profesjonelle tiltakshavere kan kreve mye 
veiledning. 
 
Servicekontoret er nå flyttet til kommunehuset og det er gunstig for teknisk område. Samhandlingen med 
servicekontoret er viktig for å avlaste faglandet slik at saksbehandling kan prioriteres. Vi har mer å hente på 
serviceerklæringer, tjenestebeskrivelser og selvbetjeningstjenester. Det er utfordrende å prioritere slike 
oppgaver, men på sikt vil det være lønnsomt. Det planlagte digitaliseringsprosjektet er også viktig for 
teknisk. Vi har nesten 300 eiendomsmegleroppdrag i året. De involverer mange avdelinger og 
informasjonen skal være etterrettelig. Hvis disse dataene kan hentes av kunden via selvbetjeningsløsninger 
kan vi redusere gebyrene og kunden får svar umiddelbart. Dette samme gjelder informasjon om historiske 
og pågående byggesaker. Borgerløsninger er tilgjengelig, men det krever at vi digitaliserer arkivene våre.  


Teknisk (60000-65000)
Regnskap 


2015


Budsjett 


2015


Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 44 060 912 43 283 000 46 054 000 95,7 % 1 993 088 44 586 334


Andre utgifter 87 964 901 81 429 000 87 048 000 101,1 % -916 901 83 374 345


Sum utgifter 132 025 813 124 712 000 133 102 000 99,2 % 1 076 187 127 960 679


Sum driftsinntekter -95 689 966 -76 214 000 -82 763 000 115,6 % 12 926 966 -81 776 153


Finansieringsinnt. -480 042 -8 288 000 -8 376 000 5,7 % -7 895 958 -3 486 980


Finansieringsutg. 21 270 258 12 594 000 11 122 000 191,2 % -10 148 258 13 671 015


57 126 063 52 804 000 53 085 000 107,6 % -4 041 063 56 368 560
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11.1 Ansvar 60000/60010 Stab teknisk og renovasjon 
Stab teknisk har ansvar for renovasjonsforskriften, forskrifter knyttet til feie- og tilsynsordningen, inn-
samling av husholdningsavfall, herreløst avfall og gebyrforvaltning for hele teknisk område. Kompetansen 
knyttet til gebyrforvaltning er viktig ved endringer og oppfølging av øvrige forskrifter og staben bistår virk-
somhetene. 
 
Forvaltning av kommunens festeområder og utarbeidelse av utbyggingsavtaler tilligger også staben.  
 
Økonomi 


 
 
Det er marginale forskjeller mellom budsjett og regnskap, og det har sammenheng med budsjett-
justeringer. Kommunalsjefen har ivaretatt virksomhetene bolig og eiendom og kommunalteknikk siden  
1. september. Ledige lønnsmidler er justert over til kommunalteknikk for å redusere overforbruk. 
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Selvkostområdet renovasjon har hatt en relativt stor endring i forhold til at næringsavfall ikke er en del av 
innsamlingsordningen for husholdningene. Det er regelendringer sentralt som er årsaken til dette og 
konsekvensen for kommunens egen renovasjonsordning er at dette er dyrere enn tidligere. 
 
Vi har også utfordringer med at kostnader til innsamling av herreløst avfall øker. Vi har gjennomført møte 
med allmenningene og MEV. De er plaget med at det tømmes søppel langs skogsbilvegnettet. I tillegg til 
kostnader ved å fjerne søppel er disse næringsaktører og må betale for å levere på ØRAS. For å sikre et godt 
samarbeid med grunneiere og at vegnettet er tilgjengelig for allmennheten, bidrar kommunen så langt det 
er praktisk mulig. 
 
Medarbeidere 
Sykefraværet er noe høyere i 2015 enn 2014, men det er få medarbeidere og en influensaperiode på et par 
uker gir store utslag. 
 
Ansvar - Stab og renovasjon teknisk (60000-60010 og 65000) 


Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


- Stab 3,00 3,00 2,00     1,60   


- Renovasjon 1,00 1,00 1,00     1,40 Gått tilbake til 3 ÅV i 2015 


Årsverk totalt 4,00 4,00 3,00 2,48 2,80 3,00   


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


 


Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Sykefravær i prosent 0,30 1,10 6,60   0,86 2,92 


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


Stab Teknisk (60000-60010)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 950 633 1 501 000 1 146 000 83,0 % 195 367 2 100 397


Andre utgifter 9 038 982 9 340 000 9 447 000 95,7 % 408 018 9 351 650


Sum utgifter 9 989 615 10 841 000 10 593 000 94,3 % 603 385 11 452 047


Sum driftsinntekter -9 583 756 -9 763 000 -9 616 000 99,7 % -32 244 -9 110 855


Finansieringsinnt. -7 134 -6 000 -7 000 101,9 % 134 -132 054


Finansieringsutg. 664 173 80 000 80 000 830,2 % -584 173 6 667


1 062 898 1 152 000 1 050 000 101,2 % -12 898 2 215 805
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11.2 Ansvar 61000 Kommunalteknikk 
Kommunalteknikk har ansvar for drift av kommunale veger og gatelysnettet som ligger utenfor selvkost. 
Innenfor selvkost har kommunalteknikk ansvar for drift av det kommunale vann- og avløpsnettet og 
septiktømming. 
 
Nannestad kommune kjøper drikkevann fra UNIVANN IKS og avløpsrensing av Ullensaker kommune. 
 
Økonomi 


 
 
Avviket i budsjettet er først og fremst knyttet til finansieringsutgifter og finansieringsinntekter innenfor 
selvkostområdet. På grunn av den spesielle situasjonen i 2015, hvor virksomhetsleder ble suspendert i 
januar og ytterligere tre medarbeidere sluttet i løpet av 1. halvår, måtte vi bruke mye ressurser på 
igangsatte investeringsprosjekter. Utgangspunktet var at vi skulle øke driftsnivået på drift av vann og 
avløpsnettet. Det var budsjettert med bruk av bundne driftsfond, men resultatet ble at selvkostfondet er 
ytterligere tilført midler. Dette har også sammenheng med at byggeaktiviteten i Nannestad er høy, og i 
løpet av 2015 er inntekter fra tilknytningsgebyret samlet sett 7 mill. kroner over budsjett. 
 
Gebyrene for vann og avløp ble holdt uendret fra 2014 til 2015, det har vi videreført for vann i 2016, mens 
avløps- og septikgebyrene er redusert med 10 % i 2016.  
 
Utenfor selvkostområdet er det kommunale veger og drift av gatelysnettet som er utfordringen. Drift av 
gatelysnettet er for første gang uten overskridelse. Her er strømkostnadene redusert med ca. 250 000 
kroner, men her er det mulig med ytterligere innsparinger. Det har vært strenge prioriteringer i forhold til 
innmeldte avvik og mange klager. 
 
Drift av de kommunale vegene er også utfordrende. Vi har forsøkt å redusere overskridelsene ved å hente 
midler fra andre områder på teknisk, men det er kun på teknisk stab det har vært mulig. Overforbruket er 
på drøyt 1,2 mill. kroner. Bakgrunnen er først og fremst at kommunen overtar nye veger i forbindelse med 
utbygging av boligområder og dette er ikke kompensert for i budsjettet. I tillegg begynner vedlikeholds-
etterslepet å bli betydelig på enkelte strekninger, og i 2015 ble vi tvunget til å utbedre deler av Gamle 
Dalsveg og Reinsdyrvegen.   
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Utfordringene knyttet til 2016 er rekruttering i vakante stillinger og etablering av hovedplaner med 
handlingsplaner. Vi har startet med hovedplaner på vann og avløp og veg og ønsker hovedplan på gatelys. 
Omorganisering og manglende kvalifiserte søkere til vakante stillinger er krevende og vi må sikre framdrift 
ved å bruke noe ekstern bistand.  
 
Vi har kanskje den viktigste saken knyttet til valg av framtidig drikkevannskilde for Nannestad kommune. 
Her bruker vi ekstern bistand, men vi er også avhengig av kvalitetssikring og samarbeid med 
administrasjonen i Ullensaker for å sikre tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. Parallelt med disse store 
sakene skal internkontrollen samordnes og beredskapsplanene oppdateres. 


Kommunalteknikk (61000-61090)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 10 709 710 12 092 000 13 174 000 81,3 % 2 464 290 11 413 727


Andre utgifter 30 909 219 29 099 000 30 783 000 100,4 % -126 219 27 846 976


Sum utgifter 41 618 929 41 191 000 43 957 000 94,7 % 2 338 071 39 260 703


Sum driftsinntekter -52 324 124 -41 042 000 -43 060 000 121,5 % 9 264 124 -43 423 501


Finansieringsinnt. -332 216 -8 278 000 -8 326 000 4,0 % -7 993 784 -3 023 237


Finansieringsutg. 18 474 171 12 272 000 10 824 000 170,7 % -7 650 171 13 046 757


7 436 760 4 143 000 3 395 000 219,1 % -4 041 760 5 860 722
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Medarbeidere 
Sykefraværet på området er tilfredsstillende. Det er så å si ikke korttidsfravær, og lengre sykefravær er ikke 
arbeidsrelatert. Disse forholdene er særdeles viktige i den situasjonen vi har hatt i 2015. Situasjonen krever 
at alle må bidra for å sikre tilfredsstillende drift. Fagansvarlig sa også opp stillingen 30. desember og en av 
fagarbeiderne gikk av med pensjon ved utgangen av 2015. Konklusjonen ble at fra starten av 2015 til 
slutten av året har nå 6 medarbeidere sluttet av forskjellige årsaker. Kun 1 stilling er besatt, 2 stillinger 
holdes vakante i forbindelse med omorganiseringen, og tre stillinger skal bemannes. 
 
Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


Årsverk 8,00 9,50 11,50 13,50 12,50 13,80   


Midlertidige årsverk (type) **) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Varighet (fra - til) Årsak Finansiering 


- Engasjement  Trainee) 
    


1 0,0  1.1-15.2     


  
    


  1  1.5-31.12     


Sum midlertidige årsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0       


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


 
 


Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Sykefravær i prosent 0,60 0,00 0,00   2,37 4,30 


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


KOSTRA 


 
 
Avløpsgebyret i Nannestad er fortsatt høyt. Av ØRU-kommunene har Nannestad nest lavest andel tilkoblet 
kommunalt renseanlegg. 95 % av avløpet fra Nannestad leveres til Gardermoen renseanlegg og har både 
kjemisk og biologisk rensing. Ullensaker er nærmest med 70 %, mens Nes kommune har kun kjemisk 
rensing. Nannestad har kun Nes foran seg når det gjelder antall meter ledningsnett per abonnent, og 
Nannestad har flere pumpestasjoner enn Eidsvoll kommune. 
 
Disse faktorene sammen med høye investeringskostnader ved bygging av overføringsanlegg til Gardermoen 
renseanlegg gir oss et høyt kostnadsnivå. Vi har nå overskudd på selvkostfondet som delvis brukes til 
styrking av vedlikehold og balansering av gebyrnivå. Fortsatt vekst innenfor de utbyggingsområdene som 
har eksisterende infrastruktur vil være viktig for å kunne styrke vedlikehold og sanering av eksisterende 
ledningsnett i framtiden. Som tidligere nevnt, ble gebyrene for vann og avløp holdt uendret fra 2014 til 
2015. Vanngebyret er uendret i 2016, mens avløps- og septikgebyrene er redusert med 10 %.  
 
Når det gjelder samferdsel ligger Nannestad sist blant ØRU-kommunene i forhold til investeringsutgifter per 
innbygger. Økt satsing vil kunne gi tilfredsstillende kvalitet på kommunale veger og fast dekke på alle 
kommunale grusveger.  
 
 


0234


Gjerdrum


0235


Ullensaker


0236


Nes


0237


Eidsvoll


0239


Hurdal


EKA02


Akershus


EKG07


Kostragr. 07


2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015


Årsgebyr for vannforsyning     2 600     2 636 2 636 3 453 1 267 3 767 2 050 4 142 2 622 2 702


Årsgebyr for avløpstjenesten     5 705     5 705 5 134 5 494 2 179 3 964 4 491 4 945 3 998 4 222


Årsgebyr for avfallstjenesten     1 911     2 000 2 028 2 336 2 039 2 444 2 190 2 300 2 346 2 310


Årsgebyr for septiktømming     2 230     2 230 2 007 3 175 2 601 1 655 1 947 1 810 2 220 1 844


Årsgebyr for feiing og tilsyn        348        454 454 499 427 427 432 467 409 399


Kommunalt disponerte boliger


per 1 000 innbyggere 12 12 12 9 13 12 15 12 14 15


Netto driftsutgifter i  kr per innbygger,


samferdsel i  alt        426        650 645 463 734 540 649 595 800 727


Brutto investeringsutgifter i  kr


per innbygger, samferdsel i  alt        173        568 279 741 3 941 1 654 1 316 1 128 993 734


Gang- og sykkelvei i  km som er et 


kommunalt ansvar per 10 000 innbyggere 10 10            -   9 18 23 16 11 12 17


Kommunalteknikk, KOSTRA


0238


Nannestad
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Resultat- og måloppnåelse 
Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Øke midler til 


drift og 


investeringer 


Bedre 


vedlikeholdet av 


kommunale 


gangveger og 


veger 


 


Politisk forankring av hovedplan veg 


med handlingsprogram 


  


 Gjennomført 


  


 


Ikke gjennomført 


ENØK – tiltak på gatelys 


Overgang til 


LED på 1/3 av 


gatelysnettet 


Rammeavtale i ØRIK 


ok 


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


Bedre trafikk-


sikkerhet 


   


Rekruttere 


medarbeider til 


prosjektstilling 


på 


trafikksikkerhet 


Registrere farlig skoleveg for elever 


som bruker buss 
  


Gjennomført  


  


  


Ikke gjennomført 


prosjektmedarbeider på 


plass i september 


Følge opp planarbeidet i henhold til 


handlingsplan 


Delvis gjennomført 


Oppstart rullering av 


trafikksikkerhetsplan 


Delvis – forankres i 


planstrategi 


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


Bedret 


folkehelseprofil 


Flere barn og 


voksne som 


går/sykler til 


skole og 


fritidsaktiviteter 


Holdningsskapende arbeid ovenfor 


skoler og foreldre 
Alle skoler   Ikke igangsatt 


Etablere en standard for ulike 


trafikksikkerhetstiltak knyttet til 


objektive parameter: Vegstandard, 


trafikkmengde, gatelys og fartsgrenser 


Gjennomført  


Ikke igangsatt 


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


Optimal 


utnyttelse av 


sosial og teknisk 


infrastruktur 


Lavere 


enhetskostnader 


på vann og avløp 


Redusert "Gebyrgrunnlag per innb 


tilknyttet kommunal avløpstjeneste 


(kr/tilkn.innb)" - KOSTRA 


< 2.860 


Gebyrer ikke økt fra 


2014 til 2015 


Redusert "Gebyrgrunnlag per innb 


tilknyttet kommunal vannforsyning 


(kr/tilkn.innb)" KOSTRA 


< 1.163 


Gebyrer ikke økt fra 


2014 til 2015 


Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse 


Forbedre 


økonomisk 


handlingsrom 


Netto driftsresultat i % av samlede driftsinntekter 


(resultatgrad) 
 0,7 


 


Redusere KOSTRA-parameter "Netto lånegjeld i kr pr. 


innbygger eklskl pensjonsforpliktelse" 
100 


 


God økonomi-


styring av 


tjenestene 


Avvik i forhold 


til budsjett (+ 


mindre-forbruk 


/- merforbruk) 


Avvik på mindreforbruk mer enn  2 % 


og merforbruk på mer enn - 0,3 % på 


områdene innebærer korrigerende tiltak 


Mellom 2,0 og - 


0,3 % 


Delvis gjennomført 


Innkjøp - Øke 


lojalitet til 


inngåtte avtaler 


Andel kjøp foretatt med avtalepartnere i 


% av totale kjøp 
65 % 


Fokusområde 


Andel innkjøp utført via e-


handelsmodulen i % av totale innkjøp 
20 % 


Delvis gjennomført 


Effektiviserings-


krav 


  


Forbedret enhetskostnad i 


tjenesteprofilen på områder som ligger 


høyt  - KOSTRA 


Positiv trend 


 


Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere 


God ledelse 
Arbeidsgiverstrat


egi implementert 


Medarbeidersamtale tilbys alle 


medarbeidere 
100 % 


Eget prosjekt knyttet til 


omorganisering 


Godt med-


arbeiderskap 


IA-planer i alle 


virksomheter 


Handlingsdel i lokal IA-plan 


gjennomføres 
Gjennomført 


IA-plan må oppdateres 


Nærvær Øke nærværsprosenten med 2 %-poeng i løpet av 


planperioden 
Positiv trend 
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11.3 Ansvar 62000 Bolig og eiendom 
Bolig og eiendom drifter, vedlikeholder og forvalter alle eiendommene som Nannestad kommune eier 
inkludert kommunale utleieboliger. Dette innebærer blant annet prosjektledelse ved investeringer av 
påbygg/oppføring av nye bygninger, generelt vedlikehold, vaktmestertjenester og renhold. 
 
Økonomi 


 
 
Lønnskostnadene er ikke budsjettjustert i forhold til refusjon av sykepenger. Sykefraværet i 2015 har vært 
høyt, og vi har mottatt 1,4 mill. kroner i refunderte sykepenger. Tilsvarende er det brukt 1,24 mill. kroner til 
vikarer. Kostnadene til lønn ligger ca. 850 000 kroner under budsjett, justert for refusjon av sykepenger.  
 
