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Saker til behandling 

19/16 Orientering ved administrasjonen 
 
Arkivsak-dok. 15/00069-10 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 10.05.2016 19/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Saksframstilling: 
Administrasjonen vil gi en orientering om fremtidig bruk av Nes bo- og servicesenter. 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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20/16 Kontrollutvalgets uttalelse til Nes kommunes årsregnskap 
2015 

Arkivsak-dok. 15/00062-3 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 10.05.2016 20/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Nes kommunes årsregnskap 2015 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Vedlegg: 
1. Årsregnskap 2015
2. Årsmelding 2015
3. Revisors beretning
4. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 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 formannskapet, og årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i 
året etter regnskapsåret.  

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. 

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,

4. Om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig
og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
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Revisor har avlagt sin beretning den 15.april 2016. Revisjonsberetningen er avgitt 
uten presiseringer og forbehold. 

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 formannskapet i hende før dette 
organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 

Tilbake til saksliste 
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21/16 Kontrollutvalgets uttalelse til Esval Miljøpark KF årsregnskap 
2015 

Arkivsak-dok. 15/00064-2 
Arkivkode.  
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 10.05.2016 21/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Esval Miljøpark KF årsregnskap 2015 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Vedlegg: 
1. Årsmelding og årsregnskap 2015
2. Revisors beretning
3. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015

Saksframstilling: 
Foretaket skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 
Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og 
anvendelsen av midlene. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret etter 
innstilling fra formannskapet, og årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i 
året etter regnskapsåret. 

Årsberetningen avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. I foretakets 
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. 

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 har avlagt sin beretning den 15.april 2015. Revisjonsberetningen er avgitt 
uten presiseringer og forbehold.  
 
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 formannskapet i hende før dette 
organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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22/16 Orientering ved revisjonen 
 
Arkivsak-dok. 15/00215-11 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 10.05.2016 22/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
 
Saksframstilling: 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene 
som står på sakslista. 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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23/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00214-10 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Nes kontrollutvalg 10.05.2016 23/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
 

Tilbake til saksliste 
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Innhold 


1 2 3 4 
Leders kommentarer 


Om Nes kommune 
og hovedtall 


Mål og resultater Styring og kontroll 


Nes kommunes visjon 
er «Det gode liv der 
elvene møtes».  


Vi skal være en god 
oppvekstkommune 
som ser muligheter og 
er frampå. 


Les hva ordfører og 
rådmann mener om 
hva vi utrettet i 2015. 


Nes er – og skal 
fortsatt være – en god 
kommune å bo i for 
liten og stor.  


I 2015 fikk vi 373 flere 
innbyggere og var 
20 783 nesbuer 31.12. 


Regnskapsresultatet 
for 2015 var godt, med 
41,4 millioner kroner i 
«overskudd». 


Resultatene for 2015 
viser at vi har bidratt til 
samfunnsutvikling og 
levert gode tjenester. 


Dette har vi redegjort 
for inndelt etter 
satsingsområdene 
LEVE, LÆRE; SKAPE 
i kommuneplanens 
samfunnsdel, for å vise 
samlet måloppnåelse 
og utvikling. 


Vi har god styring og 
kontroll på 
virksomhetene 
tilpasset 
samfunnsoppdraget 
vårt. Vi fikk ingen 
merknader til 
revisjonsberetning for 
2014, men et 
nummerert revisjons-
brev. Vi har jobbet 
systematisk med 
å lukke merknadene i 
løpet av 2015. 


Ordføreren har ordet 5 Viktige hendelser 8 Innledning 18 Styring og kontroll i 
virksomheten 


42 


Rådmannen har ordet 6 Nes kommune i 
samfunnet 


9 Samfunnsutvikling i et 
folkehelseperspektiv 


18 Internkontroll 43 


  Nes kommune i 
hovedtall 


12 Satsingsområdet LEVE 20 Medarbeidere 46 


  Organisering – slik 
jobber vi 


14 Satsingsområdet 
LÆRE 


23 Samfunnssikkerhet og 
beredskap 


49 


    Satsingsområdet 
SKAPE 


27   


    EN ORGANISASJON I 
UTVIKLING 


30   
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Bilder i årsmeldingen er fra 
Nes kommunes bildearkiv. 


 


Ansvarlig redaktør: 
Rådmann Johnny Pedersen 


 


 


 
 
Nes kommune 
Besøksadresse: Rådhusgata 2 
2150 Årnes 


Postadresse: Postboks 114 
2151 Årnes 
 
Telefon: 63 91 10 00 
 
E-post: postmottak@nes-ak. 
kommune.no 
 
www.nes-ak.kommune.no  
 
Bank: 8601 41 62811 
Org. nr.: 938 679 088 MVA 


Framtidsutsikter Virksomhetene Årsregnskap 


Hvilke tjenester skal vi 
tilby i framtiden og 
hva kan digitalisering 
og velferdsteknologi 
bidra med for å løse 
våre utfordringer? 


Dette er noen av flere 
sentrale spørsmål 
som inngår i vår 
framtidsanalyse. 


Vi hadde en 
omfattende 
tjenesteproduksjon i 
2015. 


Vi etablerte nye og 
forbedret eksisterende 
tilbud – hele tiden med 
brukeren i sentrum. 


Rapportering på 
administrativ styring og 
virksomhetenes 
aktiviteter og resultater 
finner du her. 


Årsregnskapet viser 
inntekter og utgifter 
fra tjenesteproduksjon 
og hvordan vi 
forvalter våre midler. 


Årsresultatet for 2015 
er godt, men Nes er en 
lavinntektskommune 
med begrenset 
økonomisk 
handlefrihet og 
investeringsbehovet 


framover vil legge 
ytterligere press på 
kommuneøkonomien. 


Vurdering av 
framtidsutsikter 


51 Sentraladministrasjonen 57 Regnskapsresultat 95 


 


Oppvekst og utdanning 59 Økonomiske 
oversikter 


98 


Grunnskoler 60   


Pedagogisk tjeneste 70   


Barnehager 71   


Familiens hus 72   


Helse og velferd 74   


Tildelingsenheten 75   


Institusjonstjenesten 76   


Hjemmetjenesten 77   


Miljøarbeidertjenesten 79   


Psykisk helse og 
avhengighet 


81   


Ergo- og 
fysioterapitjenesten 


82   


Nes legevakt 83   


NAV Nes 84   


Samfunnsutvikling og 
kultur 


85   


Plan og næring 86   


Kommunal forvaltning 88   
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Årsmelding 2015 
 


Ordføreren har ordet 


2015 har vært et godt år for Nes kommune.  
Vi har klatret nesten 40 plasser på 
kommunebarometret og er nå på 45 plass.   
- beste plassering av ØRU-kommunene.   


Det føles bra å være ordfører for en 
veldrevet kommune som Nes. Jeg ser fram 
til de neste fire årene med mange 
spennende planer. Vi skal bygge ny 
ungdomsskole i Vormsund, barnehage på 
Årnes og det nye svømmeanlegget skal 
være klart før skolestart i 2017. 


Jeg er utrolig stolt av å være kommunes 
første kvinnelig ordfører. Mine dager på 
rådhuset er aktive, spennende, lærerike og 
morsomme. Siden jeg mottok ordførerkjedet 
har jeg vært med på mye, både store og 
små anledninger. Det vil jeg fortsette med. 
Jeg ønsker å være en ordfører som er 
tilgjengelig for hele bygdas befolkning.  


Jeg stortrives i rollen min og har mye jeg vil 
arbeide for i denne kommunestyreperioden. 
Jeg vil blant annet jobbe for å sikre videre 
utbygging av E16, og at nytt togstopp for Auli 
og Rånåsfoss legges til Sandnes Øst. Vi må 
også få avklart saken om sykehustilhørighet 
og jobbe for god internettdekning og et 
akseptabelt kollektivtilbud i hele Nes. 


Det er gledelig at vi avslutter året med et 
netto driftsresultat innenfor fylkesmannens 
anbefalinger. Vi er nå bedre rustet til å møte 
morgendagens økonomiske utfordringer. 


I 2015 bedret Nes sin rangering i Nærings 
NM for kommuner. Vi begynner å se positive 
resultater av arbeidet med å tilrettelegge for 
næringsutvikling og næringsetableringer. 
Satsingen på tettere kobling mellom kultur, 
landbruk og miljø gir god omdømmebygging. 


Det er jobbet med første fase av det pålagte 
utredningsarbeidet i forbindelse med 
kommunereformen. Vi har kartlagt status i 
egen kommune og kommunestyret fattet 
vedtak om at Nes skal forbli egen kommune. 
Nå skal vi videreutvikle og styrke Årnes slik 
at vi får et kommunesentrum med enda 
bedre handels-, service- og kollektivtilbud. 


Samtidig skal vi sørge for at det er gode bo- 
og oppvekstmiljøer i hele kommunen, og 
sikre innbyggerne et godt tjenestetilbud. 


Jeg er stolt av engasjementet i Nes, og alt vi 
får til i samarbeid med frivilligheten. Dette 


skal vi bygge videre på og utvikle en 
helhetlig frivillighetspolitikk som sikrer gode 
vilkår for frivilligheten også i framtida. 


Kommunen har en utfordring med høyt 
sykefravær blant ansatte. Dette er vi i politisk 
ledelse opptatt av å endre, slik at kommunen 
blir en arbeidsplass med høyt nærvær. I 
2016 prioriterer vi derfor flere nærværstiltak 
og sykefraværsprosjekter. 


Jeg retter en takk til rådmannen og de 
ansatte som nok et år har utført sine 
oppgaver med gode resultater til beste for 
nesbuene. Takk også til alle andre som er 
med på å utvikle kommunen vår. 


Vi skal sammen fortsette å jobbe for at 
innbyggerne i Nes kan leve  


«Det gode liv der elvene møtes». 


 


 
Grete Sjøli 
Ordfører 
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Rådmannen har ordet 


2015 var et godt år for Nes kommune. Vi har 
et netto driftsresultat som gir et overskudd 
på drøye 41 millioner kroner. 


Vi har snudd et stort merforbruk i helse og 
velferd og dreid innretningen av tjenestene, 
slik at andelen av utgifter til pleie- og omsorg 
som går til tjenester i hjemmet nå er større 
enn tjenester i institusjon. 


Nes kommune rustes opp for fremtiden. Vi 
investerer for å ta best mulig vare på 
innbyggerne, næringslivet og fremtidige 
nesbuer. Dette innebærer en skole full av 
kunnskap, et sikkerhetsnett for de som faller 
utenfor, et verdig tilbud for pleietrengende og 
et næringsliv i moderat vekst. 


Nes vokser. Sterk befolkningsvekst betyr at 
Nes er en attraktiv kommune å bo i. Men det 
er krevende; utgiftene til skole, barnehage, 
omsorgstjenester og viktig infrastruktur 
vokser raskere enn statlige overføringer. 
Dette stiller krav til at vi hele tiden må fornye, 
forenkle og forbedre oss for å sikre tjenester 
med god kvalitet. Samtidig må vi også skape 
nye arbeidsplasser og være fristende for 
næringslivet.  


Nye boligprosjekter har blitt realisert. Målet 
med full barnehagedekning utfordres med 
veksten. Flere private barnehager vil 
sammen med bygging av en kommunal 
barnehage på Årnes, bidra til at kommunen 
når målet med full barnehage-dekning.  


Kommunes første heldøgns bemannede 
omsorgsboliger for eldre åpnet offisielt 
10.september. De første beboerne flyttet inn 
i sine nye hjem allerede i juli. Med dette har 
vi økt andelen beboere i bolig med heldøgns 
bemanning med over 20 prosent fra 2014 til 
2015. Vi ligger likevel langt under andelen i 
kommunegruppen. Dreiningen i 
tjenestetilbudet er en del av strategiene i 
omsorgsplanen om å tilrettelegge for at flere 
kan bo i eget hjem.  


Økt satsing på velferdsteknologi og 
hverdagsrehabilitering vil bidra i arbeidet mot 
målet om bedre og mer effektive 
omsorgstjenester i fremtiden.  


Nes kommune har de siste 5 årene bedret 
sin soliditet og kredittverdighet. Dette sikrer 
kommunen gode betingelser i rente- og 
kapitalmarkedet selv i dagens finansmarked. 
Store investeringer i bygg og anlegg vil 


redusere vår økonomiske handlefrihet på 
sikt. En stadig større del av våre inntekter 
må brukes til å dekke økte finansutgifter.  
Økt gjeldsgrad vil bli en utfordring for oss. 
Det er også knyttet usikkerhet til forslag om 
nytt inntektssystem. 


Vi har en alvorlig sykefraværssituasjon, 
fraværet var på mer enn 11 % i 2015. Det 
koster oss mange millioner kroner per år og 
gir utfordringer for leveranse av tjenestene 
våre. Jeg er opptatt av at kommunen skal ha 
helsefremmende arbeidsplasser. Flere tiltak 
iverksettes i 2016 for å øke ansattes 
nærvær. 


Foruten fornying, forenkling og forbedring av 
egen organisasjon, må kommunen 
tilrettelegge for økt samarbeid med frivillige 
organisasjoner og vurdere bruk av private 
aktører for å bedre driften av Nes kommune. 


Sammen med de andre kommunene på 
Øvre Romerike skal vi strebe etter å bli blant 
de beste digitale kommunene.  


Jeg vil takke innbyggerne, folkevalgte og 
ikke minst kommunens ansatte for at vi 
sammen skaper  


«Det gode liv der elvene møtes». 


 


 
 
 
 
 


Johnny Pedersen 
Rådmann 
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Viktige hendelser i 2015 


 


 


 


Januar 


• Åpning av Friluftslivets 
år med fakkeltog fra 
Dragsjøhytta til 
Veslesjøen og 
overnatting i naturen. 
Arrangement i regi av 
Årnes Speidergruppe 
og Stiftelsen 
Dragsjøhytta 


Februar 


• Elevundersøkelsen for 
skoleåret 2014/2015 
viser at læringsmiljøet i 
Nes-skolen er godt 


Mars 


• Nes kommune ble 
realfagskommune 
30.mars 2015 som en 
av 34 kommuner 


April 


• Fylkesmann Valgerd 
Svarstad Haugland og 
deler av hennes stab 
besøkte kommunen 


• Kafétilbud på 
Runnitunet åpnet 
20.april 


• Nes legevakt feiret  
10 års jubileum 


Mai 


• Onsdag 20. mai gikk 
startskuddet i Norges 
største sykkelritt "Tour 
of Norway" på Årnes 


• Torsdag 21. mai fikk 
Nes besøk av 
Tahirlekene, et 
forebyggende tiltak for 
barn og ungdom 


Juni 


• Folkehelseuka ble 
arrangert for første 
gang, med 60 ulike 
arrangement i regi av 
40 ulike arrangører  


• 4. juni markerte vi "Hva 
er viktig for deg-dagen" 


• Kommunestyret vedtok 
bygging av 
svømmehall i møte 
30.juni 


 


Juli 


• De første leietakerne  
flyttet inn i sine nye 
hjem i Leirvegen 
bosenter - kommunes 
første heldøgns 
bemannede boliger for 
eldre 


August 


• Siste analyseperiode 
viste meget god 
badevannskvalitet i 
Nes 


• Norway King Crab 
åpnet landets første 
kongekrabbehotellet på 
Herbergåsen 


September 


• Ordfører Oddmar 
Blekkerud tok det 
første symbolske 
spadetaket på 
byggetomten for det 
nye svømmeanlegget 
18. september 


• Matfestivalen Brød & 
Sirkus gikk av stabelen 
17.-19. september 


 


 


Oktober 


• Grete Sjøli ble første 
kvinnelige ordfører i Nes 


• Anskaffelsesprisen 
2015, Øvre Romerike 
Innkjøpssamarbeid var 
nominert i kategorien 
Digitalisering 


November 


• Erfaringskonferanse 
stolpejakt ble 
gjennomført. 20 545 
stolperegistereringer ble 
gjort av 1 107 
stolpejegere i 2015. 


Desember 


• Kommunestyret vedtok 
handlingsprogram med 
budsjett 2016 og 
økonomiplan 2016-
2019 i sitt møte 
15.desember, ny 
kommunal barnehage 
på Årnes blir endelig 
realisert 
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Nes kommune i samfunnet 


Nes kommune er en stor leverandør av 
tjenester til innbyggerne og forholder seg til 
om lag 6000 sentrale lover, forskrifter, 
retningslinjer og veiledere. 


Kommunen har en viktig rolle som 
samfunnsutvikler og er et myndighetsorgan på 
flere forvaltningsområder, som fatter vedtak 
og fører kontroll. 


Samfunnsoppdraget er nedfelt i de ulike 
lovpålagte oppgavene, samt i kommunens 
egne planer, herunder kommuneplanen, 
økonomiplan med handlingsdel og 
årsbudsjett. 


I 2015 er utvalgte mål og strategier fra 
kommuneplanens satsingsområder prioritert.  


Folkehelse er et gjennomgående tema og 
innebærer at kommunen skal legge til rette og 
planlegge for god folkehelse i alt som gjøres. 
Hovedmålet for folkehelse er  
«friske og mestrende nesbuer».  
 


Kommuneplanens øvrige satsingsområder: 


LEVE – som handler om at det skal være godt 
å vokse opp, bo og leve i Nes.  


LÆRE – som handler om at vi har fokus på 
læring og kunnskap i Nes. 


SKAPE – som handler om at det er 
engasjement og nyskapning i Nes. 


EN ORGANISASJON I UTVIKLING – som 
handler om at Nes kommune møter dagens 
og fremtidens krav som en framtidsrettet og 
aktiv samfunnsutvikler med gode 
tjenestetilbud i takt med tiden. 


Dette er Nes 


Nes er en middels stor kommune som har hatt 
jevn vekst i folketallet de siste årene. Ved 
utgangen av 2015 var det 20.783 innbyggere i 
Nes, 373 flere enn i 2014. Det siste året har 
folkemengden økt med 1,8 % og over de siste 
fem årene med omkring 9 %. 


Kommunen er den nest største i Akershus 
målt i areal, med sine 637 kvadratkilometer. 
Med over 800 gårdsbruk er Nes en særpreget 
landbrukskommune og landets største 
kornkommune. Nes er sentralt plassert på 
Østlandet med nærhet til Gardermoen og 
Oslo. 


Tettstedet Årnes er kommunesenter og 
kjennetegnes som en «stasjonsby» med 
landsbypreg langs Kongsvingerbanen. Om lag 
20 % av befolkningen bor i kommunesenteret 
og 64 % av innbyggerne bor i tettbebyggelse. 


Bosettingsmønsteret i Nes er preget av spredt 
bebyggelse og mange små tettsteder. Flere 
av disse har egen barneskole, barnehage, 
idrettsanlegg og nærbutikk, og er viktige 
tettsteder med kommunal infrastruktur.  


Næringsstrukturen i Nes preges av 
primærnæringene, offentlig virksomhet og 
servicenæringer. Nesten halvparten av 
arbeidsplassene i kommunen er innenfor 
offentlig administrasjon, undervisning og 
helse- og omsorgstjenester. Nes er en typisk 
pendlerkommune, der de fleste pendler til 
Oslo, og dernest til Gardermoen-området. 


 
Nes sine særegenheter – som elvemøtet 
mellom Glomma og Vorma, det bølgende 
kulturlandskapet og kulturhistorien, blandet 
med kjennetegn som tilgangen til natur og 
friluft, det rike kulturlivet og idrettstilbudet, mye 
frivillig arbeid og god dugnadsånd – er med på 
å danne kommunens identitet. 


Slik står det til i kommunen 


Nes kommune er en kommune det er godt å 
vokse opp, bo og leve i for de aller fleste. Vi 
har gjennomgående gode tjenestetilbud og 
trygge oppvekstmiljøer. Det er en positiv 
utvikling når det gjelder næringsetableringer 
og tettere samarbeid mellom kultur, næring og 
miljø med utgangspunkt i Nes’ særegenhet. 


Årets regnskapsresultat er meget godt, 
samtidig er økonomien presset og kommunen 
har et høyt investeringsbehov kommende år. 


Vi har flere utfordringsområder i årene som 
kommer, herunder psykisk helsetilstand hos 
barn og unge, frafall i videregående skole, høy 
andel livsstilssykdommer, økt bosetting av 
flyktninger og en økende andel eldre.  
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Nøkkeltall 2013 2014 2015 
Kostra-


gruppe 7 


Innbyggertall  20 164  20 410   20 783   


Frie inntekter i kroner per innbygger 43 556  44 738  45 580  47 026  


Netto lånegjeld i kroner per innbygger  31 853   33 115  33 635  48 667  


Netto driftsresultat i kroner per innbygger  1 952    -346   1 993   2 268  


 
 


Slik vil vi ha det i 2030 


Kommuneplanen som politikerne har vedtatt 
for perioden 2013-2030 viser hvor vi skal 
gjennom disse overordnede målene: 


LEVE: 


 Nes kommune har et balansert og 
bærekraftig bosettingsmønster 


 Nes er en god kommune å bo i 


 Innbyggerne i Nes opplever trivsel og 
trygghet, samt identitet og tilhørighet til 
eget nærmiljø 


 Årnes er et attraktivt kommunesenter i 
vekst 


 Spesielt verdifulle arealer og natur-
ressurser forvaltes slik at de også blir til 
glede og nytte for fremtidige generasjoner 


 Nes har attraktive og utviklende 
oppvekstmiljøer 


 Nes har aktive innbyggere 


 Befolkningen i Nes har god helse og 
mestrer egen hverdag 


 Nes kommune sikrer innbyggernes liv, 
helse, miljø og materielle verdier 


 
LÆRE: 


 Barn og unge gis utdanning for framtida i 
et godt læringsmiljø for alle 


 
 


 Nes er en kommune preget av 
engasjement, åpenhet og inkludering med 
et lokaldemokrati basert på tillit og 
medvirkning 


 
SKAPE: 


 Kulturkommunen Nes ivaretar både 
eksisterende kulturliv og stimulerer til 
nyskaping og mangfold 


 Nes kommune spiller på lag med 
frivilligheten for å løse nødvendige 
samfunnsoppgaver 


 Nes kommune er en attraktiv og aktiv 
tilrettelegger for næringsetablering og 
næringsutvikling 


 Nes er et regionalt og nasjonalt 
knutepunkt i utviklingen av næring 
innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer 
og fornybar energi 


 Nes spiller en aktiv rolle i regionalt 
samarbeid 


 
EN ORGANISASJON I UTVIKLING: 


 Nes kommune er en framtidsrettet og 
aktiv samfunnsutvikler som har gode 
tjenestetilbud i takt med tiden 


Nøkkeltall 


Hva brukes 
pengene til? 
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Visjon og verdier 


Nes kommunes visjon «Det gode liv der 
elvene møtes» uttrykker et felles ønske om 
god livskvalitet for kommunens innbyggere 
og peker på elvemøtets unike betydning som 
landemerke og kilde til inspirasjon. 


 


Nes kommunes tre verdier uttrykker både en 
felles grunnleggende plattform å bygge 
lokalsamfunnet på inn i framtida og hvordan 
kommunen skal arbeide og lede mot 
visjonen.  


Verdiene skal kjennetegne kommunens 
organisasjon og væremåte. Innbyggerne i 
Nes skal også kunne identifisere seg med 
kommunens verdier. 


 


 
Nærhet handler om at innbyggerne i Nes 
opplever å ha trygge og inkluderende 
nærmiljøer med gode oppvekstvilkår, som 
kjennetegnes av godt og nært naboskap.  


Ansatte i kommunen er imøtekommende, 
tilgjengelige og serviceorienterte. 


I nærhet defineres også kommunens 
geografiske nærhet til «alt»: naturen, 
storbyen, flyplassen og dermed verden. 


Engasjement innebærer at vi ønsker 
engasjerte og aktive innbyggere med stor 
samfunnsdeltakelse og som fortsetter det 
gode frivillige arbeidet.  


Vi har ansatte som er engasjerte, kreative og 
positive i jobben sin og folkevalgte som har 
et engasjement for sammen å utvikle Nes 
videre til en kommune der alle innbyggere 
lever «det gode liv». 
 
Synlighet handler om å gjøre Nes mer 
synlig i vid forstand. Vi ønsker at både 
innbyggere, ansatte og folkevalgte med 
stolthet synliggjør Nes for omgivelsene. 


Verdien definerer at Nes skal være en 
forutsigbar, imøtekommende og åpen 
kommune.  


Med verdien synlighet viser vi også at 
kommunen tør å være «frampå» - vi forteller 
de gode historiene, vi våger å tenke nytt og 
vi sitter i førersetet i samfunnsutviklingen.  


 


 


 


Nærhet 
 
 


Engasjement 
 
 


Synlighet 


Ansatte og folkevalgte har 
et felles ansvar for fortid, 
nåtid og framtid. Vi skal 
forvalte de ressurser, 
tradisjoner, kvaliteter og 
verdier som finnes i Nes.  


Sammen skal vi legge til 
rette for at det alltid skal 
være godt å bo, leve og 
arbeide i Nes. 


Sammen med næringslivet 
og innbyggerne skal 
kommunen skape et 
dynamisk samfunn i takt 
med tiden. 
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Nes kommune i hovedtall 


Nes kommunes regnskapsresultat for 2015 
var godt. «Overskuddet» (netto driftsresultat) 
var på 41,4 millioner. 


KOSTRA står for Kommune-Stat-
Rapportering. KOSTRA gir statistikk om 
ressursinnsats, prioriteringer og produktivitet 
i kommuner og fylkeskommuner om for 
eksempel pleie- og omsorgstjenester, 
barnehagedekning og kommuneregnskapet. 
Kvaliteten på tallene er ikke alltid like god, 
noe som kan gjøre det vanskelig 
å sammenligne egen kommune med andre. 
KOSTRA er derfor mest egnet til 
sammenligning med seg selv over tid. 
 


Kommunegruppe; for å gjøre det enklere 
å sammenligne kommuner er kommunene 
gruppert etter folkemengde og økonomiske 
rammebetingelser. Nes kommuner er i 
kommunegruppe 7. Kommuner i gruppe 7 er 
definert som mellomstore kommuner med 
lave bundne kostnader per innbygger og 
lave frie disponible inntekter. Blant våre 
nabokommuner er Nannestad, Gjerdrum, 
Sørum, Fet og Aurskog-Høland i gruppe 7. 
Nedenfor følger utvalgte KOSTRA nøkkeltall 
vedrørende kommunens økonomi 
sammenlignet med kommunegruppe 7. 


Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter 


Brutto driftsresultat er midlene kommunen 
har igjen etter at løpende driftsutgifter er 
dekket. Resultatet gir uttrykk for kommunens 
evne til å betjene lånegjeld og evne til 
å avsette midler til senere års bruk. Hvis 
brutto driftsresultat ikke er tilstrekkelig til 
å dekke netto finans og avdragsutgifter, er 
kommunen i en underskuddsposisjon.  


 


For bedre å vurdere kommunens evne til 
å betjene låneopptakene er avskrivnings-
kostnadene trukket ut av brutto driftsresultat. 
Dette er kostnader som inntektsføres som en 
motpost til avdragsutgiftene ved beregning av 
netto driftsresultat. 


I 2013 og 2015 hadde kommunen god 
betalingsevne, men 2014 viser at kommunen 
er sårbar for uforutsette hendelser på både 
inntekts- og utgiftssiden. Kommunen hadde 
da en svikt i samlede skatteinntekter samt et 
merforbruk på kommunalområdet helse og 
velferd. 


Avvik budsjett / regnskap 


Grafen nedenfor viser at helse og velferd har 
fått kontroll på utgiftene med dreining av 
ressursene fra institusjonsomsorg til 
hjemmebasert omsorg og egenmestring. De 
avslutter året med et mindreforbruk på litt 
over 6 millioner kroner knyttet opp mot 
avgang av ressurskrevende tjenester i 
miljøarbeidertjenesten og lavere utgifter enn 
forventet på BPA (brukerstyrt personlig 
assistent), samt at Leirvegen bosenter kom i 
gang senere enn planlagt. 


Oppvekst og utdanning har fremdeles en 
utfordring med utgiftene knyttet opp mot 
fosterhjems- og institusjonsplasseringer, og 
tilskudd til private barnehager. Det store 
mindreforbruket til administrasjon og styring 
kan henføres lave pensjonskostnader samt et 
«billigere» lønnsoppgjør enn forutsatt i 
budsjettet. 
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Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 


Overskuddet etter at renter og avdrag er 
betalt, er kommunens netto driftsresultat. 
Netto driftsresultat er et mål på kommunens 
økonomiske handlefrihet og er de midlene 
kommunen kan benytte som egenkapital til 
investeringer, fondsavsetninger og til 
fremtidige driftsutgifter. En sunn 
kommuneøkonomi forutsetter et netto 
driftsresultat på 3 til 5 % av driftsinntektene.  


 
Netto driftsresultat for Nes kommune i 2015 
er 3,2 %, og vel innenfor fylkesmannens 
anbefalinger. Resultatet er en markant 
forbedring sammenlignet med 2014 da 
kommunen hadde et «underskudd» på 0,6 % 
av driftsinntektene. 


Korrigert for premieavvik ville netto 
driftsresultat vært 0,7 % i 2015 mens det i 
2014 ville vært 1,8 % verre. Det ble i 2014 
inntektsført over 20 millioner kroner i 
premieavvik, mens det ble utgiftsført litt over 
9 millioner kroner i 2015. 


Driftsresultatet er nesten på nivå med 
kommunegruppen i 2015. 


Netto finans og avdrag i % av 
driftsinntekter 


Resultatbegrepet viser hvor stor andel av 
driftsinntektene som er bundet opp til 
tilbakebetaling av lån. Rente- og avdrags-
belastningen vil avhenge av valgt 
finansieringsstrategi, f.eks. andelen 
fremmedkapital, nedbetalingstiden o.l. 
Det tas bare hensyn til transaksjoner i 
driftsregnskapet. I netto finans omfattes 
renteutgifter/-inntekter og tap/gevinst på 
finansielle plasseringer (aksjer osv.). 


Netto finanskostnader er høyere i Nes 
kommune enn i kommunegruppen; dette kan 
ha en sammenheng med at vi nedbetaler 


lånene våre utover minimumsavdrags-
bestemmelsen (20 år istedenfor vektet levetid 
av eiendeler).  


Netto finanskostnader har økt med 0,3 % av 
driftsinntekter sammenlignet med 2014. Den 
lave rente har bidratt til at finansinntektene er 
nesten 40 % lavere sammenlignet med 2014. 
Samtidig øker avdragsutgiftene i takt med 
økte investeringer.  


 


Frie inntekter per innbygger 


Nes kommune har noe lavere inntekter per 
innbygger enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen. 


I 2015 var forskjellen kr 1 446 per innbygger, 
noe som med Nes kommunes vel 20 800 
innbygger gir drøye 30 millioner kroner i 
mindre inntekter enn det som ville vært 
oppnådd med gjennomsnittlig inntekt lik 
kommunegruppe 7. 
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Organisering - slik jobber vi 


Nes kommune har et omfattende 
samfunnsoppdrag; vi levere nesten 200 
tjenenester til innbyggerne og må forholde 
oss til over 6000 lover, forskrifter, 
retningslinjer og veiledere. For å lykkes er 
vi avhengig av bred kompetanse og tett 
samarbeid mellom fagområdene. 


Administrativ struktur 


Nes kommune er administrativt organisert i 
en tonivåmodell med to formelle 
beslutningsnivåer: Rådmannen og 
virksomhetslederne. Rådmannens 
ledergruppe består av rådmannen, tre 
kommunalsjefer og tre stabsledere; 
økonomisjef, personal- og 
organisasjonssjef og strategi- og 
utviklingssjef.  I 2015 var det 26 
virksomheter i kommunen. 


Endringer i 2015 


I løpet av året ble plan- og 
utviklingsavdelingen omorganisert.  
 
 


Oppgaver knyttet til Plan- og bygningsloven 
og arealdelen av kommuneplanen ble flyttet 
til plan- og næringsavdelingen underlagt 
kommunalsjef for Samfunnsutvikling og 
kultur. Oppgaver knyttet til 
kommuneplanens samfunnsdel, 
brukerundersøkelser, innbyggerdialog, 
bevillinger, virksomhetsstyring mm. ble 
organisert som en tredje stab- / støtte 
funksjon underlagt rådmannen. Landbruk 
ble skilt ut som egen virksomhet. 
Næringsvirksomhet og bofellesskap for 
enslige mindreårige flyktninger er nå 
inkludert i bygg og eiendom. Psykiatri og 
rus endret navn til Psykisk helse og 
avhengighet på sluttet av året. 
Kommuneoverlegen er rapporteringsmessig 
overflyttet sentraladministrasjonen. 


Antall ansatte og årsverk: 


 2015 2014 2013 


Antall ansatte 1203 1224 1127 


Antall årsverk 965 965 896 


Antall ansatte 
i deltidsstilling 


550 585 586 
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Politisk ledelse 2015-2019 


 


14.september var det kommunestyre og 
fylkestingsvalg. Nes kommune fikk sin første 
kvinnelige ordfører. Den politiske 
samarbeidsplattformen består av 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk 
Venstreparti.  


Valgdeltagelse kommunestyrevalg: 


2013 2015 Utvikling 


59,6 % 55,4 %  


 
 


 


Mandatfordelingen til kommunestyret  


 
Arbeiderpartiet 15 


 
Senterpartiet 4 


 Sosialistisk Venstreparti 1 


 Fremskrittspartiet 6 


 Høyre 5 


 Venstre 2 


 Kristelig Folkeparti 1 


 Miljøparti de Grønn 1 
 
 


 



http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwik1N7NhdLLAhUEYpoKHS4RDq4QjRwIBw&url=http://www.dagbladet.no/2013/10/15/nyheter/samfunn/politikk/frp/h/29787967/&psig=AFQjCNFCwvvEJLKlM8eQLmdAF86bVGcXOg&ust=1458658780661008

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjM86OqhtLLAhXKCJoKHbTIBGMQjRwIBw&url=http://www.dagbladet.no/2013/10/15/nyheter/samfunn/politikk/frp/h/29787967/&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNGNiNDQmebOGuSUR6KVFtsjF1kA_w&ust=1458658891255998

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib_Z7HhtLLAhXkJJoKHTW5AJ0QjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:H%C3%B8yre_logo.svg&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNHSZUhIuA4yJN5VXKoPttZGWBcMfw&ust=1458659050551169

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEw9qKh9LLAhUmYJoKHYRACZ4QjRwIBw&url=https://www.krf.no/presse/logoarkiv/&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNHyEZZK7N_jyas4XrogTC33yzI-lQ&ust=1458659174166310

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_1dvMh9LLAhWqCJoKHVdiDLcQjRwIBw&url=https://www.mdg.no/logo-og-profil&bvm=bv.117218890,d.bGs&psig=AFQjCNH_TnCDeZRYjHfTPPeAFmozDZp4Wg&ust=1458659269984021
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Aksjeselskap og kommunale foretak 


Nes kommune har følgende heleide 
selskaper:  


 


Kanmer as ble stiftet 30.november 2001. 
Selskapets generalforsamling er identisk 
med Nes kommunes formannskap. 
Selskapets formål er å drive individuell 
utvikling og sysselsetting med mennesket i 
sentrum. Kvalitetssikret med NAVs 
kravspesifikasjon, og med tilgang til alle 
virkemidler som nav har. 
 


 


Nes Kulturhus as ble stiftet 5.oktober 1999.  
Selskapets generalforsamling er identisk 
med Nes kommunes formannskap.  
Selskapets formål er å eie og drive utleie av 
kulturhus i Nes kommune. 
 


 
Esval Miljøpark ble opprettet som et 
kommunalt foretak (KF) fra 1. januar 2012.  
Esval begynte som et avfallsdeponi i 1972.  
De har i dag et moderne avfallsanlegg med 
formål å drive avfallsrelatert virksomhet, 
deponering og gjenvinning på en slik måte 
at det gir samfunnsmessige og miljøriktige 
løsninger for innbyggerne i Nes kommune, 
industrien og andre avfallsbesittere. 


Interkommunal selskaper og samarbeid 
Regionen på Øvre Romerike med 
kommunene Nes, Eidsvoll, Hurdal, 
Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker er 
preget av sterk vekst. Dette fordrer 
samarbeid kommunene i mellom for å 
utvikle og drifte tjenestene til innbyggerne.   
 


Samarbeidsorganet for kommunene er Øvre  
Romerike Utvikling (ØRU). ØRU ledes av et 
politisk styre bestående av kommunenes 
ordførere. I tillegg er det organisert et 
rådmannsutvalg og ulike fagnettverk. 


Det er utarbeidet strategier for videre 
samarbeid innenfor interessepolitikk, 
næringsutvikling, tjenestesamarbeid og 
administrativt samarbeid, samt felles IKT- 
strategier. Strategiplanene har et perspektiv 
fram til 2020.  
 
Nes kommune var i 2015 tilknyttet følgende 
interkommunale selskaper og 
samarbeidsavtaler: 
 
Interkommunale selskaper (IKS) 
• Romerike Revisjon IKS 
• Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 
• Øvre Romerike Brann og redning IKS 


(ØRB) 
• Romerike Krisesenter IKS 
 
Interkommunalt samarbeid 
(kommuneloven § 27) 
• Digitale Gardermoen IS (DGI) 
• Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike 
• Øvre Romerike utvikling (ØRU) 
• Øvre Romerike interkommunale 


innkjøpssamarbeid (ØRIK) 
 
Interkommunalt samarbeid – 
Vertskommune-modellen (vertskommune 
i parentes) 
• Voksenopplæring (Ullensaker) 
• Barnevernsvakt (Lørenskog) 
• Overgrepsmottak (Oslo) 
• Miljørettet helsevern (Nannestad) 
• Øyeblikkelig hjelp døgntilbud 


(Kongsvinger, sammen med 
Glåmdalskommunene) 


 
I løpet av 2015 ble eStab fusjonert med DGI.  
DGI endret selskapsform fra et 
interkommunalt selskap til et interkommunalt 
samarbeid. 


 



http://www.kanmer.no/

http://www.neskulturhus.no/
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Innledning 


Resultatene for 2015 viser at kommunen 
har bidratt til samfunnsutvikling både lokalt 
og i regionalt samarbeid. Kommunens 
befolkningsutvikling og levekår gir imidlertid 
utfordringer framover. Folkehelseprofilen for 
2015 viser at Nes har utfordringer særlig 
knyttet til levekår, psykisk helse og 
livsstilsrelaterte sykdommer. 


I dette kapittelet beskriver vi hvordan vi har 
prioritert, brukt ressursene og jobbet for å 
nå de langsiktige og overordnede målene i 
kommuneplanens samfunnsdel. Dette 
redegjør vi for inndelt i satsingsområdene 
LEVE, LÆRE, SKAPE og EN 
ORGANISASJON I UTVIKLING for å vise 
samlet måloppnåelse og utvikling. 


Folkehelse er et gjennomgående tema som 
følger satsingsområdene. Vi redegjør først 
for arbeidet med samfunnsutvikling i et 
folkehelseperspektiv.  


Rapportering på administrativ styring og 
tjenesteproduksjon fremgår av kapittel 6 
Virksomhetene. 


Samfunnsutvikling i et 
folkehelseperspektiv 


I 2015 ble det bl.a. gjennomført en 
aktivitetskonkurranse, Norge rundt på 21 
dager, for alle elever på 6. og 9. trinn.  


Folkehelseuka – UT I NES – ble arrangert 
for første gang, og med over 40 forskjellige 
arrangører som bidro med over 60 ulike 
arrangementer rundt om i hele Nes, ble uka 
fylt med engasjement, aktiviteter og glede. 