Overskridelsen knyttet til andre utgifter er på 1,39 mill. kroner. Rundt halvparten av overskridelsen er 
knyttet til bygningsutvikling og plankostnader til områdeplan Nannestad sentrum. Tiltak innenfor 
bygningsutvikling/HMS føres i utgangspunktet på investering, men hvis tiltakene ikke er investeringer må 
det føres på drift. Disse kostnadene er ikke budsjettjustert i forhold til ordinær drift. Kostnader til 
utarbeidelse av områdeplan for Nannestad sentrum føres på bolig og eiendom, men det er ikke budsjettert 
midler til dette arbeidet.     
 
I ordinær drift av formålsbyggene og utleieboligene er det i regnskapet overskridelse på ca. 277 000 kroner. 
Overskridelsene er små på de enkelte ansvarene og hovedårsaken er at strømkostnadene har en 
overskridelse på drøyt 200 000 kroner.  
 
Forvaltningsutgifter i eiendomsavdelingen har en overskridelse på ca. 500 000 kroner. De største 
overskridelsene er knyttet til høyere festekostnader enn budsjettert, kostnader til ekstern konsulent som 
har bistått ved omorganisering, og økte forsikringskostnader. 
 
Når det gjelder inntekter ble det budsjettert med inntekter fra festetomtene på 865 000 kroner. Status her 
er at oppregulert festeavgift er bestridt av en stor andel av festerne. Konsekvensene av dette er at 
kommunen ikke kan innkreve omstridt festeavgift og kommunen har inntil videre betalt tilbake oppregulert 
festeavgift til disse. Resultatet her er at vi har avvik på ca. 950 000 kroner i forhold til budsjett. Rådyrvegen 
borettslag har stevnet kommunen, og kommunen har stevnet de resterende som har bestridt festeavgiften. 
Saken er i tingretten delt i to, hvor kommunens rett til oppregulering skal behandles først og denne er 
berammet til 18. mai 2016.   
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Den største hendelsen i 2015 som har påvirket driften på området var den tragiske ulykken i Nannestad-
hallen. Samhandling med frivilligheten er viktig hvis våre anlegg skal kunne brukes utover normal arbeidstid 
på en sikker måte. Vårt ansvar er å sikre at rutiner utarbeides med bakgrunn i ROS-analyser og at 
sikringsutstyr fungerer.  
 


Bolig og eiendom (62000-62092)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Status ift 


norm hittil


Lønn 23 867 483 21 630 000 23 494 000 101,6 % -373 483 23 086 784


Andre utgifter 35 254 402 31 435 000 33 861 000 104,1 % -1 393 402 33 761 163


Sum utgifter 59 121 885 53 065 000 57 355 000 103,1 % -1 766 885 56 847 947


Sum driftsinntekter -22 619 217 -19 607 000 -23 226 000 97,4 % -606 783 -21 725 901


Finansieringsinnt. -15 000 0 0 15 000 -150 000


Finansieringsutg. 695 0 0 -695 1 681


36 488 363 33 458 000 34 129 000 106,9 % -2 359 363 34 973 726
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I forhold til bygningsmassen er det i 2015 kjøpt tre nye leiligheter og avlastningsbolig i Prestmosvegen 7 
med 6 leiligheter og 4 avlastningsplasser ble tatt i bruk. Myrstad 12 er tatt ut av ordinær drift og skal bygges 
om til tre utleieenheter. 
 
I 2015 ble det ansatt egen økonomimedarbeider som skal ivareta teknisk område. Stillingen er finansiert av 
teknisk, men er organisert under økonomi. Sammen med ny organisering forventer vi bedre kontroll på 
ressursstyring i 2016. Det er krevende når driften kun blir kompensert med lønnsøkning. Økning i faste 
kostnader må balanseres i forhold til øvrig drift. Tidligere organisering la opp til at den enkelte vaktmester 
hadde oppfølging av budsjett på sitt ansvar. Det ligger ingen budsjettreserver inne og ny organisering 
legger opp til at midler til bygningsvedlikehold samles et sted. Konsekvensene er som tidligere år, at det 
ikke er midler til ekstraordinære kostnader og bygningsutvikling. Disse kostnadene må tas innenfor 
investeringsmidler. Alternativet er at de føres på ordinær drift, og ordinært bygningsvedlikehold må 
nedprioriteres. 
 
I tillegg til ny organisering vil også IK-BYGG, som er et nytt internkontrollsystem, implementeres i 2016. 
Systemet utfordrer oss på rolleavklaringer. Kommunestyret, som øverste organ, er eier av bygningsmassen. 
Administrasjonen skal utarbeide egen sak knyttet til strategier for bygningsmassen og vedlikeholdsnivå. 
Dette skal danne grunnlaget for prioriteringene framover. 
 
Medarbeidere 
Virksomhetsleder på bolig og eiendom gikk av med pensjon 1. september og ansvarsområdet er ivaretatt av 
kommunalsjefen. Det har vært marginale endringer i forhold til bemanning innenfor området. 
Vedlikeholdsavdelingen ble styrket med et årsverk fra sommeren 2015. Dette hadde sammenheng med at 
det var mye bruk av innleid kapasitet i tillegg til at ansvarlig på vedlikeholdsavdelingen i større grad måtte 
ivareta tilrettelegging. Finansiering dekkes av redusert innleid ressurs og ivaretar behovet for to arbeidslag 
på vedlikehold. 
 
Vi jobber mye med oppfølging av sykefravær. Vi har i liten grad tilbakemeldinger på at sykefraværet er 
knyttet til arbeidsplassen/arbeidsoppgaver, noe som kunne vært en årsak med det krevende halvåret vi har 
bak oss. Vi har dukket ned i tallene og det er 14 medarbeidere som har fravær på over en måned 
sammenhengende. Dette utgjør ikke 20 % av medarbeiderne fordi det også omfatter deltidsstillinger. Av 
disse, har 7 medarbeidere fravær over 3 måneder sammenhengende. 
 
Sykefraværet har i gjennom året vært på 9,82 % i 1. tertial, 14,78 % i 2. tertial, og 9,84 % i 3. tertial. Totalt 
11,45 % for året.  Dette er for høyt, i tillegg er det ressurskrevende å administrere innkalling av vikarer, 
sørge for tilfredsstillende tjenestenivå og i en del stillinger brukes ikke vikarer og planlagte arbeidsoppgaver 
må utsettes. Ny organisering legger til rette for tettere oppfølging av medarbeidere og vi håper på at vi kan 
se resultater i forhold til korttidsfraværet i 2016. 
 
Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


- Administrativt personell 3,00 4,00 4,00         


- Vaktmestere 7,50 7,50 7,50         


- Renholdere 24,73 24,73 24,73         


- Vedlikeholdsarbeider 2,50 2,50 2,50         


Årsverk totalt 37,73 38,73 38,73 38,82 39,69 40,19   


Midlertidige årsverk (type) **) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Varighet (fra - til) Årsak Finansiering 


- Engasjement 
    


3 3       


Sum midlertidige årsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0       


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


Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Sykefravær i prosent 9,50 6,80 6,60   5,31 11,45 


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


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Tilpasset 


omsorgs-


tilbud 


Det er etablert 


tjenester iht 


omsorgstrappen 


Bidra i planlegging av 20 nye 


omsorgsboliger 


Skisseprosjekt 


Gråbeinstigen politisk 


forankret  


Gjenstår tilpassing av prosjekt 


til detaljregulering og innspill 


fra styringsgruppa 


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


Tidlig innsats 


og fore-


byggende 


arbeid 


 
Mikrofilmmåling 


radonforekomster på skolene. 


(Måling foretatt i 2014 for 


barnehagene) 


Skolene Maura, 


Preståsen og Kringler 


Slattum 


 


Delvis oppfylt, skal innarbeides 


i IK-BYGG 


Tilstrekkelig 


kvalitet 


Drifte, 


vedlikeholde og 


oppgradere 


formålsbyggene 


innen området 


Gjennomføre vedtatte tiltak i 


forhold til prosjekt 


HMS/Bygningsutvikling 


I henhold til liste 


 


Delvis gjennomført. Midlene 


avsatt bestemmer antall tiltak 


Utarbeide tilstandsanalyser på 


klimaskallet for 


formålsbyggene 


Etablere plan og 


finansieringsforslag 


Implementeres i IK BYGG, 


gjennomført med unntak av 


utleieboliger 


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


Bedret 


folkehelse-


profil 


Drifte, 


vedlikeholde og 


oppgradere 


kommunale 


utleieboliger 


Elektronisk radonmåling på 


kommunale boliger ved 


leieboerbytte 


Ved alle endringer 


 


Ivaretatt 


Fortsette oppgradering av 


boligmassen 


Vurdering ved alle 


endringer 


Ikke igangsatt utskifting, men 


nye enheter har høy standard 


og er universelt utformet 


Sikre tilstrekkelig 


antall 


utleieboliger i 


henhold til 


boligsosial 


handlingsplan 


Etablere boligtjenesten 


Gjennomgang av 


boligmassen med 


hensyn på behov 


 


Ikke igangsatt 


Etablere rutiner i 


forhold til 


støttetjenestene 


 


Ingen endring, deltar i 


koordinerende enhet. 


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


Optimal 


utnyttelse av 


sosial og 


teknisk 


infrastruktur 


Lave 


enhetskostnader 


Fortsette fokus på ENØK tiltak 
Tiltak i henhold til 


liste 


Delvis gjennomført 


Måloppnåelse i forhold til 


energi- og klimaplanen 


Energioppfølging med 


status på 


gjennomførte tiltak. 


8-10 % reduksjon, måltall er 20 


%, delvis oppnådd 


Investering Sikre medvirkning fra 


brukergrupper Oppdatere 


byggereglement 


 


Gjennomført 


Universell utforming og 


sambruk fra flere brukergrupper 


 


Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse 


God 


økonomi-


styring av 


tjenestene 


 


Avvik i forhold til 


budsjett (+ 


mindre-forbruk /- 


merforbruk) 


Avvik på mindreforbruk mer 


enn  2 % og merforbruk på mer 


enn - 0,3 % på områdene 


innebærer korrigerende tiltak 


Mellom 2,0 og - 0,3 


% 


Delvis gjennomført 


Innkjøp - Øke 


lojalitet til 


inngåtte avtaler 


Andel kjøp foretatt med 


avtalepartnere i % av totale kjøp 


65 % Fokusområde 


Innføre e-handel 
Delvis gjennomført 


Effektiviserings-


krav 


Forbedret enhetskostnad i 


tjenesteprofilen på områder som 


ligger høyt - KOSTRA 


 


 


Gjennomgang av tjenestenivå 
Finansiere 


vaktmestervakt 


Ikke gjennomført 


Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere 


God ledelse 


Arbeidsgiver-


strategien 


implementert 


Tilby medarbeidersamtale til 


alle i virksomheten 
100 % 


Delvis gjennomført 


Godt med-


arbeiderskap 


IA-planer i alle 


virksomheter 


Følge opp IA-planen for 


virksomheten 


Gjennomføre tiltak i 


lokal IA-plan 


Gjennomført, men trenger 


oppdatering 


Nærvær Øke nærværs% med 2 %-poeng i løpet av 


planperioden 
 


Ikke gjennomført 
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11.4 Ansvar 63000 Forvaltning 
Område forvaltning dekker bygge- og delesaksbehandling, plan og regulering, oppmålingsvirksomhet, kart, 
kommunal skog, landbrukskontor og vilt- og fiskeforvaltning. 
 
Økonomi 


 
 
Virksomheten har en betydelig økning i inntektene, også i år. Høyt aktivitetsnivå i saker som omhandler 
oppmålingsforretninger, byggesaker og plansaker er hovedårsaken til dette. Med lovendringer og 
forenklinger i byggesaker fra 1. juli 2015 trodde vi at byggesakene skulle være stabilt høye, men disse har 
også økt noe. Behandling av reguleringsplaner har også nådd et høyt antall, med 14 sluttbehandlinger i 
2015. Til sammenligning var det 2 planer som ble sluttbehandlet i 2014. 
 
Utgiftsnivået er i forhold til budsjett. Noe av utgiftene for 2015 har vært behov for innleie av arbeid på kart 
og oppmåling, samt på planavdelingen på grunn av stor saksmengde og sykefravær.  
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
 
Plan: 


 Hatt 14 oppstartsmøter for detaljreguleringsplaner. Det er varslet oppstart for 15 planer, 11 
detaljreguleringsplaner og 1 områdeplan er sendt på høring og offentligettersyn, 13 detaljregulerings-
planer er vedtatt og det er vedtatt 1 områdeplan.  


 Det er behandlet og fastsatt 1 planprogram (detaljregulering), og det er vedtatt 4 mindre endringer av 
reguleringsplaner. 


 Planavdelingen har ellers vært medvirkende i utarbeidelse av kulturminneplan, felles reguleringsplaner 
på tvers av kommunegrenser og dispensasjonssaker. Per 31.12.2015 var det 25 igangsatte/ påbegynte 
reguleringsplaner i Nannestad.  


 
Utfordringen til planavdelingen har vært å ha kapasitet nok til alle planene som har vært til sluttbehandling. 
Det har vært en stor ekstrabelastning for avdelingen med så høy aktivitet i 2015, men allikevel har det kun 
vært behov for innleie av arbeidskraft i to av sakene. Forsterkning av ansatte ved avdelingen startet opp i 
september. 
 
Byggesak: 


 208 byggesaker er behandlet. Dette fordeler seg som 23 rammesøknader, 103 ett-trinnssøknader og 82 
søknader uten ansvarsrett. Ingen av sakene har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid. 


 34 delingssaker er behandlet. 
 
Utfordringen til byggesaksavdelingen har vært mange saker gjennom hele året, og høyt arbeidspress under 
tid med høyest byggeaktivitet. En ny byggesaksbehandler kom på plass i løpet av året, og avdelingen er 
komplett i forhold til kompetanse og i henhold til lønnsbudsjett.  


Forvaltning (63000-63050)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 8 451 683 8 028 000 8 208 000 103,0 % -243 683 7 954 569


Andre utgifter 3 599 427 2 370 000 3 795 000 94,8 % 195 573 3 200 721


Sum utgifter 12 051 109 10 398 000 12 003 000 100,4 % -48 109 11 155 290


Sum driftsinntekter -8 938 891 -3 549 000 -4 608 000 194,0 % 4 330 891 -5 671 551


Finansieringsinnt. -125 692 -4 000 -43 000 292,3 % 82 692 -181 689


Finansieringsutg. 2 126 260 57 000 38 000 5595,4 % -2 088 260 608 975


5 112 786 6 902 000 7 390 000 69,2 % 2 277 214 5 911 026
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Avdelingen overholder alle saksbehandlingsfrister og har et godt rykte blant utbyggere, men dette kan 
trues dersom det ikke tilføres ytterligere ressurser i 2016 for å ta hånd om trykket av byggeaktivitet. 
 
Kart og oppmåling: 


 Det er registrert 80 nye matrikkelenheter.  


 9 saker om arealoverføring er behandlet, 9 seksjoneringer er gjennomført og 4 festeeiendommer er 
innløst.  


 Det er satt ut grenser på tilsammen 76 tomter på ulike boligfelt. 


 Arbeid med registreringer i matrikkelen, adressevedtak og adresseendringer 


 1 stilling har hele året vært involvert i implementeringen av vannforskriften. 
 
Landbruk/skog: 


 35 hogstmeldinger innenfor marka er behandlet, og 28 av dem er befart. 


 20 søknader om tilskudd til skogkulturtiltak er behandlet og 194 000 kroner utbetalt. 


 Det er kommet inn 23 søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og innvilget  
1 101 557 kroner i lokale tilskudd. 


 Det er kommet inn 7 søknader om drenering av jordbruksjord og innvilget 346 975 kroner i lokale 
tilskudd.  


 Det er behandlet 121 søknader om Regionalt miljøprogram (jordbruk) med utbetaling på 5,9 mill. 
kroner.  


 Det er behandlet til sammen 194 søknader om produksjonstilskudd (jordbruk) med utbetaling på 28,9 
mill. kroner.  


 Det er avholdt ett frokostmøte for gårdbrukere der tema var drenering, regionalt miljøprogram, 
produksjonstilskudd, m.m. 


 4 søknader om bruk av slam  


 2 søknader om tilskudd til organisert beitebruk 


 1 søknad om investeringer i beitefelt 


 1 søknad om tilskudd til etablererstipend til bygdenæringer – Innovasjon Norge har innvilget 140 000 
kroner. 


 5 søknader om tilskudd til tradisjonelt jord- og hagebruk – Innovasjon Norge har innvilget 
2 850 000 kroner. 


 4 søknader om rentestøtte – tradisjonelt landbruk – Innovasjon Norge  


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


 2 søknader om konsesjon og 175 egenerklæringer om konsesjonsfrihet.  


 1 søknad om konsesjon – boplikt fritak/utsettelse 


 1 søknad om nydyrking  


 1 søknad om erstatning ved avlingssvikt 


 1 sak vedrørende driveplikt, jordloven § 8 


 Landbrukskontoret har deltatt i arbeidet med fordeling av tilskudd på 500 000 kroner til oppfølging av 
det utvalgte kulturlandskapet Øya – Nordre Eik, totalt 11 søknader, i samarbeid med Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus. 