Friluftslivets år ble markert med ulike 
aktiviteter gjennom året. Stolpejakten slo 
godt an og 20 545 stolperegistrereringer ble 
gjort av 1 107 stolpejegere i 2015. 


I kommuneplanens samfunnsdel er 
folkehelse et av fem hovedtemaer og skal 
være gjennomgående. Det innebærer at vi 
skal tenke helsefremmende og 
forebyggende i alle virksomheter. I tillegg 
skal vi ha økt fokus på utvalgte områder for 
å imøtekomme de største utfordringene. 
Derfor ble satsningsområder innenfor 
folkehelsearbeidet valgt med utgangspunkt i 
«Oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer i Nes 2014».  


Satsningsområdene i folkehelsearbeidet 
følger satsningsområdene i 
kommuneplanens samfunnsdel; LEVE, 
LÆRE, SKAPE. Målgruppen er hele 
befolkningen, men barn og unge prioriteres.  


LEVE 
Jobbe helsefremmende og 
forebyggende for å begrense 
livsstilssykdommer 
- fysisk aktivitet 
- kosthold 
- rusmidler  
 
LÆRE 
Bidra til at flest mulig fullfør 
videregående skole (psykisk helse) 
- språk- og leseferdigheter 
- trivsel 
- mobbing 
- mestring 
 
SKAPE 
Legge til rette for og oppmuntre til 
partnerskapsavtaler  
- samarbeide med frivilligheten 
- samarbeide med kultur- og næringslivet 
- samarbeide med andre kommuner og 
  statlige aktører 
 
Satsningsområdene for folkehelsearbeidet 
ble i 2015 for første gang forankret i 
Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018, 
og ble førende for utviklingen av hele 
kommuneorganisasjonen. En slik forankring 
er et bevisst valg for å synliggjøre det brede 
ansvaret for folkehelsearbeidet.  


Innenfor LEVE ble det i 2015 blant annet 
gjennomført en aktivitetskonkurranse, 
Norge rundt på 21 dager, for alle elever på 
6. og 9. trinn. Et pilotprosjekt med fokus på 
frokost ble startet opp på en ungdomsskole 
og for tredje året ble det arrangert 
matpakkekurs for alle bygdas 6. klassinger. 


Innenfor LÆRE har arbeidet med en 
helhetlig oppvekststrategi startet i 2015. Det 
er en grundig gjennomgang av hele 
oppvekstområdet og et viktig bidrag i 
arbeidet med å skape gode oppvekstsvilkår 
for alle i Nes. 


Innenfor SKAPE var det bl. a. tre større 
samarbeid med frivilligheten i 2015. Det var 
markeringen av Friluftslivets år, hvor 
friluftsaktiviteter ble satt på agendaen og 
dermed fikk økt fokus gjennom hele året. 
Videre ble det for første gang etablert 
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Stolpejakt i Nes. Stolpejakten fikk en god 
start og i november ble det gjennomført en 
erfaringskonferanse med håp om å få 
stolpejakt i flere områder av bygda i 2016. 
Det sto ikke på engasjementet når det ble 
invitert til å bidra i Folkehelseuka – UT I 
NES – der over 40 ulike arrangører bidro 
med over 60 forskjellige arrangementer 
rundt om i bygda gjennom uka.  
Mange partnerskapsavtaler er opprettholdt 
og nye inngått i løpet av året. 


 


Utdeling av folkehelseprisen 2015 


Folkehelseprisen i år gikk til  
Nes Revy og amatørteater. 


 


«Folkehelse er et 
bredt begrep og 
vinneren utmerker 
seg spesielt 
innenfor viktige 
elementer som 
mestring, 
utvikling, humor 
og glede.» 


 


 


 


 


 


 


 


Invitasjon til Folkehelseuka – UT I NES, 2015 


 


 
Hovedformålet med 
folkehelsearbeidet er flere leveår 
med god helse i befolkningen, og 
reduserte sosiale helseforskjeller. 
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Satsingsområdet LEVE 


I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve 


Arbeidet med en helhetlig oppvekststrategi 
er igangsatt med bred medvirkning. 


Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 
er påbegynt. Arbeidet er med på å styrke 
innbyggernes bevissthet for eget nærmiljø 
og stedsidentitet. 


Byggingen av svømmehall er påbegynt og i 
desember vedtok kommunestyret at det skal 
bygges ny kommunal barnehage på Årnes.  


Vi har utviklet flere helsefremmende tilbud 
og Leirvegen bosenter – kommunens første 
heldøgns bemannede omsorgsboliger for 
eldre – åpnet i juli. 


 


En ny møteplass for eldre er etablert i 
grendehuset på Auli. Matfestivalen Brød & 
Cirkus samlet flere tusen i alle aldre og 
Motordilla – et nytt arrangement for 
motorinteresserte – ble en suksess. 


Trekanten park er en mye brukt møteplass  
– her fra Brød & Cirkus i september 


 


 


Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 


Nes er en god kommune å bo i, der 


innbyggerne opplever trivsel og trygghet, 


samt identitet og tilhørighet til eget 


nærmiljø. 


 Skape møteplasser som fremmer mangfold 


og tilrettelegge for aktiviteter som gir 


tilhørighet 


 Fremme god og helhetlig byggeskikk og 


arkitektur 


Nes har attraktive og utviklende 


oppvekstmiljøer 


 Planlegge barnehage- og skoletilbud av 


høy kvalitet i bygg som har stor fleksibilitet 


og som kan benyttes til andre aktiviteter i 


nærmiljøet 


Befolkningen i Nes har god helse og 


mestrer engen hverdag 


 Forebygge og begrense 


livsstilssykdommer 


 Utvikle frisklivs- og rehabiliteringstilbud 


 Ta i bruk ny velferdsteknologi som i større 


grad setter innbyggerne i stand til å hjelpe 


seg selv 


 Tilrettelegge for at flere innbyggere gis 


mulighet til et langt liv i eget hjem 


 


Helthetlig oppvekststrategi 


 


 


 


 


Våren 2015 startet vi et prosjekt på tvers av 
virksomheter og kommunalområder med mål 
om å utvikle en helhetlig oppvekststrategi. 
Arbeidet er politisk forankret.  


Prosjektet «Barnekonvensjonen i praksis. 
Samarbeid og medvirkning til barns beste.» 
ses i sammenheng med oppvekststrategien. 
Artikkel 3 i Barnekonvensjonen er 
bærebjelken i arbeidet: «Ved alle handlinger 
som berører barn, enten de foretas av 
offentlige eller private 


«Familier har helhetlige problemer, 
men de møter et fragmentert 


hjelpeapparat. Barns problemer er ikke 
inndelt i fagområder, forvaltningsnivå 
eller kontorer. Utfordringen er derfor å 


se hele barnet, og i tillegg flytte 
kompetansen til barnet i stedet for 


barnet til kompetansen». 
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velferdsorganisasjoner, domstoler, 
administrative myndigheter eller lovgivende 
organer, skal barnets beste være et 
grunnleggende hensyn.» 


Arbeidet har sitt utspring i kommuneplanens 
samfunnsdel og målene som omhandler 
barn og unges oppvekstsvilkår. Særlig 
gjelder det tidlig innsats i alle virksomheter 
som jobber med målgruppen. Viktige 
fokusområder er rusforebyggende tiltak og 
psykisk helse blant barn og unge. Det er 
flere unge i Nes som sliter med psykiske 
symptomer og lidelser, sammenlignet med 
landsgjennomsnittet. 


God oppvekst der elvene møtes inkluderer 
alle i oppvekstfeltet i deres daglige virke. Det 
handler om å utgjøre en forskjell, og det er 
ikke enda en ”ting”, men betyr å gjøre det vi 
gjør i dag på en enda bedre måte. Vi har 
mye god kompetanse innenfor oppvekstfeltet 
i Nes, men mye tyder på at vi ikke jobber 
helhetlig. 


Arbeidet bygger på bred medvirkning, og det 
har vært gjennomført 2 dialogkonferanser for 
ledere i kommunens ulike virksomheter, og 2 
dialogkonferanser for barn og unge. Den 
helhetlige oppvekststrategien skal etter 
planen vedtas i 2016. 


Barnehage- og skoletilbud 


I desember vedtok kommunestyret at det 
skal bygges ny kommunal barnehage på 
Årnes. Det er igangsatt forarbeid for 
områderegulering Campus Nes og avsatt 
arealer til ny barneskole på Oppaker i 
kommuneplanens arealdel  


Det er jobbet videre med tilrettelegging/ 
prosjektering av ny ungdomsskole i 
Vormsund. Fremdriften i prosjektet er 
forsinket på grunn av utvidede og 
omstendelige undersøkelser. 


Frisklivs- og rehabiliteringstilbud 


Frisklivstilbudet har bestått av individuelle 
helsesamtaler, testing/målinger, veiledet 
trening og treningsgrupper og har gitt ulike 
tilbud til 113 brukere. 


Hovedstrategien med hverdagsrehabilitering 
og -mestring ble revitalisert og iverksatt i alle 
avdelinger i hjemmetjenesten. I tillegg er det 
utvidet med gruppetilbud på Runnitunet.  


Framover skal det satses videre på å utvide 
frisklivstilbudet for å nå ennå flere inaktive 
grupper i befolkningen og etablere et 
frisklivstilbud for barn og unge. 


Velferdsteknologi 


Det er sammen med Digitale Gardermoen 
(DGI) arbeidet med å berede grunnen for å 
anskaffe en plattform for digital 
velferdsteknologi som kan bidra til økt 
trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse. Det 
er også satset på videreutdanninger i 
velferdsteknologi, for å sikre at vi har 
tilstrekkelig kompetanse på området. 


Leirvegen bosenter og dagavdelingen 


Kommunens første heldøgns bemannede 
omsorgsboliger for eldre åpnet offisielt 
10.september, men de første beboerne 
flyttet inn i sine nye hjem allerede i juli. Med 
dette har vi økt andelen beboere i bolig med 
heldøgns bemanning med over 20 prosent 
fra 2014 til 2015. Vi ligger likevel langt under 
andelen i kommunegruppen. 


Dreiningen i tjenestetilbudet er en del av 
strategiene i omsorgsplanen om å 
tilrettelegge for at flere kan bo i eget hjem. 


Dagaktivitetstilbudet til hjemmeboende flyttet 
fra Nes sykehjem til Leirvegen. Tilbudet har 
økt fra 43 til 53 plasser og er differensiert 
etter brukernes individuelle behov. 


Kafé- og aktivitetstilbud på Runnitunet 


20. april åpnet kafétilbudet som et tiltak i 
oppfølgingen av kommunens omsorgsplan. 
Målet er sosiale aktiviteter og felles måltider 
for beboerne på Runnitunet. Vi samarbeider 
med Røde Kors besøkstjeneste og 
Sanitetsforeningen om videreutvikling av 
aktivitetstilbudet sammen med brukerne. 


Markering av Hva er viktig for deg-dagen 


  


4. juni er «Hva er viktig for deg-dagen». 


Hva er viktig for deg-dagen er en del av 
fokusskiftet innen tjenesteytingen i helse og 
velferd med økt fokus på brukerstyring og 



https://www.nes-ak.kommune.no/Global/Nes kommune/Helse og velferd/Helse og velferd nyhetsbilder/Hva er viktig for deg dagen.jpg
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egenmestring. Vi går fra å fokusere på hva 
som feiler deg til hva som er viktig for deg. 


Dette kalles mestringsperspektivet og er en 
av de sentrale strategiene i kommunens 
omsorgsplan som innbyggerne møter i 
kontakt med tjenestene våre. 


Hjemmetjenesten – som er representert på 
bildet – og andre virksomheter i helse og 
velferd markerte dagen med refleksjoner 
rundt temaet for medarbeidere. På kvelden 
var det åpent innbyggermøte om mestring 
og hverdagsrehabilitering. 


Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder 


I 2015 startet kommunen arbeidet med 
kartlegging og verdsetting av områder for 
friluftsliv. Det ble først holdt et åpent 
oppstartsmøte. Deretter ble det gjennomført 
to arbeidsmøter, der innbyggere med god 
lokalkunnskap ga sine innspill på utstrekning 
av bruk av ulike friluftsområder i kommunen. 
Arbeidet er med på å styrke innbyggernes 
bevissthet for eget nærmiljø og 
stedsidentitet. Kartleggingen skal også gi et 
grunnlag for vurdering av friluftslivinteresser i 
kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplaner. Arbeidet er planlagt ferdig 
høsten 2016. I det videre arbeidet er alle 
barnehager invitert til å gi innspill på bruk av 
friluftsområder i sitt nærmiljø og 
elevrepresentanter fra alle skolene skal delta 
på et arbeidsmøte for å gi sine innspill.  


 


Første spadetak for svømmehallen 


18. september tok ordfører Oddmar 
Blekkerud det første symbolske spadetaket 
på byggetomten. 


-Utbyggingen av et nytt, moderne og 
innholdsrikt badeanlegg vil få stor betydning 
for lokalbefolkningen i Nes kommune. 
Badeanlegget vil bli viktig som et idretts- og 
rekreasjonsanlegg og et vesentlig element 
for å legge til rette for god folkehelse, sa 
ordfører Oddmar Blekkerud. 


 
 


Slik vil vi ha det: Måleindikator 2014 2015 Mål Utvikling 


Nes kommune er en god 
kommune å bo i, der 
innbyggerne opplever 
trivsel og trygghet samt 
identitet og tilhørighet 
til eget nærmiljø 


Innbyggerundersøkelse 
(temaskår «kommunen 
som bosted») 
Status er fra 2012.  
Neste undersøkelse 
gjennomføres i 2016 


4,7  5,0  


Nes har attraktive og 
utviklende 
oppvekstmiljøer 


Innbyggerundersøkelse 
(temaskår «bomiljø, og 
sentrumsfunksjoner») 
Status er fra 2012.  
Neste undersøkelse 
gjennomføres i 2016 


4,1  4,5  


Befolkningen i Nes har 
god helse og mestrer 
egen hverdag 


Utarbeide oversikt over 
helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer 


Under 
utarbeiding 


Vedtatt Forankring  


Antall målrettede 
folkehelsetiltak med 
utgangspunkt i oversikt 
over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer 


Planlegges Flere enn 5 5  


Folkehelseperspektivet 
vurdert i alle planer 


Planlegges 
Implemen-


tering 
Implemen-


tering 
 


Folkehelsekonsekvens 
vurdert i alle saker til 
politisk behandling 


Planlegges 
Implemen-


tering 
Implemen-


tering 
 


 







Årsmelding 2015 


 
 


23 


 


Satsingsområdet LÆRE 


I Nes er det fokus på læring og kunnskap 


Grunnskolene har prioritert arbeidet med 
gjennomføring av den strategiske planen «Et 
løft i Nes-skolen». Fra de overordnede 
målsettingene kan vi konstatere en positiv 
utvikling på elevresultater, særlig på 
nasjonale prøver. 


30. mars kunngjorde Utdanningsdirektoratet 
at Nes – som en av 34 kommuner – har blitt 
realfagskommune. Målet er en helhetlig 
satsing på realfag i skoler og barnehager. 


Arbeidet med å utvikle en helhetlig 
oppvekststrategi ble igangsatt. 


Det er gjennomført ulike informasjons- og 
dialogmøter og vært stort engasjement og 
deltakelse på ulike arrangementer, som for 
eksempel folkemøter i biblioteket. 


6. klassinger på matpakkekurs 


 


172 elever deltok på matpakkekurs under 
matfestivalen Brød & Cirkus. På kurset - det 
tredje i sitt slag - lærte elevene om ernæring 
og hvordan lage gode og spennende 
matpakker. De fikk prøve seg på 
brødskalatesten og en matpakke-quiz. 


 


Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 


Nes-skolen gir barn og unge utdanning for 


framtida i et godt læringsmiljø for alle 


elever 


 Skolens kunnskapsmål settes i sentrum 


 Medvirke til å ha gode lærere i alle 


klasserom 


 Styrke samarbeidet mellom hjem og 


skole/barnehage 


 Bidra til at flest mulig fullfører 


videregående skole gjennom å se 


sammenhenger i hele oppvekstfasen 


Nes er en kommune preget av engasjement, 


åpenhet og inkludering, med et 


lokaldemokrati basert på tillit og 


medvirkning 


 


 Tilrettelegge for og oppmuntre til deltakelse 


og engasjement hos innbyggere/ 


interessegrupper 


 Utvikle og utnytte kanaler for informasjon 


og dialog mellom kommune, innbyggere, 


frivillig sektor, næringsliv og andre aktører  


 Stimulere til livslang læring 


 
Godt læringsmiljø i Nes-skolen 


Elevundersøkelsen for skoleåret 2014/2015 
viser en fremgang for Nes sammenlignet 
med gjennomsnittet nasjonalt og i Akershus. 
Det er særlig på deltemaet læringskultur at vi 
ser en felles svært positiv utvikling. 


Andelen elever med spesialundervisning har 
hatt en synkende tendens, og var høsten 
2015 på 6 %. Dette kan være en indikator for 
at det jobbes godt med styrking av det 
helhetlige læringsmiljøet. Utfordringen er 
fortsatt at spesialundervisningsprosenten 
øker med økende klassetrinn. 


Realfagskommune 


I mars ble Nes – som en av 34 kommuner – 
innvilget status som realfagskommune. Det 
innebærer en helhetlig satsing på realfag i 
skoler og barnehager. 


Vi skal videreutvikle faglige nettverk mellom 
skolene, og alle barnehager (både private og 
kommunale) får tilbud om å delta. Målet er å 
heve kompetansen blant ansatte i 
barnehage og skole, slik at flere barn og 
unge blir interessert i realfag og at 
læringsresultatene i regning, matematikk og 
naturfag heves til et høyere nivå enn i dag. 
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Elevresultater 


Ut fra de overordnede målsettingene kan det 
konstateres en positiv utvikling på 
elevresultater, særlig på nasjonale prøver. 
Flere elever enn 2014 er på et høyere nivå 
og færre elever er på lavere nivå. På den 
annen side ligger kommunen fortsatt lavere 
enn nasjonalt snitt og gjennomsnitt i 
Akershus samlet sett. Det er store forskjeller 
mellom skolene, men også store forskjeller 
mellom de ulike trinn på den enkelte skole 
fra år til år. Resultater fra hver enkelt skole 
vil foreligge i tilstandsrapport våren 2016. 


I etterkant av brukerundersøkelser, 
nasjonale prøver, kartleggingsprøver og 
eksamen jobber den enkelte skole med 
resultatene og setter inn tiltak der det er 
behov. 


 


Nasjonale prøver 


Fra og med 2014 ble nasjonale prøver 
publisert på en ny skala. Den vil gjøre det 
mulig å sammenlikne resultater mellom 
prøver allerede fra høsten 2014 og framover. 
To prøver vil aldri være nøyaktig like 
vanskelige og ha det samme faglige innhold 
fra år til år. Derfor omregnes elevenes 
resultater til den nye skalaen slik at samme 
ferdighet i for eksempel regning gis samme 
verdi, uavhengig av hvilken versjon av 
prøven eleven tok. Det nasjonale snittet på 
skalaen ligger på 50, med en spredning 
(standardavvik) på 10 poeng. Snittet kan 
justere seg over tid, dersom elevenes 
prestasjoner endrer seg. Gjennomsnitt i 
Akershus ligger på 51 poeng. 


Ingen enkeltindikatorer forteller hele 
sannheten om en skole. Dette gjelder også 
nasjonale prøver. Det er derfor viktig å se 
resultatene fra nasjonale prøver i 
sammenheng med annen informasjon om 
skolen eller kommunen. 


De nasjonale prøvene ble gjennomført 
høsten 2015. Grafene viser resultatene fra 
Nes kommune sammenlignet med nasjonalt- 
og gjennomsnitt Akershus. Resultatene på 
kommune og skolenivå ligger på 
www.skoleporten.no. 


 


For skoleåret 2015/16 viser resultatene at 
Nes ligger 1 skalapoeng (49p) under lands-
gjennomsnittet i engelsk og regning, og 2 
skalapoeng (48p) under landsgjennomsnittet i 
lesing. Både lesing og regning ligger 1 
skalapoeng høyere enn skoleåret 2014/2015, 
mens engelsk er på samme nivå. 


 


For skoleåret 2015/16 viser resultatene at  
8. trinn i Nes ligger på landsgjennomsnittet i 
engelsk (50p), 2 skalapoeng under 
landsgjennomsnittet i regning (48p) og 1 
skalapoeng under lands-gjennomsnittet i 
lesing (49p). Engelsk ligger 2 skalapoeng 
høyere enn skoleåret 2014/2015, mens 
lesing og regning er på samme nivå 
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2014-2015 2015-2016


Resultat nasjonale prøver 5. trinn 
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Lesing
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Resultater nasjonale prøver 8. trinn 
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http://www.skoleporten.no/
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Elevundersøkelsen 2015-2016, 7. trinn: 


Indikator og 
nøkkeltall 


Nes 
kommune 


Akershus 
fylke 


Nasjonalt 


Trivsel 4,3 4,4 4,4 


Støtte fra 
lærerne 


4,4 4,4 4,4 


Støtte 
hjemmefra 


4,4 4,4 4,4 


Faglig 
utfordring 


4,0 4,1 4,1 


Vurdering for 
læring 


4,0 4,0 3,9 


Læringskultur 4,0 4,1 4,1 


Mestring 4,0 4,2 4,1 


Motivasjon 4,0 4,1 4,0 


Elevdemokrati 
og medvirkning 


3,8 3,9 3,8 


Felles regler 4,3 4,3 4,3 


Mobbing på 
skolen 


1,2 1,2 1,2 


Andel som har 
opplevd 
mobbing 2-3 
ganger i 
måneden eller 
oftere (%) 


4,9 4,3 4,5 


Resultatene viser at elevene på 7. trinn i Nes 
stort sett ligger på nivå med gjennomsnitt 
Akershus og nasjonalt gjennomsnitt.  


 
 


Indikator og 
nøkkeltall 


Nes 
kommune 


Akershus 
fylke 


Nasjonalt 


Trivsel 4,2 4,2 4,2 


Støtte fra 
lærerne 


4,0 3,9 4,0 


Støtte 
hjemmefra 


3,9 4,0 4,0 


Faglig 
utfordring 


4,2 4,2 4,2 


Vurdering for 
læring 


3,2 3,2 3,3 


Læringskultur 3,7 3,7 3,8 


Mestring 3,9 4,0 4,0 


Motivasjon 3,5 3,5 3,5 


Elevdemokrati 
og medvirkning 


3,1 3,2 3,2 


Felles regler 3,8 3,8 3,9 


Mobbing på 
skolen 


1,3 1,2 1,2 


Utdanning og 
yrkesveiledning 


3,8 3,8 3,8 


Andel som har 
opplevd 
mobbing 2-3 
ganger i 
måneden eller 
oftere (%) 


6,6 4,6 4,2 


 
Resultatene viser at elevene på 10. trinn i 
Nes stort sett ligger på nivå med 
gjennomsnitt Akershus og nasjonalt 
gjennomsnitt. 


Det er noen flere elever på 10. trinn i Nes 
kommune som sier at de blir mobbet 2-3 
ganger i måneden eller oftere, enn hva 
Akershusgjennomsnittet og nasjonalt 
gjennomsnitt sier. 
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51 51 


50


51


51


51


51


51


52


52


52


52


2014-2015 2015-2016


Resultat nasjonale prøver 9. trinn 


Lesing


Regning


Prøvene på 9. trinn er de samme som årets 
8. trinns elever gjennomfører og det er 
dermed forventet et høyere resultat på 9. 
trinn enn 8. trinn.  


Regning 9. trinn: Nes kommune, 52 p, 1 
skalapoeng under landsgjennomsnittet som 
er på 53. 


Lesing 9.trinn: Nes kommune, 52p, 2 
skalapoeng under landsgjennomsnittet som 
er på 54. Resultatene på 9. trinn er på 
samme nivå skoleåret 2015/2016 som 
2014/2015. 


Elevundersøkelsen 2015-2016, 10. trinn: 
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Prosjekt Barnekonvensjonen i praksis 


Nes kommune ble med i prosjektet 
«Barnekonvensjonen i praksis – samarbeid 
og medvirkning til barn og unges beste»  
Arbeidet bygger på Barnekonvensjonens 
artikkel 3- Barns beste og artikkel 12 – Barns 
medbestemmelse og godt tverrfaglig 
samarbeid.  


Prosjektet har tette koblinger til arbeidet med 
en helhetlig oppvekststrategi. 


Engasjement og innbyggerdialog 


Det er gjennomført åpne innbyggermøter om 
mange ulike temaer. Alt fra utvikling av 
fremtidens helse- og omsorgstjenester, 
kartlegging og verdisetting av 
friluftsområder, etablering av friluftsråd, 
erfaringskonferanse om stolpejakt og nytt 
stoppested på Kongsvingerbanen i området 
Rånåsfoss/ Sandnes. Biblioteket har 
gjennomført flere åpne folkemøter i 
samarbeid med lokalavisen Raumnes. 


Vi opplever mye engasjement i befolkningen, 
som det er viktig å bygge videre på. 


Utvikling av en bedre digital løsning for 
innbyggerdialog er på trappene i prosjektet 
«digital innbygger» i 2016. 


 


Stolpejakt også til neste år! 


 


Årets stolpejakt i Nes var så vellykket at det 
må gjentas. Det var det samstemt enighet 
om da i overkant 30 stolpejegere og 
arrangører oppsummerte årets stolpejakt. 


Årets 1 107 registrerte stolpejegere og over 
20 000 stolperegistreringer er et godt 
utgangspunkt for et lignende opplegg for 
neste år. I år kunne alle lete opp stolper som 
var satt opp av Vel-foreningene i Årnes-
området og i Fenstad, og begge disse 
arrangørene har planer om å gjenta 
suksessen. Til neste år håper vi å få med 
arrangører også fra andre steder i bygda. 
Auli og Neskollen har allerede meldt sin 
interesse, og flere kan komme til. 


 


 


Slik vil vi ha det: Måleindikator 2014 2015 Mål Utvikling 


Nes er en kommune preget av 
engasjement, åpenhet og 
inkludering, med et 
lokaldemokrati basert på tillit 
og medvirkning 


Innbyggerundersøkelse 
(temaskår «tillit») 
Status er fra undersøkelsen 
i 2012. Neste undersøkelse 
gjennomføres i 2016. 


3,5 


 


4,0 
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Satsingsområdet SKAPE 


I Nes er det engasjement og nyskapning  


Flere tusen besøkte matfestivalen Brød & 
Cirkus i september. En festival med bl.a. 
lokalmat, ølbrygging, foredrag og musikalske 
innslag på programmet. 


Kultur i samarbeid med lokalt næringsliv og 
frivilligheten gjennomførte flere vellykkede 
arrangementer som blant annet Motordilla, 
Kriminelt godt selskap og Litterær festaften. 


Mange partnerskapsavtaler med frivillige lag 
og foreninger ble videreført og noen nye ble 
inngått. 


Næringsfondet bidro til 4 nyetableringer i 
2015. 


Det ble solgt to næringstomter på 
Herbergåsen, og arbeidet med oppgradering 
av infrastruktur på er påbegynt. 


 


Mange besøkende i teltet under 
matfestivalen Brød & Cirkus 


 


 


Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 


Nes kommune spiller på lag med 
frivilligheten for å løse nødvendige 
samfunnsoppgaver 


 Legge til rette for og oppmuntre til 
partnerskapsavtaler 


Nes kommune er en attraktiv og aktiv 
tilrettelegger for næringsetablering og 
næringsutvikling 


 Utnytte Nes kommunes kultur og egenart 
for å tiltrekke næringer 


 Bidra til etablering av attraktive 
næringsområder 


 
Kultur og næring 


Vi har et variert og aktivt kultur- og 
næringsliv med en fin blanding av 
nyskaping, tradisjoner og ikke minst 
dugnadsånd. En rekke arrangementer er 
utviklet i samarbeid mellom kommunen og 
ulike partnere. Matfestivalen Brød & Cirkus 
og seniorkabaret er to eksempler på 
arrangementer som har bidratt til å gjøre 
Nes kjent langt utenfor kommunegrensene.  


Nes bedret sin plassering i nærings NM for 
kommuner fra 198. plass i 2014 til 127. plass 
i 2015. Det er jobbet bevisst gjennom hele 
året med tilrettelegging for næringsutvikling 
og næringsetablering. 


Det er jevnlig gjennomført næringsfrokoster i 
samarbeid med Nes handels- og 
næringsforening. Dette er åpne møter for 
næringslivet – og for alle som engasjerer 
seg i næringslivet i Nes. 


I tilknytning til årets matfestival ble det 
arrangert et heldagsseminar med temaet 
«Gründerskap og nyetablering». 


 


Fra næringsfondet ble det tildelt midler til 
blant annet Norway King Crab Hub AS for å 
etablere tankanlegg for kongekrabber på 
Herbergåsen. Selskapet leverer levende 
kongekrabbe til et stort internasjonalt 
marked. Tankanlegget ble åpnet av 
fiskeriministeren 25. august 2015 med 
riksdekkende media til stede. 


 


Krabbene fra Norway King Crab på 
Herbergåsen er kontrollert og registrert. 


Vekt, fangststed og informasjon om fiskeren 
er logget og krabben er utstyrt med et unikt 


ID nummer og en QR kode. 


 
 


Andre nyetableringer som fikk støtte fra Nes 
kommunes næringsfond i 2015 var Insikta 
AS, Norsk Maskinutleie AS og TX Guardian.  
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Gjennom hele året er det jobbet i 
grensesnittet kultur, landbruk og miljø og 
med kultur og omdømmebygging, i 
samarbeid med næringslivet. Matfestivalen 
Brød & Cirkus, Kolonihager, Økosmåbruk, 
Lokalmat til torgs og Vegalangs er 
eksempler på ulike pågående prosjekter. 


 


Esval Miljøpark KF 


Kommunen samarbeider med Esval 
Miljøpark for å oppnå en god utvikling av 
området, og for å nå målene i 
kommuneplanens samfunnsdel. Det har 
vært gjennomført møter med potensielle 
aktører for etablering av ny virksomhet på 
området. 


Esval Miljøpark har jobbet mye med 
miljøtiltak de siste årene og vil fortsette sitt 
målrettede og systematiske arbeid for å 
gjøre miljøulempene for nærmiljøet minst 
mulig. 


Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i 
2015 som viste at innbyggerne i hovedsak er 
fornøyde med renovasjonstjenestene til Nes 
kommune og Esval Miljøpark. 


Partnerskap med frivilligheten 


Frivilligsentralen har en viktig rolle i 
samhandlingen med frivillige lag og 
foreninger og virksomheten kultur har 
ansvaret for tildeling av spillemidler, tilskudd 
til lag og foreninger, tilskudd til livs- og 
trossamfunn, utleie av idrettsanlegg med 
mer. 


Det er inngått et bredt spekter av 
partnerskapsavtaler med ulike lag og 
foreninger, i alle sektorer av kommunen. 
Hjemmetjenesten har for eksempel 
partnerskapsavtaler om dagaktivitet på 
Dragsjøhytta og service-/aktivitetstilbud på 
Runnitunet, og demensteam og 
kreftkoordinator samarbeider med frivillige. 


Antall partnerskapsavtaler har økt. Dette er 
et område det skal satses videre på og i 
2016 starter arbeidet med å utvikle en 
helhetlig frivillighetspolitikk i samarbeid med 
frivillige lag og foreninger, for å sikre gode 
vilkår for frivilligheten i framtida. 


Stort engasjement på aktivitetsdag 
på Årnes stadion for alle 5. klassinger 


 


I strålende sol fikk elevene prøve seg på 
tradisjonelle friidrettsøvelser som 60 meter, 
lengde med tilløp, lengde uten tilløp, høyde, 
liten ball, kule og slengball.  


I år ble aktivitetsdagen arrangert i samarbeid 
mellom Nes idrettsråd, Nes og Hvam 
videregående skoler, Raumnes & Årnes 
friidrettsgruppe og Nes kommune. 


 
 


 
Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland 


åpnet årets matfestival Brød & Cirkus 
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Slik vil vi ha det: Måleindikator 2014 2015 Mål Utvikling 


Nes kommune spiller på lag 
med frivilligheten for å løse 
nødvendige 
samfunnsoppgaver 


Antall inngåtte 
partnerskapsavtaler mellom 
Nes kommune og frivillige 
lag og foreninger/ 
ressurspersoner 


20 22 10  


Nes er en attraktiv 
tilrettelegger for 
næringsetableringer og 
næringsutvikling 


Andel av næringsfondet 
som går til nyetableringer 6,3 % 47,9 % 50 %  


Nes kommunes plassering i 
Nærings NM for kommuner 


198. 
plass 


127. 
plass 


Øke 10 
pl. eller 
mer 
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EN ORGANISASJON I 
UTVIKLING 


Nes møter dagens og fremtidens krav. Vi har 
digitalisert flere av våre tjenester; 
barnevernet skal gjøres enklere og mer 
effektivt - blokk og blyant erstattes av 
nettbrett.  


Medarbeiderundersøkelsen viser at 
tilfredsheten blant våre ansatte er i tråd med 
målsettingen og omtrent på landssnittet. 


Brukerundersøkelsen for psykisk helse og 
avhengighet og barnehage viser at brukerne 
er fornøyde med tjenestetilbudet, men 
resultater ligger noe under målsetting. 


 


Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 


Nes kommune er en framtidsrettet og aktiv 
samfunnsutvikler som har gode 
tjenestetilbud i takt med tiden 


 Ta i bruk og utnytte digital teknologi i 
tjenesteutviklingen 


 Tilby tjenester og løsninger tilpasset 
brukerbehovene 


 Ha robuste fagmiljøer og effektiv drift 
 Ha kompetente og myndiggjorte 


medarbeidere 


Digitalisering 
Digitalisering handler om å bruke teknologi til 
å fornye, forenkle og forbedre.   
Digitalisering legger til rette for økt 
verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til 
å øke produktiviteten.   Vi har digitalisert 
stadig flere av våre tjenester.   
Digitaliseringsarbeidet omfatter også de 
andre kommunene på Øvre Romerike og 
gjennomføres av DGI. 


Digitalisert barnevernstjeneste  
Barnevernet på Øvre Romerike er trolig først 
i Norge med stor omstilling til digitalisering 
av tjenesten. Arbeidet skal gjøres enklere og 
mer effektivt – samtidig som hensynet til 
personvern og informasjonssikkerhet 
ivaretas. Effektiviteten tas ut blant annet ved 
at saksbehandleren i møter med klienter 
erstatter blokk og blyant med nettbrett og 
elektronisk saksflyt for raskere 
saksbehandling og iverksettelse av tiltak. 
Klienten blir også mer delaktig i prosessen, 
de blir sett og de ansatte sparer tid.  


Systemforvaltningsenhet 
Som en del av DGI’s framtidige målbilde – 
økt digitalisering ble det opprettet en 
systemforvaltningsenhet i mai 2015. 
Enheten forvalter ØRU-kommunenes  


 


systemer, prosesser og prosedyrer for å 
sikre lettere bruk og mer effektiv drift og 
forvalting.  Dette er oppgaver som tidligere 
ble utført i hver av de seks ØRU-
kommunene. Vi er nå stand til å løse flere 
forvaltningsoppgaver selv og er blitt mindre 
avhengig av vår systemleverandør. 


KS SvarUt og digital forsendelse  
KS SvarUt er en felles løsning for kommuner 
og fylkeskommuner for å formidle digital post 
fra kommunale sakarkiv og fagsystemer til 
både innbyggere, næringsliv, offentlige og 
private organ. Arbeidet er påbegynt og vi tar 
det i bruk i løpet av 2016. SvarUt er er koplet 
til kommunenes sak/arkivsystem. 


Digital innbygger - Med kommunen i 
lommen  
Nettsidene våre hadde i 2015 over 400 000 
besøk – og over 1 300 000 sider ble vist. 
Over 26 % av besøkene kom via mobil og 
nettbrett. Trenden med å bruke mobil/ 
nettbrett for å løse oppgaver på nett er 
økende, og behovet for gode 
selvbetjeningsløsninger følger utviklingen i 
samfunnet ellers. I 2016 vil det være fokus 
på å fornye – forenkle - forbedre. I løpet av 
4. kvartal 2016 vil nettsidene fremstå i «ny 
drakt». 
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eHelse 
Vi har sammen med DGI beredt grunnen for 
å anskaffe en løsning for digital 
velferdsteknologi som kan bidra til økt 
trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse. 
Plattform for eHelse fungerer som et 
automatisk samlende system for alarm, 
hendelsesregistrering, adgangskontroll, 
oppgave- og pleiedistribusjon og 
dokumentasjon av dette. Innbyggere i Nes 
fikk kjernejournal fra 15. august 2015.  


«First Agenda (eDagsorden)» 
Politikerne har tatt i bruk ny løsning for 
politiske saksdokumenter og e-post «First 
Agenda (eDagsorden)». 


Kompetanse 
I kommunens arbeidsgiverstrategi er 
kompetanseutvikling for ledere definert som 
et eget satsningsområde. Det lages hvert år 
en kompetanseplan for ledere og ansatte. 


Lærlinger 


Det jobbes målrettet for at vi skal tilby 
læreplasser i de fagene det er stort behov å 
rekruttere arbeidskraft til i fremtiden.  
Kommunen hadde 19 pågående 
lærekontrakter i 2015. 


Det er etablert et godt samarbeid med 
videregående skoler i regionen, og 
kommunen har egen rekrutteringspatrulje.  


Det satses i på god oppfølging og variert 
innhold i henhold til læreplanene for 
lærlingene. 


Politikerne i Nes ønsker å øke satsing på 
lærlinger og gradvis øke antall læreplasser.. 


Helse og velferd 
Strategisk kompetanseplan 2014-2018 for 
kommunalområdet helse og velferd ble 
vedtatt i januar 2014 og den legges til grunn 
for kompetanseutviklingsarbeidet. 


Helse og velferd har gjennomført felles 
lederopplæring gjennom flere tiltak, som 
helselederutdanning, Lean og opplæring i 
open space metodikken. Ansatte har gode 
etterutdannings muligheter; det gis i 
utdanningsstipend, som har til hensikt å 
bidra til rekruttering for fremtiden. 


Vi jobber aktivt med å søke støtte til 
utviklingstiltak gjennom ulike 
tilskuddsordninger. Dette er midler 
øremerket kompetanseheving, nye 
fagutviklende tiltak og i en viss grad nye 
stillinger. 
 


Tilskuddsyter 
(hele tusen) 


2015 2014 2013 


Kreftforeningen 247 227 227 


Helsedirektoratet 1 609 2 022 1 108 


KS 600 180 200 


Fylkesmannen 1 730 634 510 


Sum 4 186 3 063 2 045 


 


Kommunale akutte døgnplasser – KAD 


Nes kommune var vertskap for en felles 
opplæringsdag sammen med kommunene 
Ullensaker og Eidsvoll med tanke på drift av 
forsterkede korttidsplasser i sykehjem 
(KAD).  


Ansvarlig for opplæringen er 


kompetanseavdelingen ved AHUS. Første 


opplæringsdag ble gjennomført i november. 


De tre kommunene var samlet på Nes 


sykehjem og 4 instruktører fra AHUS 


gjennomførte en opplæringsdag med case 


trening. Metoden går ut på å lære metoder 


for grundig og systematisk vurdering av syke 


pasienter. Nes satser videre på denne 


opplæringsmodellen. 


Ved å utdanne egne instruktører kan vi etter 


hvert lære opp ansatte på både sykehjem og 


i hjemmetjenesten. Dette vil heve kvaliteten 


på tjenestene, og er spesielt viktig i en tid 


hvor vi får flere eldre som har mange 


kompliserte lidelser. Å samarbeide med 


AHUS om dette er også viktig for å sikre 


kvaliteten på tilbudet.
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Oppvekst og utdanning 


Kompetanseplan for skole og barnehage ble 
vedtatt 30.06.15 og er gjeldende for 
skoleåret 2015/2016.  


Kompetanseplanen for skole har 21 tiltak 
som alle bidrar til å styrke skoleledernes 
eller lærernes kompetanse til det beste for 
elevenes læring og trivsel. Noen tiltak er 
statlige, eks. kompetanse for kvalitet eller 
rektorutdanning (krav rektor i Nes-skolen), 
mens andre tiltak er kommunale, eks. 
nettverk lesing og regning. Alle tiltak er 
gjennomført i henhold til kompetanseplanen. 


Kompetanseplanen for barnehage har 13 
tiltak for å styrke styrernes og 
barnehagelærernes kompetanse til det beste 
for barns læring og trivsel. To tiltak er 
statlige, mens 11 tiltak er kommunale. Tiltak 
er gjennomført i henhold til kompetanseplan. 


Vi jobber aktivt med å søke støtte til 
utviklingstiltak gjennom ulike 
tilskuddsordninger. Dette er midler avsatt til 
øremerket kompetanseheving og nye 
fagutviklende tiltak:  
 


Tilskudd (hele tusen) Beløp 


Realfagskommune 2015-2016 304 


Kompetanse for mangfold 
2013-2015 


600 


Systematisk etter- og 
videreutdanning for PPT 


  90 


Kompetansemidler barnehage 
Fylkesmannen 


190 


Sum 1 184 


Fokusområde medarbeidere 
Medarbeiderundersøkelse gjennomføres 
annethvert år i oddetallsår. Undersøkelsen 
ble gjennomført høsten 2015. 


Godt arbeidsmiljø 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,5 4,5 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


92,8 %* 88,9 % 92,0 %  


* Kun legemeldt fravær 


Medarbeidertilfredsheten er i tråd med 
målsettingen og omtrent på 
landsgjennomsnittet. Tilfredsheten er den 
samme som ved forrige undersøkelse.  


Nærværet er veldig lavt over 3 % dårligere 
enn målsettingen.  Hvis man tar 
utgangspunkt i omtrent 2 % egenmeldt 
fravær ville nærværet for 2014 vårt 90,8 %. 
Nærværet har utviklet seg negativ.  Spesielt 
avdelinger og virksomheter i Helse- og 
velferdssektoren har slitt mye med nærvær 
gjennom hele året.  Vi iverksetter nå tiltak 
som dybdesamtaler med langtidssykemeldte 
og reduksjon av lederspenn. 
 


God ledelse 


Opplevd tydelig ledelse: 


Kultur for læring og fornying 


Fornøydhet med muligheten for læring og 
utvikling: 


Våre medarbeidere er fornøyde med 
muligheten for læring og utvikling.  
Resultatet er bedre enn målsetting og har en 
positiv utvikling. 


God organisering av arbeidet 


Fornøydhet med tilrettelegging av egen jobb: 


Undersøkelsen viser at ansatte er fornøyde 
med tilrettelegging av egen jobb. Resultatet 
er bedre enn i 2013 og i henhold til 
målsettingen. 
 


Godt samarbeid 


Fornøydhet med samarbeidet med kolleger: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,6 4,6 4,6  


Ansattes opplevelse av tydelig ledelse er 
som målsetningen.  Det er ingen endring fra 
forrige undersøkelse. Ansatte er mer 
fornøyd med overordnet ledelse 
sammenlignet med målingen i 2013. 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,2 4,4 4,3  


2013 2015 Mål Utvikling 


4,3 4,4 4,4  


2013 2015 Mål Utvikling 


5,0 5,0 5,0  
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Våre ansatte trives med samarbeidet med 
kolleger og er i tråd med målsettingen. 
 


 
Vi er opptatt helsefremmende og 
forebyggende arbeid og arrangerte i løpet av 
året to 2 folkehelsearrangement for 
kommunens ansatte – tur langs Glomma og 
tur til Dragsjøhytta. 


Fokusområde brukere 


 


I 2015 har to virksomheter gjennomført 
brukerundersøkelser via portalen 
www.bedrekommune.no som Nes kommune 
abonnerer på.  


Dette gjelder psykisk helse og avhengighet 
og barnehage, som for første gang 
gjennomførte en felles undersøkelse for alle 
barnehager, både kommunale og private. 


Skårene som vises i tabellene er 
gjennomsnittlig skår for disse to 
undersøkelsene. Generelt er skårene for 
undersøkelsen i barnehage høyere enn for 
psykisk helse og avhengighet. Begge 
undersøkelsene har dårligst skår når det 
gjelder informasjon og dette er et prioritert 
område i oppfølgingsarbeidet. 


I tillegg til disse brukerundersøkelsene har 
virksomhetene gjennomført tiltak i 2015 som 
handler om å øke brukermedvirkningen og 
dialogen med brukere, til eksempel gjennom 
brukermøter, pårørendemøter, 
foreldremøter, samarbeidsmøter mv. 


Vi vil fra 2016 i større grad vektlegge 
regelmessige brukerundersøkelser som en 
tilbakemeldingsmetodikk i forhold til hvordan 
brukerne opplever den tjenesten de får. 
Brukertilfredshet gir et bilde av brukernes 
opplevelse av kvaliteten på tjenestene. 


 


 


 


I tillegg gjennomføres en større 
innbyggerundersøkelse hvert 4. år og denne 
kan gi et bilde av befolkningens mer 
generelle oppfatning av kommunens 
tjenester, samt kommunens omdømme. 
Neste innbyggerundersøkelse er i 2016. 


 


God tjenestekvalitet 


Brukertilfredshet med tjenestetilbudet 


2013/14 2015 Mål Utvikling 


4,5 4,3 4,5  


 


God brukermedvirkning 


Opplevd god brukermedvirkning 


2013/14 2015 Mål Utvikling 


4,2 4,2 4,3  


 


Presis informasjon om hva brukerne kan 
forvente 


Opplevd presis og tilrettelagt informasjon 


2013/14 2015 Mål Utvikling 


4,3 3,9 4,4  


 


Tilgjengelige tjenester 


Opplevd god tilgjengelighet 


2013/14 2015 Mål Utvikling 


Ikke data 4,5 4,5  


 


God planlegging av tjenesteutvikling 


Hver virksomhet har oppdatert 
virksomhetsplan med handlingsdel 
2013/14 2015 Mål Utvikling 


Under 
utvikling 


Under 
utvikling 


Gjennom 
ført 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



http://www.bedrekommune.no/
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Hovedtallsanalyse 


Vi har klatret nesten 40 plasser på 
kommunebarometret og er nå på 45 plass. 
Dette er beste plassering av ØRU-
kommunene. 2015 var et godt år for Nes 
kommune; vi har et netto driftsresultat som 
gir et overskudd på drøye 41 millioner 
kroner. Målet om økonomisk handlingsrom 
er nådd, selv om utviklingen er noe negativ.  
Vi bruker fremdeles mer penger per 
innbygger i målgruppen enn 
kommunegruppe 7. 


Disposisjonsfond 
Vi har hatt gode resultater de siste årene, 
med unntak av fjoråret da vi hadde et lite 
underskudd, som har gitt oss en stadig 
sterkere arbeidskapital og likviditet.   


Vårt mål er at disposisjonsfond skal utgjøre 
10 % av brutto driftsinntekter, ved utgangen 
av året var det 11,2 %.  Innenfor målsetting 
med noe svakere enn i 2014. 


Netto avsetning i 2015 er litt under 1 
millioner kroner.  I tråd med 
budsjettvedtaket er det avsatt 14,7 millioner 
kroner av årets overskudd til driftsfondet, 
samtidig er et utbetalt 6,2 millioner kroner 
(tilskudd til idrett, brød & cirkus, prosjekt fra 
plan til realitet).  Det er utbetal 2,7 millioner 
kroner fra næringsfondet.   


Pensjonsreguleringsfondet er redusert med 
5,1 millioner kroner på grunn av negativt 
premieavvik. Akkumulert premieavvik er 58 
millioner kroner.   


Ved utgangen av året var 49 millioner kroner 
på fond til dekning av senere års premieavvik.  


Det gode resultatet for 2015 innebærer at vi 
kan styrke disposisjonsfondet med nesten 40 
millioner kroner.  Disposisjonsfond i % av 
brutto driftsinntekter vil da være over 14 % 
(2015 inntekter). 
 
Arbeidskapital  


 
 
Arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig 
gjeld) er et uttrykk for kommunens likviditet. Med 
likviditet menes evne til å betale løpende 
forpliktelser etter hvert som de forfaller. 
Premieavviket er ikke tatt med for å gi et bedre 
uttrykk for likviditeten.  


Arbeidskapital er god og vi har en 
likviditetsgrad, omløpsmidler dividert på 
kortsiktig gjeld, på 2,7.  Minimum for 
indikatoren er 2. 
 
 


Slik vil vi ha det:  2013 2014 2015 Mål Utvikling 


Økonomisk 
handlingsrom 


Tilstrekkelig disposisjonsfond 
(i % av brutto driftsinntekter) 9,3 % 11,5 % 11,2 % 10 %   


Grad av gjeldsbelastning 
(i % av brutto driftsinntekter) 


52,6 % 54,0 % 54,1 % 70 %   


 
Gjeldsbelastning 
Vi har hatt få store investeringer de siste 
årene noe som gjenspeiles i at lånegjelden 
er relativt beskjeden. 


Gjeldsbelastningen er godt innenfor målet 
om 70 %.  Våre prognoser imidlertid at den 
vil øke de neste årene med investeringer i 
svømmehall, ny ungdomsskole på 
Vormsund og ny kommunal barnehage. 


Vi nedbetaler imidlertid lånene våre rasker 


enn kommunelovens bestemmelser, noe 


Som gir oss en viss handlefrihet ved at 
låneutgiftene kan forskyves i tid gjennom 
avdragsutsettelse.   


Ved utgangen av 2015 var lånegjelden til 
investeringer 732 millioner kroner; en netto 
økning på litt over 55 millioner kroner, etter 
låneopptak på 103 millioner kroner. 
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Netto lånegjeld i kroner per innbygger 


 


Det er en marginal økning i netto lånegjeld 
per innbygger sammenlignet med 2014.  
Sammenlignet med kommunegruppen er 
lånegjelden per innbygger i vår kommune 
omtrent 15 000 kroner mindre. 


 


Utvikling i netto rente utgifter 


 


Renten er historisk lav og ved siste 
rentemøte i Norges Bank ble styringsrente 
satt ned med 0,25 prosentpoeng til 0,5 
prosent.   


Lav rente betyr lave renteutgifter samtidig 
blir renteinntektene mindre.  Trenden er at vi 
stadig får færre renteinntekter til å dekke 
renteutgiftene.  I 2015 er renteinntektene 
nesten 6 millioner kroner lavere enn 
budsjettet.   


Utvikling i avdragsutgifter 


 


Netto avdragsutgifter ved utgangen av året 
er 3,6 % av brutto driftsinntekter.  Økte 
investeringer i årene fremover tilsier at en 
stadig større andel av driftsinntektene vil 
være bundet opp til tilbakebetaling av lån. 
 


Brutto investeringsutgifter i % av totale 
investeringsutgifter 


 


Omkring halvparten av investeringsutgiftene 
de siste tre årene er knyttet til investeringer i 
veg og bolig.  Det kommunale vegnettet er 
under rehabilitering, vi har investert i nytt 
bofellesskap i Gjerderuvegen, kjøpt nye 
utleieboliger og rehabilitert kommunale 
boliger. 
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Finansrapportering 
Kommunens driftslikviditet er plassert i 
kommunens hovedbankforbindelse, Danske 
bank.  Kontantbeholdningen svinger 
betydelig gjennom året. 
 
Forvaltning av ledig likviditet og andre midler 
for driftsformål 


*eksklusiv skattetrekkskonto 


Innskuddene forrentes etter en 
referanserente lik NIBOR 3 mnd., som ved 
utgangen av 2015 tilsvarte 1,13 %; 0,40 % 
lavere enn ved utgangen av 2014. Dette har 
gitt lavere renteinntekter enn i 2014. 
Risikoen for tap av innskutte midler anses 
som svært lav. 


Bankinnskudd  
(hele tusen) 


2015 2014 2013 


Kontant 
beholdning* 


162 369 93 694  134 058 


Renter 2 546 3 698  4 903 


Kommunens langsiktige midler er plassert i 
aktivaklasse B (obligasjoner, sertifikater og 
rentefond) og er innenfor 
forvaltningsbestemmelsene.  Kapitalen er 
plassert i to pengemarkedsfond. 
Avkastingen for 2015 har vært svært lav. 
Særlig gjelder dette for Nordea plasseringen, 
mens DNB har 0,32 % bedre avkastning enn 
referanseindeksen. Avkastningen ligger 
totalt sett under referanseindeksen 
(benchmark). 


I løpet av 2015 ble det tatt opp 102,8 
millioner kroner i nye lån til 
investeringsformål, og 25,8 millioner kroner 
til videreformidlingslån (tidligere startlån). Vi 
har et lavt gjeldsnivå sammenlignet med 
andre kommuner, som er håndterbar selv 
med en økning i rentenivået. 


Det er ingen avvik mellom faktisk 
finansforvaltning og finansreglementets 
risikorammer. 
 


 


 


Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 


Forvalter 
(hele tusen) 


2015 2014 Endring Avkastning Benchmark 


DnB likviditet 20 30 391 30 031 360 1,20 % 0,88 % 


Nordea likviditet 
pensjon 


110 215 110 124 0,5 0,00 % 0,88 % 


Sum 
pengemarkedsfond 


140 516 140 155 361 0,26 %  


 


Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje 


Lånegivere 
(hele tusen) 


Rente 
vilkår 


Gjeld per 
1.1.2015 


Avdrag                      Låne- 
opptak     


Saldo per 
31.12.2015 


Rente per 
31.12.2015 


Restlevetid 
1.1.15 


Kommunalbanken Flytende 533 637 35 832 102 818 600 622 1,81 % 15 


Kommunalbanken Fast 52 515 3 015   49 499 1,59 % 16 


Husbanken Flytende 7 878 1 357   6 520 2,04 % 7 


Husbanken - 
videretildelingslån 


Fast 4 500 4 500   0 2,29 % 0 


Husbanken - 
videretildelingslån 


Flytende 162 643 18 544 25 800 169 899 2,13 % 21 


KLP Flytende 13 408 2 062   11 345 2,00 % 6 


KLP Kommunekreditt Flytende 40 387 3 541   36 845 2,70 % 10 


KLP Kommunekreditt Fast 28 500 1 500   27 000  2,41 % 18 


Opplysningsvesenets 
fond 


Flytende 111 111   0 1,25 % 0 


Sum for 2015   843 582 70 466 128 618 901 733 1,92 %  


Eksklusiv 
videretildelingslån 


  676 438 47 421 102 818 731 834     
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KOSTRA nøkkeltallsanalyse 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren per 
innbygger 6-15 år 


 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per 
innbygger 6- 15 år, etter at tilskudd fra 
staten og andre direkte inntekter er trukket 
fra, inkluderer alle funksjonene knyttet til 
skolesektoren; undervisning, lokaler, 
skoleskyss og skolefritidsordningen.  


Per innbygger i skolealder har netto 
driftsutgifter økt hvert år perioden. Skole har 
blitt pålagt flere oppgaver som f. eks. 
valgfag i ungdomsskolen så dette er å 
forvente. Nes sine utgifter er 1,8 % høyere 
enn snittet i kommunegruppen for 2015. Det 
kan ha en sammenheng med kommunens 
satsing på skoleområdet gjennom «Et løft i 
Nes-skolen». 
 
Netto driftsutgifter til grunnskole per 
innbygger 6-15 år 


 


Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per 
innbygger 6- 15 år, etter at tilskudd fra 
staten og eventuelle andre direkte inntekter 
er trukket fra, inkluderer kun funksjonen 
knyttet til undervisning.  


Trenden er den samme her, utgiftene øker 
hvert år. Utgiftene i Nes er 1,55 % høyere 
enn i kommunegruppen. 
 
Andel elever med direkte overgang fra 
grunnskole til videregående opplæring 


 
 
Indikatoren viser direkte overgang fra 
grunnskole til videregående opplæring 
samme år som avsluttet grunnskole.  Den 
er et uttrykk for hvor godt kommunens 
grunnskoler forbereder elevene til 
videregående opplæring.  


Kommunen har en liten nedgang i 2015 på 
1,6 prosentpoeng fra 2014. Årsakene på 
individnivå er ofte komplekse og vil variere 
fra år til år, men kommunen samarbeider 
tett med videregående skoler i Nes med 
ulike tiltak for å få en best mulig overgang 
og gjennomføring av videregående 
opplæring. 
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Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per 
barn i kommunal barnehage 


 
Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter 
driftsutgiftene ved kommunens egen 
tjenesteproduksjon; kjøp av tjenester fra 
andre eksempelvis private barnehager er 
ikke inkludert.  Indikatoren viser 
enhetskostnaden ved egen 
tjenesteproduksjon. 


Enhetskostnadene ved egen produserte 
barnehageplasser er nesten kroner 20 000 
høyere enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 7.  Dette kan ha en 
sammenheng med at de kommunale 
barnehagene i Nes er relativt små, samt at 
kommunen har en høy andel ansatte med 
fagutdanning. 
 
Andel barn i kommunale barnehager i forhold 
til alle barn i barnehage 


 
 


Av kommunens 17 barnehager er 14 private 
og 3 kommunale. Fra 2014 til 2015 har 
andelen barn i private barnehager økt i 
forhold til kommunale barnehager.  Private 
barnehager har gjennom året tatt inn flere 
barn, mens kommunale har vært på samme 
nivå som i 2014. 
 
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 
barneverntjenesten 


 
Netto driftsutgifter barnevern viser 
driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter 
at driftsinntektene, som øremerkede 
tilskudd fra staten og andre direkte 
inntekter, er trukket fra, per barn i 
aldersgruppen 0-17 år. 


Netto driftsutgifter per barn i aldersgruppen 
0-17 år har økt med over 35 pst. siden 
2013. Kommunes utgifter til 
barneverntjenesten er mer enn 30 pst 
høyere enn snittet i kommunegruppen. Det 
har vært en betydelig økning av barn som 
plasseres i akutt-/fosterhjem de to siste 
årene. Barnevernet melder om stadig flere 
komplekse og utfordrende saker. 
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Netto driftsutgifter til forebygging, 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste. pr. 
innbygger 0-20 år 


 
 
Netto driftsutgifter til funksjon 232 
forebygging, skole- og 
helsestasjonstjeneste omfatter 
driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter 
at driftsinntektene, som bl.a. øremerkede 
tilskudd fra staten og andre direkte 
inntekter, er trukket fra. Indikatoren viser 
dermed prioritering av forebygging, 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 


Netto driftsutgifter til forebygging, skole- og 
helsestasjonstjeneste har hatt en liten 
reduksjon sammenlignet med 2014; 
kommunens utgifter er lavere enn 
kommunegruppen. 
 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg - andeler til 
institusjon, hjemmetjeneste og 
aktivisering/støttetjeneste 


 
Omsorgsplanen har som mål at andelen 


hjemmetjeneste i løpet av 5 års periode skal 
øke til gjennomsnitt for kommunegruppe 7. 
Omprioriteringene fra institusjon til 
hjemmetjeneste viser at andelen tjenester til 
hjemmeboende har økt med 2 pst fra 2014 til 
2015. Kommunen ligger godt an til å nå 
målet. 
 
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- 
og omsorgtjenesten 


 
Netto driftsutgifter pleie og omsorgstjenester 
viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger 
etter at driftsinntektene, som øremerkede 
tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, 
er trukket fra, per innbygger i kommunen. 
 
Nes kommune brukte i 2015 kr 512 mer enn 
kommunegruppen til pleie og 
omsorgstjenester; til sammenligning brukte vi 
i 2014 kr 1 377 mer enn kommunegruppen. 
 
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning 


 
Andel beboere i bolig m/ heldøgns 
bemanning er i forhold til beboere i bolig til 
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pleie- og omsorgs formål totalt. Heldøgns 
bemanning innebærer at det er minst én 
ansatt til stede i bygningen/bofellesskapet 
hele døgnet 
 
Kommunens første heldøgns bemannede 
omsorgsboliger for eldre åpnet offisielt 
10.september men de første beboerne flyttet 
inn i sine nye hjem allerede i juli. Kommunen 
har økt andelen beboere i bolig med 
heldøgns bemanning med over 20 prosent fra 
2014 til 2015. Vi ligger likevel langt under 
andelen i kommunegruppen.   
 
Netto driftsutgifter til kommunal 
eiendomsforvaltning per innbygger 


 
 
Netto driftsutgifter til kommunal 
eiendomsforvaltning omfatter 
administrasjonslokaler, førskolelokaler, 
skolelokaler, institusjonslokaler, kommunale 
idrettsbygg og idrettsanlegg og kommunale 
kulturbygg.  Netto driftsutgifter viser 
driftsutgiftene inkludert avskrivinger, etter at 
driftsinntektene er trukket fra.   


Nes kommune bruker vesentlig mindre av 
sine inntekter enn kommunegruppen til 
kommunal eiendomsforvaltning. 
 


 


Netto driftsutgifter i kroner per innbygger til 
samferdsel  


 
 
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger til 
kommunale veier inkludert 
samferdselsbedrifter/transporttiltak.   


Vi bruker nesten 200 kroner mindre per 
innbygger til samferdsel enn 
kommunegruppen. Kommunens prioritering 
har økt med over 200 kroner sammenlignet 
med 2014. 
 
Netto driftsutgifter kultursektoren per 
innbygger 


 
 
Kultur er et prioriter område i kommunen 
vår sammenlignet med kommunegruppen, 
vi bruker 344 kroner mer eller nesten 25 % 
per innbygger. Satsingen på kultursektoren 
har gradvis økt hvert år. 
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• Analyse 


• Beslutningsgrunnlag 


• Målkort 


• Rapportering 


• Lederdialog 


• Medarbeider dialog 


• Internkontroll 


• Planstrategi 


• Kommuneplan 


• Økonomiplan 


/Handlingsprogram 


med resultatmål 


• Virksomhetsplaner 


• Tjenesteproduksjon 


• Forvaltningsoppgaver 


 


Styring og kontroll i 
virksomheten 


Nes kommune har god styring og kontroll på 
virksomhetene tilpasset samfunnsoppdraget 
vårt.  Vi fikk ingen merknader til 
revisjonsberetning for 2014. Men vi fikk 
imidlertid 2 nummerert revisjons brev. Vi har 
jobbet systematisk med å lukke merknadene 
i løpet av 2015.   


Styringssystem / styringsmodell 
Kommunestyret har vedtatt kommunalt 
plansystem i Nes, og at kommunen skal 
benytte mål- og resultatstyring som 
styringsmodell. Vi har de siste årene jobbet 
aktivt med å styrke styring og kontroll av 
virksomheten.   


De viktigste styringssignalene gis 
økonomiplan / handlingsprogram hvor 
ressurser, mål og krav for hele virksomheten 
formidles.  Siden kommuneplanens 
samfunnsdel ble vedtatt i oktober 20013 har 
vi jobbet aktivt for å få en handlingsdel til 
kommuneplanens samfunnsdel og i 
desember 2015 ble kommunens første 
handlingsprogram vedtatt. 


Vi erkjenner at gjennomføring av tiltak og 
politiske vedtak ikke har vært gjort på en 
tilfredsstillende måte. Vi jobber nå målrettet 
med å få på plass nye retningslinjer og 
rapporteringsrutiner i løpet av 2016.  


 


Vi har rapportert status og prognoser på 
økonomi, sykefravær og avvik tjenester / 
brukere 3 ganger i løpet av 2015 til 
kommunestyret, i tillegg kommer denne 
årsmeldingen. 


Vi erkjenner at rapporteringen på 
investeringsprosjekter ikke er god nok. For å 
sikre kontroll og løpende informasjon på 
både små men spesielt store 
investeringsprosjekter vurderer vi å opprette 
et prosjektkontor i løpet av 2016. Det er ikke 
nødvendigvis snakk om et «kontor» i ordets 
tradisjonelle forstad, men en systematisk 
koordinering og enhetlig ivaretakelse av 
sentrale prosjektrelaterte oppgaver til støtte 
for prosjekteier og administrativ ledelse. 


Siden innføringen av nytt lønns- og personal 
system i 2013 har det vært problematisk å få 
god sykefraværsstatistikk.  
Rapporteringsmodulen ble levert i februar, 
og kommunen er endelig i stand til å ta ut 
komplett sykefraværsstatistikk.  


Vi har hatt tilsyn fra Statsarkivet med 
arkviene i kommunenen og tilsyn fra 
Fylkesmannen på Neskollen skole om 
skolens arbeid med elevenes utbytte av 
opplæringen. 


Det er inngått ny avtale om kontrolltjenester 
på bevillingsområdet. 


I 2015 har gjennomført psykisk helse og 
avhengighet og barnehage 
brukerundersøkelser. 


Mål og resultatsstyrings modellen 


 


 


Planlegge 


Vedta styringsdokumenter 
med mål, rammer og krav 


Gjennomføre 


Tjenesteproduksjon og 
forvaltning i henhold til 
styringsdokumentene 


Kontrollere/følge opp 


Vurdere resultater i forhold 
til mål, rammer og krav 


Forbedre 


Iverksette tiltak for 
kontinuerlig å forbedre 


tjenestenen og 
forvaltningen 
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Internkontroll 


Vi erkjenner at vi ikke har gjort en god nok 
jobb med implementering av interkontroll.   
Vi fikk ingen merknader til revisjonsberetning 
for 2014, men vi fikk imidlertid to 
nummererte revisjonsbrev. Vi har jobbet 
systematiske med å lukke merknadene i 
løpet av 2015. Vi hadde forvaltningsrevisjon 
på «Korttidsopphold i institusjon. 
Tildelingspraksis og internkontroll» samt 
tilsyn fra Statsarkivet med arkivene våre. Vi 
arbeider med å lukke avvikene, samt 
iverksette tiltak innen gitte frister. 


Vi har siden 2013 arbeidet med 
implementering av interkontroll og erkjenner 
at vi ikke har gjort en god nok jobb. Flere 
ganger siden oppstart av prosjektet har 
ressurser blitt omdisponert til andre 
oppgaver. Fra juni 2015 er imidlertid 
oppdraget med implementering av 
interkontroll overført økonomisjefen.  


Vi har et stort omfang av reglement og 
prosedyrer; tilgjengeligheten til disse og en 
effektiv avviksrapportering er av stor 
betydning i internkontrollen. Men vi mangler 
skriftlige rutiner for å ivareta og vedlikeholde 
internkontroll i et helhetlig system. Med 
utgangspunkt i de risikobetraktninger det 
innebærer har vi høsten 2015 arbeidet med 
å kartlegge det overordnede 
internkontrollbehovet. Internkontrollen i Nes 
kommune skal sikre effektive og gode 
tjenester i samsvar med myndighetskrav, 
planer, reglementer, prosedyrer, rutiner og 
etiske retningslinjer.   


DGI inngikk i 2011 avtale om anskaffelse av 
internkontrollsystemet TQM, Ullensaker og 
Gjerdrum har tatt dette i bruk. Vi har etter 
flere møter med DGI og leverandør kommet 
fram til at det ikke er aktuelt å innføre TQM i 
Nes. Vi har behov for et helhetlig elektronisk 
kvalitetssystem som ivaretar 
dokumentstyring, avvikssystem med mobil 
løsning for innmelding av avvik, 
risikovurdering, elektronisk HMS-håndbok og 
interaktivt årshjul. Systemet må omfatte 
relevante lover, forskrifter og veiledere 
knyttet til de kommunale tjenesteområdene 
inkludert anbefalte kvalitetsindikatorer med 
tilhørende prosedyremaler og 
prosessveiledere; med løpende varlinger om 
endringer. Kravspesifikasjonen vår er klar og 
vi går til anskaffelse av et elektronisk 
internkontrollsystemet i begynnelsen av 


2.kvartal 2016. 


Det gjennomføres imidlertid mye godt 
internkontrollarbeid i de ulike virksomhetene:  
• I januar 2015 i forbindelse med Etikkuka 


holdt KS et foredrag om 
antikorrupsjonsarbeidet i kommunene 


• Økonomi har jevnlige møter med 
virksomhetsledere for gjennomgang av 
regnskapet, opplæring og veiledning 


• I henhold til opplæringsplanen for 
mellomledere ble det avholdt obligatorisk 
kurs i kommuneøkonomi for ikke-
økonomer i regi av KS 


• Som oppfølging av kommunens  
e-handels prosjekt ble i juni 2015 avhold 
informasjonsmøte med alle med 
budsjettansvarlige og attestanter og 
anvisere 


• Varslingsrutinene og HMS-avviksrutiner 
ble revidert i løpet av året 


• Vi har tilrettelagt for varsling av 
kritikkverdige forhold via 
innbyggerportalen 


• Felles innkjøpsreglement for ØRU- 
kommunene ble vedtatt i mai 2015 


• Reviderte etiske retningslinjer for ansatte 
ble vedtatt av kommunestyret i mars, 
mens de ble vedtatt for folkevalgte 
måneden etter, i april. 


Etikk 
Implementeringen av de nye retningslinjene 
ble gjennomført i forkant av den formelle 
behandlingen, for å stimulere ansatte til å 
inngi innspill til retningslinjene med mulighet 
for justering underveis, før et formelt vedtak. 
I uke 5 gjennomførte vi Etikk-uka, en uke 
med flere ulike aktiviteter.  


Kommunens utvalg for inkluderende 
arbeidsliv (IA-utvalget) er tildelt rollen som 
etisk utvalg i kommunen. Utvalget skal ha 
etikk på dagsorden 2 ganger per år, med 
fokus på revidering av rutinen og behov for 
aktiviteter 


Etikkarbeidet er varetatt ved at det årlig 
legges opp til et «dilemmaverksted» på hver 
enkelt arbeidsplass. IA-utvalget setter 
betingelsene for gjennomføringen av 
«dilemmaverkstedet». 


Alle nyansatte signerer på de etiske 
retningslinjene, og før kommunestyremøte i 
januar 2016 ble det gjennomført opplæring 
av folkevalgte ved overgang til nytt 
kommunestyre. 
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Revisjonsberetning 
Vi mottok revisjonsberetningen for 2014 uten 
merknader. Vi fikk imidlertid to nummererte 
revisjonsbrev. Det første nummererte brevet 
omhandler bokføringslovens formelle krav 
knyttet til avstemming og dokumentasjon av 
balanseposter, spesielt balansekonti knyttet 
til sykepengerefusjon, samt budsjettets 
fremstilling. Det andre nummererte brevet tar 
for seg skjema RF-1022. 


1. Revisjonsbrev  
Vi erkjenner at avstemming og 
dokumentasjon av balanseposter var noe 
mangelfull for årsavslutningen 2014 og 
kunne vært fremstilt mer oversiktlig og vært 
lettere tilgjengelig for revisjonen. 


I løpet av året har vi gjennomgått og endret 
våre rutiner for årsavslutningen. Vi har tatt i 
bruk verktøyet Sticos Oppslag Kommune for 
å sikre effektivitet og kvalitet i arbeidet vårt. 
Verktøyet inneholder relevante lover, 
forskrifter, standarder, og uttalelser om 
kommuneregnskapet samt skjemaer til bruk 
ved avstemming og dokumentasjon av 
balanseposter. 


For regnskapet 2015 er alle betydelige 
balanseposter avstemt og dokumentert. De 
er etter vår mening fremstilt på en oversiktlig 
måte og er lett tilgjengelig for revisjonen. 


Vi har fremdeles noen utfordringer knyttet til 
sykepengerefusjon, og har en pågående sak 
hos forvaltningsenheten for å rette 
problemet. Balansepostene knyttet til 
sykepengerefusjon er imidlertid avstemt og 
dokumentert. For tettere oppfølging er det i 
løpet av året ansatt en person som kun 
jobber med sykepengerefusjon. 


Nes kommune har hatt som praksis å 
budsjettere med et «overskudd» 
(mindreforbruk). Dette avviker fra forskrift om 
årsbudsjett som sier at kommunestyret skal 
disponere alle midler som er til rådighet i 
budsjettåret. Det betyr at budsjettet skal 
settes opp i balanse. Vi har endret praksis 
og ved 2.rapportering i 2015 vedtok 
kommunestyret å avsette «overskuddet» til 
disposisjonsfond. 


Etter kommuneloven skal årsbudsjettet være 
stilt opp på en oversiktlig måte med 
henvisning til obligatoriske budsjett skjema 
1A og 1B for driftsregnskapet, og 2A og 2B 
for investeringsregnskapet. Årsbudsjettet for 
2015 var, som tidligere år, fremstilt kun ved  
 


 
de obligatoriske økonomiske oversiktene 
uten henvisning til de obligatoriske budsjett 
skjemaene. Vi har endret våre rutiner og ved 
2.rapportering i 2015 ble drifts- og 
investeringsbudsjettet vedtatt i henhold til de 
til obligatoriske budsjett skjemaene. 
 
2. Revisjonsbrev. 
Skjema RF 1022 omhandler lønns- og 
pensjonskostnader. Revisjonsbrev 2 er en 
konsekvens av revisjonsbrev 1. Brevet et tatt 
til etterretning, vi utfører nå regelmessig 
avstemminger mellom lønn og regnskap.  
Skjema RF 1022 vil bli levert innen fristen for 
2015. 


Forvaltningsrevisjoner 
Romerikerevisjon IKS har i løpet av 2015 
gjennomført forvaltningsrevisjon på 
«Korttidsopphold i institusjon. 
Tildelingspraksis og internkontroll». 


Forbedringsområdene som påpekes i 
rapporten er ikke ukjente for oss.  Det er 
gjennomført en drifts- og ressursanalyse 
høsten 2014,og ut fra dette utviklet og 
iverksatt en omfattende tiltakspakke. Noen 
av tiltakene er allerede iverksatt, deriblant 
nye kriterier for tildeling av helse- og 
omsorgstjenester. Flere skal på plass i løpet 
av 2016. Vi har blant annet etablert et nytt 
internt statestikknettverk som har i oppgave 
å se på all tilgjengelig statistikk og 
kvalitetssikre data før det rapporters videre. 
 
Tilsyn 
Statsarkivet gjennomførte i april 2015 tilsyn 
med arkivene i kommunen. Hovedfunnene 
fra tilsynet viser at vi ikke oppfyller kravene i 
lov og forskrift om arkivdanning, sikring og 
tilgjengeliggjøring av akriviene. Vi fikk pålegg 
i forhold til revidering av arkivplanen, 
manglend involvering i arkdanning og 
bavaring i fagsystemene, arkivlokalet i 
Rådhusets kjeller er ikke i samsvar med 
arkivforskriften, samt ordning og 
katalogisering over eldre og avsluttede 
arkiver. Påleggene er fulgt opp i etterkant og 
arbeidet pågår med å lukke avvikene innen 
gitte frister. Noen av tiltakene vil få 
økonomiske konsekvener i 2016 og 2017. 


 


Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
gjennomførte i 2015 nasjonalt tilsyn med 
Nes kommune ved Neskollen skole. Felles 
nasjonalt tilsyn 2014-17 handler om skolens 
arbeid med elevenes utbytte av 
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Opplæringen. Tilsynet med Neskollen skole 
omhandlet skolebasert vurdering. Tilsynet 
skal bidra til at skoleeier sørger for at skolen 
ved skolebasert vurdering:  


• har gode kilder og relevant informasjon 
om elevenes måloppnåelse 


• avdekker årsaken til manglende 
måloppnåelse og gjennomfører 
endringer 


• sikrer en bred medvirkning i 
gjennomføringen 


• gjennomfører vurderingen jevnlig 


Tilsynsrapporten viste at Neskollen skole 
hadde noen avvik. Avvikene dreide seg i 
hovedsak om dokumentasjon av skolens 
vurderinger. Avvikene ble lukket ved at Nes 
kommune v/Neskollen skole utarbeidet og 
implementerte rutiner for dette arbeidet.  


19.01.16 mottok Nes kommune melding om 
at tilsynet var avsluttet med følgende 
kommentar: «Fylkesmannen tar Nes 
kommunes erklæring til etterretning. Felles 
nasjonalt tilsyn med Nes kommune – 
Neskollen skole anses med dette som 
avsluttet».  
 
  


 


 


 


 


Bevillinger 
Vi har i 2015 oppdatert registeret for 
serveringsbevillinger og skjenkebevillinger. 


Vi på plass ny avtale med kontrolltjeneste på 
bevillingsområdet. Sammen med de andre 
ØRU-kommunene har vi inngått avtale med 
Trygg24 om utføring av kontrollene.  
Kontrolll av salgs- og skjenkebevillingene 
inkluderer også overholdelse av røykelovens 
bestemmelser på serveringssteder. 


Vi har ett tett samarbeid med Trygg24 og 
Nes lensmannskontor for å sikre et trygt 
uteliv for alle i kommunen, i god dialog med 
næringen. 
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Medarbeidere 


Av større fokusområder i 2015 kan nevnes 
omstilling innen helse og velferd, 
strategidokumentet «Heltidskultur – redusere 
uønsket deltid», sykefravær og 
medarbeiderundersøkelsen. 


Inkluderende arbeidsliv (IA) 
Nes kommune er en IA-bedrift. I nåværende 
avtaleperiode er de sentrale målene å 
forebygge sykefravær (øke fokuset på 
jobbnærvær), øke rekruttering til arbeidslivet 
for personer som har falt utenfor gjennom å 
tilby praksisplasser, samt det å beholde 
seniorene lengst mulig i arbeid.  


Vi samarbeider godt med kontaktpersonen 
for NAV Arbeidslivssenter og med NAV Nes. 
Gjennom 2 halvårlige IA-forum, der ledere, 
tillitsvalgte og personalmedarbeidere møter 
NAV, evalueres og diskuteres det 
systematiske IA-arbeidet jevnlig. 


Likestilling og diskriminering 
Kommunestyret består av 35 medlemmer og 
har en kvinneandel på 48 %. Formannskapet 
består av 11 medlemmer og har en 
kvinneandel på 45 %. De oppfyller begge 
lovens krav om en kvinneandel på 40 % 


Kjønnsfordelingen blant ansatte i 
rådmannens ledergruppe er 28 % kvinner. 
Blant kommunens 32 overordnede ledere er 
kvinneandelen 59 %. Avdelingsledere har en 
kvinneandel på 81 %. 


Vi gjennomfører følgende tiltak for å bedre 
likestilling mellom kjønnene: 


• I kommunens stillingsannonser 
fremheves det at kommunen bidrar aktivt 
til likestilling mellom kjønnene, i samsvar 
med likestillingslovens bestemmelser. 
Ved utlysning av ledig stilling oppfordres 
det underrepresenterte kjønn til å søke. 


• Når det finnes kandidater av begge 
kjønn til en ledig stilling skal minst en 
representant fra det underrepresenterte 
kjønn tas inn til intervju, når formelle krav 
til stillingen er oppfylt 


I det utvidede likestillingsperspektivet er Nes 
kommune opptatt av at personer som er eller 
vil bli ansatt i kommunen, skal ha like 
arbeidsvilkår og ikke forskjellsbehandles på 
bakgrunn av verken funksjonsevne, kjønn, 
religion, legning eller etnisk tilhørighet.  