 Folkehelse/Inn på tunet – deltatt i arbeidet for partnerskap om folkehelse, med ansvar for inn på Tunet 
 
Medarbeidere 
Planavdelingen ble i år styrket med 0,6 årsverk. Dette for å kunne ta unna den pågangen som har kommet i 
forhold til plansaker. Av disse 3,6 årsverkene, så er 0,5 av dem forbeholdt fisk- og viltforvaltning, slik at det 
totalt sett er ca. 3 årsverk på planavdelingen per nå. Her vil det for øvrig skje noen endringer i løpet av 
2016.  
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Ellers er antall ansatte stabilt, og det er lite turnover i virksomheten. Utdannings- og erfaringsnivået er høyt 
i virksomheten, og dette gjenspeiler seg i et godt fagmiljø hvor mange synes å trives. Sykefraværet totalt 
sett for 2015 er høyt, men dette skyldes i hovedsak noen få sykemeldinger som gjør stort utslag på få 
personer totalt sett.  
 
Faste årsverk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vedtak *) 


- Byggesak 2,00 2,00 2,00   2,7   2,7   


- Oppmåling 1,00 1,00 1,00    0,8  0,8   


- Kart 1,00 1,00 1,00    1,0  1,0   


- Landbruk 3,00 2,00 2,00    2,5  2,5   


- Plan 2,00 3,00 3,00    3,0  3,6   


- Leder forvaltning   1,00 1,00    1,0 1,0    


Årsverk totalt 9,00 10,00 10,00 9,37 11,00 11,60   


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


Sykefravær i prosent 2010 2011 2012 2013*) 2014 2015 


Sykefravær i prosent 1,60 8,30 4,70   5,60 7,22 


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


KOSTRA 


 
 
Tallene for forvaltning viser at vi ligger lavt i forhold til Akershus og flere av nabokommunene når det 
gjelder bygge- og delesaksbehandling og kart og oppmåling. For plansaksbehandling har vi for 2015 en 
nokså kraftig økning. Dette skyldes i hovedsak en økning på 0,6 stilling fra høsten 2015, samt noe utgifter til 
innleie. 2015 var et rekordår hva gjelder sluttbehandlinger innenfor planavdelingen. I forhold til 
gjennomsnittstall for Akershus så ligger vi ikke mye over, og vi ligger under Ullensaker.  
 
For byggesak så ligger vi nesten lavest av alle de andre kommunene på Øvre Romerike, samt godt under 
gjennomsnittet for Akershus. Byggesaksavdelingen er effektiv og jobber til selvkost. For kart og oppmåling 
så ligger vi rett i underkant av snittet for Akershus, og ellers i det lavere sjiktet blant de andre kommunene 
på Øvre Romerike. I forhold til landbruk har vi lave enhetskostnader sammenlignet med Ullensaker og Nes.  
 
Resultat- og måloppnåelse 


Strategiske 


utfordringer 


Arbeidsmål Delmål/måleparameter 2015 Mål 2015 Status 


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


Tilpasset 


omsorgstilbud 


 


Variert 


boligutvikling 


med både 


familievennlige 


tomter og 


sentrumsnære 


leiligheter 


Følge krav om universell utforming Alle saker Følges 


Arbeide for arealeffektiv utbygging i sentrale 


områder 
 


 


 


 


Følges 


 


0234


Gjerdrum


0235


Ullensaker


0236


Nes


0237


Eidsvoll


0239


Hurdal


EKA02


Akershus


EKG07


Kostragr. 07


2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015


Brutto driftsutgifter til  plansaksbehandling


per innbygger          177          219 287 207 324 138 167 1 384 262 212


Brutto driftsutgifter til  bygge-, delesaksbeh.


og seksjonering per innbygger 142 265 234 414 297 226 278 367 284 266


Brutto driftsutgifter til  kart og oppmåling


per innbygger 134 170 172 137 148 168 207 338 180 209


Korrigerte brutto driftsutgifter til


landbruksforvaltning og landbruksbasert 


næringsutvikling       1 365       1 993 2 012 0 3 325 4 602 2 010 820              -                     -   


Jordbruksbedrifter          152          143 141 66 205 341 176 60              -                     -   


Produktivt skogareal, dekar  232 553  232 194 232 194 44 596 113 121 397 017 275 772 222 957              -                     -   


Jordbruksareal i  drift, dekar     48 220     47 396 47 829 25 183 83 302 133 066 50 016 7 625              -                     -   


Forvaltning, KOSTRA


0238


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


Tidlig innsats og 


forebyggende 


arbeid 


Legge til rette for gode boforhold ved å sørge for at reguleringsplaner inneholder 


hensiktsmessige områder og bestemmelser som regulerer grøntarealer, 


uteoppholdsareal, lekeplasser og trafikksikkerhet 


 


 Følge kommuneplanens bestemmelser om krav 


til disse arealene 


Alle plan- og 


byggesaker 


Dispensasjoner 


forekommer 


Følge trafikksikkerhetsplanen Alle saker Følges 


 Unngå dispensasjoner i saker som omhandler 


disse bestemmelsene 


0 slike 


disp.saker 


 


Tilstrekkelig 


kvalitet 
 


Påse at alle utbyggere får informasjon om 


kommuneplanens bestemmelser og innarbeider 


disse i sine planforslag som sendes kommunen 


Alle plansaker Følges 


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


Bedret 


folkehelseprofil 


Gode 


grøntarealer 


Følge krav til grøntarealer som er satt i 


kommuneplanen 
Alle planer 


Følges 


Ivareta 


nærfriluftslivomr


åder 


Sørge for at nærfriluftslivområdene ivaretas 


med de hensynssoner som ligger i 


kommuneplanen.  


 


Følges 


Redusert fore-


komst av livs-


stilsrelaterte 


sykdommer 


Følge krav til 


gang- og 


sykkelveier 


Innarbeide de krav som stilles til gang- og 


sykkelveger i kommuneplanens 


rekkefølgebestemmelser, reguleringsplaner og 


trafikksikkerhetsplan. Unngå dispensasjoner i 


størst mulig grad.  


Alle planer. 


4> disp. 


Innenfor 


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


Arealeffektiv 


utbygging i 


sentrale 


områder 


Utarbeide 


områdeplan for 


nye områder i 


Nannestad 


sentrum 


Styre utbygging mot avsatte arealer og mot 


tettstedene. Unngå dispensasjoner i størst mulig 


grad. 


 


Følges 


Strategisk mål 5: Sunn økonomi og god ressursutnyttelse  


Forbedre 


økonomisk 


handlingsrom 


Netto driftsresultat i % av samlede driftsinntekter (resultatgrad)  0,7 
  


Redusere KOSTRA-parameter "Netto lånegjeld i kr pr. innbygger 


ekskl pensjonsforpliktelse" 
100 


 


God økonomi-


styring av 


tjenestene 


Avvik i forhold 


til budsjett (+ 


mindre-forbruk 


/- merforbruk) 


Avvik på mindreforbruk mer enn 3 % og 


merforbruk på mer enn - 1 % på områdene 


innebærer korrigerende tiltak 


Mellom 3,0 


og 1 % 


God kontroll 


innenfor mer- og 


mindreforbruk 


KOSTRA 
Kostnad per enhet Ihht budsjett  


Dekningsgrad Som planlagt  


Selvkost 
Evaluere selvkost på alle områder i samarbeid 


med Momentum 
 


Følger lovpålagte 


krav 


Følge lovpålagte 


frister og egen 


internkontroll 


Følge lovpålagte frister for saksbehandlingstid  Følges 


Tilstrekkelig 


kvalitet 


Benytte rutinebeskrivelser og sjekklister før 


vedtak fattes 
Alle vedtak 


Følges 


Rutinebeskrivelser, sjekklister og maler 


oppdateres gjennom internkontrollarbeid 
Jevnlig 


Følges 


Strategisk mål 6: Motiverte medarbeidere  


God ledelse 
Arbeidsgiverstrat


egi implementert 
Medarbeidersamtale tilbys alle i virksomheten 100 % 


Gjennomført 


  
Ledelse i samsvar med lederkravene, herunder 


økonomisk kontroll og følge budsjett 
 


Følges 


Godt med-


arbeiderskap 
IA-plan Følge opp mål og tiltak i IA-planen Alle 


IA-plan følges 


 
Kompetanseutvi


kling 


Gi kurs og etterutdanning etter ønske og 


innenfor budsjett 
 


Følges 


Nærvær 
Opprettholde en høy nærværsprosent < 96 


Noe lavere grunnet 


enkelte 


langtidsfravær 


 Ved arbeidsfravær på tredje dagen ringes medarbeider opp av leder Alle tilfeller Følges 


 Leder kan inngå egne avtaler med medarbeidere for å øke 


nærværsprosenten, utover kravene til oppfølgingsplan fra NAV. 
Ved behov 


Følges, og egne 


avtaler er inngått 
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11.5 Ansvar 65000 Brann, redning og feiing 
Oppgavene innenfor ansvarsområdet ivaretas av Øvre Romerike brann og redning IKS. Fakturering av feie-
og tilsynsgebyr ivaretas av kommunen. 
 
Økonomi 


 
 
Andelen knyttet til gebyrforvaltning er økt i tråd med oppgavene. Det er en del henvendelser knyttet til 
behovsprøvd feiing. Feiervesenet vurderer utfra fyringsmønster og mengde med sot hvor ofte de skal feie. 
I enkelte tilfeller kommer feier kun en gang i løpet av fire år, og feiegebyret faktureres hvert år.  
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Gebyrutviklingen fra 2014 til 2015 var høy for å dekke opp underskudd i selvkostfondet. Gebyrnivået fra 
2015 videreføres inn i 2016, og vi antar at vi fra 2017/2018 kan redusere gebyrene noe, hvis prisutviklingen 
på tjenesten utvikler seg i tråd med normal prisvekst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  


Brann, redning og feiing (65000)
Regnskap 


2015


Budsjett 


2015


Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 81 403 32 000 32 000 254,4 % -49 403 30 856


Andre utgifter 9 162 872 9 185 000 9 162 000 100,0 % -872 9 213 835


Sum utgifter 9 244 275 9 217 000 9 194 000 100,5 % -50 275 9 244 691


Sum driftsinntekter -2 223 979 -2 253 000 -2 253 000 98,7 % -29 021 -1 844 346


Finansieringsinnt. 0 0 0 0 0


Finansieringsutg. 4 959 185 000 180 000 2,8 % 175 041 6 935


7 025 255 7 149 000 7 121 000 98,7 % 95 745 7 407 281
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12 Overføringer til trossamfunn 
 
Ansvarsområdet omfatter overføring av driftstilskudd til Nannestad kirkelige fellesråd og til andre 
trossamfunn. Kirkelig Fellesråd er formelt adskilt fra den kommunale virksomhet, men etter endringene i 
kirkeloven og gravferdsloven som trådte i kraft fra 1.1.1998 skal kommunen fortsatt bevilge midler til å 
dekke utgifter til drift, vedlikehold og investeringer, jfr. kirkelovens § 15. Videre skal kommunen yte 
tilskudd til andre trossamfunn, jfr. lov om trudomssamfunn og ymist anna (lov 13.6.1969 nr. 25) § 19. 
 
Økonomi 


 
 
I 2015 ble Nannestad kirkelige fellesråd tildelt 5,7 mill. kroner til drift, og 500 000 kroner til vedlikehold av 
kirkebygg. I tillegg ble det satt av 600 000 kroner som skal dekke tilskudd til medlemmer i andre 
trossamfunn. Videre ble det over investeringsbudsjettet bevilget drøyt 1,5 mill. kroner. 
 
Resultatregnskapet for Nannestad kirkelige fellesråd for 2015 viser et mindreforbruk på ca. 180 000 kroner. 
Dette skyldes i hovedsak kostnadsbesparelse ved mindrebelastning av  pensjon fra KLP og økning  av 
inntekter på festeavgifter i forhold til budsjett. Mindreforbruket for 2015 avsettes til disposisjonsfond. 
Disposisjonsfondet per utgangen av 2015 er på ca. 360 000 kroner. 
 
Investeringsregnskapet viser et mindreforbruk på drøyt 270 000 kroner. Dette avsetts til bruk i 2016, i det 
alt vesentlige til bruk ved Holter kapell.    
 
Status for sentrale utfordringer og tiltak 
Drift: Kalking utvendig av Nannestad kirke ble ferdigstilt i løpet av oktober 2015. 
 
Investering: Planlegging av utvidelse og restaurering av kapellet ved Holter kirke er godt i gang. Etter 
anbudskonkurranse i sommer kom det inn kun ett anbud. Dette var langt over det vi har budsjettrammer 
til. Derfor ble konkurransen avlyst, noe det var tatt forbehold om i anbudsdokumentet. Planene revurderes 
med tanke på kostnadsbesparelser i løpet av vinter 2015/2016, og anbudsforespørsel sendes ut på nytt.  
 
Nytt kjølerom for bårer i toalett/lagerbygg ble ferdigstilt i desember.  
 
Det eksisterende kapellrommet planlegges til benyttelse som livssynsnøytralt rom. Etter søknad har 
Akershus fylkeskommune gitt tilskudd til dette.   
 
Medarbeidere 
Antall årsverk i 2015 utgjorde 9,8 stillinger. Arbeidsmiljøet anses som godt, og sykefraværet for 2015 ble på 
2,0 %. 
 
 


Trossamfunn (55000)
Regnskap 


2015


Budsjett 2015 Justert budsj. 


2015


Pst 2015 Avvik 2015 Regnskap 


2014


Resultat


Lønn 0 0 0 0,0 % 0 0


Andre utgifter 7 566 147 6 800 000 7 197 000 105,1 % -369 146 7 051 872


Sum utgifter 7 566 147 6 800 000 7 197 000 105,1 % -369 146 7 051 872


Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0


Finansieringsinnt. -259 000 0 -259 000 100,0 % 0 -44 001


Finansieringsutg. 0 0 0 0 0


7 307 147 6 800 000 6 938 000 105,3 % -369 146 7 007 871








Pågående og prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekter for alle 


kommunene på Romerike: 


 Kriterier for tildeling av sykehjemsplass 


 Samhandlingsreformen og institusjonstjenesten 


 Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole 


 Enkeltvedtak/oppfølging av planer/beredskap 


 Tjenesten for funksjonshemmede og hjemmetjenesten 


 Sykefravær 


 Kommunens styrings- og kontrollsystem 


 Revisjon av IKT 


 Rus og psykiatri 


 Vedlikehold kommunale bygg 


 Samhandlingsreformen 


 Internkontroll 


 Kommunens arbeid inn mot forebygging og helsefremmende arbeid mot yngre 


 Offentlige anskaffelser 


 Tilskudd barnehager 


 Pleie og omsorg i lys av samhandlingsreformen 


 Psykisk helse og rus 


 IKT, informasjonssikkerhet i Lørenskog kommune 


 Driftskostnadene innen eiendomsdrift 


 Sykehjem (tildeling og kapasitet) 


 Internkontroll i hjemmetjenester 


 Vedlikehold av kommunale bygg 


 Bosetting og introduksjonsordning for flyktninger. 


 Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold 


 Kommunens styrings- og kontrollsystem 


 Oppfølging av politiske vedtak 


 Korttidsopphold i institusjon – tildelingspraksis og internkontroll 


 Hjemmesykepleie – internkontroll, dokumentasjon og kvalitet 


 Krogstad Miljøpark AS 


 Byggeprosjekter – styring og kontroll med byggeprosjekter 


 Beredskap (samfunnssikkerhet og beredskap) 


 








 
 


 


KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE 


 


 


Til kommunestyret i Nannestad kommune   21.4.2016 


 


 


Kontrollutvalgets uttalelse til Nannestad kommunes årsregnskap for 2015 
 


I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 § 7 skal kontrollutvalget etter 


fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas 


av kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være forvaltnings- og økonomiutvalget i hende 


tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.   


 


Kontrollutvalget har i sitt møte 21. april avgitt følgende uttalelse til Nannestad kommunes 


årsregnskap for 2015. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  


 Nannestad kommunes årsregnskap og årsberetning for 2015. 


 Revisjonsberetning for Nannestad kommunes regnskap for 2015. 


I tillegg har rådmannen presentert kommunes årsregnskap og årsberetning, og redegjort for 


hvordan revisjonsbrev nr. 3 er fulgt opp. Oppdragsansvarlig revisor har presentert 


revisjonsberetningen og arbeidet med regnskapsrevisjonen.  


 


Avleggelsen av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er gjort til rett tid og i 


samsvar med lover og forskrifter. 


 


Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg § 8, påsett at det ikke foreligger åpne 


revisjonsmerknader ved årsskiftet. 


 


Kontrollutvalget konstaterer at Nannestad kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig 


mindreforbruk på kr. 13,3 mill. kroner. Netto driftsresultat var på 32,7 mill. kroner og utgjør 


4,2 % av kommunens brutto driftsinntekter. Dette er over Fylkesmannens anbefaling som sier 


at netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3 % av driftsinntektene. Driftsresultatet bør over 


tid ligge mellom 3 og 5 %. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på både 


inntekts- og utgiftssiden.  


 


Kontrollutvalget konstaterer at kommunens økonomi er sårbar ovenfor rente endringer. Ved 


utgangen av 2015 utgjorde netto renter og avdrag i prosent av driftsinntekter 5,9 %, og dette i 


et år hvor kommunen har betalt minimum avdrag og rentenivå er rekordlavt. Kommunens 


høye gjeld utgjør en sterkt begrensende faktor for kommunens økonomiske handlefrihet. 


Nannestad kommune har over tid vært blant kommunene i Akershus med høyest lånegjeld, 


regnet både per innbygger og som andel av sum driftsinntekter.  


 


I henhold til kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen «redegjøres for tiltak som er 


iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk 


standard i virksomheten.» Det er redegjort for dette i beretningen. 