IA-avtalen bygger på å inkludere alle i 
verdiskapingen i samfunnet. Nes kommune 
skal være en god arbeidsplass for alle, 
uavhengig av individuelle behov for 
tilrettelegging. 


Uønsket deltid 
Kommunen har mange utlysninger gjennom 
året, og er positive til at ansatte søker ledige 
stillinger for å utvide stillingsprosenten. 


Hovedavtalens § 2.3.1 regulerer bruken av 
deltidsstillinger og setter krav om at partene 
skal drøfte bruken av deltidsstillinger én 
gang pr år. I Nes kommune skjer dette i 
samarbeidsforum, der rådmann og personal- 
og organisasjonssjef møter hovedtillitsvalgte 
og hovedverneombud.  


Omstillingsprosjektet innen helse og velferd 
hadde som delprosjekt å fokusere på 
etablering av heltidskultur/reduksjon av 
deltid ved Nes sykehjem. Arbeidet med tiltak 
gjaldt også øvrige turnusvirksomheter i Nes 
kommune. Kartleggingssamtaler utført på 
sykehjemmet i januar/februar 2015, 
avdekket at mange ønsket større 
stillingsstørrelser. Strategidokumentet 
«Heltidskultur – redusere uønsket deltid» ble 
vedtatt i høsten 2015. Ny 
bemanningsløsning viser at gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse for faste turnusarbeider ved 
Nes sykehjem har økt til 73 % for 
hjelpepleiere og 81 % for sykepleiere. 


Bedriftshelsetjenesten 
Samarbeidet med HMS-senteret Øvre 
Romerike (BHT) fungerte godt. Det er 
etablert en god struktur for kontinuerlig 
kontakt og jevnlige systemmøter mellom 
personal- og lønnsavdelingen og BHT. 
Bedriftshelsetjenesten innkalles til alle AMU, 
og hver enkelt virksomhet har egen 
samarbeidsplan for sin aktivitet med 
bedriftshelsetjenesten. For ansatte som har 
behov for arbeidsplassvurdering, utføres 
dette av ergo-/fysioterapeut fra BHT. Dette 
er et forebyggende tiltak i forhold til fysisk 
utforming på arbeidsplassen. 


Seniorpolitikk 
Seniorordningene i Nes kommune 
iverksettes fra og med fylte 58 år. Dette 
betyr fokus på seniorpolitikk som en 
obligatorisk del av medarbeidersamtalen fra 
fylte 58 år.  
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Annethvert år tilbys medarbeiderne et 
informasjonsmøte som gir oversikt over 
seniorpolitiske tiltak, juridiske forhold og 
pensjon. I etterkant av møtet tilbys 
individuelle samtaler med 
pensjonsleverandør. 


Vi har flere alternative tiltak som kan være 
med på å forlenge yrkeslivet til 
medarbeideren. Her nevnes blant annet 
endringer av arbeidsoppgaver, overgang til 
ny stilling, kompetanseheving og 
tilrettelegging av medarbeiderens 
arbeidsplass. 


Vi tilbyr ikke delvis AFP, men medarbeidere 
har etter en individuell vurdering mulighet til 
redusert stilling med samme lønn eller 
bonus, fra fylte 62 år. 


Sykefravær 
Kommunen har en alvorlig 
sykefraværssituasjon. Fraværet var på mer 
enn 11 % i 2015. 


Det koster oss mange millioner kroner per år 
og gir utfordringer for leveranse av tjenester. 
Spesielt avdelinger og virksomheter i helse- 
og velferdssektoren har slitt mye med fravær 
gjennom hele året. 


Virksomhetene kommenterer først og fremst 
at sykefraværet i stor grad ikke er 
arbeidsrelatert, men skyldes andre 
utenforliggende og mer sammensatte 
forhold. Men i HMS-rapporteringen antydes 
det at det høye fraværet kan skyldes 
urolighetene og usikkerheten hos ansatte 
rundt endringene og omstillingsprosjektene 
innenfor sektoren de siste årene.  


Inntrykket er at det jobbes kontinuerlig med 
sykefraværsoppfølging i alle virksomheter og 
avdelinger og mange tiltak iverksettes, men 
utfordringen er å finne de rette tiltakene som 
gir virkning på lang sikt. 


Administrasjonsutvalget ble involvert i 
oppfølgingsprosessen for 2016 i november. 
Det er etablert tiltak som dybdesamtaler med 
de langtidssykemeldte, organisatoriske grep 
som å redusere lederspenn, tiltak for å sikre 
stedlig ledelse og samlokalisering av 
virksomhet med spredt beliggenhet. 


 


 


 


 
 


Virksomhet Fraværs 


% 


Mål  


Sentraladministrasjonen 6,0 5,0 


Auli skole 6,5 6,5 


Fenstad skole 4,2 6,0 


Fjellfoten skole 5,6 5,0 


Framtun skole 6,3 4,5 


Neskollen skole 6,5 8,0 


Skogbygda skole 7,5 5,0 


Østgård skole 5,6 5,0 


Årnes skole 11,7 6,0 


Runni ungdomsskole 5,6 5,0 


Vormsund 
ungdomsskole 


7,4 6,0 


Pedagogisk tjeneste 8,1 5,0 


Barnehage  16,7 7,0 


- Auli barnehage 20,8 9,0 


-Skogbygda barnehage 19,0 9,0 


-Svarverud barnehage 12,7 9,0 


Familiens Hus 13,3 5,0 


Bygg/eiendom 11,2 10,0 


Ergo-/fysiot.tj. 7,7 8,0 


Hjemmetjenesten 18,1 10,0 


Institusjonstjenesten 13,6 10,0 


Legevakt 7,8 8,0 


Miljøarbeidertjenesten 18,4 12,0 


NAV 18,3 6,5 


Psykisk helse og 
avhengighet 


2,0 5,0 


Tildelingsenheten 20,3 5,0 


Kommunal forvaltning  5,7 7,0 


Kommunalteknikk 3,0 7,0 


Kultur 3,8 5,0 


Landbruk 11,8 5,0 


Nes kommune 11,1 7,0 



 


 







Årsmelding 2015 


 
 


48 


Tillitsvalgte 
I Nes kommune er det 13 ulike 
arbeidstakerorganisasjoner. 5 av de 
hovedtillitsvalgte er frikjøpte i hele eller deler 
av sin stilling.  


Rådmann og personal- og organisasjonssjef 
møtte de hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombudet 8 ganger i 
samarbeidsforum i 2015. 


Samarbeidsforumet er preget av åpen dialog 
fra begge parter noe som borger for et godt 
samarbeid mellom arbeidsgiver og de 
ansatte og deres organisasjoner.  


Fokusområder i 2015: 
• Omstilling innen helse og velferd 
• Strategidokument uønsket deltid 
• Sykefravær 
• Medarbeiderundersøkelsen 
• Etikk 
• Arbeidsgiverstrategi 2016-2019 


 
Det ble også gjennomført møter i andre 
partssammensatte utvalg som 
administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg og 
IA-utvalg.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Hovedverneombud 
Hovedverneombudet er representant for 
arbeidstakerne og verneombud i sentrale 
saker som angår arbeidsmiljøet, i tillegg til å 
samordne, støtte og veilede verneombudene 
i deres arbeid. Hovedverneombudet er fast 
medlem i AMU, IA-utvalget og 
samarbeidsforum. 


Hovedverneombudet skal også se til at 
arbeidsgiver følger arbeidsmiljølovens krav, 
slik at hensynet til arbeidstakernes helse, 
miljø og sikkerhet er ivaretatt. 


I 2015 har hovedverneombudet arrangert 3 
heldagssamlinger, der alle verneombudene i 
kommunen var innkalt. Hovedverneombudet 
har sammen med verneombudene i 
sektorene, hatt møter med kommunalsjefene 
og deltatt på samlinger/seminar i forhold til 
egen utvikling.  


Ombudet har også bidratt i mange 
enkeltsaker og arbeidsgrupper som har dreid 
seg om varsling, arbeidsmiljø og etikk. 
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Samfunnssikkerhet og 
beredskap 


Vi har hatt flere hendelser gjennom året og 
de viser at beredskapen er vel fungerende 
og god. 


 
Alle kommuner har en lovfestet 
beredskapsplikt som innebærer at 
kommunen skal ha en overordnet plan for 
kriseledelse og krise informasjon. Planen 
skal baseres på risiko- og 
sårbarhetsanalyser.  


Kommunes kriseberedskap består av: 
• lokalt beredskapsforum 


• en kriseledelse som på kort varsel 
innkalles når det oppstår en hendelse av 
en slik karakter og omfang at de 
ordinære innsatsorganene og det 
normale apparatet må ha bistand 


• et psykososialt kriseteam 


• en krisestab og avdeling for evakuert og 
pårørende senter som aktiveres når det 
er behov for oppfølging ved kriser, 
ulykker og katastrofer 


Kriseteamet i Nes varsels gjennom 
Legevakta.  


Varsling til innbyggeren skjer via UMS 
Servicevarsling ved telefonoppringning eller 
SMS. 


Kommunen bruker kriseverktøyet CIM i 
arbeidet med ulykker og uønskede hendelser. 


Vi skal 
• Jobbe systematisk og målrettet med 


forebyggende samfunnssikkerhet og 


beredskap  


• Ha en oppdatert helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse og beredskapsplan 
som grunnlag for kommunal 
arealplanlegging og utøving av tjenester 
og forvalting 


Ivareta sikkerhet og trygghet 


Vi har videreført samarbeidet med 
kommunene på Øvre Romerike om 
overordnet beredskap. 


• Vi lager og oppdaterer felles ROS-
analyser og beredskapsplaner. 


• Vi har felles evakuert- og 
pårørendesenter for større hendelser 


Lovfestet beredskapsplikt 


Alle kommuner har en lovfestet 
beredskapsplikt. Det innebærer at 
kommunen skal ha en overordnet plan for 
kriseledelse og krise informasjon. Planen 
skal baseres på risiko- og 
sårbarhetsanalyser. 


• Revisjon av overordnet beredskapsplan 
pågikk i 2014. 


• Planen ble utarbeidet med bakgrunn i 
gjennomført ROS-analyse i 2013. 


• Ny overordnet beredskapsplan plan ble 
vedtatt mars 2015. 


• I løpet av 2015 har det ikke vært noen 
alvorlige hendelser der kommunens 
kriseberedskap har blitt aktivert.  


• Det har det vært mindre hendelser som 
beredskap i flomperiode. Dette ble 
håndtert av lokalt beredskapsforum og 
registrering i CIM. 


 
Beredskapsøvelser og tilsyn 


Det ble gjennomført en beredskapsøvelse i 
samhandling med Aurskog-Høland 
kommune, med Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus som observatør.  


Kommunens kriseledelse og krisestab har 
deltatt som observatør på øvelser i 
nabokommuner. 


Det planlegges en beredskapsøvelse i 2016. 
I juni 2016 vil Fylkesmannen foreta tilsyn av 
kommunens beredskapsarbeid. 
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5. Framtidsutsikter 


Nes er en bo- og oppvekstkommune i vekst. 
Resultatene for 2015 viser at vi har bidratt til 
samfunnsutvikling og levert gode tjenester. 
Dette indikerer at vi evner å løse 
samfunnsoppdraget. I Nes er det en fin 
blanding av nyskaping og tradisjoner. Det er 
et godt samarbeid mellom kommunen, 
frivillig sektor og næringslivet og ikke minst 
stor dugnadsånd og mye engasjement. 
Dette blir det viktig å bygge videre på i 
framtida, for kommunen står overfor flere 
utfordringsområder i årene som kommer.  


Befolkningsutvikling 


Etterspørselen etter kommunale tjenester 
varierer fra kommune til kommune, men 
kommunal tjenesteproduksjon er mye rettet 
mot bestemte aldersgrupper. Slik gir 
utvikling i befolkningen informasjon om 
forventet behov. Barn og unge i alderen  
0-18 år og innbyggere over 67 år er store 
målgrupper for kommunale tjenester, 
eksempelvis barnehager, skoler, 
institusjons- og hjemmetjenester. 


 


 


Befolkningsframskriving er en beregning 
av fremtidige befolkningsstørrelse og 
sammensetning. Befolkningen fordeles på 
kjønn, alder og bostedskommune ved å 
anvende sannsynligheter for fødsler, 
dødsfall, innenlandske flyttinger og inn- og 
utvandring. Vi har benyttet befolkningsfram- 
skrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 
som ble publisert 17. juni 2014. 


Befolkningsutvikling i Nes 
I likhet med landet totalt har Nes hatt en rask 
utvikling i folketallet. Ved utgangen av 2014 
var det 20 410 innbyggere i Nes og per 
31.12.2015 var innbyggertallet økt med 373, 
til 20 783. Anslaget i SSBs 
befolkingsframskrivinger for for middels 
nasjonal vekst anses som representativ for 
den fremtidige veksten i kommunen. 


Hovedtrekkene i utviklingen er en jevn 
befolkningsvekst frem til 2030. SSB 
foreskriver en vekst for Nes på 20 % i 
perioden 2015 til 2030. 


Det er betydelig variasjon i anslått endring 


innen de ulike aldersgruppene. Økningen i 


antall barn i barnehagealder er avtagende 
frem mot 2030, mens antall barn i 
grunnskolealder økende. Den eldste delen 
av befolkningen øker mest og på sikt er det 
en kraftig økning i de over 80 år. 


Den kraftige økningen i de eldste 
aldergruppene fra 2022, sammen med 
stadig flere yngre brukere, vil gi et økt press 
på behovet for omsorgstjenester av ulik art. 
Det vil på sikt være et stort behov for ulike 
botilbud for denne aldersgruppen. Samtidig 
vil det være mange ressurssterke 
innbyggere i gruppen «yngre eldre». 
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Utvikling i aldersgruppene 67-79 år, 80-89 år og 
over 90 år for Nes kommune 2000-2030, indeksert  
slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB. 


 


 


Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 


Bosettingsmønsteret i Nes er preget av 
flere små tettsteder og spredt bosetting. I 
kommunesenteret Årnes bor om lag 20 % 
av kommunens befolkning. Boligstrukturen 
domineres av eneboliger, som har sin årsak 
i det spredte utbyggingsmønsteret. 


I samsvar med befolkningsframskrivingen 
som ligger til grunn for nylig vedtatt 
kommuneplan, er det i kommuneplanens 
arealdel avsatt tilstrekkelig arealer til ulike 
formål. Målet er et utbyggingsmønster som 
utvikles slik at det støtter opp under 
målsettingen om en bærekraftig utvikling og 
god folkehelse slik det er beskrevet i 
kommuneplanens samfunnsdel. Samtidig er 
det et mål å planlegge for å redusere 
transportbehovet og arealforbruket, i tråd 
med nasjonale og regionale føringer. 


God arkitektur, historiske bygninger og 
miljøer bidrar til stedsidentitet og positive 
opplevelser, og er ressurser som bør 
framheves for å utvikle Nes sin attraktivitet. 


Barnehager 


En hovedutfordring vil være å møte vekst i 
barnetall med nok barnehageplasser i 


kommunen. I tillegg er våre barnehagebygg 
lite fleksible og effektive. Dette krever at 
kommunen er en aktiv barnehageeier som 
har god dialog med private aktører, og som 
gjennomfører grep for å sikre kvalitet og 
kapasitet i kommunale barnehager.  


Kommunen har plikt til å innfri rett til 
barnehageplass jf. barnehagelovens § 12a. 
Nes kommune ivaretar retten, og har totalt 
sett høy dekning. Årnes-området har per i 
dag for få barnehageplasser i forhold til 
behov, og det vil bli behov for flere 
barnehageplasser i framtiden.  


I 2015 opplevde vi en stor økning i 
søkermengden til barnehagene på Årnes. 
Fortsetter denne utviklingen, kan det bety at 
Nes kommune vil få utfordringer med å tilby 
nok barnehageplasser i 2016. Et viktig tiltak 
er å samarbeide med private barnehager 
om å frigjøre ledig kapasitet og midlertidig 
øke kapasiteten i kommunale barnehager. 


Det er vedtatt bygging av en ny 
kostnadseffektiv kommunal barnehage på 
Årnes som skal erstatte dagens Svarverud 
barnehage. I mellomtiden må vi sikre 
midlertidige plasser på Årnes slik at det blir 
god nok kapasitet. 
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2000=100. Kilde: SSB. 
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Langsiktig boligstrategi 
Innbyggernes tilgang på trygge og egnede 
boliger er en medvirkende faktor for gode 
levekår. Med den kraftige veksten i andel 
eldre som kommer på lengre sikt, må Nes 
utvikle innovative løsninger for å kunne 
håndtere behovet for differensierte botilbud.  


Det bør vurderes å utvikle en langsiktig 
helhetlig boligstrategi der boligbehov for 
eldre, mennesker med utviklingshemming, 
andre bistandsbehov, flyktninger og 
mennesker med rus- og psykiske lidelser 
fremgår. Det er nødvendig å utvikle tettere 
tverrsektoriell samhandling på 
boligområdet. Et helhetlig strategisk 
boligarbeid vil være et godt verktøy for å 
utvikle hensiktsmessig samhandling mellom 
kommunen og private aktører.  


Gjennomføring av omsorgsplanen 


Omsorgsplan 2013-2025 «Rett hjelp til rett 
tid» beskriver kommunens strategi for 
helse- og omsorgsområdet. Omsorgsplanen 
bygger på mestringsperspektivet og fokus 
på hva som er viktig for den enkelte for å 
mestre sitt liv. I helse- og velferdssektoren 
ligger de viktigste utfordringer framover i å 
fullføre omstillingen og implementere 
satsingene i omsorgsplanen. Arbeidet har 
som mål å gjennomføre utviklingstiltak for å 
forberede kommunalområdet på kommende 
vekst og en fremtidig moderne helse- og 
omsorgstjeneste basert på BEON-
prinsippet (beste effektive omsorgsnivå).  


Kommunalområdets drift skal tilpasses 
KOSTRA kommunegruppe 7- nivå, med 
utgangspunkt i resultatet for 2013 som var 
20 millioner kroner mindre enn for Nes 
kommune. Nes har et beregnet behov for 
pleie- og omsorgstjenester som ligger 6 % 
lavere enn gjennomsnittet for alle landets 
kommuner og driften må tilpasses dette. 


Befolkningsframskrivingene indikerer at 
antall tjenestemottakere vil øke betydelig i 
årene som kommer. Dette vil i særlig grad 
gjelde eldre og personer med sykdommen 
demens, men også andre brukergrupper 
som; utviklingshemmede, funksjonshemmede 
og brukere med psykisk helse- og rus 
problemer. I tillegg har kommunen på 
bakgrunn av samhandlingsreformen fått et 
betydelig større ansvar for helsefremmende 
og forebyggende arbeid, samt større ansvar 
for utskrivningsklare pasienter fra 
sykehuset. 


 


Samhandlingsreformen innebærer 
oppgaveoverføring fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene. En 
rekke av disse oppgavene er ansvar 
kommunene tidligere ikke har hatt, og hvor 
det er behov for ytterligere utvikling, 
differensiering og utbygging av tilbud for å 
kunne følge opp ansvaret og intensjonene i 
reformen. Fra høsten 2016 skal Nes drifte 
kommunale akutte døgnplasser (KAD-
plasser) i egen regi. 


Helsefremmende og forebyggende arbeid 


I Nes preges befolkningens helsetilstand av 
høy grad av livsstilsrelaterte sykdommer. 
Det blir derfor viktig at vi fortsetter å 
fokusere på helsefremmende og 
forebyggende arbeid og tilrettelegger for økt 
fysisk aktivitet, sunt kosthold og redusert 
bruk av rusmidler. Det er behov for å styrke 
satsingen på frisklivstilbud for å nå flere 
inaktive grupper i befolkningen og etablere 
et eget frisklivstilbud for barn. 


Trygghet, egenmestring og verdighet 


Helse- og velferdssektoren skal bidra til at 
kommunens innbyggere opplever trygghet, 
mestring og verdighet. Tjenestene må 
tildeles i tilstrekkelig omfang og kvalitet, i 
tråd med gjeldende ressurser. Den samlede 
budsjettrammen forutsetter en stram 
vedtakspraksis og en tydeliggjøring av 
forventet tjenestenivå for helse- og 
omsorgstjenestene i Nes kommune.  


Det er utarbeidet tildelingskriterier og 
kvalitetsstandarder som er politisk vedtatt i 
2015. Målet er at brukere av helse- og 
omsorgstjenestene opplever et forutsigbart 
og individuelt tilpasset tilbud som er basert 
på å bevare den enkeltes ressurser og som 
legger til rette for egenmestring.  


En gjennomgående strategi skal være å 
styrke det friske og mestrende hos 
innbyggerne, samt gjennom forebyggende 
arbeid å bidra til redusert risiko for dårlig 
helse. I årene fremover vil det være helt 
avgjørende å styrke og understøtte de 
tjenestene og frivillig innsats som bidrar til 
at den enkelte innbygger kan bo lengst 
mulig i eget hjem.  


Psykisk helse og rus 


I Nes er antallet personer mellom 15-29 år 
med psykiske symptomer og lidelser høyere 
enn landsgjennomsnittet, særlig blant 
kvinner, og det er tendenser til at gruppen 
barn og unge øker mest. 
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Rusforebyggende tiltak og psykisk helse 
blant barn og unge blir viktige områder å 
prioritere fremover. Sentrale verktøy i 
arbeidet er rullering av rusmiddelpolitisk 
handlingsplan og utarbeidelse av den 
helhetlige oppvekststrategien i 2016. 


Vi ser en økning innen gruppen psykisk 
helse og rus som har behov for et 
boligtilbud med heldøgns omsorg. Det er 
nødvendig å prioritere etablering av et slikt 
heldøgnstilbud til denne brukergruppen. 


Oppvekst- og utdanningsvilkår 


Oppvekstområdet har behov for en bedre 
samkjøring og koordinering av kommunale 
tjenester for barn og unge, samt forsterkede 
tiltak som gir barn og familier riktig hjelp til 
riktig tid. For å møte denne utfordringen ble 
arbeidet med den helhetlige 
oppvekststrategien startet opp i 2015. 


Psykiske vansker er en vanlig årsak til at 
unge faller utenfor utdanning og arbeid. 
Folkehelseutfordringer spesielt knyttet til 
utdanningsnivå er fremtredende. For å 
imøtekomme de største utfordringene er det 
innenfor satsningsområdet LÆRE vedtatt at 
Nes kommune skal rette spesiell innsats for 
å øke andelen elever som fullfører 
videregående skole. Viktige områder som 
skal prioriteres er språk- og leseferdigheter, 
trivsel, mobbing og mestring.  


For skolene i Nes er hovedutfordringen at 
de faglige skoleresultatene ligger under 
både landsgjennomsnitt og gjennomsnitt i 
Akershus kommune. Den strategiske 
planen «Et løft i Nes-skolen» er under 
implementering og vårt viktigste verktøy for 
å utvikle Nes-skolen i riktig retning. 


Noen av de viktigste tiltakene for å møte 
fremtidige utfordringer vil være: 


 Gjennomføring av vedtaket om Et løft i 
Nes-skolen. Her er vi avhengig av et tett 
tverrfaglig samarbeid, spesielt med 
pedagogisk tjeneste og deres ressurser. 


 Videreføring av IKT investeringer. 


 Systematisk resultatoppfølging og 
vurdering på klasse-, skole- og 
kommunenivå. 


 Rekruttering av gode lærere og ledere. 


 Vedlikeholde og videreutvikle den gode 
kompetansen hos lærere og ledere. 


Nes kommune ble i 2015, som en av 34 
utvalgte kommuner, en realfagskommune. 
En satsing i regi av Utdanningsdirektoratet 


(UDIR) med formål om å skape interesse, 
engasjement og mestring i realfag hos barn 
i barnehage og skole. Det er utarbeidet en 
realfagsstrategi som synliggjør innhold i 
arbeidet og som blir et viktig virkemiddel. 


Aktiv innbyggermedvirkning, deltakelse 
og engasjement 


Nes er kjent for stor dugnadsånd og et 
aktivt lag- og foreningsliv. Men vi ligger lavt 
når det gjelder valgdeltakelse. Ved høstens 
valg gikk deltakelsen ned til 55,4 %. 


Demokrati er mer enn valgdeltakelse. Det 
handler også om tillit og legitimitet til 
kommunen og de folkevalgte, innbyggernes 
innflytelse på kommunens tilbud og 
mulighet for å bidra i lokalsamfunnet. Vi har 
behov for å styrke tilliten til lokaldemokratiet 
og å øke deltakelse og engasjement i 
befolkningen. Aktiv innbyggermedvirkning i 
planarbeid og utviklingsarbeid, med særlig 
vekt på barn og unges medvirkning blir 
derfor viktige fokusområder framover. Vi 
skal utvikle innbyggerdialogen og i større 
grad ta hele samfunnets ressurser i bruk. 


Frivillighetens egen- og merverdi 


Det er viktig å verdsette hva frivillige bidrar 
med i lokalsamfunnet og samtidig 
anerkjenne at frivilligheten har en egenverdi 
med egne målsettinger. Frivilligheten lever 
av lyst og dør av tvang. 


Vi har et utstrakt samarbeid med 
frivilligheten i alle kommunens sektorer og 
det inngås stadig nye partnerskapsavtaler. 
Framover blir det viktig å sikre frivilligheten 
forutsigbarhet og trygge rammer og bygge 
videre på det gode samarbeidet som er 
etablert. Arbeidet med å utvikle en helhetlig 
frivillighetspolitikk igangsettes i 2016. 


Næringsutvikling og omdømmebygging 


Å skape et omdømme for kommunen skjer i 
de daglige gjøremål. Det er derfor viktig at 
vi gjennom nytenkning og innovasjon 
skaper et «produkt» med utgangspunkt i vår 
identitet og våre fortrinn. Vi vil prioritere 
videreutvikling av kommunens profil basert 
på identitet, visjon og verdier som beskrevet 
i kommuneplanens samfunnsdel.  


Nes er en typisk pendlerkommune og vi må 
arbeide målrettet for å skape nye 
arbeidsplasser og være fristende for 
næringslivet. At kommunen har bedret sin 
plassering i nærings NM for kommuner, kan 
være en indikasjon på at vi er på rett vei. 
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Framover vil det være både viktig og 
nødvendig å forsterke det påbegynte 
arbeidet med næringsutvikling og 
omdømmebygging med en målsetting om å 
være konkurransedyktig på alle områder i 
forhold til de øvrige kommuner i randsonen 
av Gardermoen og Oslo.  


Vi må i større grad utnytte fortrinn Nes har 
som en stor landbrukskommune. Det 
innebærer blant annet å tilrettelegge for et 
innovativt landbruk og landbruksbaserte 
næringer, og bistå i etablering av 
gründerskap og tilleggsnæringer. Strategisk 
næringsplan for Nes skal utarbeides i 2016. 


Økonomisk handlingsrom 


Det er utfordrende for Nes kommune å 
skape et tilstrekkelig økonomisk 
handlingsrom. Kommunen har lave frie 
disponible inntekter sammenlignet med 
landsgjennomsnittet. 


Vi står overfor betydelige økonomiske 
utfordringer i forhold til at inntektene knapt 
er tilstrekkelige til å dekke utgiftsbehovet i 
årene som kommer. Veksten i kommunens 
inntekter går i hovedsak med til å dekke det 
som er nødvendig for å holde tritt med den 
demografiske utviklingen.  


Kommunen skal framover investere i skoler, 
barnehage, omsorgsboliger og svømmehall. 
Økt låneopptak medfører at en større del av 
kommunens inntekter må brukes til å dekke 
finansutgiftene. Det er også knyttet 
usikkerhet til framtidens inntektssystem og 
hvordan rammebetingelsene i innføringen 
av kommunereformen vil slå ut for Nes som 
har vedtatt at kommunen skal bestå som 
egen kommune. 


Fornye, forenkle og forbedre 


Med bakgrunn i utfordringsbildet med 
demografisk utvikling, levekår, sosiale 
ulikheter og økonomisk handlingsrom, blir 
det avgjørende å finne innovative og 
effektive løsninger for kommunens drift. Vi 
må fornye, forenkle og forbedre oss. 


Det ligger blant annet et stort mulighetsrom 
i videre digital utvikling. Dette gjelder både i 
tjenesteytingen til innbyggerne og i interne 
rutiner og arbeidsprosesser. 


Nes kommune har en framtidsrettet IKT-
plattform gjennom Digitale Gardermoen 
(DGI). Dette er et godt utgangspunkt for 
videre utvikling av digitale tjenester og 
digitalisering av arbeidsprosesser internt. 


Prosjektet «digital innbygger», etableres i 
DGI-regi. I første omgang iverksettes 15 
delprosjekter for å effektivisere IKT-
hverdagen for innbyggeren i kontakten med 
kommunen. Samtidig effektiviseres 
kommunens arbeidsprosesser internt. 


I helse- og velferdssektoren skal vi ta i bruk 
teknologiske løsninger som øker trygghet 
og mestring hos den enkelte, og som bidrar 
til effektive tjenester og kommunikasjon 
mellom kommunale aktører og mellom 
kommune og stat.  


Omstilling i barneverntjenesten 


Barneverntjenesten har behov for å omstille 
seg for å bli en mer kostnadseffektiv 
tjeneste sammenlignet med andre 
kommuner. Andelen barn som blir 
akuttplassert/ fosterhjemsplassert har økt 
de siste to årene og det er behov for å 
endre kurs. Utfordringen er å dreie i retning 
av mer effektivt arbeid med tiltak i familier i 
egen regi i stedet for av kjøp av kostbare 
private konsulenttjenester. Som en del av 
omstillingsarbeidet gjennomføres prosjektet 
«digitalt barnevern», som er et av 
delprosjektene i «digital innbygger». 


Rekrutteringsstrategi og framtidig 
kompetansebehov 


Kampen om kompetent arbeidskraft vil tilta 
framover og det er avgjørende at Nes 
oppfattes som en attraktiv arbeidsgiver. 
Tilgangen på kvalifisert personale er en 
utfordring, særlig i helse- og velferd. Det er 
daglige vansker med å skaffe vikarer i 
tjenestene. Det er fortsatt behov for å øke 
andelen høyskoleutdannede og viktig at vi 
klarer å beholde kompetanse som er 
opparbeidet gjennom praksis eller studier. 


Behovet for spesialisert kompetanse vil øke 
i framtida og det blir viktig å arbeide 
systematisk og strategisk med 
kompetanseplanlegging. Det må jobbes 
videre med heltidskultur, herunder tiltak og 
modeller som avskaffer ufrivillig deltid og 
øker gjennomsnittlig stillingsstørrelse.  


Arbeidsnærvær 


Sykefraværssituasjonen i kommunen er 
alvorlig, med et fravær i 2015 på over 11 %. 
Det koster oss mange millioner kroner per 
år og gir utfordringer for leveranse og 
kontinuitet i tjenestene våre. Flere tiltak 
iverksettes i 2016 for å øke ansattes 
nærvær og skape helsefremmende 
arbeidsplasser. 
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Sentraladministrasjonen 


Våre politikere er framtidsrettet og har tatt i 
bruk «First Agenda» digitalløsning for 
saksdokumenter. Det har vært et 
generasjonsskifte i rådmannens 
ledergruppe med fire nyansettelser i tillegg 
til opprettelse av Strategi og utvikling som 
egen stabsenhet. 15.desember ble 
kommunens første handlingsprogram 
vedtatt.  


Fakta 


Sentraladministrasjonen omfatter 
kommunens administrative ledelse samt 
stabs- og rådgivendefunksjoner herunder: 


 Personal og organisasjon 
o Personal og lønn 
o Dokumentsenter 
o Service torg 
o IKT 
o Politisk sekretariat 


 Økonomiavdelingen 
o Regnskap 
o Budsjett og planlegging 
o Innkjøp 
o Kemnerkontor 


 Strategi og utvikling 
o Utredning og planlegging 
o Folkehelse 
o Salgs- og skjenkebevillinger 
o Virksomhetsstyring 


 Kommuneoverlegen 


 Skolefaglig rådgiver 


 Helsefaglig rådgiver 


Mål og måloppnåelse 


Nes kommune er en framtidsrettet og 
aktiv samfunnsutvikler som har gode 
tjenestetilbud i takt med tiden 


Politikerne har tatt i bruk ny løsning for 
politiske saksdokumenter og e-post «First 
Agenda (eDagsorden)». 


Vi har overført en ansatt i prosjekt hos 
systemforvaltningsenhet i DGI.  Enheten 
forvalter ØRU-kommunenes systemer, 
prosesser og prosedyrer.  Oppgaver som 
tidligere ble utført lokalt er overført DGI. Vi 
er blitt mindre avhengig av vår system 
leverandør og systemutnyttelse er blitt 
bedre.  


Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 
oktober 2013; vi har siden jobbet aktivt for å 
få en for å få en handlingsdel til 
kommuneplanens samfunnsdel.  
15.desember ble kommunens første 


handlingsprogram vedtatt. 


Arbeidet med revidering av øvrige 
styringsdokumenter ble på begynt i løpet av 
året. 


I møte 17. november 2015 ble det vedtatt at 
det ikke skal behandles flere 
næringsfondssøknader i 2015, og at bruk 
av næringsfondene fryses i påvente av 
strategisk næringsplan. 


Det har vært et generasjonsskifte 
kommunens administrative ledelse:  


 Ny kommunalsjef for oppvekst og 
utdanning startet 1. januar. 


 Ny kommuneoverlege begynte hos oss 
2. mars. 


 Vi fikk ny økonomisjef i april. 


 Vår nye kommunalsjef for helse og 
velferd var på plass i rådhuset i august. 


 Ledergruppa ble utvidet fra 6 til 7 
representanter. Strategi og utvikling ble 
opprettet som egen stabsenhet. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 53 49 50 


Antall årsverk 51,7 47,7 48,7 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


3 3 3 


Antall lærlinger 19 18  


Nærværet er under målsetting med 1 
prosentpoeng og tilstedeværelsen er 
redusert sammenlignet med 2014.  Vi har 
hatt flere langtidssykemeldinger i løpet av 
året.  Noe av fraværet er arbeidsrelatert, 
tiltak er imidlertid iverksatt og 
medarbeiderne er gradvis tilbake i jobb.  


Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet har 
økt med 0,2 sammenlignet med forrige 
måling og er bedre enn målsettingen. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,7 4,9 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


95,5 % 94,0 % 95,0 %  
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Økonomi 
 2015 2014 2013 


Regnskap  83 496   86 351   105 659  


Budsjett  112 100   106 429   97 999  


 Avvik   28 604   20 078   -7 660  


 
Det er samlet sett et mindre forbruk på 28,6 
millioner kroner. 


Årets endelig innbetalte premie til KLP og 
SPK var lavere enn pensjonskostnad avsatt 
i kommunens regnskaper. Samlet utgjør 
dette forholdet en mindrekostnad for 
kommunen på 14,0 millioner kroner målt 
mot revidert budsjett 2015. 


Ubenyttet del av lønnsreserven utgjør 10,7 
millioner kroner etter at oppgjør er håndtert. 
Fellesposter skole viser et mindreforbruk på 
2,5 millioner kroner. Dette skyldes i 
hovedsak lavere utgifter enn forutsatt for 
skoleskyss og gjesteelever i andre 
kommuner. 


Økonomiavdelingen har hatt besparelser på 
lønn gjennom 2015 med bakgrunn i vakante 
stillinger på 0,7 millioner kroner. Personal 
og organisasjonsavdelingen har et 
mindreforbruk på 0,3 millioner kroner som 
blant annet har bakgrunn i at utgifter til DGI 
i 2015 ble lavere enn lagt til grunn i 
budsjettet. 


Rådmannens stab hadde merforbruk på 
lønn på 0,5 millioner kroner, men 
besparelser for øvrig på om lag 0,8 millioner 
kroner gir et samlet mindreforbruk på 0,3 
millioner kroner. 
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Oppvekst og utdanning 


Oppvekst og utdanning består av barne- og ungdomsskolene, Skåningsrud skole og 
ressurssenter, administrasjon av voksenopplæring, pedagogisk tjeneste, barnehager inkludert 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager og Familiens hus. 
 


 Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 
2014 


Regnskap 
2013 


Auli skole  14 952   15 014   62   15 170   14 090  


Fjellfoten skole  10 434   10 699   265   10 397   9 450  


Framtun skole  9 272   9 524   252   9 261   8 428  


Fenstad skole  11 913   12 118   205   11 424   11 496  


Neskollen skole  31 229   30 723   -506   30 732   27 860  


Skogbygda skole  14 025   14 669   644   13 841   13 565  


Østgårdskole  8 058   7 983   -75   7 709   7 667  


Årnes skole  18 190   18 190   147   17 274   15 406  


Runni ungdomsskole  38 059   37 777   -282   34 855   33 071  


Vormsund ungdomsskole  22 805   22 302   -503   23 092   21 942  


Pedagogisk tjeneste  11 114   11 674   560   11 130   10 162  


Barnehager  138 625   132 296   -6 329   143 646   123 533  


Familiens hus  53 044   48 945   -4 099   50 089   33 591  


Oppvekst og utdanning  381 720   371 914   -9 659   378 620   330 261  


 
 
Fokusområder i 2015: 


Oppvekst og utdanning har hatt fokus på 
oppfølging av den strategiske planen «Et 
løft i Nes-skolen med hovedmål om å bedre 
læringsresultater. Ut fra de overordnede 
målsettingene kan det konstateres en 
positiv utvikling på elevresultater, særlig på 
nasjonale prøver.  


Nes ble «realfagskommune», som en av 34 
utvalgte kommuner. Alle barneskoler deltar i 
samarbeid med barnehagene i kommunen. 
Målet er å øke interesse, engasjement og 
ferdigheter innen realfag.  


Det er startet et omstillingsarbeid i 
barneverntjenesten for å sikre en mer 
kostnadseffektiv drift innenfor gitte rammer. 


 


 


 


 


 


 


 


Oppvekst og utdanning har samlet et 
merforbruk på 9,7 millioner kroner. Det er i 
hovedsak områdene Barnehager og 
Familiens hus (barneverntjenesten) som 
bidrar til merforbruket.   


Fellesposter skole viser imidlertid et 
mindreforbruk på 2,5 millioner kroner (som 
rapporteres under sentraladministrasjonen). 
Dette skyldes i hovedsak lavere utgifter enn 
forutsatt for skoleskyss og gjesteelever i 
andre kommuner. 
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Auli skole 


Foreldreundersøkelsen er gjennomført på 
alle trinn med høy deltakelse og fulgt opp 
med etterarbeid i samarbeid mellom 
ledelse, lærere og foreldre. Oppfølgingsplan 
med utviklingsområder er utarbeidet. 


Vi har etablert «Facebook-side» og digital 
meldingsbok har erstattet den gamle 
meldingsboka.  


Det er gjennomført kompetanseheving i 
klasseledelse med fokus på god 
læringsledelse. 


Fakta 


Auli skole hadde 230 elever pr. 31.12.15.  


Elevtallet økte med 10 elever i løpet av året. 


65 % av elevene på 1.-4.trinn benytter 
skolefritidsordningen.  


1,7 % av elevene har spesialundervisning. 


Skolens hovedoppgave er å arbeide mot 
Nes-skolens visjon: Kunnskap gir mestring 
og glede, fra trygg i nærmiljøet til 
verdensborger. 


Mål og måloppnåelse 


Nes-skolen gir barn og unge utdanning 
for framtida i et godt læringsmiljø for alle 
elever 


I tråd med et Løft i Nes-skolen:  


 Bedre læringsresultatene innenfor 
grunnleggende ferdigheter 
o Resultatoppfølging gjennom 


ressursgruppe og trinnsamtaler.  
o Undervisningstiltak for klasser og 


enkeltelever planlagt og iverksatt. 
o Tidlig innsats ved styrking av 


lærertetthet i begynneropplæringen. 
o Individuell oppfølging av elever etter 


behov.  
o Lesekurs 
o Evaluert og utviklet skolens 


vurderingspraksis gjennom 
utviklingssamtalene. 


 Bedre læringsmiljøet 
o Skolevandring hos alle lærere er 


gjennomført og fulgt opp med deling 
av praksis (mulighet for lærerne til å 
se hverandres undervisning). 


o Kompetanseheving i klasseledelse 
med fokus på god læringsledelse. 


o Praktisk og variert undervisning 


gjennom stasjonsarbeid gjennomført 
på 1.- 4. trinn. 


 Godt hjem-skole samarbeid 
o Foreldreundersøkelsen gjennomført 


på alle trinn med høy deltakelse. 
Oppfølgingsplan med 
utviklingsområder utarbeidet. 


 God ledelse 
o Kollegaveiledning, videreutdanning i 


matematikk, skoleledelse og 
spesialpedagogikk. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 32 29 32 


Antall årsverk 28,2 25,6 26,0 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


12   


Målsettingen om nærvær på 93,5 % ble 
nådd og nærværet har økt. Gjennomsnittlig 
medarbeidertilfredshet ligger stabilt høyt på 
4,7, noe som er 0,2 over kommunens 
målsetting. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,7 4,7 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


95,2 % 93,5 % 93,5 %  


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  14 952   15 170   14 090  


Budsjett  15 014   13 958   14 420  


 Avvik        62   -1 212      330  


 
Det er et mindreforbruk på 62 000 kroner 
som skyldes inntekter utover budsjett.  
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Fjellfoten skole 


Vi igangsatte intensive lese- og regnekurs. 


Lærerne styrket sin undervisningspraksis 
gjennom deltakelse i nettverk og 
kollegaveiledning og en planleggingsdag 
ble brukt til temaet læringsledelse. 


Fakta 


Fjellfoten skole hadde 143 elever fordelt på 
7 klasser pr 31.12.15.  


Det var 36 barn i SFO.  


8 % av elevene har enkeltvedtak om 
spesialundervisning. 


Skolens hovedoppgave er å arbeide mot 
Nes-skolens visjon: Kunnskap gir mestring 
og glede, fra trygg i nærmiljøet til 
verdensborger. 


Mål og måloppnåelse 


Nes-skolen gir barn og unge utdanning 
for framtida i et godt læringsmiljø for alle 
elever 


I tråd med et Løft i Nes-skolen: 


 Bedre læringsresultatene innenfor 
grunnleggende ferdigheter  
o Resultatoppfølging - Årshjul for 


resultatoppfølging er laget og dette 
følges. Det er igangsatt intensive 
lese- og regnekurs. 


o Vurderingspraksis – Elevsamtale er 
satt i system på alle trinn. 


o Tidlig innsats – Ressursgrupper er 
etablert og enkeltelever kartlegges 
og følges opp. 


 Godt læringsmiljø 
o Skolevandring – Tiltaket er i gang. 


Ikke rukket alle lærerne i løpet av et 
år på grunn av rektorutdanning, og 
sykdom i administrasjonen. 


o Fokus på klasseledelse. Ressurser 
fra Udir.no er brukt. 
Planleggingsdag om læringsledelse 
er gjennomført. 


o Fokus på metodikk og didaktikk – 
Lærerne styrker sin 
undervisningspraksis gjennom 
deltakelse i nettverk og 
kollegaveiledning.   


 Godt hjem-skole samarbeid 
o Samarbeidsavtale mellom skole og 


hjem er gjennomgått og 


forventninger er avklart. 
o Kriterier for elevsamtaler er utviklet. 
o Rektor legger ut månedsinfo på 


skolens hjemmeside. Lærerne 
informerer via It’s learning.  


 God ledelse 
o Rektor gjennomført rektorutdanning. 
o Medarbeiderundersøkelsen viser at 


de ansatte er fornøyd med ledelsen. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 23 23 23 


Antall årsverk 18,7 18,2 17,2 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


11 
  


Nærværet er redusert og ligger under 
målsettingen på 95 %, men fraværet er ikke 
arbeidsrelatert. 


Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet har 
økt med 0,4 og ligger over målsettingen. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,4 4,8 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


97,4 % 94,4 % 95 %  


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  10 434   10 397   9 450  


Budsjett  10 699   10 388   9 854  


 Avvik       265         -9      404  


 
Det er et mindreforbruk på 265 000 kroner 
som i hovedsak skyldes mindre utgifter til 
lønn, grunnet sykefravær og permisjon der 
vikarkostnadene har vært lavere enn 
lønnsutgifter forutsatt i budsjettet. 
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Framtun skole 


Vi ble en del av «den syngende skole» og 
«den naturlige skolesekken».  


Dette bidrar til å styrke skolens 
læringsarenaer og elevenes læring, 
mestring og glede i et trygt nærmiljø. 


Vi fikk på plass nytt læreverk i engelsk og 
ansatte lærere med engelsk kompetanse. 


Fakta 


Framtun skole hadde 129 elever pr 
31.12.15, fordelt på 7 klasser.  


2 % av elevene mottok spesialundervisning. 


Skolen ble en del av «den syngende skole» 
og «den naturlige skolesekken» i 2015. 


Skolens hovedoppgave er å arbeide mot 
Nes-skolens visjon: Kunnskap gir mestring 
og glede, fra trygg i nærmiljøet til 
verdensborger. 


Mål og måloppnåelse 


Nes-skolen gir barn og unge utdanning 
for framtida i et godt læringsmiljø for alle 
elever 


I tråd med et Løft i Nes-skolen: 


 Bedre læringsresultatene innenfor 
grunnleggende ferdigheter  
o Resultatoppfølging. Årshjul for 


resultatoppfølging følges og 
revideres etter evaluering. 
Læringsverksted for intensive kurs 
evalueres. Bruker veileder fra Udir. 
Økt fokus på bruk av 
læringsstrategier. 


o Vurderingspraksis. Dokumentet 
vurderingspraksis følges. 


o Tidlig innsats. Oppfølging av 
enkeltelever og etablert 
ressursgrupper. 


 Godt læringsmiljø 
o Skolevandring. 2. ganger i året hos 


alle lærere er gjennomført. 
o Fokus på klasseledelse. Tema i PU-


tid 2 ganger i halvåret. Struktur på 
faglig og sosial læring og tilpasset 
opplæring er videreutviklet. 


o Fokus på metodikk og didaktikk. 
Utviklet gode undervisningsopplegg 
for å styrke praktisk og variert 
undervisning knyttet til teori. 
 


 Godt hjem-skole samarbeid 
o Dialog og medvirkning. Styrket 


kvalitet på lærernes tilbakemelding 
til elev/foresatte. 


o Informasjon til foresatte, 
Videreutviklet infobrosjyre. Brukt 
skolens facebookside og It’s 
learning aktivt til informasjon. 


 God ledelse 
o Kollegaveiledning startet opp,  
o Etter-/ videreutdanning. Rektor tar 


rektorskolen. 
o Ressursgrupper i personalet 


gjennomført. 
o Veiledning av nyutdannede 


gjennomført. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 17 20 19 


Antall årsverk 14,3 12,2 14,1 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


5   


Nærværet har gått ned på grunn av to 
langtidsfravær, så målsettingen på 95,5 % 
nærvær ble ikke nådd. Gjennomsnittlig 
medarbeidertilfredshet er redusert med 0,3, 
men ligger allikevel 0,1 over kommunens 
målsetting på 4,5.  


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,9 4,6 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


95,7 % 93,7 % 95,5 %  


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  9 272   9 261   8 428  


Budsjett  9 524   9 480   9 110  


 Avvik     252     219     682  


 


Det er et samlet mindreforbruk på 252 000 
kroner. I dette ligger et mindreforbruk på 
390 000 kroner på funksjon grunnskole som 
er besparelser på lønn og merinntekter. 
Skolefritidsordning har et merforbruk på  
140 000 kroner på grunn av lavere 
foreldrebetaling enn forutsatt i budsjettet.  
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Fenstad skole 


Fenstad skole fikk prosjektmidler i «Den 
naturlige skolesekken» for 2015-16. 


Vi igangsatte intensive lesekurs og 
etablerte ressursgrupper. 


Vi fikk ny rektor i 2015. 


Fakta 


I 2015 hadde Fenstad skole 175 elever, 
fordelt på 7 klasser.  


5 % av elevene mottok spesialundervisning. 


Skolens hovedoppgave er å arbeide mot 
Nes-skolens visjon: Kunnskap gir mestring 
og glede, fra trygg i nærmiljøet til 
verdensborger. 


Mål og måloppnåelse 


Nes-skolen gir barn og unge utdanning 
for framtida i et godt læringsmiljø for alle 
elever 


I tråd med et Løft i Nes-skolen: 


 Bedre læringsresultatene innenfor 
grunnleggende ferdigheter  
o Årshjul for resultatoppfølging følges, 


og skal revideres etter evaluering. 
o Vurderingspraksis: Elevsamtaler 


gjennomføres på alle trinn. 
o Tidlig innsats: Intensive lesekurs er 


igangsatt, ressursgrupper er etablert 
og enkeltelever kartlegges og følges 
opp. 


 Godt læringsmiljø 
o Skolevandring: Tiltaket er 


gjennomført i timer med 
kontaktlærer, timelærere gjenstår. 


o Fokus på klasseledelse: Tema skal 
jobbes med våren 2016. 


o Fokus på metodikk og didaktikk: 
Lærere utvikler gode 
undervisningsopplegg på teamene, 
og gjennom deltagelse i nettverk. 


 Godt hjem-skole samarbeid 
o Infobrosjyre er ikke laget, arbeidet 


tas opp i forkant av nytt skoleår. 
o Forventningsavklaringer for leder, 


ansatte, foresatte gjennomgås på 
foreldremøter.   


o Info blir lagt ut på It´s Learning. 
Skolens hjemmeside revideres 
fortløpende. 


 God ledelse. 


o Rektor er ny, og begynner på sin 
lederutdanning i august 2016 


o Medarbeiderundersøkelsen viser at 
de ansatte er fornøyd med ledelsen 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 28 25 26 


Antall årsverk 22,6 16,9 21,0 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


12 
  


Fenstad skole har et høyt nærvær. Det har 
gått litt ned, men ligger fortsatt over 
målsettingen på 94 %. 


Ansatte trives på jobb i et inkluderende 
miljø, hvor alle vil hverandre vel. 
Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet 
ligger stabilt på 4,7, som er 0,2 over 
kommunens målsetting. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,7 4,7 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


97,3 % 95,8 % 94 %  


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  11 913   11 424   11 496  


Budsjett  12 118   11 943   11 268  


 Avvik      205      519      -228  


 
Det er et mindreforbruk på 205 000 kroner. 
Vi lå lenge an til et merforbruk, og har 
målrettet holdt tilbake tiltak for å holde 
budsjettet, noe som resulterte i 
mindreforbruk. 
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Neskollen skole 


Vi har tatt i bruk mobil-skole som er en 
meldingstjeneste mellom hjem og skole- 


Rutiner for resultatoppfølging ble 
gjennomgått og forbedret i forbindelse med 
nasjonalt tilsyn fra Fylkesmannen. 


Klasse 6 c vant aktivitetskonkurransen 
«Norge rundt på 21 dager» med 659 aktive 
timer på 21 dager.  


Fakta 


I 2015 hadde Neskollen skole 515 elever, 
fordelt på 22 klasser.  


Ca. 6 % av elevene mottok 
spesialundervisning. 


Hovedoppgaven for skolen er å arbeide mot 
Nes-skolens visjon: Kunnskap gir mestring 
og glede, fra trygg i nærmiljøet, til 
verdensborger. 


Mål og måloppnåelse 


Nes-skolen gir barn og unge utdanning 
for framtida i et godt læringsmiljø for alle 
elever 


I tråd med et Løft i Nes-skolen: 


 Bedre læringsresultatene innenfor 
grunnleggende ferdigheter  
o Resultatoppfølging: Årshjul er laget, 


og følges opp. I forbindelse med 
nasjonalt tilsyn fra Fylkesmannen, 
ble rutiner for resultatoppfølging 
gjennomgått og forbedret. 


o Vurderingspraksis: Følges opp av 
den enkelte lærer. Elevsamtaler og 
utviklingssamtaler med foresatte. 


o Tidlig innsats: Forsterket innsats 
gjennom lese- og regnekurs med 
ekstra lærer på 1.-3.trinn 


 Godt læringsmiljø 
o Skolevandring: Gjennomført våren. 
o Fokus på klasseledelse: Tema på 


personalmøter og trinn /team-møter.  


 Godt hjem-skole samarbeid 
o Dialog og medvirkning: Arbeidet 


med å revidere hjem - skoleplan har 
startet, er ikke sluttført. Faste møter 
mellom ledelsen og FAU-leder. 
Ledelsen deltar på FAU-møter ved 
behov.  


o Informasjon til foresatte: Infobrosjyre 
lages, og deles ut ved starten av et 


nytt skoleår. Hjemmesiden 
oppdateres jevnlig. It`s learning 
brukes aktivt til lekser og 
informasjon. Mobil-skole er en 
meldingstjeneste hjem og skole.  


 God ledelse. 
o Ny assisterende rektor ble tilsatt i 


mai. Året har vært preget av at ny 
ledelse måtte bli kjent og samkjørt.  


o Det nasjonale tilsynet fra 
fylkesmannen på «Skolebasert 
vurdering» var arbeidskrevende, 
men nyttig. Skoles rutiner har blitt 
gjennomarbeidet og forbedret. 


o Medarbeiderundersøkelsen viste 
ønske om en nærmere ledelse. Vi 
har startet en utviklingsprosess med 
fokus på ledelsesstruktur. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 62 69 60 


Antall årsverk 56,0 44,9 51,0 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


29   


Vi har en dyktig og stabil stab. Nærværet er 
økt. Det ligger over målsettingen på 92 %. 
Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet har 
gått ned med 0,2 og ligger under 
målsettingen. Vi har igangsatt oppfølging, 
med fokus på ledelsesstruktur. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,5 4,3 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


93 % 93,5 92 %  


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  31 229   30 732   27 860  


Budsjett  30 723   29 429   28 645  


 Avvik      -506   -1 303      785  


 


Det er et merforbruk på 506 000 kroner. 
Dette skyldes i hovedsak elevvekst og 
opprettelse av ekstra klasse på 1. trinn, 
samt utfordringer som har krevd ekstra 
ressurser og dermed stort vikarforbruk.  
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Skogbygda skole 


Vi jobbet med å utvikle en skole preget av 
tillit og godt hjem – skole samarbeid. Her 
skal elevene oppleve trygghet slik at alle får 
utviklet sitt potensiale faglig, og sosialt. 


Vi deltok i ulike nettverk som tiltak for å 
bedre læringsresultatene innenfor 
grunnleggende ferdigheter. 


Fakta 


Skogbygda skole hadde 211 elever fordelt 
på 11 klasser i 2015.  


Elever med vedtak om spesialundervisning 
var 5,8 %. 


Hovedoppgaven for skolen er å arbeide mot 
Nes-skolens visjon: Kunnskap gir mestring 
og glede, fra trygg i nærmiljøet, til 
verdensborger.  


Mål og måloppnåelse 


Nes-skolen gir barn og unge utdanning 
for framtida i et godt læringsmiljø for alle 
elever 


I tråd med et Løft i Nes-skolen: 


 Bedre læringsresultatene innenfor 
grunnleggende ferdigheter  
o Systematisk resultatoppfølging 
o Tidlig innsats 
o Deltagelse i nettverk; SLL,TRL, 


realfag 
o Deltagelse i «Språkløyper»-


Lesesenteret i Stavanger 
o Videreutdanning  


 Godt læringsmiljø 
o Tidlig innsats 


 Godt hjem-skole samarbeid 
o Foreldreforum 


 God ledelse 
o Skolevandring 
o Kollegaveiledning 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 32 30 33 


Antall årsverk 25,5 22,6 22,3 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


12   


Nærværet har gått ned og vi nådde ikke 
målsettingen på 95 %. Gjennomsnittlig 
medarbeidertilfredshet har derimot økt med 
0,3 og ligger på kommunens målsetting om 
4,5. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,2 4,5 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


93,7 % 92,5 % 95 %  


Økonomi 
 2015 2014 2013 


Regnskap  14 025   13 841   13 565  


Budsjett  14 669   13 521   13 682  


 Avvik       644     -320      117  


 
Det er et mindreforbruk på 644 000 kroner. 
Avviket skyldes merinntekter for 
gjesteelever fra andre kommuner og et 
mindreforbruk på lønn. 


 
 
 
 


Skolen har et stort og godt utbygd 
uteområde med skiløyper om vinteren 
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Østgård skole 


Vi har lang tradisjon for uteskole og 
fokuserer på miljøvern, friluftsliv, aktivitet og 
læring i naturen som læringsarenaer i tråd 
med vår egen visjon «Glade barn i læring 
og lek som ser naturen og verden med 
hjertet». 


Vi skåret over gjennomsnitt Akershus på 
nasjonale prøver i lesing, regning og 
engelsk. 


5. klasse vant vårens aktivitetskonkurranse 
«Norge rundt på 21 dager». 


Fakta 


Østgård skole er en barneskole som hadde 
103 elever pr 31.12.15.  


SFO hadde 36 barn, hvorav 23 hel plass.  


Skolen har lang tradisjon for uteskole. 
Miljøvern, friluftsliv, aktivitet og læring i 
naturen er læringsarenaer vi er opptatt av. 


Vi er en skole som har mye praktisk 
undervisning og ser verdien av aktivitet i 
aldersblandede grupper. 


Mål og måloppnåelse 


Nes-skolen gir barn og unge utdanning 
for framtida i et godt læringsmiljø for alle 
elever 


I tråd med et Løft i Nes-skolen: 


 Bedre læringsresultatene innenfor 
grunnleggende ferdigheter  
o Vi skårer over gjennomsnitt 


Akershus på nasjonale prøver i 
lesing, regning og engelsk. Alle 
5.trinns elevene ved Østgård er på 
nivå 2 og 3 på alle nasjonale prøver. 


 Godt læringsmiljø 
o Gode resultater i elevundersøkelsen 


som viser at elevene for 5.- 7.trinn 
trives svært godt/godt på skolen. 
Elevene opplever at lærerne bryr 
seg, viser gjensidig respekt og får 
god hjelp med læringsarbeidet. Når 
det gjelder vurdering for læring så 
viser tallene at elevene forstår 
læringsmålene, hva det legges vekt 
på og får gode tilbakemeldinger og 
fremovermeldinger. 


 Godt hjem-skole samarbeid 
o I elevundersøkelsen for 5.- 7.trinn 


svarer elevene at hjemmet bryr seg 


om skolearbeidet til elevene, 
elevene får hjelp til lekser, og at 
foresatte forventer at barna deres 
gjør så godt de kan på skolen.  


 God ledelse 
o I medarbeiderundersøkelsen viser 


denne at nærmeste leder får en 
«karakter» på 5,0 (av mulig 6,0). 
Undersøkelsen viser at ansatte får 
tilbakemeldinger på arbeidet sitt, at 
leder har god innsikt i de ansattes 
arbeid, de ansatte blir hørt og at de 
vet hva som forventes av dem. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 15 16 16 


Antall årsverk 13,5 13,7 17,5 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


3   


Nærværet ligger stabilt i underkant av 
målsettingen på 95 %. 
Medarbeiderundersøkelsen viser at de 
ansatte trives og gjennomsnittlig tilfredshet 
ligger på 5,0 som i 2013, 0,5 over målet.  


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


5,0 5,0 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


94,6 % 94,4 % 95 %  


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  8 058   7 709   7 667  


Budsjett  7 983   8 396   7 994  


 Avvik       -75       687      327  


 
Det er et marginalt merforbruk på 75 000 
kroner. Vi har hatt besparelser på lønn ved 
både skolefritidsordning og grunnskole. 
Midlene har blitt omdisponert til nødvendig 
inventar og utstyr, samt til å dekke opp for 
lavere foreldrebetaling SFO enn hva lå til 
grunn i budsjettforutsetningene. 
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Årnes skole 


Vi bedret resultatene på nasjonale prøver. 


Det er et godt samarbeid med et aktivt FAU 
som er opptatt av økt digitalisering av hjem-
skole samarbeidet. Målet er mindre bruk av 
papir som ranselpost og mer bruk av 
digitale verktøy som e-post og It’s learning. 


Fakta 


I 2015 hadde Årnes skole 191 elever, 
fordelt på 12 klasser. 


6,8 % mottok spesialundervisning. 
Spesialundervisningen er redusert fra 7,5 % 
i 2014.  


Innføringstilbudet hadde 15 elever pr 31.12. 
Elevtallet på tilbudet varierer med antall 
nyankomne tospråklige elever i Nes. 


Hovedoppgaven for skolen er å arbeide mot 
Nes-skolens visjon: Kunnskap gir mestring 
og glede, fra trygg i nærmiljøet, til 
verdensborger. 


Mål og måloppnåelse 


Nes-skolen gir barn og unge utdanning 
for framtida i et godt læringsmiljø for alle 
elever 


I tråd med et Løft i Nes-skolen: 


 Bedre læringsresultatene innenfor 
grunnleggende ferdigheter  
o Skolen er svært fornøyd med 


resultatene på nasjonale prøver. 
Resultatene på 5. trinn ligger på 
eller over gjennomsnittet i Akershus. 
Et samlet personale har arbeidet 
med prøvene med tanke på videre 
arbeid for skolens elever.  


o Tidlig innsats: 2 ressurslærere i 
regning og lesing har ekstra tid (4 
undervisningstimer hver) til arbeidet. 


o 2 ressurslærere i regning, og i lesing 
deltar på nettverk kommunalt, og 
driver internopplæring på skolen. 


o Kommunal plan lesing og regning 
følges. 


o Resultatoppfølging; Resultat-
samtaler med kontaktlærerne på 
trinn, der ressurslærer i lesing og 
regning deltar 


 Godt læringsmiljø 
o Kollegaveiledning brukes til kollektiv 


utvikling av skolen i samarbeid.  


o På Elevundersøkelsen under 
«Læringskultur» har vi snitt på 4,3. 


 Godt hjem-skole samarbeid 
o Skolen har et godt samarbeid med 


et aktivt FAU.  
o Oppstart av Foreldreforum, som et 


ledd i Et løft i Nes skolen. Dette er 
planlagt sammen med FAU.  


o FAU er opptatt av økt digitalisering 
av hjem-skole samarbeidet. Dette 
går på bl.a. mindre bruk av papir 
som ranselpost. 


 God ledelse 
o Ny assisterende rektor tilsatt etter at 


tidligere assisterende rektor ble 
ansatt som rektor.  


o Assisterende rektor starter på 
Rektorutdanningen høsten 2016. 


o Ledelsen bruker skolevandring og 
resultatoppfølging som beskrevet i 
Et løft i Nes skolen. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 43 38 34 


Antall årsverk 32,9 29,3 29,0 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


21   


Vi har hatt utfordringer knyttet til noe lavt 
nærvær. Sykefraværet følges nøye opp, og 
tiltak er gjennomført. Nærværet er på veg 
opp. Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet 
har økt til 4,8 og ligger 0,3 over målet.. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,6 4,8 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


92,5 % 88,3 % 94 %  


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  18 190   17 274   15 406  


Budsjett  18 337   17 011   15 554  


 Avvik      147      -263      148  


Vi har et mindreforbruk på 147 000 kroner 
som i hovedsak skyldes merinntekter i 
foreldrebetaling på skolefritidsordningen. 
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Runni ungdomsskole 


Vi fikk tilskuddsmidler fra staten tilsvarende 
5 lærerstillinger pr. år i 4 år. Målet er å øke 
lærertetthet for å oppnå bedre 
læringsresultater og redusere behovet for 
spesialundervisning. 


Vi igangsatte et pilotprosjekt med fokus på 
frokost for elevene og ble med i den statlige 
satsingen «Ungdomstrinn i utvikling». 


Fakta 


Runni ungdomsskole har 460 elever og 60 
ansatte.  


Skolens visjon er «Til skolen går man med 
glede». Ut fra visjonen er målene et sikkert 
og hyggelig skolemiljø, samt skape gode 
betingelser for læring basert på hver enkelt 
elevs forutsetninger.  


Vi fikk tilskuddsmidler fra staten tilsvarende 
5 lærerstillinger pr. år i 4 år. Målene med 
dette tilskuddet er å øke lærertettheten for å 
oppnå bedre læringsresultater, og redusere 
behovet for spesialundervisning ved høyere 
grad av tilpasset opplæring. Tiltak for å nå 
målene er organisering gjennom et 
Studieromtilbud. 


Mål og måloppnåelse 


Nes-skolen gir barn og unge utdanning 
for framtida i et godt læringsmiljø for alle 
elever 


I tråd med et Løft i Nes-skolen: 


 Bedre læringsresultatene innenfor 
grunnleggende ferdigheter  
o Utvikling av resultater fra 8.trinn til 


9.trinn har vært positiv. 
o Skolen jobber bevist med å 


analysere resultater på alle nivåer 
for å utvikle skolens virksomhet.  


 Godt læringsmiljø 
o Skolen har hatt positive 


tilbakemeldinger fra både elev- og 
medarbeiderundersøkelsen om 
skolens læringsmiljø.  


 Godt hjem-skole samarbeid 
 Skolen har et tett og positivt 


samarbeid med FAU. 


 God ledelse 
 Skolen gjennomførte forrige 


skoleåret endringer i strukturen av 
ledelsen. Resultatet av endringene 
har vært positive.  


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 70 66 66 


Antall årsverk 65,2 57,0 57,0 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


18   


Skolen har litt lavere nærvær enn forrige år 
og nådde ikke målsettingen på 95 %. 


Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet har 
økt med 0,1, til 4,4, men ligger fortsatt 
under kommunens målsetting om 4,5. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,3 4,4 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


95,5 % 94,4 % 95 %  


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  38 059   34 855   33 071  


Budsjett  37 777   35 281   32 685  


 Avvik     -282      426     -386  


 
Det er et merforbruk på 282 000 kroner som 
i hovedsak skyldes mindre refusjoner fra 
andre kommuner enn forventet i forbindelse 
med gjesteelever. 


 
 
 


Skolen er et spennende og moderne bygg 
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Vormsund ungdomsskole 


Vi ble med i den statlige satsingen 
«Ungdomstrinn i utvikling». Vi har valgt 
klasseledelse som tema/satsingsområde. 


Vi bedret læringsresultater på 8. og 9. trinn. 


Fakta 


Vormsund ungdomsskole hadde om lag 
285 elever i 2015, fordelt på 12 klasser i 
vårhalvåret og 11 klasser i høsthalvåret. Ett 
trinn ble slått samen fra fire til tre klasser. 


Elever med spesialundervisning var 7.7 % i 
første periode og 7,0 % i andre periode. 


Hovedoppgaven for skolen har vært å 
arbeide med visjonen i Et løft i Nes-skolen, 
«Kunnskap til mestring og glede, fra 
trygghet i nærmiljøet til verdensborger». 


i andre del av 2015 ble vi med i den statlige 
satsingen «Ungdomstrinn i utvikling». Her 
kan skolene sjøl velge satsingsområde. Vi 
har valgt klasseledelse som tema.  


Mål og måloppnåelse 


Nes-skolen gir barn og unge utdanning 
for framtida i et godt læringsmiljø for alle 
elever 


I tråd med et Løft i Nes-skolen: 


 Bedre læringsresultatene innenfor 
grunnleggende ferdigheter 
o Fremgang i lesing og regning på 9. 


trinn, men noe under ønsket nivå. 
o Resultater over landsgjennomsnittet 


i engelsk og på landsgjennomsnittet 
i lesing og regning på 8. trinn.  


 Godt læringsmiljø 
o Læringskultur: Resultat 3.6 er en 


framgang fra 3.5 i 2014. 
o Støtte fra lærer: Resultat 4.1 er det 


samme resultatet som for 2014. 
o Trivsel: Resultat 4.2 er en framgang 


fra 4.0 i 2014.  
o De fleste av elevundersøkelsens 


måleindikatorer viser framgang. 


 Godt hjem-skole samarbeid 
o Foreldreundersøkelsen ble 


gjennomført bare for 8. trinn, og 
med relativt lav svarprosent, derfor 
kommenteres ikke dette punktet. 


o Samarbeidet med FAU oppleves 
som veldig bra. 


 God ledelse 
o Vi har tatt utgangspunkt i 


ståstedsanalysen gjennomført i 
januar 2016. Svarene på 
«Hovedtema – Skolens praksis – 
Ledelse» viser relativt høy 
svarprosent på grønt nivå.  


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 37 38 41 


Antall årsverk 35,6 29,9 35,0 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


6   


Vi har en stabil og god bemanning i et godt 
arbeidsmiljø. Det arbeides med at alle 
ansatte skal ha godkjent utdanning. 
Utviklingen av arbeidsnærværet gikk i 
veldig positiv retning i første halvår, men 
fravær som ikke er arbeidsrelatert endret 
dette andre halvår og medførte at vi ikke 
nådde målet på 94 %. Gjennomsnittlig 
medarbeidertilfredshet har gått ned med 0,2 
til 4,2 og ligger under målet om 4,5.  


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,4 4,2 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


91,3 % 92,6 % 94 %  


Økonomi 
 2015 2014 2013 


Regnskap  22 805   23 092   21 942  


Budsjett  22 302   22 855   22 563  


 Avvik     -503     -237       621  


 
Det er et merforbruk på 503 000 kroner. 
Dette skyldes i hovedsak forhold knyttet til 
lønn, bl.a. lønn til hovedtillitsvalgt og ekstra 
vikarutgifter grunnet svært vanskelig 
nærværssituasjon siste halvår, samt bortfall 
av refusjon for enkeltelev siste måneder av 
året. 
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Pedagogisk tjeneste 


Vi har gjennomført foreldrekurs vår og høst 
og hatt fokus på grunnleggende ferdigheter 
gjennom veiledning, direkte opplæring og 
nettverksarbeid,  4 regnenettverk og 
lesenettverk for barneskolene og 4 for 
ungdomsskolene og videregående skolene. 


På høsten etablerte vi i tillegg nettverk for 
skoler og barnehager som en del av 
realfagskommunesatsingen. 


Fakta 


Pedagogisk tjeneste yter tjenester til 12 
skoler inkl. Skåningsrud skole og 
ressurssenter, og Hoppensprett skole, 
Brårud. I tillegg elever ved private skoler, 18 
barnehager og enkelte voksne. Arbeidet 
gjøres på systemnivå og individnivå.  


Pedagogisk tjeneste har mange 
samarbeidspartnere, både kommunale og 
andre.  


Vi skal støtte skoler og barnehager i 
arbeidet med kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling, slik at opplæringen 
blir best mulig for alle. Tjenesten skal bidra 
til at barn, unge og voksne med spesielle 
behov får hjelp, slik at de sikres gode 
utviklingsmuligheter. 


Mål og måloppnåelse 


Nes-skolen gir barn og unge utdanning 
for framtida i et godt læringsmiljø for alle 
elever 


1) Å få til forebyggende- og kvalitetsmessig 
godt arbeid rettet mot barns/ elevers 
læringsmiljø og læringsresultater 


Veiledning rettet mot grunnleggende 
ferdigheter. Foreldrekurs. Vi har hatt fokus 
på grunnleggende ferdigheter gjennom 
veiledning, direkte opplæring og 
nettverksarbeid. Foreldrekurs er 
gjennomført både vår og høst med 5 
kvelder pr. semester. Arbeid med det 
helhetlige læringsmiljøet preger i stadig 
større grad virksomheten. 


2) Å opprettholde og videreutvikle kvaliteten 
på det pedagogiske og spesialpedagogiske 
arbeidet som rettes mot skoler, barnehager 
og enkeltbarn / elever 


Nettverk i språk, lesing, læring, og tall, 
regning, læring, Kompetanseøkter for 


barnehagene, Veiledning og direktearbeid 
rettet mot barn/ elever: Nettverk er 
gjennomført i tråd med kompetanseplanen. 
4 regnenettverk og lesenettverk for 
barneskolene og 4 for ungdomsskolene og 
videregående skolene, nettverk for skoler 
og barnehager som en del av 
realfagskommunesatsningen, 
Kompetanseøkter med fokus på språk og/ 
eller sosialt samspill er gjennomført i de 
fleste barnehager i 2015. Ved utgangen av 
2015 var det 350 henviste elever/barn til 
Pedagogisk psykologisk tjeneste. De 
utøvende spesialpedagogene gir direkte 
hjelp til 30 førskolebarn. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 18 19 14 


Antall årsverk 16,7 13,8 11,5 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


5   


Nærværet har gått litt ned og vi oppnådde 
ikke målsettingen om 95 % nærvær. Vi har 
høy medarbeidertilfredshet og økte 
gjennomsnittlig tilfredshet med 0,2 til 5,2. 
En høy score som bekrefter en positiv kultur 
og god kvalitet i tjenesten, og som ligger 
godt over kommunens målsetting. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


5,0 5,2 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


92,6 % 91,9 % 95 %  


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  11 114   11 130   10 162  


Budsjett  11 674   12 531   12 210  


 Avvik       560    1 401    2 048  


 


Det er et mindreforbruk på 560 000 kroner. 
Avviket har sammenheng med 
medarbeidere i permisjon, som ikke er 
erstattet av vikarer og refusjoner i 
forbindelse med langtidssykmelding. Det 
ble noe større enn forventet, men har vært 
kjent og omtalt gjennom hele året. 
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Barnehager 


Vi ble realfagskommune som en av 34 
utvalgte kommuner. Arbeidet skal øke 
barns interesse, forståelse og kunnskap for 
realfag i barnehage og barneskole. 


Vi gjennomførte felles brukerundersøkelse 
med alle kommunale og private barnehager 
for første gang. 


Fakta 


I Nes er det 3 kommunale barnehager, Auli, 
Skogbygda og Svarverud, i tillegg til Åpen 
barnehage på Familiens hus. 


Nes har 18 barnehager med 10 ulike eiere. 
1146 barn har barnehageplass i Nes i 
høsthalvåret. 976 av disse har plass i 
private barnehager, og 170 barn har plass i 
kommunale barnehager. I tillegg har Åpen 
barnehage plass til 2 grupper à 25 barn. 


Kommunen er tilsynsmyndighet for samtlige 
barnehager. Barnehageadministrasjonen 
ivaretar rollen som barnehagemyndighet og 
kommunens rolle som eier. 


Mål og måloppnåelse 


Nes har attraktive og utviklende 
oppvekstmiljøer 


Barnehagene har fokus på bruk av 
lokalmiljøet til helsefremmede aktiviteter. 


Mål er nådd og tiltak fulgt opp. 


Barnehagen er starten på barnas 
utdanningsløp - barnehagene skal gi alle 
barn et godt utviklingsmiljø  


Det er et kontinuerlig arbeid i barnehagene 
for til enhver tid nå dette målet, og tiltak er 
gjennomført. Tiltak vil også bli videreført. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 41 42 43 


Antall årsverk 39,4 39,0 40,0 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


4   


Nærværet er lavt og er redusert, men 
fraværet er ikke arbeidsplassrelatert. Det 
gjennomføres nærværsarbeid i samarbeid 
med Arbeidslivssenteret. 


Det jobbes kontinuerlig med arbeidsmiljø, 
kommunikasjon, samarbeid og trivsel.  


Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet har 
gått ned 0,3 til 4,7 men er fortsatt over 
kommunens målsetting om 4,5. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


5,0 4,7 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


90,3 % 83,3 % 91 %  


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  138 625   143 646   123 533  


Budsjett  132 296   137 887   126 008  


 Avvik   -6 329   -5 759    2 475  


 
Det er samlet et merforbruk på 6,3 millioner 
kroner. Tilskudd til private barnehager viser 
et merforbruk på 8,2 millioner kroner. Dette 
har sammenheng med en langt høyere 
vekst i barnetall enn budsjettet la opp til, 
noe som også har ført til endring i 
alderssammensetningen. Praksis for 
hvordan tilskudd til 3-åringer beregnes er 
endret. Dette medførte økte tilskudd til 
private barnehager. Sentrale endringer i 
lovverket har åpnet for at flere kan søke, og 
få innvilget redusert foreldrebetaling. Dette 
øker igjen refusjonen til private barnehager. 
I 2015 ble det innvilget 72 søknader om 
redusert foreldrebetaling. 


Barnehageadministrasjon har et 
mindreforbruk på 2,9 millioner kroner som i 
hovedsak skyldes en økning i gjestebarn fra 
andre kommuner i forhold til budsjett. 


Kommunale barnehager har et merforbruk 
på 1,0 million kroner. Dette skyldes 
merforbruk på lønn i Auli og Svarverud 
barnehager, som har tatt inn flere barn på 
fleksibelt opptak for å avhjelpe behovet for 
flere barnehageplasser. I perioder har dette 
ført til behov for økt bemanning. I tillegg har 
det vært økt vikarbehov på grunn av 
sykefravær.  
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Familiens hus 


Vi har partnerskapsavtaler med 
Bygdekvinnelaget om kostholdsveiledning 
og sokker til nyfødte og Røde kors om 
kvinnekafe for innvandrerkvinner. 


Skolehelsetjenesten økte med 60 % stilling 
og er mer tilgjengelig ute på skolene. 


Foreldre og barn har vært på månedlige 
turer med fokus på aktivitet i regi av Åpen 
barnehage. 


Fakta 


Barne- og familietjenester er organisert i 
Familiens hus og består av avdelingene 
helsestasjon- og skolehelsetjeneste, åpen 
barnehage og nettverksarbeid og 
barneverntjeneste.  


Familiens hus har som hovedoppgave å 
fremme god utvikling og helse for barn, 
unge og foreldre ut fra en helhetlig 
livssituasjon.  


Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten og 
svangerskap- og barselomsorg har et 
forebyggende fokus for å fremme god 
psykisk og fysisk helse til alle barn og unge, 
foreldre og gravide, gjennom individuelle 
samtaler, gruppesamtaler og 
helseopplysning. Avdelingen har en 
psykologstilling som er delvis finansiert av 
tilskudd fra Helsedirektoratet. 


Barneverntjeneste 
Barneverntjenesten skal treffe vedtak i 
henhold til loven, iverksette og følge opp 
vedtak, gi råd og veiledning til brukere, 
samt forberede og prosedere saker til 
fylkesnemnda og tingrett. 


Barneverntjenesten mottok 292 meldinger i 
2015. 40 av meldingene ble henlagt, resten 
gikk til undersøkelse. I løpet av 2015 hadde 
man totalt 163 barn i hjelpetiltak i hjemmet. 
Ved utgangen av 2015 var dette redusert, 
og barneverntjenesten hadde totalt 105 
barn i hjelpetiltak i hjemmet, 55 barn i 
omsorgstiltak og 50 pågående aktive 
undersøkelser. 


Åpen barnehage og nettverksarbeid 
Åpen barnehage er et lavterskeltilbud hvor 
barn og foresatte er sammen på dagtid. 
Brukere kan bygge nettverk med andre 
familier eller kan få hjelp/støtte fra fagfolk. 
Åpen barnehage har i gjennomsnitt 200 
brukere pr. måned.  