 


Det vises til årsrapporten for hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2015, samt 


utfyllende rapportering på fokusområder og måloppnåelse innenfor tjenesteområdene. 
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Saksopplysninger 
Plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet i kontrollutvalget den 28. november 2012, og i 


kommunestyret den 12. februar 2013. Planen skal revideres i 2014. Utvalget er delegert myndighet 


til å foreta endringer i planen i perioden. 


 


Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon bygger på overordnet analyse fra 2012. Analysen er foretatt 


ut i fra tall og opplysninger fra 2011, og det kan ha skjedd en del endringer frem til i dag. Det kan i 


tillegg ha skjedd endringer når det gjelder vurdering av risiko og vesentlighet som gjør at det er 


andre områder som er mer aktuelle for forvaltningsrevisjon. Utvalget bør derfor vurdere om det er 


andre områder enn de som står i planen som er mer aktuelle i dag. 


 


Et nytt felles revisjonsselskap for alle Romerikes kommuner kan gi nye muligheter, men også 


endrede rammebetingelser for den enkelte kommune. De ressurser den enkelte kommune har til 


forvaltningsrevisjon må ses i sammenheng med det tilskudd den enkelte kommune yter til 


revisjonsordningen. Felles forvaltningsrevisjonsprosjekter for alle Romerikes kommuner synes 


mindre aktuelt. Det betyr imidlertid ikke at man kan ha de samme prosjektene i flere kommuner. Det 


kan være ressursbesparende å ha prosjekter som andre kommuner har hatt eller skal ha. 


 


I gjeldende plan er det 4 prioriterte områder for felles forvaltningsrevisjonsprosjekter. Disse er: 


 Sykefravær og tjenestekvalitet 


 Kompetanse i tjenestene 


 Nye IKT-løsninger 


 Internkontroll 


 


Sykefravær og tjenestekvalitet og kompetanse i tjenestene er gjennomført. 


 


Når det gjelder nye IKT-løsninger pågår implementeringen av disse. Det nye lønn/HR-systemet er 


ikke fullt ut implementert og e-handelsprosjektet er i en tidlig fase. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt 


synes derfor uaktuelt nå og kan vurderes i forhold til neste periode. Internkontroll er et stort område 


og må avgrenses nærmere dersom utvalget velger dette. 


 


Kontrollutvalget bør vurdere om man fortsatt ønsker å gjennomføre de to gjenværende prosjektene 


som har vært planlagte fellesprosjekter i de tidligere ØRRD-kommunene eller i stedet velge nye 


områder. 


 







 


 


Kontrollutvalget i Nannestad kommune 


 


 


___________________________________________________________________________ 


 


2 


I planen er også følgende mulige områder oppgitt som aktuelle for Nannestad: 


 Samhandlingsreformen 


 Vedlikehold kommunale bygg 


 Tilskudd barnehager 


 Folkehelse  


 NAV 


 Sykehjem 


 Omsorgs- og demensplan 2015 


 Tilpasset opplæring 


 Rus 


 Avlasting og bo- og pleieforhold 


 


Dersom kontrollutvalget ønsker å bevege seg noe bort fra fellesprosjekter til prosjekter som er mer 


tilpasset den enkelte kommune må det legges større vekt på prosjektplandialogen. 


Prosjektplandialogen er den avklaring som skjer i kontrollutvalget for å klargjøre formålet og 


rammene for undersøkelsen og vinklingen på prosjektet. En måte å gjøre dette på er at utvalget gir 


signaler til revisjonen om hva man ønsker når man velger neste prosjekt. På bakgrunn av dette 


utarbeider revisjonen en prosjektplan som blir å behandle i neste møte. 


 


Den reviderte plan vil gjelde frem til ny plan foreligger høsten 2016. ROKUS vil utarbeide 


overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon, noe revisjonen gjorde tidligere. Det kan derfor 


være hensiktsmessig å velge flere områder, ut i fra dette tidsperspektivet. 


 


De områder andre kommuner har hatt eller har bestilt forvaltningsrevisjon på som sammenfaller med 


prioriterte områder i Nannestad er: 


 Samhandlingsreformen 


 Rus og psykiatri 


 


Det legges opp til å drøfte en prioritering av prosjekter ut planperioden 2014 – 2016 i denne saken. 


 


 


 


Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 


2016: 


1.  


2.  


 


 


Kontrollutvalgets behandling 


Kontrollutvalget drøftet prioriteringer av prosjekter ut planperioden 2014-2016. 
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Kontrollutvalgets vedtak 


Kontrollutvalget vedtar følgende prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2014 - 


2016: 


1. Sykehjem (tildeling og kapasitet) 


2. Internkontroll i hjemmetjenester 


3. Rus og psykiatri 


4. Vedlikehold av kommunale bygg 


Sign. 
 


 


Utskrift 
Romerike Revisjon IKS 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








 


 


 


 


  
Kontrollutvalget skal påse at det føres 


kontroll med at den økonomiske 


forvaltning foregår i samsvar med 


gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 


det blir gjennomført systematiske 


vurderinger av økonomi, produktivitet, 


måloppnåelse og virkninger ut fra 


kommunestyrets vedtak og 


forutsetninger. 


Utkast til 


Overordnet 


analyse 2017 


- 2020 
Kontrollutvalget i Nannestad 


kommune 


Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Innledning 
En viktig oppgave for kontrollutvalget er å sørge for at det blir gjennomført 


forvaltningsrevisjon. For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante prosjektene, 


skal kontrollutvalget utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Som grunnlag for å utarbeide 


en god plan gjennomfører kontrollutvalget en overordnet analyse av kommunens 


virksomhet. 


Hensikten med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon om 


kommunens virksomhetsområder, slik at det er mulig for kontrollutvalget å prioritere 


arbeidet med forvaltningsrevisjon. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder 


det er knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å 


undersøke. Den overordnede analysen og arbeidet med å utarbeide planen er viktig for at 


kontrollutvalget skal bli kjent med kommunens virksomhetsområder. Arbeidet er således 


med på å gi kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta 


kontrollansvaret sitt. 


Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av forvaltningsrevisjoner. 


Analysen identifiserer langt flere risikoområder enn det kontrollutvalget har ressurser til å 


gjennomføre forvaltningsrevisjon av. Analysen brukes dermed til å lage en helhetlig plan for 


kontroll og tilsyn i Nannestad kommune, og oppsummerer et bredt spekter av 


kontrollaktiviteter. Dette kan være å invitere rådmannen til å holde en orientering for 


kontrollutvalget og gjennomføre virksomhetsbesøk.  


I tillegg til at overordnede analyse er viktig som grunnlag for utvalgets kontrollaktiviteter, 


kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. Analysen gir en god oversikt over 


de viktigste virksomhetsområdene til kommunene med identifikasjon av de største risikoene 


innenfor hvert område. Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen 


og kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede analyse 


kan gi innspill til kommunens administrasjon når det gjelder internkontrollarbeidet. 


Kontrollutvalget har vært aktivt involvert i prosessen, ikke minst når det gjelder vurdering og 


prioritering av kontrollaktiviteter som skal gjennomføres i planperioden. Planen skal legges 


fram for kommunestyret, og gir dermed også kommunestyremedlemmene viktig 


informasjon om, og oversikt over kontrollutvalgets arbeid.  


Det er kontrollutvalgets sekretariat som har utført analysen og laget utkast til plan for 


forvaltningsrevisjon.   


Begreper og overordnede perspektiver  


Det er ingen konkrete krav til hvordan den overordnede analysen skal gjennomføres, utover 


at den skal baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet. Med risiko menes i denne 


sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak 


og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Risiko må vurderes innenfor 


alle kommunens tjenesteområder. Formålet med analysen vil derfor være å avdekke 


mangler og svakheter som fører til avvik innenfor kommunens virksomhetsområder. 
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For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik, 


må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes ingen 


objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor skjønnsmessig 


vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og avgjøre hvilke områder de mener det er 


mest vesentlig å undersøke. Prioriteringene danner grunnlag for å utarbeide en plan for 


forvaltningsrevisjon. 


Selve begrepet overordnet analyse indikerer at analysen må ta utgangspunkt i kommunens 


virksomhet på et overordnet plan. Med utgangspunkt i kommuneloven § 1 kan kommunens 


virksomhet fra et overordnet perspektiv deles inn i følgende tre kategorier:  


 Legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre 


 Stå for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale 


fellesinteresser  


 Bidra til bærekraftig utvikling 


 Legge til rette for tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. 


 


Disse fire forhold kan være et utgangspunkt for vurderinger av risiko/trusler og vesentlighet. 


I hvor stor grad kommunen er i stand til å utføre primærfunksjonene, redusere risiko og 


dermed kunne motstå trusler avgjøres av kommunens evne til styring, organisering og 


ledelse, rutiner og systemer, kultur og holdninger. Dette er indre faktorer man til en viss 


grad har muligheter til å kontrollere. I tillegg kommer ytre rammevilkår og ellers andre 


samfunnsmessige forhold som truer mulighetene til måloppnåelse. Hensikten blir å 


identifisere mulige områder/virksomheter innen den kommunale velferdsproduksjon som er 


utsatt for trusler og dermed risiko for at målene ikke blir nådd. Med dette utgangspunktet 


kan det på et overordnet nivå være aktuelt å vurdere risiko og vesentlighet ut fra følgende 


fire perspektiver: 


 


1. Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt i kommuneloven? 


Risiko- og vesentlighetsvurderingene vil her for eksempel være knyttet til spørsmålet om i 


hvor stor grad administrasjonen realiserer vedtak fattet av folkevalgte organer, om sakene 


som legges fram for folkevalgte organer er tilfredsstillende utredet, og om kravene i 


forvaltningsloven og offentlighetsloven overholdes. Vurderingene kan også gjelde 


spørsmålet om sakene legges fram på en måte som treffer de folkevalgte som målgruppe. 


 


2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på, og skjer 


produksjonen på en rasjonell og effektiv måte? 


Dette punktet innbefatter det meste av kommunens økonomiske aktivitet og gjelder 


kommunens ytelse av tjenester overfor innbyggerne. Kravet til de kommunale tjenestene 


finnes nedfelt i ulike lover og forskrifter. De mest sentrale lovene er opplæringsloven, 


barnehageloven, sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, barnevernloven, plan- 


og bygningsloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Her vil det innenfor rammen av en 


overordnet analyse være aktuelt å vurdere risiko og vesentlighet i forhold til om kommunen 
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oppfyller de krav til de ulike tjenestene som framgår av lovverket, både når det gjelder 


omfang og kvalitet, og om produksjonen skjer på en rasjonell og effektiv måte. 


  


3. Bidrar kommunen gjennom sin virksomhet til en bærekraftig utvikling? 


Her vil risiko- og vesentlighetsvurderingen fokusere på kommunens virksomhet i et 


framtidsrettet utviklingsperspektiv. Et sentralt spørsmål her er om kommunen har en 


beredskap i forhold til trender i befolkningsutviklingen og befolkningssammensetningen. 


Viktig er også antakelser om nærings- og konjunkturutvikling og utviklingen i andre forhold 


som antas å ha betydning for kommunen.  


Bærekraftig økonomisk utvikling innebærer at kommunen ikke tærer på sin formue, men 
greier å oppnå formues bevaring, og helst en øking i formuen. 


Bærekraftig utvikling i et miljø- og klima/energi perspektiv innebærer at kommunen tar 
ansvar ved bl.a. å utarbeide energi- og klimaplaner.  
 


4.  Har kommunen en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard? 
Etikk er systematisk tenking om hva som er rett og galt. Her kan det være aktuelt å vurdere 
om kommunen har systemer for å sette i verk og følge opp tiltak for å sikre en høy etisk 
standard gjennom hele organisasjonen, for på den måten å skape tillit ovenfor kommunens 
innbyggere. Dette kan handle om kommunens system for internkontroll, etisk regelverk og i 
hvilken grad ansatte trenes i å tenke etiske dilemmaer, praktisering av åpenhet i 
forvaltningen samt forebygging av korrupsjon og misligheter. 
 
 


Kommunens overordnede mål 
Nannestad kommunes visjon bygger på muligheter til å bevare og videreutvikle Nannestads 


bokvaliteter med attraktive boligområder, varierte rekreasjonsmuligheter, kultur- og 


foreningsliv og privat og offentlig tjenestetilbud: Nannestad, Romerikes beste bokommune. 


Det er blinket ut 5 fokusområder med tilhørende suksessfaktorer som er nødvendige for at 


kommunen skal utvikle seg i den ønskede retning. Den samlede satsing skal også bidra til at 


kommunen får en bærekraftig økonomi: 


Felles ansvar for folkehelse - suksessfaktorer 


Nannestad kommunes mål er at folkehelsen blir bedre og at alle innbyggere får gode 


tjenester når behovene melder seg: 


a) Folkehelse som premiss i all planlegging 


b) Gang- og sykkelveger til alle skoler 


c) Tilgang til tur- og rekreasjonsområder 


d) Aktivt kultur- og foreningsliv 


e) Boområder med god miljøkvalitet 


f) Økt vekt på helseopplysning 


g) Felleskap og sosial tilhørighet 
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Aktiv oppvekst med lek, læring og mestring - suksessfaktorer 


Nannestad kommunes mål er at alle barn og unge skal oppleve en trygg og god oppvekst i 


samspill mellom barnehage, skole og fritidsarenaer: 


a) Tidlig innsats og forebyggende arbeid 


b) Gode og kvalifiserte rollemodeller 


c) Egnede lokaler for primærvirksomhet og frivillighet 


d) Trygge foresatte med engasjement 


e) Skolene som aktive nærmiljøsentra 


f) Trygge, sosiale fellesskap 


g) Grendelekeplasser 


 


Tilpasset helsetilbud og omsorg for alle – suksessfaktorer  


Nannestad kommunes mål er at alle innbyggere skal ha tilgang til gode tjenester tilpasset 


den enkeltes livssituasjon og behov. 


a) Tidlig innsats 


b) Frigjøre ressurser til opptrening og mestring 


c) Tilpasset omsorgstilbud 


d) Trygge boliger 


e) Vennskap og trygghet 


f) Nettverksbygging 


g) Samhandling med frivilligheten 


h) Hverdagsrehabilitering 


 


Samfunnsutvikling til beste for innbyggere og næringsliv – suksessfaktorer 


Nannestad kommunes mål er en samfunnsutvikling som ivaretar kommunens kvaliteter, 


samtidig som det legges til rette for boligbygging og etablering av nye arbeidsplasser: 


a) Tilstrekkelige arealer avsatt til bolig, næring og offentlige formål 
b) Kontinuerlig dialog med næringslivet 
c) Optimal utnyttelse av sosial og teknisk infrastruktur 
d) Samarbeid mellom kommunen og aktører om utvikling og markedsføring av 


Nannestad 
e) Effektiv saksbehandling 
f) Økt innslag av sentrumsnære leiligheter 


 


Ansvar for miljø og framtid - suksessfaktorer 


Nannestad kommunes mål er å bidra til en miljøansvarlig samfunnsutvikling som er attraktiv 


for dagens og morgendagens innbyggere: 


a) Arealeffektiv utbygging i sentrale områder 
b) Bedre kollektivtilbud – Styrking av interne ruter på Øvre Romerike mot kollektive 


knutepunkter 
c) Boligområder langs kollektivakser 
d) Vektlegging av estetikk og kvalitet i bygge-områder 
e) Oppvarming basert på vannbåren varme 
f) Lokalt handels- og servicetilbud 
g) Pendlerparkering Maura / Nannestad / Holter 
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Strategier - Befolkningsutvikling 


1. Nannestad skal utnytte mulighetene for en stabil årlig befolkningsvekst i samsvar 
med SSBs framskriving, alternativ HHMH, med en gjennomsnittlig årlig vekst på ca. 
1,9 % i perioden fram mot 2029. Det innebærer at folketallet vil ligge på drøyt 15.000 
ved utgangen av kommuneplanperioden. 


2. Den årlige boligbygging bør ligge på rundt 100 enheter. 
3. Veksten søkes styrt slik at kommunen kan utnytte den etablerte infrastruktur på en 


best mulig måte. 
 


Samlet oversikt over kommunen 
Nannestad kommunes administrasjon og tjenesteproduksjon er organisert i ti virksomheter i 


tillegg til sentraladministrasjonen.  


Kommunestyret sluttet seg høsten 2015 til en omorganisering i Nannestad kommune som 


formelt trådte i kraft fra og med 1. januar 2016. Hensikten med omorganiseringen er blant 


annet en tydeliggjøring og forenkling av lederstrukturen i kommunen, bedre samhandling, 


økt ressursutnyttelse og bedre økonomisk kontroll. Vi ser at rådmannens kontrollspenn er 


stort, med 13 områdeledere som rapporterer direkte til rådmannen.  


 


 


Kommunens økonomi, utviklingstrekk og overordnede utfordringer  
Nannestad kommune har et overordnet mål om å forbedre det økonomiske 
handlingsrommet. Kommunen har en stram økonomi, med inntekter under 
landsgjennomsnittet og høy gjeld. Budsjettet for 2016 viser en vekst, men kommunens 
økonomiske handlingsrom oppleves å være satt under press. Det er utfordringer med å 
tilpasse tjenestenivået til økte behov og vedtatte planer. Forventninger fra brukerne og 
rettighets-festede krav oppleves på flere områder å overstige mulige budsjettmessige 
tildelinger. 
 