Konsulent for barn og unge er knyttet til 
avdelingen. Det har også kommunens SLT-
koordinator vært. SLT står for 
Samordningsmodell for lokale, 
forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. 
Fra 2016 flyttes denne 40 % stillingen til 
strategi- og utviklingsavdelingen for i større 
grad å forankre koordineringsarbeidet og 
skape synergier med folkehelsekoordinator. 


Mål og måloppnåelse 


Nes har attraktive og utviklende 
oppvekstmiljøer 


Økt tilgjengelighet i skolehelsetjenesten – 
flere barn får tidligere hjelp: 
Skolehelsetjenesten økt med 60 % stilling – 
mer tilgjengelig ute på skolene 


Undersøkelser skal gjennomføres uten 
fristbrudd: Godkjent ift. målkort 


Alle barn med hjelpetiltak skal ha egen 
tiltaksplan: Måloppnåelse 80 % 


Åpen barnehage og nettverksarbeid – 
etablere grupper 0-1 år: Ikke igangsatt – 
jobber med rekruttering 


Befolkningen i Nes har god helse og 
mestrer engen hverdag 


Nyfødte får tilbud om hjemmebesøk innen 
to uker etter hjemkomst – godkjent ift. 
målkort. Jordmor er økt med 20 %. 


Fullføre arbeidet med godkjenning av 
ammekyndig helsestasjon – ikke sluttført 
pga. vakanser i  


Psykisk helsetjenester for barn og unge - 
Gjennomført. Verktøyet Psykologisk 
førstehjelp brukes i alle 5.klasser. 


Gjennomføre to barnesamtaler i løpet av 
undersøkelsesfasen – godkjent ift målkort. 


Informasjon om rettigheter og prosedyrer i 
undersøkelsesfasen gis (1.samtale) – 
godkjent ift. målkort. 


Åpen barnehage og nettverksarbeid: 
Foreldre og barn på månedlige turer med 
fokus på aktivitet – gjennomført. 


Nes-skolen gir barn og unge utdanning 
for framtida i et godt læringsmiljø for alle 
elever 


Bidra til at flest mulig fullfører videregående 
skole gjennom å se sammenhenger i hele 
oppvekstfasen 


Helsestasjon og skolehelsetjeneste: Fange 
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opp tidlige signaler på mistrivsel/ 
utviklingsavvik. Bidra inn i rutiner for 
bekymringsfullt fravær – Tjenesten har økt 
kompetanse for å kunne avdekke bedre. 
Skolehelsetjenesten bidrar inn i møter og 
oppgaver i følge prosedyrer. 


Barneverntjeneste: Bidra inn i rutiner for 
bekymringsfullt fravær - Barneverntjenesten 
bidrar inn i møter og oppgaver i følge 
prosedyre 


Åpen barnehage og nettverksarbeid: Tilby 
riktig veiledning for å styrke foreldrerollen – 
veiledning tilbys i det daglige møtet med 
brukere. 


Nes kommune spiller på lag med 
frivilligheten for å løse nødvendige 
samfunnsoppgaver 


Helsestasjon/skolehelsetjenesten: 
Partnerskapsavtale med Bygdekvinnelaget 
om kostholdsveiledning og sokker til 
nyfødte er gjennomført 


Åpen barnehage og nettverksarbeid: 
Partnerskapsavtale med Røde kors om 
kvinnekafe for innvandrerkvinner er 
gjennomført. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 42 62 63 


Antall årsverk 37,6 52,7 52,0 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


11   


Reduksjonen i ansatte/årsverk fra 2014 til 
2015 skyldes at bofellesskap for enslige 
mindreårige flyktninger er overført til Bygg 
og eiendom. 


Vi har et høyt sykefravær sammenlignet 
med tidligere år, da virksomheten har hatt 
et nærvær på cirka 95 %. Helsestasjon- og 
skolehelsetjeneste, åpen barnehage og 
nettverksarbeid har fortsatt et nærvær på 
cirka 95 %, men barnverntjenesten har en 
markant økning av sykefravær (over 20 %). 


Fraværet i barneverntjenesten skyldes i 
hovedsak utenforliggende faktorer. Det har 
vært gjennomført omfattende arbeid både 
med oppfølgingsplaner og dialogmøter med 
NAV. Både Arbeidslivsenteret og 
bedriftshelsetjenesten har vært involvert. I 
tillegg til sykefraværsoppfølging hos ansatte 
har det vært fokus på å ivareta de med høyt 
nærvær og ikke overbelaste dem med 


ekstra oppgaver i perioden. 


Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet har 
gått ned med 0,2 og ligger under 
målsettingen. Familiens hus har et stort 
behov for å få på plass egnede lokaler. 
Lokalene er trange og lite hensiktsmessige 
og hindrer effektiv drift. De ansatte har hatt 
en stor belastning over tid, noe som 
påvirker arbeidsmiljøet og trivselen. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,3 4,1 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


94,2 % 86,7 % 95 %  


Økonomi 
 2015 2014 2013 


Regnskap  53 044   50 089   33 591  


Budsjett  48 945   43 527   33 187  


 Avvik   -4 099   -6 562     -404  


 
Det er et samlet merforbruk på 4,1 millioner 
kroner. Administrasjon, åpen barnehage/ 
nettverksarbeid og helsestasjon/ 
skolehelsetjenesten har et mindreforbruk på 
1,5 millioner kroner på lønn. 
Barneverntjenestens administrasjon har et 
tilsvarende mindreforbruk på lønn på 1,3 
millioner kroner, men dette er anvendt til 
innleid hjelp for å ta unna saksmengde. 


Barneverntiltak utenfor familien (fosterhjem) 
har et merforbruk på 6 millioner kroner. 
Dette dreier seg om godtgjørelse til 
fosterhjem og statlige institusjonsplasser. 
Bakgrunnen er at det har vært flere 
omsorgsovertagelser i 2014 og 2015 enn 
det som var lagt til grunn ved utarbeidelsen 
av budsjettet. Omsorgsovertagelsene har 
også kommet vesentlig tidligere enn hva 
man har tatt høyde for. 
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Helse og velferd  


Helse og velferd består av tildelingsenheten, institusjonstjenesten, hjemmetjenesten, 
miljøarbeidertjenesten, psykisk helse og avhengighet, ergo- og fysioterapitjenesten, legevakten 
og NAV. 
 


 Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 
2014 


Regnskap 
2013 


Tildelingsenheten  22 846   22 708   -138   47 933   47 289  


Institusjonstjenesten  92 193   90 915   -1 278   105 646   104 520  


Hjemmetjenesten  90 754   94 657   3 903   85 707   72 440  


Miljøarbeidertjenesten  56 846   60 060   3 214   59 922  45 314  


Psykisk helse og 
avhengighet 


 8 495   8 498   3   8 402   7 790  


Ergo- og 
fysioterapitjenesten 


 16 345   16 955   610   14 869   11 748  


Nes Legevakt  7 156   7 144   -12   7 056   6 320  


NAV Nes  24 316   24 321   5   23 984   22 344  


Helse og velferd  318 951   325 258   6 307   353 519   317 765  


 
 
Fokusområder i 2015: 


Arbeidet med å omstrukturere og innrette 
institusjonstjenesten for en moderne og 
fremtidsrettet institusjonsdrift, der Nes 
sykehjem tilpasses til fremtidens behov for 
spesialplasser og korttidsplasser har pågått 
hele året. All institusjonsdrift er nå samlet 
på sykehjemmet. Grunnbemanningen er økt 
og det er ansatt flere sykepleiere. 


Kommunens omsorgsplan for perioden 
2013-2025, samt en driftsgjennomgang i 
2014 utført av Agenda Kaupang, har lagt 
grunnlaget for en omfattende omstilling i 
helse og velferdssektoren, med dreining fra 
institusjon til mer oppfølging av den enkelte 
innbygger i eget hjem.  


Helse og velferd har gjennom hele 2015 
hatt fokus på å gjennomføre tiltakene i 
omstillingen, samt få kontroll på den 
økonomiske situasjonen etter et merforbruk 
på 28,8 millioner kroner i 2014. Sektoren 
har lykkes med å gjennomføre de store 
grepene og kan vise til et mindreforbruk på 
6,3 millioner kroner i 2015. 


Viktige tiltak og endringer i 2015: 


 Vi har etablert 15 nye omsorgsboliger 
med heldøgns omsorg organisert under 
hjemmetjenesten 


 Dagaktivitetstilbudet til hjemmeboende 
flyttet fra Nes sykehjem til Leirvegen. 
Tilbudet har økt fra 43 til 53 plasser og 
er differensiert etter brukernes 
individuelle behov. 


 Hjemmetjenesten har fått økt 
grunnbemanning 


 Miljøarbeidertjenesten har omgjort 
stillinger fra miljøarbeider til 
miljøterapeuter 


 Institusjonstjenesten har fått økt 
grunnbemanningen og det er ansatt 
flere sykepleiere 


 Etter omlegging i institusjonstjenesten 
er sykehjemmets institusjonsplasser 
redusert fra 128 til 104 


 Det arbeides for at vi skal nå målet om 
å øke antallet korttidsplasser fra 37 til 
49 


 Tildelingskriterier og kvalitetsstandarder 
for helse og velferdstjenester er politisk 
vedtatt 
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Tildelingsenheten 


I 2015 har flere fått tjenester i hjemmet, i 
tråd med omsorgsplanens strategier.  


Det er opprettet ett eget tildelingsutvalg 
hvor en behandler saker som vurderes som 
kostnadskrevende og/eller komplekse.  


Tildelingskriterier og kvalitetsstandarder er 
utarbeidet og politisk vedtatt. 


Fakta 


Tildelingsenheten skal sørge for 
rettssikkerhet, kvalitet og likebehandling i 
vurdering av behov og tildeling av tjenester. 


Virksomheten har ansvaret for brukerrettet 
saksbehandling for helse- og 
omsorgstjenester, som helsetjenester i 
hjemmet, praktisk bistand, koordinator, IP, 
dagavdeling, opphold i institusjon, 
omsorgsboliger, BPA, støttekontakt, 
psykiatrisk sykepleie, psykiatrisk bo-
veiledning, ruskonsulent og fakturering og 
vederlagsberegning. 


Vi er kommunens koordinerende enhet for 
re-/habilitering. 


Mål og måloppnåelse 


Befolkningen i Nes har god helse og 
mestrer engen hverdag 


Flere har fått tjenester i hjemmet, i tråd med 
strategien om at flere innbyggere gis 
mulighet til et langt liv i eget hjem. Kjøp av 
institusjonsplasser (sykehjemsplasser) er 
avsluttet og antall sykehjemsplasser i 
kommunen er redusert. 


Det er opprettet ett eget tildelingsutvalg 
hvor en behandler saker som vurderes som 
kostnadskrevende og/eller komplekse.  


Tildelingskriterier og kvalitetsstandarder er 
utarbeidet og politisk vedtatt. Målet er at 
innføring av slike kriterier og standarder 
skal bidra til at brukere av helse- og 
omsorgstjenestene opplever et forutsigbart 
og individuelt tilpasset tilbud som er basert 
på å bevare den enkeltes ressurser og som 
legger til rette for egenmestring.  


Tildelingsenheten har hatt betydelige 
utfordringer med restanser. Dette er jobbet 
systematisk med og en har redusert 
restansene. Målet er ikke helt nådd, men vi 
har fått bedre kontroll på restansene. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 11 10 13 


Antall årsverk 10,8 9,4 12,8 


Antall ansatte i 


deltidsstillinger 


2   


Nærværet i 2015 har vært for lavt. Det er 
gjort flere tiltak gjennom året for å redusere 
arbeidspresset på de ansatte. I tillegg har 
det også vært langtidssykemeldinger i 
virksomheten som ikke er jobbrelatert. 
Nærværet er noe økt siste del av året. 


Medarbeidertilfredsheten i virksomheten 
ligger på samme nivå som i 2013 og er 0,1 
bedre enn kommunens målsetting. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,6 4,6 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


92,3 % 79,6 % 95 %  


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  22 846   47 933   47 289  


Budsjett  22 708   38 205   46 678  


 Avvik     -138   -9 728   -611  


 
 
Det er et merforbruk på 138 000 kroner. 
Kjøp av plasser fra kommuner og private er 
totalt 0,4 millioner kroner lavere enn 
forutsatt, men det er en merkostnad på 
utskrivningsklare pasienter fra sykehus på 
0,7 millioner kroner og kjøp av plasser i 
kortere varighet på 1,6 millioner kroner. 
Dette er bl.a. kjøp av sykehjemsplasser, 
rusplasser og annen institusjonsplass. 
Virksomheten har valgt å ikke godta en 
faktura fra annen kommune. Saken ligger til 
behandling hos fylkesmannen i Østfold. 
Netto vil dette utgjøre ca. 1,4 millioner 
kroner. Vi har mottatt mer i 
sykelønnsrefusjon enn forventet. 
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Institusjonstjenesten 


Arbeidet med å omstrukturere og innrette 
Institusjonstjenesten for en moderne og 
fremtidsrettet institusjonsdrift, der 
sykehjemmet tilpasses til fremtidens behov 
for spesialplasser og korttidsplasser har 
pågått hele året.  


All institusjonsdrift er nå samlet på Nes 
sykehjem med totalt 104 plasser.  


Vi har økt grunnbemanningen og ansatt 
flere sykepleiere. Det er jobbet systematisk 
for å få til en heltidskultur og andelen 
deltidsstillinger er redusert. 


Fakta 


Institusjonstjenesten inneholder 
kommunens sykehjemsdrift, hovedkjøkken 
og 3 kantiner.  
 
Sykehjemmet har tilbud om: 


 Korttids- og rehabiliteringsopphold 


 Langtidsopphold i somatisk avdeling  


 Langtidsopphold i skjermet avdeling for 
personer med sykdommen demens 


 
Det er totalt 104 plasser på Nes sykehjem. 


Mål og måloppnåelse 


Befolkningen i Nes har god helse og 
mestrer engen hverdag  


Det er innført kortidsforløp for pasientene 
på korttidsopphold, som jobber mot 
målrettede opphold med fokus på mestring 
og økt egenomsorg. Økt egenomsorg har 
fokus i alle deler av tjenesten. 


Vi har startet et KAD-prosjekt for å 
forberede mottak av KAD-pasienter i 2017.  


Nes er en kommune preget av 
engasjement, åpenhet og inkludering, 
med et lokaldemokrati basert på tillit og 
medvirkning 


Gjennom endring i fokus mot «Hva er viktig 
for deg?» jobbes det mot større 
pasientinvolvering i pasientbehandlingen. 
Det jobbes også med brukermedvirkning 
hvor pårørende representerer pasientene.  


Nes kommune spiller på lag med 
frivilligheten for å løse nødvendige 
samfunnsoppgaver 


 


Vi har et meget aktivt samarbeid med 
frivillige lag, organisasjoner og 
pårørendeforening. Det er et blomstrende 
kultur- og aktivitetstilbud i institusjonen.  


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 240 350 350 


Antall årsverk 137,84 146,5 146,5 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


132   


Høyt sykefravær gir utfordringer i forhold til 
kontinuitet, kompetanse og kvalitet på 
tjenesten. Det er vanskelig å rekruttere til 
små stillinger og vikariater. Omstillingen har 
skapt frustrasjon og bidratt til å øke 
fraværet. Det samme har overtallighet av 
hjelpepleiere /fagarbeidere i forbindelse 
med øking av sykepleierandelen medført. 
Det er nå stort fokus på nærværsprosjekter 
og bedre tilpassede turnuser. 
Medarbeidertilfredsheten har gått 0,2 ned. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,3 4,1 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


87,3 % 86,3 % 90 %  


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  92 193  105 646   104 520  


Budsjett  90 915   94 992   100 521  


 Avvik    -1 278  -10 654   -3 999  


 
Tjenesten har et merforbruk på 1,3 millioner 
kroner. Dette skyldes at vi ikke er nede på 
det pasientantallet som nye 
bemanningsplaner og budsjettet forutsatte. 
Det har vært i gjennomsnitt 5 flere pasienter 
inneliggende enn planlagt. Omstillingen 
medførte også en overtallighet av personell 
som det ikke var økonomisk dekning for. 
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Hjemmetjenesten 


I 2015 har vi hatt fokus på oppfølging av 
omsorgsplanen med forsterket satsing på 
forebygging og tilrettelegging for 
hverdagsmestring og – rehabilitering. 


Hovedstrategien med 
hverdagsrehabilitering og -mestring ble 
revitalisert og iverksatt i alle avdelinger. 
Delprosjektet «Helhetlig pasientforløp» ble 
igangsatt i januar. 


Kafétilbudet på Runnitunet åpnet i april. 


Leirvegen bosenter åpnet i juli. Botilbudet er 
å betrakte som beboers hjem og består av 
15 omsorgsboliger med heldøgns 
omsorgstjeneste. 


Dagtilbudet for hjemmeboende flyttet fra 
Nes sykehjem til Leirvegen Tilbudet har økt 
fra 43 til 53 plasser. 


Fakta 


Hjemmetjenesten gir helsehjelp i hjemmet 
når sykdom, svekket helse, alderdom eller 
livssituasjon, gjør at noen trenger hjelp i 
kortere eller lengre tid. Antall brukere er 
stabilt, men tjenesteomfang til den enkelte 
bruker øker. Tjenesten endrer seg og flere 
med omfattende behov for tjenester bor i 
egen bolig. Det gis tjenester til totalt 480 
brukere innen alle aldersgrupper.  
 
Hjemmetjenesten yter og administrerer 
følgende tjenester:   


 Helsetjenester i hjemmet 
(hjemmesykepleie, se ovenfor)   


 Praktisk bistand (hjemmehjelp og 
personlig assistanse)  


 Dagtilbud  
Et ikke lovpålagt, men viktig tilbud for at 
flere skal kunne bo i egen bolig og hvor 
pårørende kan få avlastning i sitt 
omsorgsarbeid. Med prosjektmidler og i 
samarbeid med frivillige drives et tilbud 
for personer med demenssykdom på 
Dragsjøhytta to dager i uka. 


 Leirvegen bosenter  
15 omsorgsboliger med heldøgns 
omsorgstjeneste. Botilbudet er å 
betrakte som beboers hjem.  


 BPA (brukerstyrt personlig assistent)  
Er en alternativ måte å organisere 
praktisk og personlig hjelp til personer 
med en stor funksjonshemming og som 
er helt avhengig av hjelp til dagliglivets 


gjøremål, i og utenfor hjemmet. 


 Demensteam  
Følger opp og veileder pasienter og 
pårørende. Underviser og veileder 
personalet i hjemmetjenesten og 
institusjonstjenesten og gjennomfører 
pårørendeskole. Deltar i nasjonalt 
prosjekt «Demensteam i Norge»  


 Kreftkoordinator 
Et faglig lavterskeltilbud til personer 
med kreft og deres pårørende. 
Fokus 2015 har vært rehabilitering og 
tilbakeføring til jobb og eget liv. 


Mål og måloppnåelse 


Befolkningen i Nes har god helse og 
mestrer engen hverdag 


Tilrettelegge for at flere innbyggere gis 
mulighet til et langt liv i eget hjem 


 Vi har hatt forventet utvikling i forhold til 
omsorgsplanens prosjekt «Fra plan til 
realitet». Det er gjennomført en 
betydelig kompetanseheving i tjenesten 
i løpet av 2015. 


 Delprosjekt «Helhetlig pasientforløp» 
iverksatt i januar 2015. Framdrift 
dokumenteres og følges via utvalgte 
indikatorer.  


 Det pågår arbeid med å utarbeide og 
teste ut tverrfaglig rutine for 
hjemmeboende pasienter (Helhetlig 
pasientforløp) iht HPH-modell.  


 Hovedstrategien med 
hverdagsrehabilitering og -mestring ble 
revitalisert og iverksatt i alle avdelinger. 


 Utarbeidet og godkjent ny 
samarbeidsavtale «ressurspersoner 
demens» i Hjemmetjenesten. 


 Gjennom prosjektarbeid 
«Hverdagsrehabilitering» og «Helhetlig 
pasientforløp i hjemmet» utvikles 
tjenester som gir kontinuitet og støtter 
opp under mestring, brukermedvirkning, 
forebygging og tidlig innsats. 


Nes kommune spiller på lag med 
frivilligheten for å løse nødvendige 
samfunnsoppgaver 


Legge til rette for og oppmuntre til 
partnerskapsavtaler 


 Vi har videreført og utarbeidet nye 
partnerskapsavtaler, bl.a. dagaktivitet 
Dragsjøhytta og service-/aktivitetstilbud 
på Runnitunet.  


 Demensteam og kreftkoordinator har 
samarbeid med frivillige. 
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Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 177 152 134 


Antall årsverk 130,4 116,5 98,9 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


127   


Vi nådde ikke målet om over 90 % nærvær. 
Tjenesten opplever fortsatt at sykefraværet 
er høyt, noe som gir belastning, slitasje og 
høyt arbeidspress for fast ansatte. På grunn 
av for lav tilgang på vikarer brukes 
vikarbyrå og overtid.  


Avdelingslederne jobber aktivt med IA 
oppfølging, dette er tidkrevende arbeid da 
avdelingene er store med mange 
medarbeidere.  


Medarbeidertilfredsheten har økt med 0,3 
og er i henhold til målsettingen på 4,5 i 
medarbeiderundersøkelsen. 


Utfordringene ligger i faglig og personlig 
utvikling, samt fysiske arbeidsforhold. Det 
rapporteres fra personalet om en 
opplevelse av tidspress og utfordringer med 
å utføre tjenesten på en forsvarlig måte 
innen disponibel tid, spesielt kveld, natt og 
helg. Dette fører til økt bruk av vikarer, noe 
som gir en økt belasting, lite forutsigbarhet, 
samt dårligere kontinuitet og faglig 
oppfølging av tildelt tjeneste. 


Tjenesten har kartlagt og jobber med å 
bygge opp og rekruttere riktig kompetanse. 
Ved økt nærvær, samlokalisering og 
iverksetting av prosjektene er tjenesten i 
gang med å bedre situasjonen. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,2 4,5 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


85,6 % 81,6 % > 90 %  
 
 
 
 
 
 


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  90 754  85 707   72 440  


Budsjett  94 657  80 748   71 084  


 Avvik    3 903   -4 959   -1 356  


 


Hjemmetjenesten har et mindreforbruk på 
3,9 millioner kroner Det har vært lavere 
utgifter enn forventet på BPA. Leirvegen 
bosenter kom i gang senere enn planlagt. 
Brukerbetalinger ble noe høyere enn 
budsjettert. 
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Miljøarbeidertjenesten 


Vi har gjennomgående fokus på 
egenmestring og selvbestemmelse i 
hverdagen og brukergruppa i vår tjeneste 
har vært godt synlig i nærområdet gjennom 
flittig bruk av Nes kulturhus, biblioteket, 
kafeer, bryggeområdet osv. 


Dagsenteret har fått flere brukere og har to 
faste markeder i året med mye god omtale i 
media. Det er ansatt en aktivitør for 
videreutvikling av aktiviteter. 


Vi har jobbet kontinuerlig med å utvikle og 
opprettholde nødvendig kompetanse hos 
ansatte. 


Fakta 


Miljøarbeidertjenesten ivaretar et mangfold 
av arbeidsoppgaver og tilrettelegger for at 
den enkelte skal få hjelp til å mestre 
hverdagen i sitt eget hjem.  


Virksomheten yter tjenester til 76 brukere. I 
tillegg er 106 enkeltvedtak på støttekontakt 
og 30 enkeltvedtak på avlastere med 
oppdragsavtaler tilknyttet tjenesten.  


Miljøarbeidertjenesten gir følgende 
tjenester:  


 Helsetjenester i hjemmet  
o Personlig hygiene/pleie,  
o Følge til lege/tannlege/sykehus,  
o Medikamenthåndtering og annen 


helsehjelp 


 Avlastningstiltak 


 Personlig assistanse herunder praktisk 
bistand og opplæring  
o Opplæring i daglivets gjøremål 


(ADL) 
o Praktisk bistand i hjemmet 
o Følge på fritidsaktiviteter 


 Støttekontakt til fritids- og sosiale 
aktiviteter 


Mål og måloppnåelse 


Befolkningen i Nes har god helse og 
mestrer egen hverdag 


Det er gjennomgående fokus på 
egenmestring og selvbestemmelse i 
hverdagen. Brukere har individuelle 
tiltaksplaner. Karleggingsvedtak og 
hverdagsrehabilitering er i fokus i 
samarbeid med Tildelingsenheten. 


Nes er en kommune preget av 
engasjement, åpenhet og inkludering, 
med et lokaldemokrati basert på tillit og 
medvirkning 


Det har vært aktivt bruk av kulturaktiviteter i 
kommunen og i nærområde. Brukergruppa i 
Miljøarbeidertjenesten er godt synlig i 
nærområdet gjennom flittig bruk av Nes 
kulturhus, biblioteket, kafeer, 
bryggeområdet osv. Vi har kontakt med 
Årnes speidergruppe i forhold til 
uteaktiviteter.  


Dagsenteret har fått flere brukere og har to 
faste markeder i året med mye god omtale i 
media. Dagsenteret har ansatt en aktivitør 
for videreutvikling av aktiviteter.  


Brukere har individuelle tiltaksplaner med 
fokus på livslang læring. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 160 146 160 


Antall årsverk 109,9 106,5 106,0 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


96   


Nærværet er urovekkende lavt og har gått 
ned. Samtidig har gjennomsnittlig 
medarbeidertilfredshet økt med 0,1 og er i 
henhold til målsettingen. 


Vi jobber kontinuerlig med å øke nærvær 
hos ansatte. Det er etablert samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten, søkt bistand i 
personal- og organisasjonsavdelingen og 
NAV Arbeidslivssenteret. HMS-utvalget 
brukes aktivt i forhold til arbeidsnærvær i 
personalmøter og ledermøter. 


Det er et mål å øke andelen 
høgskolepersonell i 100 % stillinger. I 2015 
er det opprettet/endret 4 stillinger til 
miljøterapeutstillinger. Det arbeides 
kontinuerlig med å utvikle og opprettholde 
nødvendig kompetanse hos ansatte. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,4 4,5 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


84,3 % 80,8 % 88 %  
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Økonomi 
 2015 2014 2013 


Regnskap  56 846   59 922   45 314  


Budsjett  60 060   57 530   43 591  


 Avvik    3 214   -2 392   -1 723  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Det er et mindreforbruk på 3,2 millioner 
kroner i forhold til budsjett. Dette skyldes i 
hovedsak to forhold. Miljøarbeidertjenesten 
har hatt et høyt sykefravær og har ikke 
greid å dekke opp med vikarer og rekruttere 
kvalifisert personal for å yte en optimal 
tjenesteproduksjon. Det har også vært 
frafall i særlig ressurskrevende tjenester. 
Det er derfor et mindreforbruk på utgifter, 
og noe lavere refusjonsinntekter. 
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Psykisk helse og 
avhengighet 


Vi startet lavterskel tilbud for personer i 
aktiv rus og rusforebyggende arbeid for 
ungdom/unge voksne, som er to statlig 
finansierte prosjekter i perioden 2015-2017.  


Det er gjennomført brukerplankartlegging 
og brukerundersøkelse. 


Vi har deltatt i læringsnettverk om helhetlig 
pasientforløp og satset på 
kompetanseheving i form av aktuelle 
videreutdanninger. 


Fakta 


Virksomheten skal bidra til at personer med 
psykiske lidelser og avhengighet mestrer 
livet med den lidelsen de har. Tjenester gis i 
hovedsak til personer over 18 år. Ved årets 
slutt er det totalt 267 brukere i tjenesten, en 
økning på 68 fra året før. 


Psykisk helse og avhengighet gir følgende 
tjenester:  


 Individuelle behandlings samtaler 


 Gruppe behandling i depresjons 
mestring (KID kurs vår/høst) 


 Psykoterapeutisk gruppebehandling 
(kontinuerlig ukentlig gruppe med 
opptak hele året) 


 Rusbehandling. Individuelle samtaler og 
motiverende samtaler mot et liv uten rus 


 Forebyggende rusarbeid blant barn og 
unge 


 Boveiledning/helsehjelp i hjemmet/ 
hverdagsrehabilitering  


 Lavterskel tilbud for de i aktiv rus 
(ernæring, enkle sårskift og kliniske 
observasjoner) 


 Undervisning/veiledning til andre 
virksomheter/pårørende 


 Barneansvarlig i prosjekt.  


Mål og måloppnåelse 


Befolkningen i Nes har god helse og 
mestrer engen hverdag 


Vi startet opp lavterskel tilbud for personer i 
aktiv rus og rusforebyggende arbeid for 
ungdom/unge voksne, som begge er statlig 
finansierte prosjekter i perioden 2015-2017. 


Det er jobbet med å begrense antall 
individuelle vedtak og å gjennomføre flere 
gruppetilbud. 


Prosjektet med samhandlingskoordinator 
har fungert i tråd med prosjektplanen 
(prosjekt 2013-2016). Det er gjennomført 
brukerplankartlegging i samarbeid med 
KORUS Øst og en brukerundersøkelse som 
ga signaler om at det er behov for å utvikle 
bedre system for informasjon om tjenesten, 
innhold i tilbud og forventningsavklaring. 


Det er satset på kompetanseheving og flere 
ansatte har gjennomført videreutdanninger. 
Vi har deltatt i læringsnettverk om helhetlig 
pasientforløp i regi av KS. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 17 14 14 


Antall årsverk 15,5 13,5 12,8 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


3   


Det har vært høyt nærvær gjennom hele 
året og medarbeiderundersøkelsen viser at 
det er høy medarbeidertilfredshet i 
virksomheten, selv om gjennomsnittlig 
tilfredshet har gått 0,3 ned fra 2013. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,8 4,5 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


94,6 % 98 % 95 %  


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  8 495   8 402   7 790  


Budsjett  8 498   8 688   8 665  


 Avvik         3      286      875  


 


Det er et marginalt mindreforbruk på 3 000 
kroner, og totalt sett ingen avvik i forhold til 
budsjett. Flere prosjekter er statlig finansiert 
gjennom tilskuddsmidler. 
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Ergo- og 
fysioterapitjenesten 


Vi har utvidet hverdagsrehabiliterings-
tilbudet med gruppetilbud på Runnitunet i 
samarbeid med dagavdelingen. Balanse-
gruppetilbudet er utvidet med flere brukere 
og i samarbeid med Nes Eldresenter. 


Ett årsverk, fordelt på tre ansatte, har gitt 
ulike frisklivstilbud til 113 brukere. 


Det er satset på videreutdanninger i 
velferdsteknologi, rehabilitering og 
hverdagshabilitering.  


Fakta 


Virksomheten gir tjenester innen:  


 Ergoterapi 


 Fysioterapi  


 Lokalt hjelpemiddellager  


 Montering/service på trygghetsalarmer 


 Frisklivssentral 


 Hverdagsrehabilitering 


Sentrale oppgaver er rehabilitering, 
hverdagsrehabilitering, habilitering, 
frisklivsarbeid og forebygging. Brukerne er i 
alle aldersgrupper og har ulike 
funksjonsutfordringer. Virksomhetene har 
også koordineringsansvaret for 12,25 
avtalehjemler med privatpraktiserende 
fysioterapeuter.  


Nye påbegynte henvisninger i 2015: 


 Ergoterapi: 582 


 Fysioterapi:395 


Antall hjemmebesøk i 2015: 


 Ergoterapeut: 672 


 Fysioterapeut: 1186 


Mål og måloppnåelse 


Befolkningen i Nes har god helse og 
mestrer engen hverdag  


Hverdagsrehabiliteringstilbudet er utvidet 
med gruppetilbud på Runnitunet i 
samarbeid med dagavdelingen. 38 brukere 
fikk hverdagsrehabilitering høsten 2015. 
Balansegruppetilbudet er utvidet med flere 
brukere og i samarbeid med Nes 
Eldresenter. 


Frisklivstilbudet har bestått av individuelle 
helsesamtaler, testing/målinger, veiledet 
trening og treningsgrupper. Det er holdt 3 
kostholdskurs og 2 strukturkurs. Vi har 
deltatt i «SAMBA-prosjektet»; samhandling 


for bedre artrosebehandling, som 
organiseres fra Diakonhjemmet. Ett årsverk, 
fordelt på tre ansatte, har gitt ulike tilbud 
til 113 brukere. 


Det er satset på videreutdanninger i 
velferdsteknologi, rehabilitering og 
hverdagsrehabilitering. Kompetanse innen 
velferdsteknologi vil være en viktig ressurs i 
etableringen av velferdsteknologiske 
løsninger. Velferdsteknologi kan bidra til for 
at folk kan mestre å bo i eget hjem. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 26 24 18 


Antall årsverk 24,3 20,3 15,5 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


2   


Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet har 
økt med 0,2 og er i henhold til målsettingen. 
Nærværet har gått ned og består av både 
kort- og langtidsfravær, men ligger så vidt 
over målsettingen.  


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,3 4,5 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


94,2 % 92,3 % 92 %  


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  16 345   14 869   11 748  


Budsjett  16 955   15 338   11 785  


 Avvik       610      469        37  


 
Virksomheten har et mindreforbruk på 
610 000 kroner i forhold til budsjett. Dette 
skyldes blant annet at sykemeldinger bare 
delvis ble dekket med vikarer og at en 
stilling stod vakant en periode. Det er brukt 
noe mer enn forutsatt til ominnredning av 
lokaler. Fastlønnstilskudd til fysioterapeuter 
ble 235 000 kroner høyere enn budsjettert.  
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Nes legevakt 


Vi markerte 10 års jubileum med åpent hus 
10. april i legevaktens lokaler.  


Etter bemanningsøkningen på høsten er 
gjennomsnittlig svartid på telefon redusert 
med 34 sekunder, til snitt på 1,09 min. 
Dette er innenfor krav til svartid i ny 
akuttforskrift. 


Legevakta hadde ca 11 000 henvendelser i 
løpet av 2015. 


Fakta 


Nes legevakt ivaretar legeberedskapen i 
Nes kommune på hverdager fra kl. 15.30 til 
kl. 08.00 og på døgnbasis i helger og på 
helligdager. 


Legevaktens hovedoppgave er å gi 
befolkningen i Nes og andre som oppholder 
seg i kommunen, hjelp med helseproblemer 
som ikke kan vente til neste virkedag. 


Det gjøres sykebesøk til hjemmeboende 
pasienter og kommunens institusjoner ved 
behov utfra medisinskfaglig vurdering. 


Legevakten er rådgivende instans for 
medisinske problemstillinger fra ansatte i 
helsetjenesten i kommunen på kveld, natt 
og helg. 


Mål og måloppnåelse 


Nes er en god kommune å bo i, der 
innbyggerne opplever trivsel og 
trygghet, samt identitet og tilhørighet til 
eget nærmiljø 


Gi befolkningen trygghet ved å være en 
nær, tilgjengelig og kompetent legevakt 


Det er i løpet av året gjort nyansettelser av 
erfarne sykepleiere og kompetente vikarer 
som alle har fulgt oppsatt opplæringsplan 
for legevakten. 


Responstid er redusert og antall 
henvendelser ligger stabilt rundt 11 000. 


Nes er en kommune preget av 
engasjement, åpenhet og inkludering, 
med et lokaldemokrati basert på tillit og 
medvirkning 


Informasjon og dialog med publikum i 
forhold til legevaktens ansvar og funksjon  


10 års jubileum ble markert med åpent hus i 
legevaktens lokaler. Pasienter, lokale 


pasient- og brukerorganisasjoner, ansatte 
og kolleger var innom markeringen. 


Informasjon om Nes legevakt, samt noen 
medisinske råd er tilgjengelig på 
innbyggerportalen. 


Nes kommune spiller på lag med 
frivilligheten for å løse nødvendige 
samfunnsoppgaver 


Det ble søkt og mottatt midler til 
medisinskteknisk utstyr fra LHL Nes.  


Det er anskaffet nettbrett som er satt opp 
for kommunikasjon med AMK til bruk ved 
sykebesøk og utrykning fra legevakten. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 15 11 11 


Antall årsverk 5,4 4,8  4,8  


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


14     


Nes legevakt har over tid hatt høyt nærvær 
og jobber kontinuerlig med fokus på dette. 
Det er gjennomført 5 felles fagdager for 
sykepleiere/operatører med fokus på 
kompetanseheving, samt kollegasamhold. 
Resultatet i medarbeiderundersøkelsen 
viser høy grad av trivsel i personalgruppa, 
og gjennomsnittlig tilfredshet er økt. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,7 5,0 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


93,6 % 93,5 % > 92 %  


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  7 156   7 056   6 320  


Budsjett  7 144    6 804   6 632  


 Avvik        -12     -252       312  


Det er et marginalt merforbruk på 12 000 
kroner og totalt sett ingen avvik i forhold til 
budsjett. 
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NAV Nes 


Vi har arbeidet med mål om å øke 
deltakelsen i arbeidslivet for mottakere av 
sosialhjelp og benytte mulighetene som 
ligger i kvalifiseringsprogrammet.  


NAV Nes har deltatt i et prosjekt på 
videregående skoler for å forhindre frafall 
fra videregående opplæring. Prosjektet 
viser gode resultater og det arbeides for å 
videreføre prosjektet, som er et samarbeid 
med Akershus fylkeskommune og staten. 


Aktivitetsplikten for mottakere av økonomisk 
sosialhjelp ble vedtatt i 2015, men trer først 
i kraft i løpet av 2016. 


Fakta 


NAV Nes har totalt 29 årsverk, der den 
kommunale delen består av sosialtjenesten 
med 10 årsverk.  


Lov om sosiale tjenester i NAV regulerer 
både individuelle tjenester og generelle 
oppgaver som skal bedre levekårene for 
vanskeligstilte og bidra til sosial og 
økonomisk trygghet. Det betyr at den 
enkelte skal ha mulighet til å leve og bo 
selvstendig, fremme overgangen til arbeid, 
sosial inkludering og aktiv deltakelse i 
samfunnet. Loven skal også bidra til at 
utsatte barn og unge og deres familie får et 
helhetlig og samordnet tjenestetilbud.  


NAV Nes yter kommunale tjenester innenfor 
økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning, 
forvaltning, akutt bostedsløshet og 
Kvalifiseringsprogrammet (KVP).  


Antallet KVP-deltakere i 2015 var 20 
personer og antallet tjenestemottakere av 
økonomisk sosialhjelp var 386. Kontoret har 
54 tjenestemottakere på forvaltning. 


Mål og måloppnåelse 


Befolkningen i Nes har god helse og 
mestrer engen hverdag 


1) Økt deltakelse i arbeidslivet for mottakere 
av sosialhjelp 


Målet om økt deltakelse i arbeidslivet for 
mottakere av sosialhjelp, ble ikke nådd. 
Årsaken er dels en reduksjon i det statlige 
tiltaksbudsjettet og dels internt sykefravær. 
Sykefraværet svekket oppfølgingsarbeidet 
med å få sosialhjelpsmottakere ut i jobb 
eller aktivitet. 


2) Utnytte kvalifiseringsprogrammet 
maksimalt 


Målet om å utnytte kvalifiserings-
programmet maksimalt ble ikke nådd. Det 
skyldes dels internt sykefravær og dels en 
økning i brukere med sammensatte behov. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 10 10 10 


Antall årsverk 9,8 9,3 9,1 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


0   


Virksomheten har hatt et stort sykefravær i 
2015. Fraværet er ikke er arbeidsrelatert, 
men nødvendige tilretteleggingstiltak er 
iverksatt. Medarbeiderundersøkelsen viser 
at gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet 
har økt med 0,2. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,5 4,7 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


93,2 % 81,7 % 93,5 %  


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap 24 316  23 984  22 344  


Budsjett 24 321  22 523  21 437  


Avvik          5   -1 461      -907  


Det er et marginalt mindreforbruk på 5 000 
kroner og totalt sett ikke avvik i forhold til 
budsjett. Lønnsutgiftene har vært noe 
lavere enn forventet, spesielt fordi det er 
vanskelig å dekke sykefravær med vikarer. 
Det er utbetalt 0,8 millioner kroner mer enn 
budsjettert i kvalifiseringsstønad og det er 
utbetalt 0,5 millioner kroner mer enn 
forventet i sosialstønad. 
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Samfunnsutvikling og kultur  


Samfunnsutvikling og kultur består av plan- og næringsavdelingen, kommunal forvaltning, 
kommunalteknikk, bygg- og eiendom inkludert flyktningetjenesten og næringsvirksomhet, kultur 
og landbruk. Brann, redning og feiertjenester er utskilt i interkommunalt foretak; Øvre Romerike 
Brann og Redning (ØRB). 
 
 


 Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 
2014 


Regnskap 
2013 


Plan og næring  2 576   3 098   522   4 280   3 323  


Kommunal forvaltning  -42   1 774   1 816   2 182   2 756  


Kommunal teknikk  26 421   24 637   -1 784   22 157   21 532  


Bygg og eiendom  78 587   82 829   4 242   59 236   73 208  


Kultur  29 860   29 877   17   34 710   27 314  


Landbruk  4 062   3 952   -110   3 925   3 368  


Samfunnsutvikling og 
kultur 


 141 464   146 167   4 703   126 490   131 501  


 
 
 
Fokusområder i 2015: 


Hovedfokuset for kommunalområdet har 
vært å få ferdigstilt kommuneplanen. Dette 
lykkes vi med og kommuneplanens arealdel 
(unntatt områder med påhvilende 
innsigelser) ble vedtatt 30. juni. 


Videre har fokusområder har vært å påse at 
planer og prosjekter i Nes kommune 
utarbeides etter kommunens vedtatte 
plansystem, samt å implementere 
kommuneplanens samfunnsdel inn i 
organisasjonen. 


Det er etablert samarbeid med Esval 
Miljøpark KF om utvikling av området for å 
nå målene i kommuneplanens 
samfunnsdel. Videre er det jobbet med å få 
til et tettere samarbeid mellom forvaltningen 
og næringen, blant annet gjennom kultur, 
ved å arrangere festivaler og seminarer i 
nært samarbeid med Nes næringsråd. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kommunestyret vedtok å flytte 
virksomheten til Samferdsel og grønt og 
håndverksavdelingen til Bygg og eiendom 
fra dagens lokaler og leie nødvendige 
arealer. Det er avholdt dialogkonferanse 
hvor tilbydere ble bedt om å komme med 
innspill. Det er videre forhandlet – og det er 
oppnådd enighet – om leiekontrakt.  


Av bygg- og anleggsprosjekter har 
byggingen av svømmehall og tilrettelegging/ 
prosjektering av ny ungdomsskole i 
Vormsund hatt hovedfokus. 


Samfunnsutvikling og kultur har et samlet 
mindreforbruk på 4,7 millioner kroner. 
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Plan og næring 


Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 
(unntatt områder med påhvilende innsigelser).  


Registrering av kulturminner og 
kulturmiljøer startet sommeren 2015. 


I forbindelse med kommunereformen 
gjennomførte Nes kommune en kartlegging 
av status i egen kommune. 


Motordilla og Brød & Cirkus ble arrangert.  


Næringsfondet delte ut midler til blant annet 
Norway King Crab og krabbehotellet til 
Norway King Crab ble åpnet i august. 


Fakta 


Avdelingen består av tre planrådgivere, en 
næringsutvikler og en omdømmebygger 
kultur og næring. Planrådgiverne ivaretar 
overordnet kommuneplanlegging og 
planprosesser. Herunder også behandling 
av private forslag til reguleringsplaner. 
Planrådgiverne deltar i regionale 
planprosesser og avgir uttalelser, enten 
administrativ eller via kommunestyret, til 
regionale og nasjonale planer og endringer i 
tilhørende lovverk og forskrifter.  


Omdømmebygger kultur og næring skal 
fremme samhandlingen mellom kultur og 
næringsliv, spesielt på områder som 
gjennom nytenkning fremmer omdømme og 
renommé for Nes kommune som besøks-, 
næringslivs- og bokommune. Dette med 
sikte på å fremheve kommunen som en 
attraktiv samarbeidspartner innenfor de 
satsningsområdene som vil bli spesifisert i 
Nes kommunes strategiske næringsplan.  


Næringsutvikler skal være bindeleddet 
mellom kommunen og næringslivet, samt 
være et redskap for hele næringslivet i 
kommunen. Næringsutvikleren skal bidra til 
å utvikle kommunens fortrinn, kvaliteter og 
muligheter i regionen, og drive aktiv 
markedsføring av kommunen som et 
attraktivt sted å etablere næringsvirksomhet 
i nærheten av Oslo og Gardermoen. 


Mål og måloppnåelse 


Nes er en god kommune å bo i, der 
innbyggerne opplever trivsel og 
trygghet, samt identitet og tilhørighet til 
eget nærmiljø. 


I arbeidet med kommuneplanens arealdel  


og reguleringsplaner er det lagt føringer for 
opparbeidelse av gode bomiljø. Arbeid med 
kartlegging og verdsetting av friluftsområder 
er påbegynt. Arbeidet er med på å styrke 
innbyggernes bevissthet for egent nærmiljø 
og stedsidentitet.  


Nes har attraktive og utviklende 
oppvekstmiljøer. 


Igangsatt reguleringsarbeidet med 
Vormsund ungdomsskole og 
nærmiljøsenter. Igangsatt forarbeid for 
områderegulering Campus Nes. Avsatt 
arealer til ny barneskole på Oppaker i 
kommuneplanens arealdel.  


Nes er en kommune preget av 
engasjement, åpenhet og inkludering, 
med et lokaldemokrati basert på tillit og 
medvirkning. 


Planprosesser gjennomføres i henhold til 
plan- og bygningsloven. I planprosesser 
hvor er hensiktsmessig gjennomføres større 
medvirkningsprosesser. 


Nes kommune er en attraktiv og aktiv 
tilrettelegger for næringsetablering og 
næringsutvikling. 


Det har gjennom omdømmebygging kultur- 
og næring blitt gjennomført en rekke 
samarbeidsprosjekter mellom næringsliv, 
kommune og frivillighet med fokus på 
aktiviteter som styrker vårt omdømme som 
kultur- og næringslivskommune. 


Det ble avsatt nye næringsområder i 
kommuneplanens arealdel på Herbergåsen 
og Kulmoen.  


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 5 4 3 


Antall årsverk 5 4 3 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


0 0 0 


Avdeling ble omorganisert i løpet av 2015 
og består nå av planrådgivere, 
næringsutvikler og omdømmebygger kultur 
og næring. Avdelingen er direkte underlag 
kommunalsjef for Samfunnsutvikling og 
kultur og inngår i et større utvalg i 
medarbeiderundersøkelsen og i 
nærværsstatistikk. Det finnes derfor ikke 
resultat på medarbeidertilfredshet og 
nærvær for avdelingen isolert. 
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Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  2 576   4 280   3 323  


Budsjett  3 098   4 801   4 298  


 Avvik      522      521     975  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Det er et mindreforbruk på 522 000 kroner 
som i hovedsak skyldes mindre bruk av 
konsulenttjenester enn forutsatt i budsjettet  
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Kommunal forvaltning 


Vi har behandlet alle saker innenfor 
lovpålagte tidsfrister. 


Arbeidet med digitalisering av arkivet kom 
godt i gang, og det forventes ferdigstilt i 
løpet av 2016. 


Fakta 


Virksomheten består av byggesaks-, 
oppmålings- og geodatakontoret som 
saksbehandler og utfører oppgaver i 
medhold av plan- og bygningsloven, 
matrikkelloven og eierseksjonsloven. 


Vi har fokus på å effektivisere forvaltning og 
vedlikehold av kartdata og gi god service til 
innbyggere i kontakt med virksomheten. 


Mål og måloppnåelse 


Nes kommune er en framtidsrettet og 
aktiv samfunnsutvikler som har gode 
tjenestetilbud i takt med tiden 


Opprettholde og forbedre en god service og 
kontakt med landbruks- og 
skogbruksnæringen 


Gjennomføre digitalisering av arkivet for 
byggesaks- og oppmålingskontoret. 


Alle saker ble behandlet innenfor lovpålagte 
tidsfrister. 


Digitalisering av arkivet er godt i gang, og 
forventes ferdig i løpet av 2016.  


Ny web-versjon av GISline kom ikke på 
plass, men det kan se ut som den kommer 
innen utgangen av 2016. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 9 10 10 


Antall årsverk 9,0 10,0 10,0 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


0   


Målsettingen om nærvær på 93 % er 
oppnådd og nærværet har økt. Det er høy 
medarbeidertilfredshet i virksomheten. 
Gjennomsnittlig tilfredshet har økt med 0,3 
og ligger over kommunens målsetting. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,5 4,8 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


89,7 % 94,3 % 93 %  


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  -42   2 182   2 756  


Budsjett  1 774   2 416   2 252  


 Avvik    1 816       234     -504  


 
Virksomheten har et mindreforbruk på 1,8 
millioner kroner i forhold til budsjett. 


Det har vært stor etterspørsel etter 
eiendomsopplysninger og situasjonskart, og 
derfor noe høyere inntekter enn forventet i 
budsjettet. 


«Mindreforbruket» på selvkostområdene 
skyldes at byggesaksfondet tidligere var 
delt med spredt avløp. Dette området har 
nå eget fond. Oppmåling fikk et godt 
resultat i 2015 og dekte inn sitt 
«negativefond». I budsjettet var det lagt opp 
til at området ville gå med underskudd.  


 


Selvkostfond IB 
Avsetning 


/ bruk 
UB 


Byggesak 2 140 -1 037 1 103 


Oppmåling -230 468 238 
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Kommunal teknikk 


Økt vedlikehold av kommunale veger har 
gitt positive resultater som blant annet 
bedre topp-dekker med mindre trafikkstøy.  


Optimalisering av leveranse og vannkvalitet 
til kommunens innbyggere, fortsatte i 2015 


Flere ansatte i virksomheten har fått 
saksbehandlingskompetanse og vi 
behandlet alle søknader innen fristene. 


Fakta 


Virksomheten omfatter områdene 
samferdsel, grønt, eiendomsskattekontor og 
selvkostområdene vann, avløp, septik, 
spredt avløp og feiing.  


Vi benytter digitale verktøy i 
vannmåleravlesning, prosjektoppfølging, 
varsling og beredskap. 


Vi har en lærlingeplass innen 
anleggsgartnerfaget.  


Mål og måloppnåelse 


Nes er en god kommune å bo i, der 
innbyggerne opplever trivsel og 
trygghet, samt identitet og tilhørighet til 
eget nærmiljø. 


Økt vedlikehold av kommunale veger har 
gitt positive resultater som blant annet 
bedre topp-dekker med mindre trafikkstøy.  


Vi benytter digitaleUMS meldinger med 
informasjon til innbyggerne i forbindelse 
med vannlekkasjer, prosjekterog øvrig 
generellinformasjon.  


Arbeidet med optimalisering av leveranse- 
og vannkvalitet til kommunens innbyggere, 
fortsatte i 2015. 


Investeringsprosjektet Årnes avløp gikk i 
følge planen, forventes ferdig medio 2016. 


Nes kommune spiller på lag med 
frivilligheten for å løse nødvendige 
samfunnsoppgaver 


Partnerskapsavtale med Nes Hagelag ble 
videreført, og samarbeid med Hvam 
videregående skole med hensyn til 
utplasseringer har vært en suksess. Vi har 
hatt et godt samarbeid med NAV om to 
tiltaksplasser gjennom året som gikk. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 25 24 24 


Antall årsverk 25 24 24 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


0   


Det er et høyt nærvær i virksomheten som 
ligger over målsettingen om 93 % nærvær. 
Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet har 
gått ned 0,1 og ligger under målsettingen. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,3 4,2 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


97,9 % 97,0 % 93 %  


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  26 421   22 157   21 532  


Budsjett  24 637   20 947   21 649  


 Avvik   -1 784   -1 210     117  


 
Virksomheten har totalt et merforbruk på 1,8 
millioner kroner i forhold til budsjett.  


Samferdsel har hatt noe høyere 
personalutgifter enn antatt i budsjettet. 
Merforbruket til sommer- og vintervedlike-
hold og beredskapsavtaler snøbrøyting er 
300 000 kroner. I regnskapet er det belastet 
utgifter på ca. 500 000 kroner i forbindelse 
med en forsikringssak hvor utgiftene vil bli 
refundert og inntektsført i 2016. Utgiftene til 
ØRB brann ble 135 000 kroner høyere enn 
budsjettert.  


«Merforbruket» på selvkost skyldes i 
hovedsak at spredt avløp ble skilt ut som 
eget område og har avsatt ca 1 million på 
eget selvkostfond (hadde tidligere fond 
sammen med byggesak).  


 


Selvkostfond IB
Avsetning 


/ bruk
UB


Avløp         1 528           1 313            2 841 


Vann         3 213             -814            2 399 


Septikk           -439                 71              -368 


Spredt avløp                -             1 056            1 056 


Feiing           -657             -178              -835 
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Bygg og eiendom 


Vi har tatt i mot 36 flyktninger, inkludert 6 på 
familiegjenforening. 83 % av deltakerne 
som avsluttet introduksjonsprogrammet gikk 
direkte ut i arbeid/utdanning. 


Renholdsavdelingen har høsten 2015 tatt i 
bruk iPad med renholdsprogrammet Clean 
Pilot fra Datec. Renholdsplanene kan 
endres og distribueres på en enkel måte. 


Bygging av svømmehall ved Neshallen ble 
påbegynt, med første spadetak av ordfører. 


Det ble solgt 2 næringstomter på 
Herbergåsen. Det arbeides videre med 
oppgradering av området. 


Fakta 


Bygg og eiendom består av områdene 
renhold- og vaskeri, drift- og 
vaktmestertjenesten, bolig- og økonomisk 
rådgivning, flyktningkontor og boliger for 
mindreårige flyktninger, i tillegg har 
virksomheten tilrettelagt arbeidsplass med 
en medarbeider. 


Vi skal bidra til at eiendommene og 
bygningsmassen til en hver tid er tilpasset 
kommunens primæroppgaver og til å gi 
brukerne gode rammevilkår og effektive 
bygg til lavest mulig kostnad over tid.  


Vi fokuserer på reduksjon i klimagassutslipp 
ved å erstatte resterende oljebrennere med 
varmepumper. 


Vi tilrettelegger introduksjonsprogram ved 
bosetting av flyktninger og jobber for å 
styrke flyktningenes mulighet for deltakelse 
i yrkes- og samfunnslivet, og deres 
økonomiske selvstendighet. 


Gjennom helhetlig bistand og informasjon til 
vanskeligstilte på boligmarkedet skal 
boligkontoret medvirke til at alle innbyggere 
i Nes skal kunne bo trygt og godt og bidra til 
at brukerne i større grad mestrer egen 
hverdag gjennom hjelp til selvhjelp. 


Mål og måloppnåelse 


Nes er en god kommune å bo i, der 
innbyggerne opplever trivsel og 
trygghet, samt identitet og tilhørighet til 
eget nærmiljø 


Arbeidet med bygging av svømmehall ved 
Neshallen har startet.. Anlegget skal etter 


planen stå ferdig til skolestart i 2017. 


Det ble foretatt betydelige utbedringer på 
NBSS i forbindelse med at opprettelse av 
Leirvegen bosenter. Bofellesskap 
Gjerderudvegen 10 ble ferdigstilt. 


Det ble planlagt og prosjektert for utskifting 
av resterende oljebrennere de neste årene. 


Det ble gjennomført betydelig 
vedlikeholdsarbeider i 2015.  


Innleie av nye arealer til virksomhetene på 
Familiens hus ble langt på vei fullført. 


Nes har attraktive og utviklende 
oppvekstmiljøer 


Det er jobbet videre med tilrettelegging/ 
prosjektering av ny ungdomsskole på 
Vormsund. Endring av hvilke arealer som 
skal avsettes, samt usikkerhet rundt 
grunnforholdene har ført til utvidede og 
omstendelige undersøkelser. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 79 62 61 


Antall årsverk 68,8 57,0 56,7 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


20   


Økningen i ansatte/årsverk fra 2014 til 2015 
skyldes overføringen av bofellesskap for 
enslige mindreårige flyktninger fra 
Familiens hus.  


Målsettingen om nærvær på 90 % ble ikke 
oppnådd, selv om utviklingen er i riktig 
retning. Det er lite korttidsfravær, men 
uendret langtidsfravær. Langtidsfravær 
finnes fortrinnsvis i avdelingene for 
håndverkere, drift, renhold og bofellesskap 
er hovedsakelig ikke arbeidsrelatert.  


Gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet 
ligger stabilt høyt på 4,7, som er 0,2 over 
kommunens målsetting. 


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,7 4,7 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


86,6 % 88,7 % 90 %  
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Økonomi 
 2015 2014 2013 


Regnskap  78 587   59 236   73 208  


Budsjett  82 829   73 174   78 631  


 Avvik    4 242  13 938    5 423  


 
Virksomheten har et mindreforbruk på 4,2 
millioner kroner i forhold til budsjett. 
Flyktninger kommer raskere ut av 
introduksjonsprogrammet enn normert tid. 
Dette gir 1,1 millioner kroner i mindreutgifter.  


 
 
Det er et mindreforbruk på 800 000 kroner 
på grunn av vakante stillinger i 
bofellesskapene for mindreårige flyktninger. 
Boligavdelingen har et mindreforbruk på 
500 000 kroner, som kan henføres høyere 
leieinntekter enn forutsatt i budsjettet. Det er 
et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner 
grunnet lave energiutgifter og vakante 
stillinger. Vedlikeholdsutgiftene til 
næringsvirksomheten er 300 000 kroner 
lavere enn budsjett. 
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Kultur 


Vi etablerte en ny møteplass for eldre i 
grendehuset påAuli. Møteplassen holder 
åpent hver onsdag fra kl. 11.00 -14.00. Her 
kan man ta en kaffe, slå av en prat, lese 
aviser eller slå et slag biljard.  


Biblioteket gjennomførte over 100 ulike 
arrangementer i tillegg til utlånstjenesten. 


Tidenes første stolpejakt ble arrangert i 
samhandling med frivilligheten og ble en stor 
suksess med 1107 deltakere.  


Kulturhuset gjennomførte i samhandling med 
næringslivet og handelsstanden 
arrangementer som Brød & Cirkus, Trend, 
Snaxville Revue og Motordilla.  


Fakta 


Virksomheten består av kulturtjenestene; 
idrett og friluft, forebygging og fritid herunder 
frivilligsentral, fritidsklubber, eldresenter, 
dagsenter mfl, bibliotek, kulturskole, 
kulturhus og kino.  


Vi legger til rette for kulturelle aktiviteter og 
tjenester til befolkningen i kommunen, samt 
forestår administrering av drift og oppfølging 
av Nes-samlinger.  


Vi har blant annet ansvar for tildeling av 
spillemidler, tilskudd til lag og foreninger, 
tilskudd til livs- og trossamfunn, utleie av 
idrettsanlegg med mer. 


Forebygging og fritid tilbyr tjenester som 
eldresenter, FRAM, fritidsklubber, 
frivilligsentral, Oasen, tildeling av 
ledsagerbevis og feltarbeidertjenesten 


 


 Ant. besøkende/brukere 


Nes bibliotek  74 543 besøkende/ 
72 335 utlån 


Eldresenter  15 500 besøkende 


Kulturskolen  330 elever 


Nes kulturhus  11 708 solgte billetter/ 
37 000 besøkende u/billett 


Årnes kino   35 863 solgte billetter 
 


 
 
 


Mål og måloppnåelse 


Nes er en god kommune å bo i, der 
innbyggerne opplever trivsel og trygghet, 
samt identitet og tilhørighet til eget 
nærmiljø. 


 Lavterskeltilbud gjennom Oasen ved 
Gamle Årnes skole for rus/ psykiatri,  


 Daglig tilbud til unge i Nes gjennom 
FRAM. FRAM har som mål å forebygge 
rusbruk og øke livskvaliteten og 
selvfølelsen hos unge i Nes. 


 Biblioteket har i tillegg til ordinær 
utlånstjeneste avholdt en rekke 
arrangementer i samhandling med 
forlag, forfattere og næringsliv. 
Eksempelvis valgdebatten 2015, 
folkemøte om utvikling av Nes mot 2030, 
bokdykk samt ulike foredrag. 
 


Nes kommune spiller på lag med 
frivilligheten for å løse nødvendige 
samfunnsoppgaver 


Virksomheten driver utstrakt samhandling 
med frivillige lag og organisasjoner til det 
beste for kommunens innbyggere i alle 
aldre. Virksomheten forvalter ulike 
tilskuddsordninger og mange av 
partnerskapsavtalene med frivillige lag og 
foreninger inngås med kultur. 


Kulturhuset har i tillegg til egenproduksjoner 
som «Jul i gamledager» hatt store 
vellykkede arrangementer i samarbeid med 
næringsliv og frivilligheten som Brød & 
Cirkus, Trend, Snaxville Revue og 
Motordilla. 


Samarbeidsprosjektet stolpejakten som 
pågikk fra 10. mai til 15. oktober ble svært 
vellykket. Stolpejakten er et gratis fysisk 
lavterskeltilbud der en kan være med å finne 
stolper som er plassert ut på ulike steder. 


Frivilligsentralen arrangerer «Nyttekafe» 
annenhver tirsdag. Nyttekafe er et tilbud for 
de som ønsker å lære bedre norsk, men 
som også arrangerer turer og andre 
aktiviteter. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 70 72 72 


Antall årsverk 33,2 30,4 32,1 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


31   
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Ansatte og årsverk er inkludert engasjementer.  


Målsettingen om nærvær på 95 % er 
oppnådd og nærværet er stabilt. Det er høy 
gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet i 
virksomheten. Selv om gjennomsnittet er 
redusert med 0,2 ligger det fortsatt over 
kommunens målsetting.  


Medarbeidertilfredshet: 


2013 2015 Mål Utvikling 


4,8 4,6 4,5  


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


96,7 % 96,2 % 95 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Økonomi 


 2015 2014 2013 


Regnskap  29 860   34 710   27 314  


Budsjett  29 877   30 457   27 477  


 Avvik        17   -4 253  163  


 
Det er et marginalt mindreforbruk på 17 000 
kroner og totalt sett ikke avvik fra budsjett. 


Vi har utbetalt driftstilskudd til frivillige 
organisasjoner innen idrett og friluft på totalt 
3,3 millioner kroner. I tillegg ble det utbetalt 
4,4 millioner kroner i kommunal andel 
spillemidler til 8 idrettslag og 11 anlegg. 
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Landbruk 


Vi har videreutviklet et positivt samarbeid 
med Innovasjon Norge og Nes næringsråd 
og vært aktive i utviklingen av 
landbruksrelaterte tilleggsnæringer. 


Det er etablert en beredskapsplan til 
anvendelse ved sykdom/kriser i landbruket 


Vi har arrangert dreneringsseminar og kurs 
om skogbruksplan, og informasjonskvelder 
om tilskuddssøknader. 


Fakta 


Landbruk ble egen virksomhet i 2015 og har 
som hovedoppgave å saksbehandle 
lovpålagte forvaltnings-oppgaver i medhold 
av Skogbruksloven, Jordloven, 
Konsesjonsloven, Utmarks- og 
viltforvaltning m.v. 


Vi gjennomfører forvaltning og kontroll av 
økonomiske virkemidler i jord- og skogbruk, 
herunder produksjonstilskudd, avløsning 
ved ferie og fritid, avløsning ved sykdom, 
tidligpensjon til jordbrukere, regionalt 
miljøprogram, drenering av jordbruksjord, 
spesielle miljøtiltak i jordbruket, økologisk 
landbruk, nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket. 


Virksomheten bidrar også i 
arealforvaltningssaker og kommunale 
prosesser, samt spørsmål vedrørende miljø 
og friluftsliv. I tillegg driver virksomheten 
ajourføring av Landbruksregisteret og 
karttjenestene, samt informasjonsarbeid 
rettet mot landbruksnæringen.. 


Mål og måloppnåelse 


Nes kommune er en attraktiv og aktiv 
tilrettelegger for næringsetablering og 
næringsutvikling 


Vi har fokusert på identitet og tilhørighet 
ved behandling av søknader om BU-midler. 


Vi har videreutviklet et positivt samarbeid 
med Innovasjon Norge og Nes næringsråd 
og vært aktive i utviklingen av 
landbruksrelaterte tilleggsnæringer 


Det er etablert en beredskapsplan til 
anvendelse ved sykdom/kriser i landbruket. 


Vi har aktivt sørget for informasjon til jord- 
og skogbrukere gjennom utsendelse pr 
SMS og epost. Det er arrangert 


dreneringsseminar og kurs om 
skogbruksplan, samt informasjonskvelder 
om tilskuddssøknader. 


Vi har deltatt på seminarer og «drop in» 
kvelder innen Regionalt miljøprogram, 
andre statlige satsninger og i 
kompetansemiljøet i og rundt Grønt 
fagsenter. 


Medarbeidere 


  2015 2014 2013 


Antall ansatte 5 5 5 


Antall årsverk 5 5 5 


Antall ansatte i 
deltidsstillinger 


0   


Landbruk har hatt arbeidsmiljøutfordringer 
og underveis i prosessen har sykefraværet 
vært høyt, men det har normalisert seg i 
løpet av året. Virksomheten deltok ikke i 
medarbeiderundersøkelsen i 2015. Dette 
fordi virksomheten fulgte eget 
oppfølgingsopplegg av arbeidsmiljø 
utfordringene, og var ikke egen virksomhet 
ved forrige undersøkelse i 2013. 


Nærvær: 


2014 2015 Mål Utvikling 


91,4 % 88,2 % 95 %  


Økonomi 
 2015 2014 2013 


Regnskap  4 062   3 925   3 368  


Budsjett  3 952   3 893   3 629  


 Avvik      -110      -32      261  


 
Det er totalt et merforbruk på 110 000 
kroner. Dette skyldes høyere lønnsutgifter 
enn forutsatt, til tross for vakanse i en 
stilling. Landbrukskontoret hatt utfordringer i 
arbeidsmiljøet, og har i den sammenheng 
hatt ekstra kostnader til bruk av konsulent. 
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Regnskapsresultat 


Nes kommunes regnskap for 2015 viser et 
netto driftsresultat «overskudd» på 41,4 
millioner eller 3,2 % av driftsinntektene. Dette 
er innenfor fylkesmannens anbefalinger om 3 til 
5 %. Kommunens regnskapsmessig 
mindreforbruk er 39,7 millioner kroner. 


 
Driftsinntektene er 25,2 millioner kroner 
høyere enn revidert budsjett.  


Skatteinntekter inkludert naturressursskatt 
og konsesjonsavgifter endte samlet 12,0 
millioner kroner over forventningene i revidert 
budsjett 2015. 


Salgs- og leieinntekter er 3,2 millioner høyere 
enn stipulert i revidert budsjett 2015; 2,3 
millioner skyldes årsavgifter og salgsinntekter 
fra vann, avløp, renovasjon og 
kommunalforvaltning samt konsesjonsavgift. 
Mesteparten av dette inngår i 
selvkostregnskapet. For øvrig har kommunen 
mottatt 0,9 millioner mer i husleieinntekter og 
andre salgsinntekter enn forventet. I hovedsak 
fra kino og kulturhuset. 


Overføringer med krav til motytelse, 
herunder refusjonsordninger; sykepenger, 
statlige tilskudd, overføringer fra andre 
kommuner med mer er samlet 5,2 millioner 
kroner over revidert budsjett. Kommunen har 
hatt merinntekter utover budsjett på 4,2 
millioner forbundet med barn fra andre 
kommuner som har hatt barnehage- og 
skoleplass i Nes. Øvrige merinntekter på 1,0 
million, fordeler seg jevnt over hele 
organisasjonen. 


Andre statlige overføringer er 4,0 millioner 
høyere enn revidert budsjett. Kommunen har 
mottatt 3,7 millioner mer i generelt statstilskudd 
vedrørende flyktninger enn forutsatt i 
budsjettet. 


Driftsutgiftene er 20,9 lavere enn revidert 
budsjett 


Lønnsutgiftene er 17,0 millioner kroner lavere 
enn revidert budsjett for 2015. Fastlønn har et 
samlet mindreforbruk på kroner 11,7 millioner. 
Restbeløp lønnsreserve fastlønn ligger 6,0 
millioner over forventningen, og besparelser i 
form av vakanser utgjør 5,7 millioner. 
Variabellønn for kommunen ligger 5,9 millioner 
under revidert budsjett.  
Kommunalområde oppvekst og utdanning har 
mindreforbruk på henholdsvis fast og 
variabellønn på 2,7 og 1,8 millioner kroner. 
Helse og velferd har tilsvarende mindreforbruk 
fast og variabellønn 3,0 og 0,1 millioner. 
 


 


Samfunnsutvikling og kultur har mindreforbruk 
på fast og variabellønn på 0,5 og 3,1 millioner. 


Sosiale utgifter viser et mindreforbruk mot 
revidert budsjett på 22,0 mill. Nettokostnad 
pensjoner ble 14,0 millioner lavere enn lagt til 
grunn i revidert budsjett, og sosiale utgifter 
avsatt til ubenyttet lønnsreserve utgjør 4,7 
millioner. De resterende 3,3 millionene i 
besparelser i forhold til revidert budsjett 
fordeler seg jevnt utover virksomhetene og 
kommunalområdene. 


Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunal tjenesteproduksjon viser et 
merforbruk målt mot revidert budsjett på 2,9 
millioner. Kommunalområder for selvkost har et 
merforbruk på 3,4 millioner. Dette inngår i 
selvkostregnskapet og påvirker ikke 
regnskapsresultatet totalt. Kultur har et 
merforbruk, som må settes i sammenheng med 
tilsvarende merinntekter. Tilsvarende har 
familiens hus merutgifter i denne kategorien 
som må sees i sammenheng med vesentlige 
besparelser på lønn i virksomheten. 


Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
kommunal tjenesteproduksjon endte 15,2 
millioner over revidert budsjett. En 
aktivitetsøkning i barnehagene medførte en 
økning av kostnadene på 4,5 millioner. I tillegg 
medførte en praksisendring på telling av barn 
at utgiftene økte med 3,5 millioner. Familiens 
hus hadde et merforbruk på 5,0 millioner. 
Bakgrunnen er høyere antall 
omsorgsovertagelser og tidligere 
virkningstidspunkt enn det som er lagt til grunn 
i budsjettforutsetningene. 


Avskrivingene på selvkostområdene er 1 
million kroner høyere enn stipulert, men dette 
har ingen resultateffekt siden det inntektsføres i 
sin helhet etter eksterne 
finansieringstransaksjoner (motpost 
avskrivninger). 


Finansinntektene har en inntektssvikt på 
omtrent 5,8 millioner kroner sett opp i mot 
revidert budsjett. Bakgrunnen er fallende 
innskuddsrente og dårligere avkastning på 
kommunens aktiva.  


Finansutgiftene er 2,5 millioner lavere enn 
revidert budsjett. Netto låneopptak gjennom 
året samt at renten på kommunens lån 
reagerer langsommere enn den generelle 
pengemarkedsrenten er årsaken til at 
finansutgiftene ikke har reagert i takt med 
finansinntektene og er enda lavere. 
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Investeringer 


I 2015 har vi investert i overkant av 110 
millioner kroner i anleggsmidler, drøye 3 
millioner mer en budsjettert.  
 
Investeringer på VAR har et merforbruk på 
litt under 2 millioner kroner.  Det kan 
henføres til utvidelse av Årnes avløp. 
Prosjektet er i oppstartsfasen, estimert 
totalkostnad er 24 millioner kroner.  
Forventes avsluttet sommeren 2016. 
 


Samlet merforbruk kommunale veger 
(samferdsel) er 4,8 millioner kroner.  Dette 
inkluderer utgiftsføring av utestående 
fordring i forbindelse med Årnes 
gatebruksplan på 2,3 millioner kroner. 
 


Bygg og eiendom har et mindre forbruk på 
omtrent 1 millioner kroner som kan 
henføres ferdigstilles av Gjerderuvegen 
bofellesskap. 
 
Investeringer til IKT inkludert 
velferdsteknologi er 2,3 millioner under 
forventningen ii budsjetter.  Det har vært 
utfordrende å få utsyr levert fra leverandør. 
 
Det er overført 3,6 millioner kroner til 
investeringer i kirkebygg. 
 
Investeringsregnskapet er gjort opp i 
balanse.  Ved utgangen av året er det drøye 
31 millioner kroner i ubrukte lånemidler til 
investeringsformål. 
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Regnskapsskjema 1A - 


Driftsregnskapet
Regnskap 


2015


Regulert budsjett 


2015


Opprinnelig 


budsjett 2015 Regnskap 2014


Frie disponible inntekter


Skatt på inntekt og formue -443 864         -433 400                 -443 400            -411 835          


Ordinært rammetilskudd -499 832         -500 011                 -496 836            -497 707          


Skatt på eiendom -18 762           -18 248                   -18 248              -17 400           


Andre direkte/indirekte skatter -3 793             -2 750                     -2 750                -3 756             


Andre generelle statstilskudd -32 032           -28 052                   -28 417              -32 162           


Sum frie disponible inntekter -998 283     -982 461             -989 651         -962 860      


Netto finansinntekter/-utgifter


Renteinntekter og utbytte -7 119             -13 330                   -13 330              -11 558           


Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 16 149            18 163                    20 163               18 505            


Avdrag på lån 47 422            47 926                    47 926               44 008            


Sum netto finansinntekter/-utgifter 56 452         52 759                 54 759            50 954         


Netto avsetninger


Til ubundne avsetninger 15 183            15 312                    6 514                 37 708            


Til bundne avsetninger 8 644              7 418                      844                    7 518              


Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -                     -                             -                        -24 337           


Bruk av ubundne avsetninger -14 408           -15 295                   -8 502                -6 829             


Bruk av bundne avsetninger -7 698             -7 673                     -4 460                -20 531           


Sum netto avsetninger 1 720           -238                     -5 604             -6 472          


Til fordeling drift -940 111     -929 940             -940 496         -918 378      


Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 900 414          900 414                  924 644             918 378           


Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -39 697        -29 526                -15 852           -                    
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Nes Kommune


Regnskapskjema 1B  - 


Driftsregnskapet
Regnskap 


2015


Regulert budsjett 


2015


Opprinnelig 


budsjett 2015


Regnskap 


2014


Til fordeling drift fra budsjettskjema 1A. 900 414      929 940               924 644               918 378      


Virksomhet tekst


Rådmannensstab 9 380             9 733                      11 347                     12 929           


Fellesposter Skole 20 769           23 296                     28 310                     21 038           


Fellesposter Helse 786                1 385                      3 412                      1 459             


Strategi og utvikling 4 754             4 749                      -                             5 349             


Plan og næring 3 442             3 964                      5 711                      4 280             


Nes kirkelige fellesråd 9 308             8 962                      8 878                      9 139             


Tilskuddsordninger 2 704             2 726                      2 726                      2 646             


Politisk styring 6 990             7 046                      7 078                      6 514             


Personal og organisasjon 44 519           44 830                     44 930                     43 147           


Økonomiavdelingen 8 418             9 072                      9 220                      8 215             


Fellesposter -15 859          8 793                      6 084                      -20 619          


Auli barneskole 14 950           15 014                     14 530                     15 170           


Østgård skole 8 072             7 997                      7 877                      7 709             


Fjellfoten skole 10 434           10 699                     10 480                     10 397           


Framtun skole 9 246             9 498                      9 336                      9 265             


Fenstad skole 11 913           12 118                     11 619                     11 424           


Neskollen skole 31 229           30 723                     29 242                     30 754           


Årnes skole 18 190           18 337                     17 695                     17 274           


Skogbygda skole 14 025           14 669                     14 252                     13 872           


Pedagogisk tjeneste 11 250           11 811                     11 686                     11 670           


Runni ungdomsskole 37 884           37 605                     36 149                     34 873           


Vormsund ungdomsskole 22 683           22 179                     21 712                     23 076           


Barnehage 138 640          132 310                   132 139                   143 749          


Familiens Hus 53 408           49 311                     54 411                     57 098           


Kommuneoverlegen 11 592           11 097                     11 512                     10 473           


Psykiatri og rus 9 302             9 304                      8 387                      7 351             


Fysio- og ergoterapi 16 449           17 059                     16 840                     14 817           


Legevakta 7 146             7 135                      7 171                      7 098             


Tildelingsenheten 22 846           22 708                     22 621                     47 936           


Institusjonstjenesten 92 297           91 021                     91 798                     105 774          


Miljøarbeidertjenesten 56 845           60 060                     61 185                     59 921           


NAV - Nes 24 311           24 318                     24 470                     24 307           


Hjemmetjenesten 90 044           93 946                     94 836                     85 393           


Kommunal teknikk 25 536           24 572                     23 474                     22 677           


Kommunal teknikk - selvkost -640               -401                        882                         5 731             


Kommunal forvaltning 1 172             1 352                      1 260                      1 546             


Kommunal forvaltning - selvkost -358               1 278                      1 529                      609                


Landbruk 4 018             3 908                      3 910                      3 979             


Bygg- og eiendom 79 100           83 137                     84 244                     74 367           


Kultur 35 616           35 632                     35 906                     34 587           


Skatt og Rammetilskudd -51 771          -53 013                    -64 205                    -68 359          


Finansinntekter og finans.transaksjoner -225               -                             -                             -256               


SUM fordelt til drift 900 414      929 940               924 644               918 378      
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Regnskapsskjema 2A - 


Investeringregnskapet Regnskap 2015


Regulert 


budsjett 2015


Opprinnelig 


budsjett 2015 Regnskap 2014


FINANSIERINGSBEHOV


Investeringer i anleggsmidler 110 286            107 164             92 200                101 675            


Utlån og forskutteringer 25 708              32 245               32 000                13 906              


Avdrag på lån 23 044              24 493               9 000                  14 173              


Avsetninger 6 271               6 216                 -                         7 714               


Årets finansieringsbehov 165 310        170 118          133 200           137 467        


FINANSIERING


Finansiert slik:


Bruk av lånemidler -95 855             -103 520            -75 200               -86 819             


Inntekter fra salg av anleggsmidler -6 651              -6 575                -                         -5 700              


Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -51 254             -48 507              -36 400               -34 887             


Andre inntekter -129                 -118                   -                         -                      


Sum ekstern finansiering -153 889       -158 720         -111 600         -127 406       
 


Bruk av avsetninger -11 421             -11 398              -21 600               -10 061             


Sum finansiering -165 310       -170 118         -133 200         -137 467       


Udekket/udisponert -                      -                       -                        -                      
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Nes Kommune


Regnskapsskjema 2B - Investeringsprosjekter
Regnskap 2015


Regulert budsjett 


2015


Opprinnelig budsjett 


2015 Regnskap 2014


Investering i anleggsmidler fra skjema 2A 110 286        107 164                92 200                  101 675        


Prosjekt tekst


Nærmiljøtiltak -                      -                              -                              7                      


Digitalisering av kinosalene 7                      15                            -                              16                    


Utvidelse avløp Årnes 5 292               3 000                       -                              152                  


Fjellf.RA - dr.kontr. system pump.(756) -                      -                              -                              -158                 