Nannestad kommune skal ha en bærekraftig økonomi, og arbeider aktivt for å skape en 
sunnere balanse mellom driftsutgifter og driftsinntekter. Gjennom flere år har det vært 
merforbruk innenfor bl.a. barneverntjenesten og støttetjenesten for voksne pga. flere 
lovpålagte oppgaver og nye brukere. Dette er ikke nødvendigvis varige oppgaver, men 
kostnadene er store. 
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Det ble i september 2015 lagt fram en sak vedrørende kommunens investeringsbehov, og 
det er i den forbindelse utarbeidet en investeringsplan fram til 2030. Kommunens 
investeringsbehov bestemmes av demografiske endringer. Antallet eldre vil stige betydelig i 
årene etter 2020. I økonomiplan-perioden ligger det derfor inne en stor satsning på 
eldreomsorgen gjennom etablering av omsorgs-boliger i Gråbeinstigen. Med den planlagte 
utbyggingen av ungdomsskolen, vil behovet for skoler være dekket fram til 2025-2030. 
Samtidig ser kommunen utfordringer som kan ha en mulig effekt på foreslåtte planer, blant 
annet usikkerhet i tilflytting til kommunen og derav en mulig økning i rettighetsfestede krav 
om bolig/avlastningsbolig 
 


Nannestad kommune skal framover gjøre store investeringer. Ved inngangen til 2016 


innebærer gjeldsbyrden at renter og avdrag alene beløper seg til 54,3 mill. kroner av et totalt 


driftsbudsjett på 766 mill. kroner. Den høye gjelden er en utfordring som begrenser den 


økonomiske handlingsfriheten. Dagens sammensetning av gjeldsporteføljen vil ved en 


økning i rentenivået på 1 %, resultere i en mer-kostnad på nærmere 2 mill. kroner i driften. 


For å redusere lånebehovet, og motvirke at en økende del av kommunens driftsmidler 


brukes til renter og avdrag, er det årlig satt av 5 mill. kroner fra drift til investeringer i 


planperioden. 


Nytt inntektssystem legges fram i kommuneproposisjonen for 2017. Det er høyst usikkert 


hva dette vil bety for Nannestad kommune. 


Flyktningsituasjonen verden står ovenfor i dag er på et historisk høyt nivå, og aldri før har 
Norge mottatt en så stor andel flyktninger. UDI anslår at om lag 20-25 000 asylsøkere vil 
registreres i Norge løpet av 2015, og at dette tallet kan forventes å øke til over 30 000 i løpet 
av 2016 og kommende år. Blant disse kan det forventes at en høy andel vil få 
oppholdstillatelse i Norge. Nannestad kommune påvirkes og tar ansvar i forhold til den 
humanitære krisen i Syria, som medfører et stort antall flyktninger som har behov for 
bistand og bosted. Til hjelp i dette arbeidet er det lagt inn budsjettmessige økninger på til 
sammen 4,2 mill. kroner. Fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) sine 
hjemmesider kan vi lese at Nannestad kommune er anmodet om å ta imot 25 flykninger i 
2016 (herav 10 enslige mindreårige), Nannestad har vedtatt å ta imot 20 flykninger i 2016 
(herav 0 enslige mindreårige). Plantall for 2017 er 30 flykninger (herav 10 enslige 
mindreårige). 


 


Kommunen legger til grunn en befolkningsvekst fremover. I økonomiplanen skriver 
rådmannen at i perioden 2001-2014 har den årlige gjennomsnittlige befolkningsveksten 
ligget på 1,9 %. Tilsvarende vekst i Akershus utgjorde 1,5 % mens for landet som helhet var 
den årlige gjennomsnittlige vekstrate 1,0 %. Kommuneplanen legger opp til en årlig vekst på 
drøyt 2 %, hvilket betyr at Nannestad vil ha ca. 13.200 innbyggere i 2020. Kommunen har 
passert 12.000 innbyggere medio 2015. 
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Følgende utviklingstrekk kan leses ut fra befolkningsframskrivingen mot 2025: 


 Andelen barn 0 år av befolkningen i Nannestad forventes å stige fra 1,1% i 2015 til 
1,3 % i perioden fram mot 2025. 


 Andelen av befolkningen som er i barnehagealder forventes å stige fra 5,9% i 2015 
til 6,6 % i 2025. 


 Barneskoleelevenes andel av befolkningen forventes å synke fra 10,0% i 2015 til 8,5 
% i 2025. På grunn av den stabile utvikling i aldergruppene 6-12 år, forventes den 
samlede kapasitet på barnetrinnet å være tilstrekkelig fram mot 2025. 


 Ungdomsskoleelevenes andel av befolkningen forventes å synke fra 4,1% i 2015 til 
3,7 % i 2025. Som følge av forestående utvidelse av ungdomsskolen og den 
forventede utvikling når det gjelder innbyggere 13-14 år, vil kommunen ha nok 
kapasitet fram mot 2025. 


 Andelen av befolkningen i alderen 30-66 år forventes å synke fra 50,2% i 2015 til 
49,6 % i 2025. 


 Andelen innbyggere i alderen 67-79 år forventes å øke fra 8,6% i 2015 til 10,3 % i 
løpet av perioden fram mot 2025. 


 Andelen innbyggere i alderen 80-89 år forventes å ligge relativt stabilt rundt 2,4% i 
perioden fram mot 2020. 
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Utvalgte KOSTRA-tall: 


 


Hvis vi sammenligner KOSTRA-tallene for Nannestad med andre kommuner i samme KOSTRA 


gruppe, ser vi at kommunen ligger dårligere an når det gjelder netto driftsresultat og gjeld pr 


innbygger. Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat bør ligge på 3% over tid. Teknisk 


beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har, på grunnlag av at 


inntektsføring av merverdiavgiftkompensasjon fra investeringer fra 2014 er flyttet fra 


driftsregnskapet til investeringsregnskapet, justert ned anbefalt nivå for netto driftsresultat 


for kommunene fra 3 til 1,75 %. For 2014 lå Nannestad på -0,3 % noe som ligger langt under 


det som er anbefalt.  


Kommunens langsiktig gjeld pr 1.1.2015 er på kr 1,6 mrd. kr. Av total gjeld utgjorde 


kommunens pensjonsforpliktelser kr. 799,8 mill. Lånegjelden knyttet til investeringer i bygg 


og anlegg utgjorde ved inngangen til 2015 kr. 859,5 mill.  


Arbeidskapitalen er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og er uttrykk for 


kommunens betalingsevne på kort sikt. Arbeidskapitalen økte fra 245 mill. i 2013 til kr 276,4 


mill. i 2014, som betyr at Nannestad kommune hadde anskaffet kr 31,4 mill. mer penger enn 


hva den hadde brukt. Likviditetsgrad 1 (forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld) 


var ved utgangen av 2014 på 3,42, noe som er høyere enn anbefalt måltall, som sier at 


verdien bør være større enn tallverdien 2. Gjermå-midlene (Gjermå-midlene er de midlene 


kommunen satt igjen med etter salget av aksjene i Gjermå energi. I balansen er disse midlene 


splittet med en post som ubundne investeringsfond på kr 59,8 mill og en post under 


disposisjonsfond på kr 46,8 mill, totalt kr 106,6 mill.) synes fortsatt å være avgjørende for 


kommunens egenkapital- og likviditetssituasjon, og det beskrives at uten disse midlene i takt 


ville det være en kritisk situasjon store deler av året. Disse midlene gir Nannestad kommune 


et meget verdifullt økonomisk handlingsrom.   


Kommunens disposisjonsfond (ubundne) utgjorde ved inngangen til 2015 kr 119,3 mill.  


Nannestad kommune
Nannesta


d


Kostragru


ppe 07 Akershus


Landet 


uten Oslo


Årstall 2014 2014 2014 2014


A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall 


og adm., styring og fellesutg. - 


nøkkeltall
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, 


konsern 0,2 1,6 2,7 1,2


Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, 


konsern 17 8,6 12,5 6,4


Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 226,9 205,1 205,7 216,4


Bruk av lån (netto), i % av brutto investeringsutgifter, 


konsern 65,6 60,1 54,2 66,9


Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 


……………. 64100 49829 56031 58160
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Det samlede forslaget til investeringer i planperioden (2016-2019) utgjør totalt 389,3 mill. 


kroner. En stor del av investeringsbudsjettet går til videreføring og ferdigstillelse av 


prosjekter som er vedtatt igangsatt tidligere. Hovedprioriteringene i planperioden 2016-


2019 er utbygging og rehabilitering av Nannestad ungdomsskole, tilbygg og rehabilitering av 


kommunehuset med tilhørende kulturdel, samt utbygging av omsorgsboliger i 


Gråbeinstigen. Av en totalramme på 389,3 mill. kroner utgjør overnevnte investeringer nær 


337,8 mill. kroner i perioden.  


   


Sentraladministrasjonen 
Rammeområdet for 2014-2019 viser følgende: 
 


 


Sentraladministrasjonen består av: 


 Rådmannens stab 


 Økonomiseksjonen 


 Stabs- og støtteområde, som igjen består av: Personal og organisasjon, service- og 
dokumentsenter, personalpolitiske tiltak, barnevern, NAV Nannestad, samhandling 
og forebyggende, helsesøstertjenesten, kommuneoverlege og forebyggende 


 
 
Vi trekker frem følgende momenter som beskriver utfordringsbildet fra økonomiplanen 
2016 – 2019  
 
Økonomiavdelingen 


Økonomiavdelingen i Nannestad kommune består av en regnskap- og en skatteavdeling. 


Avdelingen har ansvar for regnskap, 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 økonomiavdelingen skatteoppkrever-


funksjonen for Hurdal kommune. 


Økonomiavdelingen har brukt mye tid og ressurser i 2015 på den alvorlige korrupsjonssaken 


i kommunen. Videre har innføring av nytt lønns- og personalsystem vært utfordrende og 


arbeidskrevende. 


Kommunen er inne i en periode med overgang til elektroniske løsninger og automatisering 


av flere økonomiske arbeidsprosesser. E-handel er tatt i bruk fra og med 1. januar 2015, og 


det er et mål i ØRU-kommunene at i løpet av 3 år skal 100 % av alle bestillingene skje via e-


handel og 95 % av inngående fakturaer skal være e-faktura. 
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Stabs- og støtteområde 


Nannestad har vært igjennom en alvorlig korrupsjonssak i kommunen. Dette har tatt mye av 


ressursene innenfor personal og organisasjon i hele 2015. I tillegg har kommunen hatt en 


stilling vakant i hele perioden, det innebærer at kommunen har 2 personalrådgivere i tillegg 


til personal og organisasjonssjefen, som skal dekke alle oppgaver innenfor ansvarsområdet. 


Nannestad kommune har implementert nytt lønns- og personalsystem i samarbeid med de 


andre kommunene på Øvre Romerike. Det har vært en del utfordringer i prosjektet med 


tanke på tidsplanen for de ulike modulene. Det innebærer at noen få av modulene i lønns- 


og personalsystemet fortsatt ikke er implementert. Det medfører en merbelastning innenfor 


økonomi og personal med tanke på behovet for opplæring og veiledning av 


virksomhetsledere, utarbeide rutiner og skjemaer, endrede arbeidsrutiner og overføring av 


data. 


Et av fokusområdene til personal vil være oppfølging av sykefraværet i Nannestad kommune. 


Det er en klar målsetting at sykefraværet skal ytterligere ned i 2016 og fremover. 


Nannestad kommune har hatt tilsyn av statsarkivet i sine arkiver. Tilsynet medførte at 


kommune fikk en del avvik som den er pålagt å lukke innen utgangen av 2016. Kommunen 


har ikke tilstrekkelig med ressurser til å løse disse oppgavene innenfor dagens rammer. 


Kommuneoverlege 


Kommuneoverlegen gikk av med pensjon i 2015. Administrasjonen er i dialog med 


Ullensaker kommune om en felles stilling. 


NAV Nannestad 


Nytt av året for gruppen sosialmottakere vil være innføringen av den lovpålagte 


aktivitetsplikten. Videre opplever kommunen et påtrykk om økt bosetting av flyktninger. 


Introduksjonsprogrammet skal forberede innvandrere til deltakelse i arbeid og samfunnsliv 


og hjelpe dem til å bli økonomisk selvstendige. Status for NAV 


Nannestad/introduksjonsprogrammet pr. oktober 2015: 33 stk. flyktninger mottar 


introduksjonsstønad og det er bosatt i perioden 2011-2015: 55 stk. NAV har bosatt 


deltakerne likt mellom kommunale boliger/boliger kjøpt av kommunen eller i private 


enheter. Det er kun en familie som har kjøpt egen bolig i perioden.  


Barneverntjenesten 


Nannestad kommune har de siste årene opplevd en stor økning i antall barnevernssaker. 


Barnevernets budsjett er på denne bakgrunn betydelig styrket de siste årene, tjenesten er 


tilført i alt 5,6 nye stillinger siden 2011. Allikevel har Barneverntjenesten 


kapasitetsutfordringer, og strever med å overholde lovpålagte frister.  


Kontrollutvalgets fokus i perioden 


 Flykninger (bosetting og integrering) 


 Barnevernet 


 IKT 
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Oppvekst og kultur 
Rammeområdet for 2014-2019 viser følgende: 


 


Oppvekst og kultur består av: 


 Skole 


 SFO 


 PPT 


 Barnehage 


 Kultur 
 


 


Vi trekker frem følgende momenter som beskriver utfordringsbildet fra økonomiplanen 


2016 – 2019 
 


Skole 


Fra høsten 2017 faller den statlige finansieringen av 5 ekstra lærerstillinger bort på 


Nannestad ungdomsskole. Disse ressursene har bl.a. vært brukt til å ha 2 lærere i klassen i 


utvalgte timer i norsk og matematikk. Erfaringen er at dette er nødvendig for å kunne gi 


tilpassing innen ordinær undervisning i klasser på nærmere 30 elever. Kommunen må 


planlegge for å beholde denne lærertettheten i økonomiplanperioden. Ambisjonen er at 


elevenes læringsresultater i Nannestad skal nærme seg landsgjennomsnittet og at andelen 


som får spesialundervisning ikke skal være høyere enn i landet for øvrig. For å lykkes i dette 


må lærertettheten videreføres på linje med i dag eller øke.  


Barnehage 


Antall barn i barnehagealder har hatt en nedgang de siste årene, men vil ifølge prognoser fra 


SSB øke noe framover. Det er viktig at kommunen har tilstrekkelig kapasitet, og at det finnes 


en viss overkapasitet for å kunne gi et mer fleksibelt barnehageopptak. Det forventes at 


Nannestad kommune klarer å ivareta full barnehagedekning i økonomiplanperioden under 


forutsetning at hver barnehage utnytter sin kapasitet m.h.t arealer fullt ut. 


PPT 


Nannestad kommune har mange barn og elever som mottar spesialpedagogiske tiltak og 


dermed mange oppgaver for PP-tjenesten. Store deler av tiden går med til selve 


sakkyndighetsarbeidet og tilhørende dokumentasjonsflyt.  


Det er ønskelig med en dreining av PP-tjenesten mot mer systemrettede tiltak og veiledning 


til skolene. Det vil både kunne gi bedre tilpasset opplæring innen ordinær undervisning og 
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bedre kvalitet på spesial-undervisningen. PP-tjenesten er på denne måten en direkte 


innsatsfaktor for at Nannestad kommune skal nå sine mål på barnehage- og skoleområdet og 


når det gjelder sentrale parametere i folkehelsestatistikken. 


Kultur 


Ingen utfordringer er beskrevet under kultur.  


 


Kontrollutvalgets fokus i perioden 


 PPT 
 


Helse og omsorg 
Rammeområdet for 2014-2019 viser følgende: 


 


 


Helse og omsorg består av:  


 Støttetjenester for voksne 


 Nannestad sykehjem 


 Servicefunksjoner 


 Hjemmebaserte tjenester  


 


Vi trekker frem følgende momenter som beskriver utfordringsbildet fra økonomiplanen 
2016 – 2019: 
Nannestad kommune vil få flere krevende utfordringer framover. Antall eldre vil stige 


betydelig etter 2020. Nannestad har en brukbar dekningsgrad på sykehjemsplasser 


sammenlignet med ØRU–kommunene og gjennomsnittet i Akershus.  


Nannestad ønsker å få til en vridning fra sykehjem og over til hjemmebaserte tjenester og 


omsorgsboliger, jfr. omsorgstrappen. Dette er en strategi de fleste kommuner har valgt, og 


er i mange tilfeller økonomisk betinget. 


Kommunen vil utvikle tjenestetilbudet til en mer forebyggende profil. Det bør legges vekt på 


brukermedvirkning, egenmestring og aktiv deltakelse fra den enkelte, deres familie og 


sosiale nettverk. En vil utvikle nye boformer, tenke helsefremmende, bruk av ny teknologi og 


satse på frivillig innsats. 


Nannestad, Gjerdrum, Hurdal og Ullensaker skal samarbeide om Helsehus med døgnplasser 


for akutt hjelp, samt felles legevakt. Driften av helsehuset organiseres som et administrativt 


kommunesamarbeid med Ullensaker som vertskommune. Oppstart for utbygging på 


Jessheim er planlagt til juni 2016 og ferdigstillelse i oktober 2017. Planlagt oppstart er 


februar 2018. 
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Samhandlingsreformen stiller krav til kommunene om opprettelse av kommunalt akutt 


døgnopphold i kommunene fra 01.01.16. Som en foreløpig løsning har de samme 


kommunene inngått en avtale om KAD–plasser på Gjestad i Ullensaker.  


Nannestad kommune har tomt i Gråbeinstigen som planlegges brukt til utbygging av 30 


omsorgsboliger og et dagaktivitetssenter for demente. En ser at mange av pasientene på 


sykehjemmet kunne ha bodd i en bemannet omsorgsbolig og at velferdsteknologi tas i bruk. 


Dette er også i tråd med Omsorgsplanen. 


Sykehjemmet 


Samhandlingsreformen ble iverksatt 1. januar 2012, noe som blant annet medførte økt 


satsing på tilbud lokalt for å redusere forbruket av kostbare spesialisthelsetjenester. 


Kommunen ble blant annet ilagt en betalingsplikt på 4.125 kroner pr. døgn for 


utskrivningsklare pasienter. 


Resultatene så langt viser at en i langt større grad enn kanskje ventet har greid å ta imot 


utskrivningsklare pasienter fra sykehus.  


Kontrollutvalget har i forbindelse med virksomhetsbesøk til sykehjemmet fått opplyst at: 


Sykehjemmet har innført praktisk prosedyre, og at sykehjemmet aldri har hatt revisjon av 


internkontrollsystemet sitt.   


Støttetjeneste for voksne 


Kompetanse- og arbeidssenter Nannestad (KAN): Tjenestestedet fikk i juni 2015 nye brukere 


som har krav på arbeidstilbud etter fullført skole. 


Konsulent for funksjonshemmede: Tjenesten har en økning i antall søknader spesielt i 


forhold til behov for støttekontakter og avlastningstilbud til barn/ungdom med spesielle 


behov. Dette har medført at en har kjøpt flere avlastningsplasser hos eksterne 


samarbeidspartnere. 


Prestmosen omsorgs – og avlastningsbolig: Tjenesten har flere barn/ungdommer som har 


stått på venteliste lenge. Dersom de skal få lovpålagt avlastning, vil det kreve økte 


lønnskostnader på 1,5 årsverk.  


 


Kontrollutvalgets fokus i perioden 


 Ingen ting her foreløpig  
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Teknisk 
Rammeområdet for 2014-2019 viser følgende: 


 


 


Teknisk består av: 


 Teknisk sjefs stab 


 Kommunalteknikk 


 Bolig og eiendom 


 Brann 


 Redning 


 Feiing 


 Nyanlegg  


 


 


Vi trekker frem følgende momenter som beskriver utfordringsbildet fra økonomiplanen 


2016 – 2019: 


 


Kommunal drift 


Det er forventninger om at ny organisering skal gi en bedre ressursstyring, men kommunen 


har i utgangspunktet for lite midler til tilfredsstillende vedlikehold og utvikling av 


bygningsmassen og øvrige tekniske anlegg. 


Når det gjelder renhold satser kommunen på økt arbeidsnærvær, øke stillingsandelen for de 


som ønsker det, økt fokus på sykefraværsoppfølging og god ressursstyring. 


En stor bekymringen er vedlikehold og standardheving av det kommunale vegnettet.   


Kommunen har startet etableringen av IK-bygg, som er et internkontrollsystem for drift av 


bygningsmassen. 


Kommunale gebyrer 


Det er stor byggeaktivitet i Nannestad og kommunen utvikler eget ledningsanlegg for å sikre 


at eksisterende eiendommer får tilfredsstillende avløpsrensing. I tillegg til dette er det 


mange eiendommer som får pålegg om utbedring av eget anlegg for å sikre krav i EU’s 


vanndirektiv. Nannestad kommune har høye avløpsgebyrer og uavhengig av de forhold som 


er avdekket i 2015 er det forskjellige forhold som ligger bak dette.  


Nannestad kommune har ikke tilfredsstillende reservevannsløsning i dag, og uavhengig av 


valg av drikkevannskilde må kommunen for framtiden sikre dette. I avtale med Ullensaker 
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kommune kan Nannestad kommune koble seg til Hurdalssjøen som hoved- drikkevannskilde 


og reservevanns løsning blir dekket gjennom kundeforholdet. Uavhengig av valget vil det 


være en del tunge investeringer som må på plass. 


Oppmåling/byggesak/plan: For å oppnå full kostnadsdekning på området må gebyrene økes 


betydelig. For å unngå urimelig store økninger fra ett år til et annet og en vurdering i forhold 


til gebyrnivået i sammenlignbare kommuner, foreslår administrasjonen en generell økning 


på 10 %. Det er signaler om endringer innenfor gebyrhåndtering på planområdet, og sett i lys 


av den høye byggeaktiviteten i kommunen vil en opptrapping til full selvkost vurderes årlig. 


 


Kontrollutvalgets fokus i perioden 


 Selvkostområdet  
 


Dialog med rådmann 
I møtet 09.12.15 presenterte rådmannen følgende utfordringer og risikoperspektiv for 


kontrollutvalget: 


 


Økonomisk perspektiv 


Utfordringer  


 Trange økonomiske rammer  


 Høy gjeldsgrad  


 Lite rom for nødvendige/lønnsomme investeringer  


 Nye oppgaver uten tilsvarende økning i statlige overføringer  


 Sikring av finansiell forvaltning  


  
Risikoperspektiv  


 Uforutsette utgifter knyttet til asylsøkere og flyktninger, inkludert kostnadskrevende 
brukere  


 Svikt i skatteinngang  


 Endrede rammebetingelser (inntektsfordelingsmodellen)  


 
Politisk perspektiv 


Utfordringer 


 Samsvar mellom kommunale bevilgninger og tilgjengelig økonomisk ramme til drift 
og investeringer 


 Forutsigbare kriterier for fordeling mellom ulike tiltak / oppgaver 


 Sentrale politiske utspill som innebærer redusert mulighet for lokale prioriteringer 
(eksempelvis antall ansatte per bruker) 


 
Risikoperspektiv  


 Tilleggsbevilgninger basert på «benkeforslag»  


 Statlig øremerking av midler / endrede lovkrav  
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Brukerperspektiv 


Utfordringer 


 Økte behov knyttet til psykiske lidelser og barnevern 


 Behov for å prioritere hverdagshabilitering framfor pleie 


 Rettsliggjøring knyttet til tilgang på kommunale tjenester 
 


Risikoperspektiv 


 Tilflytting av ressurskrevende brukere hvor statlige tilskudd ikke samsvarer med våre 
økte utgifter 


 Utviklingen med bedret folkehelse kan reverseres ved gjeninnføring av sykdommer 
(eks. tuberkulose) og nye innbyggere med uheldig livsstil knyttet til ernæring og 
røyking. 


 


Medarbeiderperspektiv 


Utfordringer 


 Rekruttering av fagpersoner 


 Kompetanse til å utnytte tilgjengelige dataverktøy 


 Stedvis høyt sykefravær 
 
Risikoperspektiv  


 Falske vitnemål  


 Utro tjenere  


 Enkelte grupper av ansatte kan oppleve voldssituasjoner  
 


 


Samfunns- og miljøperspektiv 


Utfordringer 


 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger begrensninger for vår 
arealdisponering og utvikling 


 Fragmentert statlig styring av kommunale tjenester og arealdisponering 


 Sikring av en jevn befolkningsvekst med god aldersfordeling 
 


Risikoperspektiv 


 Det er det uforutsette som vil hende…. 
 


Samtale med ordfører 
I møte 17.2.16 hadde kontrollutvalget en samtale med ordfører i forbindelse med 


overordnet analyse 2017 – 2020 hvor utfordringer og risikoperspektivet ble drøftet. 


Følgende punkter ble omtalt: 


 Sterkt fokus på avvikssystemer, det jobbes med elektroniske avvikssystemer 


 Alle kommunale kjøretøy skal merkes 


 Kommunen arbeider med holdningsarbeid 
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 Kommunens maskinpark og nytteverdi av den  


 Gjenopprette tilliten til teknisk sektor etter korrupsjonssaken 


 Sykefravær bør følges tett opp 


 Arbeid med å redusere deltidsstillinger 


 Delegeringsreglementet – forskjellig oppfatning/forståelse av reglementet. Ordfører 
ønsker en gjennomgang av delegeringsreglementet og reglementet generelt. 


 Stor utbygging i sentrum av kommunen - RTP legger opp til at 80% av all utbygging 
skal skje i sentrum 


 Øvre Romerike Utvikling (ØRU) – bekymring knyttet til at regnskapet for 2014 ennå 
ikke er klart.  Kommunene har ikke oversikt og kontroll.   


   


Innkjøp 
En undersøkelse fra Difi viser at mange kommuner ikke har verktøy og metoder til å 


håndtere bygganskaffelser på en profesjonell måte. At slike anskaffelser representerer en 


stor risiko for kommunen underbygges av at vi observerer at kommuner i større grad 


opplever at leverandører som taper anbud går til sak. Dette har skjedd i Fet, Lørenskog og 


Rælingen i forrige periode. Mens Rælingen har inngått forlik, ligger de to andre kommunene 


i rettssak. Sakene er av ulik karakter, men felles for alle tre er at dette representerer en 


økning i kostnaden ved anskaffelsen. En mulig årsak til at vi ser at bygg industrien i økende 


grad anlegger sak mot kommuner kan være at dette er et område med uavklart rettsbilde. 


DIFI peker på at kommuner mangler verktøy. Et annet spørsmål er kommunens kompetanse 


til å foreta slike kompliserte anskaffelser. 


  


Beredskap 
Samfunnssikkerhet og beredskap har fått økt oppmerksomhet de senere årene, dels som 
følge av klimaendringer med økt sårbarhet for ekstremvær, men også som følge av nye og 
endrede trusselbilder knyttet til uhell, ulykker og kriminell adferd.  
Kommunen har ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt 


geografiske område. Kommunen skal arbeide systematisk og helhetlig med 


samfunnssikkerhet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap 


av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Ansvaret for sikkerhet og beredskap 


omfatter kommunen som myndighetsutøver innenfor sitt geografiske område, som 


virksomhet og som pådriver overfor andre aktører. 


 


Hva mener innbyggerne? 
Vi har ikke så mye spesifikk informasjon om hva innbyggerne i Nannestad mener om 


tjenestene. Direktoratet for IKT og forvaltning, DIFI, foretar imidlertid 


innbyggerundersøkelser hvert annet år, hvor de spør om innbyggernes erfaringer med en 


rekke kommunale tjenester.  Brukere har besvart spørsmål om: 


 tilfredshet totalt og tillit 
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 tilgjengelighet og fysiske forhold 


 ansattes kompetanse og brukertilpasning 


 ansattes service 


 digitale tjenester 


 informasjon og kommunikasjon 


 saksbehandling og klager 
 


Folkebiblioteket gjør det best på de fleste områdene, slik de gjorde det i 2013 og 2010. 


Tjenestene under helse gjør det også godt. Det er særlig fastlegene som peker seg positivt 


ut; de skårer nest best av samtlige på total tilfredshet. Innenfor utdanning er det 


barnehagene som skårer spesielt godt. 


Utdanningsinstitusjonene gjør det jevnt over godt. De skårer godt på ansattes kompetanse, 


informasjon og tilgjengelighet. Barnehageansatte er blant dem som kommer aller best ut 


hva gjelder faglig kompetanse. 


Dårlige lokaler og inneklima kan være en trussel mot et godt læringsmiljø og læringsutbytte. 


Dette er forhold brukerne av disse tjenestene er mindre fornøyde med enn brukerne av de 


øvrige tjenestene. Tilretteleggingen for funksjonshemmede er også et område 


utdanningsinstitusjonene skårer litt lavere på sammenlignet med øvrige tjenester. 


I møte med brukerne får tjenestene innen helse og omsorg jevnt over høye skår. Spesielt 


fastlegene får svært gode tilbakemeldinger, men også omsorgstjenestene får på flere 


områder gode skussmål. 


Ventetiden på tilgang på tjenesten er den store bøygen for omsorgs- og helsetjenestene. På 


dette området har brukernes oppfatninger endret seg svært lite siden 2013 og 2010. 


I arbeidet med å digitalisere tjenestene ligger helse og spesielt omsorg etter. Det samme 


resultatet kommer frem i EUs benchmarking av 20 ulike tjenester mellom EU- og EØS-land. 


Norge ligger langt etter hva gjelder digitalisering av omsorgsområdet, men gjør det bedre på 


andre områder i EUs undersøkelse. 


Plan- og bygningskontoret og Nav ligger fortsatt noe bak de andre tjenestene. Samtidig får 


begge tjenestene ganske gode tilbakemeldinger på blant annet digitale tjenester, 


tilgjengelighet, tilpasninger for funksjonshemmede og åpningstider. 


 


Folkehelseprofil for Nannestad kommune 
God folkehelse innebærer at alle skal ha så god helse som mulig ut fra sine forutsetninger. 


Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen, og det er mange faktorer som 


bidrar til å skape og opprettholde slike forskjeller. Det gjelder for eksempel frafall i 


videregående skole, miljøbelastninger, inntektsulikhet og sosial ulikhet i levevaner. Alle 


innbyggere har et selvstendig ansvar for sin egen helse og for å gjøre gode helsevalg. 


Folkehelseinstituttet publiserer hvert år en folkehelseprofil for alle norske 


kommuner(www.fhi.no). Tabellen (vedlegg 2) viser hvordan Nannestad ligger an 


sammenlignet med Akershus og med resten av landet på en rekke indikatorer som er 
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relevante for folkehelsen. Noen av indikatorene er helsestatistikk, som f.eks. 


sykehusinnleggelser, antall hoftebrudd etc. Andre indikatorer viser status på forhold man vet 


påvirker folkehelsen, som f.eks. arbeidsledighet eller andre sosiale og økonomiske faktorer. 


Profilen har noen interessante funn som det kan være grunn til å reflektere over i 


forbindelse med overordnet analyse: 


 Valgdeltakelsen i kommunen var lavere enn i landet som helhet ved kommunestyre- 
og fylkestingsvalget i 2015. Valgdeltakelse kan si noe om samfunnsengasjementet i 
kommunen. 


 Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært fornøyd med 
lokalmiljøet, er lavere enn landsnivået. 


 Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er lavere enn i landet som helhet. 


 Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. 


 Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er fysisk inaktive (andpusten eller 
svett sjeldnere en én gang i uka), er høyere enn i landet.  


 


Mobbing 
Mobbing er et tema med høy aktualitet i vårt område. På bakgrunn av en tragisk hendelse i 


Aurskog-Høland kommune i mars 2014, der en elev tok sitt eget liv, ba kommunen 


Fylkesmannen gjennomføre tilsyn med om kommunen og skolen har tilfredsstillende rutiner, 


og om saken ble håndtert og fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Fylkesmannen fant 


lovbrudd som nå er rettet og tilsynet er avsluttet.  


Mobbing og selvmord ble på nytt aktualisert, da en elev ved en skole i Bærum kommune tok 


sitt eget liv ved årsskiftet. Fylkesmannen har tilsvarende startet tilsyn i Bærum. 


Et godt psykososialt miljø er grunnleggende for at den enkelte eleven skal kunne utvikle seg 


positivt. Skolen er en av de mest sentrale arenaer i barn og ungdommers liv. Skolen er stedet 


for læring og utvikling, men uten en grunnleggende følelse av trygghet, tilhørighet og 


inkludering hos den enkelte elev, vil ikke læring få det riktige fokus. Oppfyllelsen av elevenes 


rett til et godt psykososialt miljø skjer på skolen. Det er skoleledelsen og de ansatte som i det 


daglige må arbeide for et godt skolemiljø. Kommunen som skoleeier er imidlertid øverste 


ansvarlige for at dette blir oppfylt. 


Nannestad ungdomsskole har laget en handlingsplan mot mobbing, denne ble revidert i 


august 2012 og ligger ute på kommunens hjemmeside. 
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Kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsvurdering 
 


 Offentlige anskaffelser 


 Mobbing 


 Flykninger (bosetting og integrering) 


 Barnevernet 


 IKT 


 PPT 


 Selvkostområdet 


 ØRU- samarbeidet 


 


(Ikke tatt med noe fra rådmann og ordfører kapitlene ennå, heller ikke noe fra kommunens 


årsrapport og årsmelding for 2015 …) 
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Vedlegg 1 - Utvalgte KOSTRA-tall for Nannestad kommune 


 


Nannestad kommune Nannestad


Nannesta


d


Nannesta


d


Kostragru


ppe 07


Kostragru


ppe 07


Kostragru


ppe 07 Akershus Akershus Akershus


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Årstall 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014


4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning 


for utvalgte kommunale formålsbygg - 


nøkkeltall
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i 


prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 9,5 9,6 9,2 8,4 8,4 8,3 9,5 9,6 9,7 8,6 8,5 8,6


Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal 


eiendomsforvaltning per kvadratmeter., konsern 1176 1068 1134 858 870 918 956 999 1007 891 912 955


Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal 


eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern 173 64 64 65 53 59 82 94 89 74 86 86


Brutto investeringsutgifter til kommunal 


eiendomsforvaltning i prosent av samlede brutto 


investeringsutgifter, konsern 51,4 49,2 14 45,4 39,7 42,4 42,8 43,1 39 42,1 41,7 40,4


A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall 


og adm., styring og fellesutg. - 


nøkkeltall
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, 


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


Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, 


konsern 16,2 15,6 17 6,2 7,9 8,6 11,5 11,7 12,5 6 6,2 6,4


Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 214,7 220,1 226,9 196,9 198,9 205,1 191,1 199 205,7 200,7 208,6 216,4


Bruk av lån (netto), i % av brutto investeringsutgifter, 


konsern 104,6 74 65,6 67,7 61,5 60,1 67,4 65,5 54,2 60,9 64,6 66,9


Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 60288 63439 64100 47565 47478 49829 50468 53843 56031 51422 54837 58160


B. Behovsprofil - nøkkeltall
Befolkningsdata pr. 31.12.2014


Folkemengden i alt 11505 11707 11882 .. .. .. .. .. .. .. .. ..


Andel kvinner 48,9 48,8 48,7 49,7 49,5 49,4 50 50,1 50 49,7 49,7 49,6


Andel menn 51,1 51,2 51,3 50,3 50,5 50,6 50 49,9 50 50,3 50,3 50,4


Andel 0 åringer 1,1 0,9 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1


Andel 1-5 år 6,6 6,4 6 6,4 6,5 6,4 6,7 6,6 6,5 6,2 6,1 6


Andel 6-15 år 14,1 14,2 14,2 13,1 13,1 13,1 13,6 13,5 13,5 12,6 12,4 12,4


Andel 16-18 år 4,1 4 3,8 4,1 4,1 4,1 4,1 4 4 4 4 4


Andel 19-24 år 7,3 7,2 6,9 7,4 7,3 7,2 7,2 7,2 7,1 8 7,9 7,9


Andel 25-66 år 55,8 56,1 56,5 55 54,9 54,8 55 54,8 54,7 54,4 54,2 54,2


Andel 67-79 år 8 8,4 8,6 8,9 9,3 9,7 8,6 9 9,4 9,3 9,7 10,1


Andel 80 år og over 3,1 2,9 2,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 4,5 4,4 4,4


Levekårsdata


Andel skilte og separerte 16-66 år 12,1 11,7 11,8 11,9 11,7 11,6 11,9 11,7 11,5 11,1 11 11


Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden 1,8 2 1,6 1,8 1,6 1,5 1,3 1,3 1,2 1,8 1,7 1,7


Andel uførepensjonister 16-66 år 6,6 6,5 6,9 9,6 8,8 9 6,4 6,3 6,3 9,4 9,3 9,4


Andel enslige innbyggere 80 år og over 66,9 67,2 64 64,9 62,8 62,7 61,6 61,3 60,8 65,2 64,8 64,4


Forventet levealder ved fødsel, kvinner 83,3 83,3 83,3 82,9 82,9 82,9 83,3 83,3 83,3 82,9 82,9 82,9


Forventet levealder ved fødsel, menn 79,4 79,4 79,4 78,6 78,7 78,7 79,4 79,4 79,4 78,4 78,4 78,4


Levendefødte per 1000 innbyggere 10,7 9 11,4 11,5 10,9 11,3 11,3 10,8 10,7 11,3 11 10,8


Døde per 1000 innbyggere 6,1 7,1 7,4 7,7 7,1 7,5 7 6,6 6,5 8,5 8,3 8,1


Innflytting per 1000 innbyggere 77,3 89,9 82,1 65,6 70,8 68,2 78,1 77,9 75,3 59,5 59,2 58,1


Utflytting per 1000 innbyggere 69,4 74,7 71,3 54,9 60 59,7 64,4 65,8 63,9 50 51,4 51,3


Samlet fruktbarhetstall 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8


Andel innvandrerbefolkning 14 15,4 16,7 10,2 11,9 12,7 16,1 17 17,9 11,8 12,6 13,2


Andel innvandrerbefolkning 0-5 år 14,6 15,4 17,2 10,8 12,8 14 15,9 17 18,4 13,2 14,4 15,5


Andel innvandrerbefolkning 1-5 år 14,6 15 16,8 10,5 12,4 13,5 15,5 16,5 18 12,8 14 15,2


Andel innvandrerbefolkning 0-16 år 11,6 13,3 14,3 9,4 10,8 11,7 14 14,9 15,9 11,3 12,3 13,1


Andel av befolkningen som bor i tettsteder 68,1 68,8 69,4 72,9 74,6 75 88 88,3 88,5 75,7 76,7 77,1


Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter 6,3 6,2 6,4 6,5 6,2 6,2 6,1 6,1 6,1 7,4 7,3 7,3


Andel arbeidsledige 15-29 år 2 1,9 2,6 2,2 2,3 2,3 1,7 2 1,9 2,1 2,3 2,2


Andel arbeidsledige 30-74 år 1,4 1,8 2 1,3 1,5 1,7 1,4 1,6 1,7 1,4 1,6 1,6


Andel av befolkningen 20 - 66 år som pendler ut av 


bostedskommunen 55,8 56,1 56,7 46,3 48,8 49,2 52,4 52,7 53,1 28,9 29,3 29,7


C1. Konsern - Barnehager - 


nøkkeltall
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av 


kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 17,6 16,6 15,7 16,3 16,1 16,6 17,2 17 17,6 14,6 14,4 14,9


Andel barn 1-5 år med barnehageplass 87,3 87,9 88 90,6 89,7 90,5 91,4 91,3 91,8 90,8 90,8 90,9


Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale 


barnehager, konsern 11998 11480 11384 11970 11865 11820 12106 11787 11715 11538 11407 11270


Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i 


kommunal barnehage, konsern 159719 159608 173642 151866 152515 162740 152645 159705 167698 158382 163387 174907


D1. Konsern - Grunnskoleopplæring - 


nøkkeltall
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223),  


i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 28,5 28,5 28 26,7 26,3 26,1 25,9 25,5 25,2 24,9 24,2 24


Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 


223), per innbygger 6-15 år, konsern 84486 85762 91968 89290 91195 94321 83617 86719 88616 95850 98454 100946


Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 7,6 8,7 9,3 7,8 7,4 7,2 7,2 7,1 7,1 8,6 8,4 8,1


Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 13,2 13,9 16,1 15,9 15,9 15,1 15,5 15,5 15,7 18 17,8 17,4


Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 


215, 222, 223), per elev, konsern 96695 96561 103005 97846 101128 105638 93789 97502 100316 104355 108024 111825


E1. Konsern - Kommunehelse - 


nøkkeltall
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 


kommunehelsetjenesten, konsern 2212 2207 2537 1840 1841 1988 1865 1961 2092 2087 2161 2319


Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, 


konsern 5,3 5,2 5,4 4,2 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,3 4,3 4,5


Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. 


innbygger, konsern 86 83 170 148 161 157 172 205 213 139 150 163


Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 


241, konsern 2379 2394 2808 2149 2177 2361 2167 2296 2416 2622 2740 2923
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Nannestad kommune Nannestad


Nannesta


d


Nannesta


d


Kostragru


ppe 07


Kostragru


ppe 07


Kostragru


ppe 07 Akershus Akershus Akershus


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Årstall 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014


F1. Konsern - Pleie og omsorg - 


nøkkeltall
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av 


kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 24,4 24,7 25,5 28,6 28,3 29 28,2 28,2 28,7 31,6 30,7 31,5


Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale 


pleie og omsorgstjenester, konsern 230520 222771 275333 336742 344407 378393 366562 385203 409881 359358 370488 395421


Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og 


over. 331 322 322 310 327 318 290 294 291 340 339 333


Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og 


omsorgstjenester 14,1 15,4 14,3 17 16,3 16,4 19,6 19,2 19,4 18 17,9 17,9


Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 22,9 29,6 24,9 17,7 17,6 17,1 18,6 18,5 18,5 18,5 18,4 18,4


G1. Konsern - Sosialtjenesten - 


nøkkeltall
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede 


netto driftsutgifter, konsern 2 2,1 2,2 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,6 3,7


Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 1,7 1,8 1,7 : : : : : : 2,4 2,5 2,5


Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker, 


konsern 39874 38249 40485 : : : : : : 39712 38294 40312


H1. Konsern - Barnevern - nøkkeltall
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 


barnevernstjenesten, konsern 7919 9941 11592 6543 6545 7313 5265 5563 6291 6798 7192 7978


Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år .. 8,4 5,2 .. : : .. : : .. 4,1 4,1


Andel undersøkelser som førte til tiltak 41,1 45,8 47,6 : : : : : : 48,2 43,4 44,3


K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens 


totale netto driftsutgifter, konsern 3 2,8 3,2 3,2 3 3,1 3,7 3,9 4,2 3,8 3,7 3,8


M1. Konsern - Samferdsel - nøkkeltall
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater, konsern 551 426 648 694 679 722 671 679 712 819 831 915


Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern 102242 80468 124145 94408 97642 105171 153814 156046 166350 96050 98035 108772


N1. Konsern - Bolig - nøkkeltall
Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto 


driftsutgifter, konsern 0,7 0,3 0,4 -0,2 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1


Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 12 12 12 17 16 15 14 14 14 20 21 21


Psykisk helsearbeid og rusarbeid - 


nøkkeltall
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 18-


66 år, konsern 118 217 112 236 207 198 234 307 299 357 408 375


Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med 


rusproblemer, konsern 9,1 15,9 7,1 10,9 9,3 8,2 10,6 12,6 11,9 13,7 14,3 12,5


Brutto driftsutgifter til personer med rusproblemer per 


innbygger 18-66 år 209 217 178 335 241 290 299 327 388 449 450 483


U1. Konsern - Klima og energi - 


nøkkeltall
Kommunale energikostnader, per innbygger, konsern 797 621 538 814 800 694 946 887 792 966 923 831


Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede 


brutto driftsutgifter, konsern 1,4 1,1 0,9 1,4 1,3 1,1 1,6 1,4 1,2 1,4 1,3 1,1
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Vedlegg 2 – Folkehelseprofilen 2016 for Nannestad kommune 
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Folkehelseprofilen er et bidrag til 
kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt 
over helsetilstanden i befolkningen og 
faktorer som påvirker denne, jamfør lov om 
folkehelsearbeid. Statistikken er fra siste 
tilgjengelige periode per oktober 2015. 


Nye indikatorer i 2016:
• Valgdeltakelse ved valget i 2015 
• Indikatorer fra Ungdata-undersøkelsen 
• Overvekt inkl. fedme fra nettbasert sesjon
• Frafall etter foreldrenes utdanningsnivå         
  (figur på midtsidene)


Noen trekk ved kommunens folkehelse


Temaområdene er valgt med tanke på mulighetene for 
helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av 
hvilke opplysninger som er tilgjengelig på kommunenivå. Indikatorene 
tar høyde for kommunens alders- og kjønnssammensetning, men all 
statistikk må også tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.


Befolkning
• Valgdeltakelsen i kommunen var lavere enn i landet som helhet ved 


kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015. Valgdeltakelse kan si noe om 
samfunnsengasjementet i kommunen.


Levekår
• Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i 


landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal 
medianinntekt.


Miljø
• Andelen personer som får vann fra vannverk som både har tilfredsstillende 


resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse ser ut til å være høyere 
enn landsnivået. Når man vurderer kommunens drikkevannsforsyning, må det 
tas hensyn til at statistikken omfatter den delen av befolkningen som får vann 
fra rapportpliktige vannverk, se indikatornummer 11, forsyningsgrad.


• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er veldig eller ganske mye 
plaget av ensomhet, er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Tallene er 
hentet fra Ungdata-undersøkelsen.


• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært fornøyd med 
lokalmiljøet, er lavere enn landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-
undersøkelsen.


Skole
• Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er lavere enn i landet som helhet.  


Tallene er hentet fra Elevundersøkelsen.
• Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. På midtsidene 


kan du se hvordan frafallet i kommunen varierer med foreldrenes 
utdanningsnivå.


Levevaner
• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er fysisk inaktive (andpusten 


eller svett sjeldnere enn én gang i uka), er høyere enn i landet. Tallene er hentet 
fra Ungdata-undersøkelsen.


• Andelen med overvekt inkludert fedme er ikke entydig forskjellig fra landet 
som helhet, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter 
(17 år).


Helse og sykdom
• Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste 


utdanning og de som har videregående eller høyere utdanning, er ikke entydig 
forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder er en indikator på 
sosiale helseforskjeller i kommunen. Les mer om sosial ulikhet på midtsidene.


Nannestad
     FOLKEHELSEPROFIL 2016
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Alle faktorer som påvirker helsa, og som er sosialt 
ulikt fordelt i befolkningen, bidrar til å opprettholde 
sosiale ulikheter i helse. Ulikhetene varierer i tid og 
mellom ulike geografiske områder, og det forteller 
oss at det er mulig å redusere dem.


Sosiale ulikheter i helse vil si at vi ser systematiske 
helseforskjeller som følger inntekt og utdanningslengde. 
Forskjellene er uavhengige av kjønn og alder og gjelder blant 
annet forventet levealder, ulike sykdommer og levevaner som 
kosthold og røyking. De finnes i de fleste fylker og kommuner, 
men siden størrelsen på ulikhetene varierer, vet vi at det er 
mulig å redusere dem. 


Helseforskjellene danner som regel en jevn gradient gjennom 
befolkningen. En gradient kan ses på som en stige og vil si at 
litt bedre sosioøkonomisk status gir (statistisk sett) litt bedre 
helse. Ikke bare har de nest fattigste bedre helse enn de aller 
fattigste. Vi ser også at de aller rikeste i gjennomsnitt har litt 
bedre helse enn de nest rikeste. Det samme gjelder når vi ser 
på sammenhengen mellom helse og utdanning; jo lengre 
utdanning, jo bedre helse. 


Dersom vi skal utjevne helseforskjellene, må vi ha hele 
befolkningen i tankene. Et godt gjennomført tiltak kan samlet 
sett gi en betydelig folkehelsegevinst fordi det når frem til 
mange. 


Tiltak kan være ment å treffe alle og gi mest nytte til de som 
har størst behov, men dersom en ikke undersøker og sikrer 
dette i den praktiske gjennomføringen kan resultatet bli at man 
forsterker i steden for å utjevne helseforskjeller. 


Vi kan se på helsen som endepunktet i en årsakskjede hvor 
grunnleggende sosiale forhold som utdanning og økonomi 
sammen med miljøforhold, levevaner og, til slutt, 
helsetjenester påvirker helsen. 


Tiltak for å bedre helse og utjevne helseforskjeller kan settes 
inn på alle leddene i denne årsakskjeden. Nøkkelen til å 
redusere helseforskjellene ligger ikke i noen få enkelttiltak, 
men i sammensatt innsats. 


Figur 1. Innsatsområder for å redusere sosial ulikhet i helse.


                                                         
Utjevning av sosiale helseforskjeller: 
ikke bare hva vi gjør, men også 
hvordan   


Innsatsområder for utjevning
Figur 1 illustrerer eksempler på aktuelle innsatsområder for å 
redusere sosiale helseforskjeller. Første del av figuren 
omfatter innsatsområder for å redusere ulikhet i 
grunnleggende sosiale forhold. Videre kan man rette 
innsatsen mot ulikheter i levevaner, sosial støtte og andre 
fysiske og sosiale miljøfaktorer som mer direkte virker inn på 
helsen. Siste del av figuren peker på at helsetjenester kan 
demme opp for ulikheter skapt tidligere i årsakskjeden og at 
innsats på dette området også er aktuelt for å oppnå likeverdig 
helse.


Tiltak på det første leddet gir potensielt stor gevinst fordi det 
kan virke positivt på hele årsakskjeden - de retter seg mot 
«årsakene til årsakene».  


Figur 2 viser forventet levealder i tre utdanningsgrupper. 
Tallene blir vist både for kommune, fylke og landet som helhet. 
Utdanningsforskjellene i dødelighet, og dermed forventet 
levealder, kan betraktes som sluttsummen av mange små og 
store faktorer gjennom hele livsløpet. 


Virker dagens tiltak?


For å utjevne sosiale helseforskjeller trenger vi ikke 
nødvendigvis nye tiltak, men vi trenger å se på  
fordelingseffektene av det som allerede gjøres. Noen 
spørsmål som det kan være nyttig å reflektere over, er:


• Kan innsatsen eller tiltaket slå ulikt ut for ulike grupper?


• Er det økonomiske, sosiale eller fysiske barrierer som             
  gjør at ikke alle kan nyttiggjøre seg tiltaket eller tjenesten?


• Krever bruk av tiltaket eller tjenesten spesielle kunnskaper     
  eller ressurser som er ulikt fordelt i befolkningen?


Når man skal svare på disse spørsmålene er kunnskap om 
målgruppen og forhold i lokalmiljøet avgjørende. Eksemplene 
på neste side illustrerer hvordan et tiltak kan bli sosialt ulikt 
fordelt dersom det er opp til den enkelte å skaffe seg et gode.  


Noen av eksemplene er basert på forskningsfunn og 
evalueringer, mens andre er lokale tiltak som ikke har vært 
evaluert.  
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Eksempler: faktureringsrutiner, skolefrukt og 
leksehjelp


Lavinntektshusholdninger har større problemer med 
uforutsette regninger enn andre. En del kommunale avgifter 
og gebyrer faktureres ofte på årlig eller halvårlig basis og kan 
dermed komme som en stor og kanskje uforutsett utgift for en 
del husholdninger. Noen kommuner har endret 
faktureringsrutinene slik at man kan fakturere månedlig.   


Tilskudd til kontingenter, utlån av utstyr og liknende tiltak kan 
gjøre det lettere for alle barn å delta på fotballtrening, 
kulturskole eller andre aktiviteter uavhengig av familiens 
ressurser. Figur 3 viser hvor mange dette kan ha betydning for 
i din kommune. Figuren viser andelen barn (0-17 år) som bor i 
husholdninger med lav inntekt. Tallene vises også for fylket og 
landet som helhet.


En skolefruktordning som er gratis for alle, har vist seg å 
redusere sosial ulikhet både når det gjelder inntak av frukt og 
usunt snacks. Skolefrukt som må betales av foresatte, fører 
derimot til større sosiale forskjeller i fruktinntak. 


Gratis leksehjelp er en ordning som ble innført for å redusere 
sosial ulikhet i læring, men en evaluering fra 2013 viste at den 
ikke bidro til dette. Hvorfor? Måten ordningen var innført på 
varierte mellom kommuner og skoler. Evalueringen antyder at 
de flinkeste elevene var de som best greide å benytte tilbudet. 


Til sammenlikning viser forsøk med gratis kjernetid i 
barnehager at et systematisk og målrettet rekrutteringsarbeid 
var avgjørende for at også de barna som i utgangspunktet ikke 
gikk i barnehage skulle nyte godt av dette tilbudet.


Ulikheter i frafall


Figur 4 viser frafall i videregående skole fordelt etter 
foreldrenes utdanningsnivå. 


På landsnivå ser vi i figuren at det er sammenheng mellom 
foreldrenes utdanningsnivå og frafall i videregående skole. 
Tallene er også vist for fylke og kommune. I vurderingen av 
disse tallene, er det viktig å være oppmerksom på at det også 
er forskjell i frafall mellom elever på yrkesfag og elever på 
studieforberedende fag, med høyere frafall blant 
yrkesfagelevene.


Gode faglige ferdigheter i grunnskolen øker sjansen for at 
eleven klarer å gjennomføre videregående skole. Arbeidet 
med å redusere frafall i videregående skole bør derfor starte i 
grunnskolen. 


Kommunen kan også bidra ved å tilby flere lokale 
lærlingeplasser, enten direkte som arbeidsgiver, eller 
indirekte, ved for eksempel å stille betingelser til bedrifter i 
anbudskonkurranser. 
 


Figur 2. Forventet levealder ved 30 år etter utdanningsnivå (1999 - 
2013). 


Figur 3. Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav 
inntekt. 


Figur 4. Andel som har sluttet på/ ikke bestått videregående skole, 
status fem år etter påbegynt opplæring, etter foreldrenes utdanning 
(2012-2014). 


Finn en utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler


Finn flere eksempler i Helsedirektoratets veivisere for lokalt 
folkehelsearbeid
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Folkehelsebarometer for din kommune 
I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommunen og fylket med landstall. I figuren og i tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik 
alders- og kjønnssammensetning sammenlignet med landet. For å se på utvikling over tid, se Kommunehelsa statistikkbank, khs.fhi.no. Her finnes også statistikk uten 
alders- og kjønnsstandardisering. Forskjellen mellom kommunen og landet er testet for statistisk signifikans, se www.fhi.no/folkehelseprofiler


Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*)


B
ef


o
lk


-
n


in
g


1 Befolkningsvekst 1,5 1,6 1,1 prosent


2 Personer som bor alene, 45 år + 22,1 22,3 25,6 prosent


3 Valgdeltakelse 2015 51 61 60 prosent


Le
ve
kå
r


4 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år 78 83 83 prosent 


5 Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år 9,6 8,1 11 prosent


6 Inntektsulikhet, P90/P10 2,4 2,8 2,7 -


7 Barn av enslige forsørgere 16 14 15 prosent


8 Arbeidsledige, 15-29 år (ny def.) 3,2 2,3 2,7 prosent


9 Uføretrygdede, 18-44 år 1,6 1,7 2,6 prosent (a,k*)


M
ilj
ø


10 God drikkevannsforsyning 100 100 92 prosent


11 Forsyningsgrad, drikkevann 89 94 89 prosent


12 Skader, behandlet i sykehus 12,7 12,2 12,8 per 1000 (a,k*)


13 Ensomhet, Ungdata 21 18 18 prosent (a,k*)


14 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungdata 57 72 70 prosent (a,k*)


15 Medlem i fritidsorganisasjon, Ungdata 59 66 63 prosent (a,k*)


S
ko


le


16 Trives på skolen, 10. klasse 78 87 85 prosent (k*)


17 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 38 21 25 prosent (k*)


18 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl. 37 22 26 prosent (k*)


19 Frafall i videregående skole 31 20 24 prosent (k*)


L
ev


ev
an


er


20 Fysisk inaktive, Ungdata 19 12 13 prosent (a,k*)


21 Overvekt inkl. fedme, 17 år 18 17 21 prosent (k*)


22 Alkohol, har vært beruset, Ungdata 16 15 14 prosent (a,k*)


23 Røyking, kvinner - - 10 prosent (a*)


H
el


se
 o


g
 s


yk
d


o
m


24 Forventet levealder, menn 77,8 79,2 78,2 år


25 Forventet levealder, kvinner 82,6 83,3 82,8 år


26 Utdanningsforskjell i forventet levealder 4,8 5,2 4,8 år


27 Psykiske sympt./lid, primærh.tj., 15-29 år 147 132 142 per 1000 (a,k*)


28 Psykiske lidelser, legemiddelbrukere 133 123 130 per 1000 (a,k*)


29 Muskel og skjelett, primærhelsetjenesten 279 250 262 per 1000 (a,k*)


30 Hjerte- og karsykdom, beh. i sykehus 17,0 16,2 17,3 per 1000 (a,k*)


31 Type 2-diabetes, legemiddelbrukere 38 32 35 per 1000 (a,k*)


32 Lungekreft, nye tilfeller 58 53 55 per 100 000 (a,k*)


33 Antibiotika, legemiddelbrukere 271 233 229 per 1000 (a,k*)


34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 97,3 95,2 94,7 prosent 


Folkehelsebarometer for Nannestad


Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert  
1. 2014. 2. 2014, i prosent av befolkningen. 3. Avgitte stemmer i prosent av stemmeberettigede. 4. 2014, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utd.). 5. 2013, barn 
som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median. 6. 2013, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som 
befinner seg på 10-prosentilen. 7. 2012-2014, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 8. 2014, ledige per januar mnd. (ny def.) i prosent av befolkningen. Def. 
avviker fra SSBs. 9. 2012-2014, mottakere av varig uførepensjon. 10. 2014, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli (der minst 12 prøver er analysert) og stabil 
drikkevannsleveranse. Omfatter rapportpliktige vannverk. 11. 2014, befolkning tilknyttet rapportpliktige vannverk i prosent av totalbefolkningen. 12. 2012-2014. 13. 2012-
2014, u.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 14. 2012-2014, u.skole, svært eller litt fornøyd. 15. 2012-2014, u.skole, medlem ved undersøkelsestidspunkt. 16. 
Skoleåret 2009/10-2014/15. 17/18. Skoleåret 2012/13-2014/15. 19. 2012-2014, omfatter elever bosatt i kommunen. 20. 2012-2014, u.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) 
mindre enn én gang i uken. 21. 2011-2014, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på selvrapportert høyde og vekt ved nettbasert sesjon 1. 22. 2012-2014, u.skole, 
drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset én gang eller mer ila. siste 12 mnd. 23. 2010-2014, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i 
prosent av alle fødende med røykeopplysninger. 24/25. 2000-2014, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 26. 1999-2013, vurdert etter forskjellen i forventet 
levealder ved 30 år, mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 27. 2012-2014, brukere av fastlege og legevakt. 
28. 2012-2014, 0-74 år, legemidler mot psykiske lidelser, inkl. sovemidler. 29. 2012-2014, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), 
brukere av fastlege og legevakt. 30. 2012-2014. 31. 2012-2014, 30-74 år, brukere av blodglukosesenkende midler, ekskl. insuliner. 32. 2004-2013. 33. 2012-2014, 0-74 år. 
34. 2010-2014. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Utdanningsdirektoratet, Norsk pasientregister, Medisinsk fødselsregister, Primærhelsetjenestene fastlege og 
legevakt (KUHR-databasen som eies av Helsedirektoratet), Kreftregisteret, Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, 
Reseptregisteret og Ungdata-undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved HiOA. For mer informasjon, se  khs.fhi.no


En «grønn» verdi betyr at kommunen ligger bedre an enn landet som helhet, likevel kan det innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen da landsnivået ikke 
nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter. For å få en mer helhetlig oversikt over 
utviklingen i kommunen kan du lage diagrammer i Kommunehelsa statistikkbank. Les mer på www.fhi.no/folkehelseprofiler og se Kommunehelsa statistikkbank, khs.fhi.no.
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 Overordnet revisjonsstrategi 2015 – Romerike Revisjon IKS 
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Kontrollutvalget i Nannestad Kommune 2012 


 Side 3 


 


1 Bakgrunn 


I forskriften om kontrollutvalg framgår det at kontrollutvalget minst én gang i 


valgperioden skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på 


en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighets-


vurderinger.   


 


Kontrollutvalget i Nannestad har i sak 34/12 vedtatt at Øvre Romerike 


Revisjonsdistrikt IKS skal utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en 


overordnet analyse.  


2 Formål 


Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 


forvaltning. Kommuneloven § 77 nr. 4 definerer forvaltningsrevisjon som: 


 


”systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 


kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger”.  


 


Innbyggerne stiller stadig strengere krav til kvalitet og effektivitet i de kommunale 


tjenestene, samtidig som det private marked skaper økt konkurranse. Et 


forvaltningsprosjekt kan bidra med: 


 


• Påvisning av forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og 


måloppnåelse. 


• Levere informasjon til nytte for kontrollutvalget. 


• Bidra med informasjon som er til nytte for administrasjonen og folkevalgte. 


 


Det er viktig å identifisere og velge ut de riktige forvaltningsrevisjonsprosjektene, 


slik at ressursene blir satt inn på de riktige områdene. Prosjektene skal ha høy 


nytteverdi og de bør gi utbytte i form av læring og utvikling i kommunen. 


 


Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonsprosjektene skal være til nytte for 


kommunens politikere, administrasjon og ikke minst innbyggere. 
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3 Grunnlaget for planen – den overordnede analysen 


Planen for forvaltningsrevisjon bygger på en overordnet analyse av kommunens 


virksomhet foretatt i 2012. Overordnet analyse er utarbeidet som et arbeidsdokument 


for kontrollutvalget og kontrollutvalget har foretatt prioriteringer av områder for 


forvaltningsrevisjon med bakgrunn i denne. Analysen har vært et verktøy for 


kontrollutvalget for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon ut fra en risiko- og 


vesentlighetsvurdering. 


 
Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold til lover, 


forskrifter, kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I uttrykket ”risiko- og 


vesentlighetsvurderinger” ligger at det skal gjøres en vurdering av på hvilke områder av kommunens 


virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt 


for virksomheten. (Merknader til kontrollutvalgsforskriften § 10) 


 


Overordnet analyse ble behandlet i sak 26/12 og sak 33/12 i kontrollutvalget i 


Nannestad. Lederne av kontrollutvalgene i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad 


og Ullensaker hadde 14.11.12 et fellesmøte hvor de ble enige om hvilke prosjekter 


som ville egne seg som fellesprosjekter for alle fem kommunene i 2013 og 2014.  


4 Gjennomføring 


Prosjekter utføres i tråd med RSK 001 «Standard for forvaltningsrevisjon» som er 


vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund.   


 


Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av denne planen og overordnet analyse 


konkrete bestillinger av prosjekter i form av en bestillingsdialog med revisjonen i 


forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan.  


 


Plan for forvaltningsrevisjon revideres i 2014.  


 


 


 


 


 


 
 
 


  







Plan for forvaltningsrevisjon 2013 -2016 


 


Kontrollutvalget i Nannestad Kommune 2012 


 Side 5 


 


5 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 


5.1 Planperiode 


Ifølge kontrollutvalgsforskriften § 10 skal plan for forvaltningsrevisjon utarbeides 


minst én gang i valgperioden. Planen vedtas av kommunestyret, men retten til å 


foreta endringer i planperioden kan delegeres til kontrollutvalget. Kommunal 


virksomhet er i stadig endring og det er vanskelig å forutsi kommunens største 


utfordringer flere år framover.  


 


5.2 Prioriterte områder for felles forvaltningsrevisjonsprosjekter i perioden 2013- 


2014 


Felles forvaltningsrevisjonsprosjekter er prosjekter som kontrollutvalgene i 


kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker har kommet frem 


til som aktuelle fellesprosjekter for perioden 2013 til 2014. I løpet av 2014 vil 


kontrollutvalgslederne på nytt sette seg ned og se på muligheten for felles prosjekter 


for resten av perioden i forbindelse med en revidering av plan for 


forvaltningsrevisjon.  


 


5.2.1 Sykefravær og tjenestekvalitet 


Sykefravær har økonomiske konsekvenser og kan føre til et dårligere servicetilbud. 


En kommune som mangler viktig fagkompetanse på enkelte områder er også mer 


sårbar overfor et høyt sykefravær når det gjelder de kommunale tjenestene. Lønn og 


sosiale utgifter er en stor utgift for kommunen, og et høyt sykefravær fører til store 


kostnader for kommunen. Sykefraværet varierer fra virksomhet til virksomhet og 


kan ha direkte konsekvenser på tjenestekvaliteten. Kontrollutvalget ønsker å sette 


fokus på kommunens arbeid med sykefravær og konsekvenser for tjenestekvaliteten. 


 


5.2.2 Kompetanse i tjenestene 


Kommunen får stadig flere lovpålagte oppgaver, som krever stor grad av 


kompetanse hos de ansatte. Det vil være viktig for kommunen å kunne løse 


oppgavene i egenregi, og ha god kompetanse for å utføre oppgavene 


tilfredsstillende. Det kan være en risiko hvordan kommunen kan knytte til seg 


kompetanse, som blir værende fremover. Kontrollutvalget ønsker å fokusere på 


kommunens arbeid med kompetanse i tjenestene. 
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5.2.3 Nye IKT-løsninger 


I ØRU-regi er det en rekke IKT-prosjekter som er eller skal implementeres i løpet av 


2012/2013. 


 


• Ny webportal som omfatter intranett og internett for alle kommunene i ØRU. 


• Helsenett – for alle kommunene. 


• eHandel – for alle kommunene. 


• Kvalitetssystem – Eidsvoll, Gjerdrum og Ullensaker. Nannestad har opsjon på 


systemet. 


• Lønn- og personal – for alle kommunene. 


 


Overgang til nye systemer kan medføre risikoer for kommunen med tanke på risiko 


for feil på systemer og med tanke på behov for opplæring i nye systemer. Ved 


implementering av nye systemer er det også viktig å legge vekt på å ta i bruk de 


funksjonene som ligger i systemet med tanke på å optimalisere gevinstrealisering. 


 


5.2.4 Internkontroll 


Kommunal- og regionaldepartementet har lagt vekt på egenkontrollen i norske 


kommuner. En forsterket internkontroll var hovedanbefalingen fra gruppen. Blant 


anbefalingene er at administrasjonssjefene bør basere den videre utviklingen av 


internkontrollen på en risikoanalyse og at kommunene bør basere seg mindre på 


uformell kontroll. Store investeringer fremover krever både kompetanse og gode 


styringsrutiner både med tanke på gjennomføring og med tanke på utarbeidelse av 


beslutningsgrunnlag for politikerne.  
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VEDLEGG 


Mulige områder for forvaltningsrevisjonsprosjekter 2013 – 2016 


Områder Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Ullensaker 


Nye IKT-løsninger X X X X X 


Kompetanse i tjenestene  X X X X X 


Internkontroll X X X X X 


Sykefravær og tjenestekvalitet X X X X X 


Samhandlingsreformen X X X X X 


Vedlikehold kommunale bygg X X X X X 


Tilskudd barnehager X X X X  


Folkehelse X   X X 


NAV X   X X 


Målstyring/ledelse  X X   


Sykehjem  X  X  


Omsorgs- og demensplan 2015    X X 


Tilpasset opplæring  X  X  


Skole X     


Økonomi/prosjektstyring  X    


Kommunale bygg    X   


Saksbehandling i plan- og 
byggesaker 


    X 


Rus    X  


Rus og psykiatri     X 


Avlastning og bo- og 
pleieforhold 


   X  


Barnevern     X 
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Saker til oppfølging 2016 
 


Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


17.2.16 1/16 Opplæring og tilrettelegning 
for bruk av IPAD i 
kontrollutvalget 


Kontrollutvalget tar saken til orientering.      


17.2.16 2/16 Orientering fra Ordfører - 
innspill til overordnet 
analyse 2017 - 2020 


Kontrollutvalget tar saken til orientering.      


17.2.16 3/16 Virksomhetsbesøk til 
Nannestad sykehjem 


Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.      


17.2.16 4/16 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015 


Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet 
revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2015 og 
revisjonsplan for Nannestad kommune til 
orientering. 


     


17.2.16 5/16 Engasjementsbrev fra 
Romerike revisjonen 


Kontrollutvalget tar revisjonens 
engasjementsbrev til orientering. 


     


17.2.16 6/16 Eierskapskontroll - Øvre 
Romerike avfallsselskap IKS 


Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og 
oversender den til kommunestyret med følgende 
innstilling: 


 Kommunestyret tar rapporten til orientering 
og ber om at rapportens anbefalinger blir 
fulgt opp. 


     


17.2.16 7/16 Årlig orientering om 
kommunens behandling av 
tips/varsling 


Kontrollutvalget tar rådmannens svar om 
varslingssaker 2015 til orientering. 


     


17.2.16 8/16 Rapportering ved Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


17.2.16 9/16 Kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 


1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas. 
2. Saken sendes kommunestyret med følgende 


forslag til vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 
årsrapport for 2015 til orientering. 


Kommunestyret    


17.2.16 10/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til orientering.      


17.2.16 11/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


30.3.16 12/16 Orientering fra barnevernet 
i Nannestad kommune 


Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.      


30.3.16 13/16 Omvisning Nannestad 
sykehjem 


Kontrollutvalget tar omvisningen på Nannestad 
sykehjem til orientering. 


     


30.3.16 14/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


30.3.16 15/16 Habilitet i kontrollutvalget Kontrollutvalget tar saken til orientering.      


30.3.16 16/16 Overordnet analyse 2017 - 
2020 - foreløpig 
presentasjon 


Kontrollutvalget tar saken til foreløpig 
orientering. 


     


30.3.16 17/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til orientering.      


30.3.16 18/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


21.4.16 19/16       


        


        


        


        


        


        


        


        







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


        


        


        


        


        


        
 