Fjellf.RA - maskinprosess (756) 1 000               1 438                       -                              -851                 


Fjellf.RA - bygn.messige arb. (756) -                      -                              -                              1 401               


Fjellf.RA - elektrotekn.arb. (756) -                      -                              -                              -78                   


Fjellf.RA - VVS tekn. arb. (756) -                      -                              -                              -5                     


Fjellf.RA - rådgiver (756) -                      -                              -                              372                  


Gang-/sykkelvei - Hvamsmoen 2 039               2 000                       -                              1 318               


Utvidelse Ingeborgrud kirkegård 2 944               2 944                       1 800                       -                      


Sanering Hesteskoen/Runnisvingen - avløp -                      -                              -                              2 790               


Energi økonomisering 765                  765                          -                              462                  


Utvidelse Udnes kirkegård -                      -                              -                              854                  


Bystranda 15                    15                            -                              338                  


Maskiner/utstyr renhold -                      -                              -                              496                  


Bofellesskap 13 791              14 500                     13 000                     18 980              


Inventar og utstyr helse og velferd 18                    -                              -                              1 407               


Sikkerhetstiltak NAV -                      -                              -                              11                    


Gjerderudvegen 9 -                      -                              -                              26                    


Søstersletta -                      -                              -                              454                  


Landbrukskontoret -                      -                              -                              17                    


Prosjektere bofellesskap NBSS og tilpasse NSH for demensbruk -                      -                              -                              646                  


Nye skoler 1 702               2 000                       10 000                     1 302               


Fenstad og Skogbygda -nye pavlijonger -                      -                              -                              17                    


Ombygging Runnitunet -                      -                              -                              298                  


Kontorer Familiens hus og teknisk -                      -                              -                              652                  


Follow me - printere -                      -                              -                              547                  


IKT-investeringer 2014 -                      -                              -                              1 149               


IKT. investeringer skole og barnehager 2014 -                      -                              -                              3 502               


Uteanlegg skoler og barnehager 2014 -                      -                              -                              223                  


Prosjektere døgnbemannet bolig rusavhengige -                      -                              -                              -0                     


Svanfoss sluser -                      -                              -                              158                  


Maskiner og utstyr kirken 2014 -                      -                              -                              590                  


Kirkebygg 2014 -                      -                              -                              720                  


Enøk-tiltak - kirke 2014 -                      -                              -                              200                  


Kommunale veier 2014 59                    -                              -                              7 473               


Kommunale veier 2014 - Udnesvegen opprustning 101                  -                              -                              1 972               


Kommunale veier 2014 - Jellumvegen opprustning -                      -                              -                              1 641               


Gang-sykelveger 2014 98                    -                              -                              3 272               


Veilystilpasninge 3 222               4 000                       4 000                       4 009               


Kjøp av bruktbil -                      -                              -                              190                  


Rehabilitering kommunale bygg 2014 -                      -                              -                              5 443               


Rehabilitering utleieboliger 2014 71                    -                              -                              3 767               


Kjøp av utleieboliger 2014 -                      -                              -                              2 658               


Svømmehall 13 152              12 000                     -                              5 000               


Rehabilitering Runnitunnet -                      -                              -                              1 208               


Universell utforming kommunale bygg 2014 -                      -                              -                              1 005               


Oppfølging klima- og energiplan -                      159                          3 000                       72                    


Inneklima -                      500                          500                          791                  


Brannutstyr i bygg 636                  200                          200                          650                  


Rehabilitering kulturbygg 2014 -                      -                              -                              872                  


Utbedringer/sanering av avløpsnett -0                     -                              -                              130                  


Utbedringer/sanering avløpsnett - Fjuk 538                  -                              -                              3 678               


Utbedring vannforsyningsnett -                      -                              -                              429                  


Utbedring vannfors.nett - Svanfossvegen -                      -                              -                              278                  


Utbedring vannfors.nett Eidsvollvegen 3 1 217               -                              -                              6 315               


Membrandskift SO vannverk -                      -                              -                              1 230               


Salg av eiendom -                      -                              -                              319                  


IKT investeringer og telefoni 1 244               1 500                       1 500                       -                      


IKT investeringer skoler og barnehager 1 971               3 500                       3 500                       -                      


Uteanlegg skoler og barnehager -                      500                          500                          -                      


Inventar og utstyr helse og velferd 793                  1 000                       1 000                       -                      


Velferdsteknologi 503                  1 000                       1 000                       -                      


Omsorgsboliger -                      -                              1 000                       -                      


Maskiner og utstyr kirken 2015 200                  200                          200                          -                      


Kirkebygg / driftsbygg 2015 300                  300                          300                          -                      


Enøk tiltak kirken 2015 200                  200                          200                          -                      


Kommunale veger 6 022               4 000                       20 000                     -                      


Asfaltering 8 913               8 000                       -                              -                      


Grusveger 6 747               8 000                       -                              -                      


Gang- og sykkelveger 5 352               4 000                       4 000                       -                      


Rehabilitering kommunale bygg 5 910               6 300                       6 000                       -                      


Rehabilitering utleiebygg 1 230               1 500                       2 000                       -                      


Kjøp av utleieboliger 7 826               7 826                       -                              -                      


Rehabilitering kulturbygg 503                  500                          500                          -                      


Nye paviljonger (Fenstad og Skogbygda) 9 484               9 500                       9 500                       -                      


Universell utforming kommunale bygg -                      500                          500                          -                      


Brann Orresvingen - ref 189750EM 804                  223                          -                              -                      


Utbedring / sanering avløpsnett -                      -                              3 000                       -                      


Utskiftning av VA-ledninger langs Fjellvegen 2 925               3 500                       -                              -                      


Utbedringer vannforsyningsnett -                      1 217                       5 000                       -                      


Salg av eiendom 365                  359                          -                              -                      


Senterutvikling - Årnes 2 328               3                             -                              11 260              


SUM investering i anleggsmidler 110 286        107 164                92 200                  101 675        
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Økonomisk oversikt drift
Regnskap 2015


Regulert 


budsjett 2015


Opprinnelig 


budsjett 2015


Regnskap 


2014


DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -40 078 -39 706 -39 523 -40 979


Andre salgs- og leieinntekter -97 163 -94 013 -109 107 -109 756


Overføringer med krav til motytelser -144 890 -139 734 -86 897 -130 103


Rammetilskudd fra staten -499 832 -500 011 -496 836 -497 707


Andre statlige overføringer -32 032 -28 052 -28 417 -32 162


Andre overføringer -11 937 -11 260 -5 070 -8 790


Inntekts- og formuesskatt -443 864 -433 400 -443 400 -411 835


Eiendomsskatt -18 762 -18 248 -18 248 -17 400


Andre direkte og indirekte skatter -3 793 -2 750 -2 750 -3 756


Sum driftsinntekter -1 292 351 -1 267 174 -1 230 248 -1 252 489


DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 590 104 607 059 570 845 567 584


Sosiale utgifter 153 474 175 498 161 611 153 611


Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr 142 882 139 955 126 803 140 108


Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr 241 797 226 566 224 905 265 134


Overføringer 67 546 66 432 81 690 84 015


Avskrivninger 46 400 47 516 43 173 43 566


Fordelte utgifter -957 -857 -613 -2 007


Sum driftsutgifter 1 241 245 1 262 169 1 208 414 1 252 011


Brutto driftsresultat -51 106 -5 005 -21 834 -478


EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER


Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte -7 188 -13 330 -13 330 -11 655


Mottatte avdrag på utlån -294 -51 -341


Sum eksterne finansinntekter -7 482 -13 330 -13 381 -11 996


Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 16 149 18 163 20 163 18 505


Avdragsutgifter 47 422 47 926 47 926 44 008


Utlån 51


Sum eksterne finansutgifter 63 571 66 089 68 140 62 512


Resultat eksterne fin.trans 56 089 52 759 54 759 50 516


Motpost avskrivninger -46 400 -47 516 -43 173 -43 566


Netto driftsresultat -41 417 238 -10 248 6 472


AVSETNINGER


Bruk av avsetninger
Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk -24 337


Bruk av disposisjonsfond -14 408 -15 295 -8 502 -6 829


Bruk av bundne fond -7 698 -7 673 -4 460 -20 531


Sum bruk av avsetninger -22 107 -22 968 -12 962 -51 698


Avsetninger
Avsatt til disposisjonsfond 15 183 15 312 6 514 37 708


Avsatt til bundne fond 8 644 7 418 844 7 518


Sum avsetninger 23 827 22 730 7 358 45 226


Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -39 697 -15 852
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Økonomisk oversikt investering
Regnskap 


2015


Regulert 


budsjett 2015


Opprinnelig 


budsjett 2015


Regnskap 


2014


i 1000 kr.


INVESTERINGSINNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendom -6 651 -6 575 0 -5 700


Andre salgsinntekter -128 -118 0 0


Overføringer med krav til motytelse -13 970 -13 193 -10 800 -3 300


Kompensasjon for merverdiavgift -16 318 -12 955 -16 600 -15 317


Statlige overføringer 0 0 0 0


Andre overføringer 0 0 0 0


Renteinntekterog utbytte -1 0 0 0


Sum inntekter -37 068 -32 841 -27 400 -24 317


INVESTERINGSUTGIFTER
Lønnsutgifter 692 0 0 923


Sosiale utgifter 240 0 0 327


Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 87 011 103 443 89 700 81 272


Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 13 0 0 101


Overføringer 22 329 3 721 2 500 19 048


Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 4


Fordelte utgifter 0 0 0 0


Sum utgifter 110 286 107 164 92 200 101 675


FINANSUTGIFTER
Avdrag på lån 23 044 24 493 9 000 14 173


Utlån 23 463 30 000 30 000 11 754


Kjøp av aksjer og andeler 2 245 2 245 2 000 2 151


Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0


Avsetninger til ubundne investeringsfond 6 216 6 216 0 5 580


Avsetninger til bundne fond 55 0 0 2 134


Sum finansieringstransaksjoner 55 023 62 954 41 000 35 792


Finansieringsbehov 128 242 137 277 105 800 113 150


FINANSUTGIFTER
Bruk av lån -95 855 -103 520 -75 200 -86 819


Mottatte avdrag på utlån -20 965 -22 359 -9 000 -16 270


Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0


Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0


Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0 0


Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 -100


Bruk av ubundne investeringsfond -9 264 -9 264 -21 600 -8 607


Bruk av bundne fond -2 157 -2 134 0 -1 354


Sum finansiering -128 242 -137 277 -105 800 -113 150


Udekket / udisponert 0 0 0 0
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Nes Kommune
Hovedoversikt - balanse


Regnskap 2015 Regnskap 2014


i 1000 kr.


EIENDELER


(A) Anleggsmidler


Faste eiendommer og anlegg 997 411 943 602


Utstyr, maskiner og transportmidler 87 383 65 491


Utlån 148 957 146 742


Aksjer og andeler 46 890 44 645


Pensjonsmidler 1 078 906 1 012 903


Sum anleggsmidler 2 359 547 2 213 383


(B) Omløpsmidler


Kortsiktige fordringer 101 810 86 368


Premieavvik 58 015 69 138


Aksjer og andeler 140 606 140 155


Sertifikater 0 0


Obligasjoner 0 0


Kasse, postgiro, bankinnskudd 183 650 114 965


Derivater 0 0


Sum omløpsmidler 484 080 410 626


SUM EIENDELER (A + B) 2 843 627 2 624 009


EGENKAPITAL OG GJELD


(C) EGENKAPITAL


Disposisjonsfond -144 556 -143 782


Bundne driftsfond -30 949 -30 003


Ubundne investeringsfond -64 429 -67 477


Bundne investeringsfond -4 175 -6 277


Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 9 157 9 157


Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0


Regnskapsmessig mindreforbruk -39 697 0


Regnskapsmessig merforbruk 0 0


Udisponert i investeringsregnskapet 0 0


Udekket i investeringsregnskapet 0 0


Kapitalkonto -169 596 -78 618


Sum egenkapital -444 246 -317 000


(D) GJELD


Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser -1 341 952 -1 312 156


Ihendehaverobligasjonslån 0 0


Sertifikatlån 0 0


Andre lån -901 734 -843 582


Sum langsiktig gjeld -2 243 686 -2 155 738


Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån 0 0


Annen kortsiktig gjeld -155 696 -149 247


Premieavvik 0 -2 024


Sum kortsiktig gjeld -155 696 -151 271


Sum gjeld -2 399 382 -2 307 009


SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) -2 843 627 -2 624 009


(E) MEMORIAKONTI


Ubrukte lånemidler 53 735 20 973


Andre memoriakonti 83 913 1 326


Motkonto for memoriakontiene -137 649 -22 298


SUM MEMORIAKONTI 0 0
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Anskaffelse og anvendelse 


av midler
Regnskap 


2015


Regulert 


budsjett 2015


Opprinnelig 


budsjett 2015 Regnskap 2014


Anskaffelse av midler


Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) -1 292 351 -1 267 174 -1 230 248 -1 252 489


Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) -37 067 -32 841 -27 400 -24 317


Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -124 304 -139 209 -97 581 -115 085


Sum anskaffelse av midler -1 453 722 -1 439 224 -1 355 229 -1 391 891


Anvendelse av midler


Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 194 845 1 214 647 1 164 991 1 208 444


Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 110 286 107 164 92 200 101 671


Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 112 324 122 827 109 140 90 595


Sum anvendelse av midler 1 417 455 1 444 638 1 366 331 1 400 710


Anskaffelse - anvendelse av midler -36 267 5 414 11 102 8 819


Endring i ubrukte lånemidler


Endring i arbeidskapital -36 267 5 414 11 102 8 819


Avsetninger og bruk av avsetninger


Avsetninger 69 795 28 946 23 210 52 939


Bruk av avsetninger -33 528 -34 366 -34 562 -61 759


Netto avsetninger 36 267 -5 420 -11 352 -8 819








 
Kontrollutvalget i Nes kommune 
 


 
Til 
 Kommunestyret i Nes kommune        
   
 
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015for Esval Miljøpark Nes KF    
 
Kontrollutvalget har i møtet den 10. mai 2016 behandlet årsregnskapet 2015 for Esval 
Miljøpark Nes KF. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, styrets årsmelding og 
revisors beretning.   
 
Kontrollutvalget konstaterer at Esval Miljøpark Nes KF har et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 2 080 026. Netto driftsresultat var på kr 9 327 096. 
 
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 internkontroll og etikk. 
 
Revisors beretning er avlagt uten forbehold eller presiseringer. 
 
 
 


Årnes, den 10. mai 2016 
 
 
 


Liv Gustavsen (s) 
Leder i kontrollutvalget 


  
 
 
 
 
Kopi: Formannskapet og styret for Esval Miljøpark KF     
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Forord  


I det fjerde året til Esval Miljøpark KF (Miljøparken) har styret og ledelsen fortsatt hatt fokus på ytre 


miljø. Tiltakene som er gjennomført og det systematiske arbeidet som er lagt ned i Miljøparken har 


hatt ønsket effekt og miljøsituasjonen i Miljøparken er blitt vesentlig forbedret. Det har også 2015 


vært få henvendelser på uønskede miljøforhold. 


Hovedinntektskilden har i 2015 vært mottak av gravemasser og behandling av bunnaske. På grunn av 


plassmangel og behov for å finne nye områder for mottak av disse gravemassene så måtte Miljøparken 


også i 2015 begrense volumet for å unngå fremtidig avbrudd i inntektene. 


Styret og ledelsen har med denne bakgrunn intensivert arbeidet med å finne frem til fremtidige nye 


forretningsområder for å sikre arbeidsplasser og fremtidige inntekter.  


Kommuneplanens samfunnsdel er klar på ambisjonene til Miljøparken og slår fast at Esval Miljøpark 


KF og nærliggende arealer skal utvikles til et regionalt og nasjonalt kompetansesenter innenfor 


kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi. Landbrukskompetansen i Nes skal dessuten 


stimuleres slik at den benyttes til innovasjon og utvikling av produkter og løsninger innenfor 


gjenvinning og ressursutnyttelse av avfall.  


Miljøparken har stort potensial innenfor kretsløpsbasert avfallshåndtering siden vi har kompetanse, 


relasjoner til avfallsbransjen og landbruket, og nødvendig nærhet til befolkningstette områder. 


Tilgjengelig areal er en utfordring og det jobbes derfor videre med de to arealene som ble vedtatt i 


Kommuneplanens arealdel. I første rekke næringsområde A2, her er det satt i gang en detaljregulering. 


Styret og ledelsen samarbeider tett om den videre utviklingen av Miljøparken, det er allerede etablert 


aktiviteter som er av nasjonal og internasjonal interesse innenfor denne typen avfallsbehandling og det 


er ett betydelig potensiale for videre utvikling. I tillegg finnes det ressurser i avfallet som ikke 


utnyttes, f.eks. deler av deponigassen. Vi selger i dag rundt halvparten av deponigassen vår til 


Romerike biogassanlegg som benytter dette til sin produksjon, mens resten av deponigassen 


representerer en mulighet som bør utnyttes. I tillegg mottar Miljøparken daglig en rekke 


avfallsprodukter som det kan være mulig å kommersialisere utnyttelsen av. Det har i 2015 vært 


strategiarbeid med utvikling som formål i en rekke sammenhenger, dette arbeidet vil intensiveres 


ytterligere i 2016 for å sikre Miljøparken en best mulig utvikling fremover. 


Les videre om det fjerde året til Esval Miljøpark KF. 


Jonny Eriksen 


daglig leder 
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Styrets vedtak: 


 Årsmelding og regnskap for Esval Miljøpark KF 2015 vedtas. 


 Miljøparken sitt overskudd på næringsvirksomheten etter skatt og overføring til Nes kommune 


på kr. 2 268 010,- foreslås disponert på følgende måte: 


Kr. 2 268 010,- tillegges selskapets egenkapital og avsettes i fond for Miljø og utvikling.   


 


Informasjon om foretaket: 


Esval Miljøpark KF (Miljøparken) ble opprettet av Nes kommunestyret 21.9.2010.  Formål, vedtekter 


og styreinnstruks vedtatt samme dag.  Vedtekten er senere revidert av Nes kommunestyret den 


13.12.2011. Foretaket startet sin virksomhet fra 1.1.2012. 


Formål: 


Esval Miljøpark KF sitt virksomhetsformål er å drive avfallsrelatert 


virksomhet, deponering og gjenvinning på en slik måte at det gir 


samfunnsmessig miljøriktige løsninger for innbyggerne i Nes 


kommune, industrien og andre avfallsbesittere. 


Revisjon 


Romerike Revisjon IKS reviderer foretaket. 


Virksomhetens tjenesteområde 


Virksomheten kan deles inn i følgende hovedområder: renovasjon og gjenvinningsstasjon, omlasting, 


deponidrift og jordmottak, miljøoppfølging (gass og sigevann mv.), salg av gass og leveranser av 


tjenester til Oslo kommune og askebehandling/ metallgjenvinning. 


Hoveddelen av inntektene kommer fra deponidrift (jordmottak) og metallgjenvinning fra aske. 


Renovasjon skal driftes til selvkost. 
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Styrets beretning  


Regnskap og årsberetning er utarbeidet i henhold til Forskrift om særbudsjett, særregnskap og 


årsberetning for kommunale og fylkeskommunale organ og Kommuneloven. 


Styrets sammensetning i 2015 


Styrets sammensetning er regulert gjennom foretakets vedtekter og er som følger:  


 Styrets leder, nesteleder og to av de øvrige representantene velges av kommunestyret. To 


medlemmer kan være politisk valgt. 


 Ett styremedlem velges av og for de ansatte. 


 Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen, det velges tre vararepresentanter: en for 


politikerne, en for øvrige og en for de ansattes representant. 


Hogne Ovin Røisheim Leder 


Geir Dølvik Nestleder 


Liv Marit Strupstad Styremedlem  


Hilde Berit Inngjerdingen Styremedlem 


Inge Moen Styremedlem 


 


Styret hadde i 2015 sju ordinære styremøter og ett strategiseminar. Styret har behandlet og besluttet 


42 saker. Styrets viktigste fokus, i tillegg til oppgavene som er beskrevet i styreinstruksen, har vært å 


legge til rette for videre drift og utvikling av Miljøparken sett i lys av at arealet for den største 


inntektskilden er begrenset.  Styret og ledelsen har med denne bakgrunn intensivert arbeidet med å 


finne frem til fremtidige nye forretningsområder for å sikre arbeidsplasser og fremtidige inntekter.  


Hvordan bør Miljøparken være organisert for å kunne utnytte kommersielle muligheter best mulig var 


ett spørsmål som Styret ønsket å utrede nærmere. Styret ba derfor om ett mandat til dette arbeidet fra 


Nes kommunestyret og fikk tilbakemelding fra kommunestyret at man ikke ønsket noen slik vurdering 


nå, men at man kunne fremme ny sak høsten 2016. 


Styret har jobbet med forretningsutvikling i 2015 og blant annet vært på studiebesøk hos Remiks i 


Tromsø for å se nærmere på selskapets organisering og forretningsmodell. Styret har fortsatt hatt 


fokus på arbeidet med ytre miljø, og daglig leder rapporterer på status i dette arbeidet på hvert 


styremøte. 


Styret sendte i 2014 to innspill til Kommuneplanen og i 2015 ble begge disse lagt inn i 


Kommuneplanens arealdel. Det har også blitt gjennomført og vedtatt en reguleringsplan for 


Hoelsravina. Dette området vil tas i bruk som jordmottak i 2016. 


Redegjørelse for årsregnskapet. 


Regnskap i 2015 for hele Miljøparken viser et overskudd på kr. 14 490 998,- 


Forretningsdriften har gitt et overskudd før skatt på kr. 10 678 000,-.  Da er det allerede avsatt 


kr. 2 500 000,- til etterbruksfond. Av overskudd før skatt er det tidligere vedtatt å overføre 


kr. 5 000 000,- kroner til Nes kommune. Skattekostnaden er beregnet til kr. 3 410 455,-. Dette gir 


kr. 2 268 010,- som disponibelt overskudd. Styret foreslår å tillegge dette selskapets egenkapital ved å 


avsette det til fond for Miljø og utvikling. 
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Renovasjonsordningen (selvkost) har et «overskudd» på kr. 3 812 998,- Beløpet settes av på 


selvkostfondet og må benyttes innen tre til fem år.  Regelverket setter strenge krav til disponering av 


fondet og årets «overskudd» vil redusere behovet for å øke gebyret som følge av prisstigninger mv. 


Årsresultat og disponeringer: 


 


1. Kr. 2 268 010,- tillegges selskapets egenkapital og avsettes i fond for Miljø og utvikling.   


 


Organisasjonsutvikling  


Personalet 


Pr. 31.12.2015 hadde Miljøparken i alt 14 fast ansatte i 14 årsverk.Fire av disse er kvinner. Noe som 


utgjør 29 % kvinner og 71 % menn. Det ble innleid sesongarbeidere og vikarer for sykemeldte. 


Organisasjonsplan 


 


 


Arbeidsmiljø 


Det har vært avholdt sommerfest, julebord og ett kurs/seminar for alle ansatte. Daglig leder avholder 


samarbeidsmøte med alle ansatte hver fjortende dag. Møtene brukes til å ta opp relevante temaer og 


fungerer også som et forum hvor HMS, etikk og arbeidsoppgaver mv. diskuteres.  Det blir skrevet 


referat fra alle møtene.  


Det er foretatt helseundersøkelse av alle ansatte. Undersøkelsen viser som i fjor at bruk av hørselvern i 


noen arbeidsprosesser fortsatt er viktig å fokusere på. Det er gjennomført støveksponeringsmålinger i 


forhold til arbeidsmiljø. 


Kompetanseutvikling hos ansatte har også i år vært et satsingsområde. Ansatte har deltatt på kurs for 


mottak av byggavfall og driftsleder har gjennomført mellomleder skolen til Avfall Norge. Deltakelse 


på relevante seminarer har vært prioritert.  
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Sykefravær i 2015 


Sykefraværet var på 7,30 %. Som fordeler seg med langtidsfravær på 1,67 % og korttidsfravær på 


5,63 %. To personer har vært langtidssykemeldt. Ingen av sykemeldingene er arbeidsplassrelatert. De 


langtidssykemeldte er tilbake i jobb. 


I Miljøparkens historie (fra 2012) har en ansatt gått av med AFP og ingen har sakt opp sin stilling. 


Likestilling 


Pr. 31.12.2015 hadde Miljøparken i alt 14 fast ansatte i 14 årsverk. Av disse utgjorde kvinner 29 % og 


menn 71 %. Blant Miljøparken sine ledere er det en kvinne (25 %) og tre menn (75 %). 


Ved utlysning av ledig stilling skal det underrepresenterte kjønn oppfordres til å søke. 


Når det finnes kandidater av begge kjønn til en ledig stilling skal minst en representant fra det 


underrepresenterte kjønn tas inn til intervju, når formelle krav til stillingen er oppfylt. 


Etikk  


Det er primært innenfor innkjøp at etiske utfordringer oppstår i offentlige virksomheter. Miljøparken 


fokuserer kontinuerlig på riktig praktisering av lov om offentlige anskaffelser, samt vedtatte 


retningslinjer i kommunen og for ØRU innkjøp. Vi følger de etiske retningslinjer vedtatt av Nes 


kommune, og har ved flere anledninger hatt disse som tema på våre faste samarbeidsmøter med de 


ansatte.  


Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS): 


Miljøparken har en rekke ROS-analyser ihht til de forskjellige virksomhetene. Disse revideres jevnlig. 


Fylkesmannen har gjennomført en kontroll med Miljøparken i 2015. Avvikene er lukket. 


Inkluderende arbeidsliv  


Personer som er ansatt eller søker ansettelse i Miljøparken skal ha like arbeidsvilkår og ikke 


forskjellsbehandles på bakgrunn av verken funksjonsevne, kjønn, religion, legning eller etnisk 


tilhørighet. Miljøparken vil som arbeidsgiver bidra til inkluderende verdiskaping i samfunnet ved å 


tilrettelegge for at personer med nedsatt funksjonsevne av ulik karakter skal kunne ha en god 


arbeidsplass hos oss. Gjenvinningsstasjonen på Esval er tilgjengelig for rullestolbrukere, og det er satt 


opp en rullestolrampe ved administrasjonsbygget som sørger for tilgang til møterom og vårt 


handicaptoalett. 
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Ytre miljø 


Styret er veldig godt fornøyd med oppnådd reduksjonen i nærmiljøulempene, særlig når det gjelder 


lukt. Det ble rapport inn til Altinn de parametere som Fylkesmannen etterspør for 2015.  Dette er en 


omfattende rapportering. Resultatene fra rapportering blir kunngjort på www.norskeutslipp.no.  


Intern kontroll 


Styret utøver kontroll av daglig leder sin ledelse av foretaket.Det er i dag rutiner for attestering og 


anvisning av faktura, og fullmakten til å foreta innkjøp er svært begrenset.  


Det ble fra 1.desember 2015 ansatt administrasjonsleder for Esval Miljøpark. Administrasjonsleder 


skal bistå daglig leder og inngår i Miljøparkens ledergruppe.  Administrasjonsleder har oppgaver i 


forhold til kontroll og utvikling/bedring av administrative rutiner.  


  



http://www.norskeutslipp.no/
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Produkt- og tjenesteutvikling i 2015 


HMS og kvalitetssystem 


Miljøparken har et operativt HMS- og kvalitetssystem som skal bidra til et bedre arbeidsmiljø, økt 


sikkerhet, forebygge helse- og miljøskader og vern av det ytre miljø. Helse, miljø og sikkerhet 


planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, service og økonomi. HMS- og kvalitetssystemet 


oppdateres fortløpende i henhold til interne behov og endrede rammebetingelser. Det er leid inn egen 


brannvernleder for å ivareta fagområdet, og det er avholdt brannøvelse for de ansatte i forbindelse 


med dette. Det er gjennomført kompetansekartlegging og beredskapsplanen er oppdatert. 


Virksomhet og tjenester 


Miljøparken omfatter et bredt spekter av virksomheter og tjenester: 


- Renovasjon husholdningsavfall. 


- Gjenvinningsstasjon. 


- Omlasting husholdnings- og næringsavfall. 


- Deponi for sluttdisponering av avfall. 


- Håndtering av næringsavfall. 


- Askebehandling og metallgjenvinning. 


Driften av disse virksomhetene i Miljøparken inkluderer følgende anlegg: 


- Oppsamlingssystem og renseanlegg for sigevann.  


- Oppsamlingssystem og anlegg for håndtering av deponigass. 


- Vekt og mottaksanlegg. 


- Andre anlegg (veier, el-forsyning, brannvernanlegg osv.). 


Samarbeid med andre anlegg på Esval 


I tillegg til dette er to andre virksomheter også lokalisert på Esval: 


- Romerike biogassanlegg (RBA) 


- Anlegg for metallgjenvinning fra bunnaske (Norsk Gjenvinning Metall AS) 


Romerike biogassanlegg opererer innenfor egne tillatelser fra forurensningsmyndighetene. 


Norsk Gjenvinning Metall AS har egen utslippstillatelse fra forurensningsmyndighetene. 


Miljøparken samarbeider tett med begge virksomhetene, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har satt 


krav til koordinering av miljøspørsmål i Romerikes biogassanlegg sin utslippstillatelse.  
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Husholdningsavfall og næringsavfall  


Tilrettelegging for miljøriktig håndtering  


Miljøparken arbeider tett på avfallsmarkedet og har gode relasjoner i markedet og til sentrale 


myndigheter. Samlokalisering av administrasjon og drift har gitt økt kunnskap, kontinuerlig 


oppfølging og grobunn for ytterligere profesjonalisering. Dette vil komme renovasjonskundene til 


gode når det gjelder å finne en fremtidsrettet og miljøforsvarlig avfallshåndtering til en 


konkurransedyktig pris. 


Miljøparken arbeider for at innbyggerne og næringsvirksomheter i Nes kommune skal bli mer 


miljøbevisste og flinkere til å kildesortere avfallet. Miljøparken legger til rette for at husholdningene 


og virksomhetene i størst mulig grad skal følge prinsippene i avfallspyramiden. 


 


 


Miljøparken bidrar til prinsippene i avfallspyramiden gjennom flere tiltak og annen tilrettelegging: 


- Kildesortering papp/papir, organisk avfall, plastemballasje og restavfall. 


- Redusert renovasjonsgebyr for mindre avfallsbeholdere. 


- Redusert renovasjonsgebyr for egen kompostering. 


- Åpen gjenvinningsstasjon alle hverdager, utvidet åpningstid en dag i uken og lørdager i 


sommerhalvåret. 


- Mulighet for sortering av et stort antall typer avfall på gjenvinningsstasjonen. 


- Returpunkter for glass- og metallemballasje. 


- Miljøstasjon på Vormsund, Haga og Årnes (Alle byttet ut i 2014). 


Eksempler på hvordan det kildesorterte avfall utnyttes er:  


- Matavfallet leveres til biogassanlegget på Esval og blir brukt til produksjon av biogass.  


- Restavfallet går til forbrenning, og energien brukes til oppvarming av hus. 


- Papir og plast samles inn på egne biler, og hver avfallstype får sitt eget løp tilbake til 


materialgjenvinning.  
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Miljøparken rapporterte i 2015 inn 5 556 tonn utsortert husholdningsavfall av totalt 10 245 tonn 


husholdningsavfall. Det tilsvarer 472 kg pr innbygger. Dette gir en utsorteringsgrad på 54 %. Vi 


leverer 36 % av avfallet til materialgjenvinning.   


Farlig avfall – forsvarlig håndtering og sluttdisponering 


Miljøparken ønsker å sikre at mest mulig farlig avfall samles inn og går til forsvarlig behandling så 


raskt som mulig. På gjenvinningsstasjonen kan både husholdninger og små bedrifter levere alle typer 


farlig avfall. Det kan også leveres farlig avfall til våre tre miljøstasjoner på Vormsund, Haga og 


Årnes. Nøkkel hentes hos betjeningen på bensinstasjonen/butikken.  


Gjenvinningsstasjon 


 


På gjenvinningsstasjonen kan følgende typer sortert avfall leveres: 


Trevirke (behandlet og ubehandlet), impregnert trevirke, betong/tegl, gips, papp/papir, isopor, blandet 


metall, gulvbelegg, cellegummi, emballasje plast. I tillegg kan følgende typer avfall leveres gratis: 


EE-avfall (hvitevarer, brunevarer, elektrisk og elektronisk avfall), farlig avfall, glass, bilbatterier og 


hageavfall fra private hager.  


Gjenvinningsstasjonen hadde 12 769 besøkende i 2015. Dette gir et snitt på om lag 51 besøkende pr. 


dag. 


Brosjyre til informasjon og gratislevering er videreført. Dette er et positivt tiltak som kundene 


etterspør. 


Ordningen med lørdagsåpent i sommerhalvåret er videreført, i 2015 hadde vi åpent 19 lørdager. Det 


var ca. 800 stykker innom oss i løpet av disse 19 lørdagene, totalt hadde vi 2 000 færre besøkende i 


2015 enn i 2014. 


Det ble i 2015 gjennomført en brukerundersøkelse hvor 300 nesbuer deltok. Resultatet viser at 


nesbuene er svært godt fornøyd med tilbudene på gjenvinningsstasjon. 


Gjenvinning av næringsavfall 


Metallgjenvinning - askebehandling 


Miljøparken og Norsk Gjenvinning samarbeider om å gjenvinne metaller i aske/bunnaske fra 


forbrenningsanlegg, spesielt fra avfallsforbrenningsanleggene i Oslo kommune. Fra asken sorteres det 


ut metaller som jern, aluminium, messing, kobber og andre ikke-magnetiske metaller. 
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Når asken kommer til Miljøparken legges den i ranker i ca. 3-4 måneder for modning. Deretter går 


asken inn i anlegget til Norsk Gjenvinning som sorterer ut ulike fraksjoner. Det er ca. 10-15 % 


metaller i asken som kan utsorteres. Av det utsorterte metallet gjenvinnes rundt 97 %. Når alle 


metaller og ikke-magnetiske metaller er tatt ut, er det igjen en fin masse som blant annet inneholder 


knust glass. Det arbeides med å utnytte denne askeresten til andre formål.  


    


    


Deponidrift 


Miljøparken tar i mot lettere forurensede gravemasser fra byggeprosjekter i Oslo- og 


Akershusregionen. Jorden blir deponert og komprimert på deponiet. Etter utkjøring skal jorden 


tildekkes for å minimalisere dannelsen av sigevann. Sigevann fra massene renses i renseanlegget for 


sigevann.  


 


Marked for denne virksomheten har vært god i 2015 og hovedinntektene til Esval Miljøpark kommer 


fra denne virksomheten. 


Omlasting av næringsavfall 


Miljøparken foretar omlastning av næringsavfall for Norsk Gjenvinning. Ved omlastning lastes 


næringsavfall fra innsamlede containere over i større containere for transport til videre behandling.   
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Regnskap for 2015 


Regnskapsoversikt i henhold til gjeldene regelverk. 


 


Esval Miljøpark Nes KF 2014


Regnskapsskjema A - driftsdel Regnskap Regulert Budsjett Opprinnelig Budsjett Regnskap


Driftsinntekter


Brukerbetalinger -                            -                               -                                  -                               


Andre salgs- og leieinntekter -70 561 725            -72 306 000               -44 686 000                  -45 084 633               


Overføringer med krav til motytelse -1 148 010              -565 000                   -                                  -1 456 615                


Overføringer uten krav til motytelse -                            -                               -21 350 000                  -21 557 006               


Sum driftsinntekter -71 709 735            -72 871 000               -66 036 000                  -68 098 253               


Driftsutgifter
Lønnsutgifter 8 231 119               8 140 000                 8 270 000                    8 079 108                 


Sosiale utgifter 2 190 930               2 955 000                 3 035 000                    2 308 616                 


Kjøp av varer og tjenester som inngår i  foretakets tj.pr 29 263 572             41 011 000                36 208 000                   24 849 567                


Kjøp av tjenester som erstatter fortakets tj.pr 15 073 092             14 060 000                14 130 000                   14 652 289                


Overføringer 8 686 426               8 503 000                 5 725 000                    10 809 963                


Avskrivninger 2 158 781               2 163 000                 2 351 000                    1 936 794                 


Fordelte utgifter -156 000                 -                               -                                  -156 000                   


Sum driftsutgifter 65 447 920             76 832 000                69 719 000                   62 480 337                


Brutto driftsresultat -6 261 815          3 961 000             3 683 000                -5 617 916            


Renteinntekter og utbytte -1 274 404              -1 000 000                -1 000 000                   -1 330 476                


Mottatte avdrag på utlån -                            -                               -                                  -                               


Sum eksterne finansinntekter -1 274 404              -1 000 000                -1 000 000                   -1 330 476                


Renteutgifter og låneomkostninger 73 720                   100 000                    100 000                       97 581                      


Avdrag på lån 294 182                  295 000                    295 000                       294 182                    


Utlån -                            -                               -                                  -                               


Sum eksterne finansutgifter 367 902                  395 000                    395 000                       391 763                    


Resultat eksterne finansieringstransaksjoner -906 501                 -605 000                   -605 000                      -938 713                   


Motpost avskrivninger -2 158 781              -750 000                   -750 000                      -1 936 794                


Netto driftsresultat -9 327 096          2 606 000             2 328 000                -8 493 423            


Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk -2 596 381              -2 596 000                -                                  -16 491 919               


Bruk av disposisjonsfond -750 000                 -10 750 000               -10 000 000                  -                               


Bruk av bundne fond -2 028 338              -2 028 000                -                                  -                               


Sum bruk av avsetninger -5 374 719              -15 374 000               -10 000 000                  -16 491 919               


Overført til investeringsregnskapet -                            -                               -                                  1 595 462                 


Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk -                            -                               -                                  -                               


Avsatt til disposisjonsfond 568 043                  568 000                    -                                  14 896 457                


Avsatt til bundne fond 12 053 746             8 536 000                 4 008 000                    5 897 042                 


Sum avsetninger 12 621 789             9 104 000                 4 008 000                    22 388 960                


Regnskapsmessig merfordruk/mindreforbruk -2 080 026          -3 664 000            -3 664 000               -2 596 381            


Art 580 og 980 2 080 026               -                               -                                  2 596 381                 


Kontrollsum (skal være 0) 0                           -3 664 000                -3 664 000                   -0                             


2015
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Esval Miljøpark Nes KF 2014


Regnskapsskjema B - investeringsdel Regnskap Regulert Budsjett Opprinnelig Budsjett Regnskap


Investeringer i anleggsmidler 2 000 000               11 000 000                11 000 000                   4 862 714                 


Utlån og forskutteringer -                            -                               -                                  -                               


Kjøp av aksjer og andeler 5 161                     -                               -                                  3 082                        


Avdrag på lån -                            -                               -                                  -                               


Dekning av tidligere års udekket -                            -                               -                                  1 595 462                 


Avsetninger -                            -                               -                                  -                               


Årsets finansieringsbehov 2 005 161               11 000 000                11 000 000                   6 461 257                 


Finansiert slik:


Bruk av lånemidler -                            -                               -                                  -                               


Inntekter fra salg av anleggsmidler -                            -                               -                                  -                               


Tilskudd til investeringer -                            -                               -                                  -                               


Kompensasjon for mervediavgift -                            -                               -                                  -                               


Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -                            -                               -                                  -                               


Andre inntekter -                            -                               -                                  -300 000                   


Sum ekstern finansiering -                            -                               -                                  -300 000                   


Overført fra driftsdelen -                            -                               -                                  -1 595 462                


Bruk av tidligere udisponert -                            -                               -                                  -                               


Bruk av avsetninger -2 005 161              -11 000 000               -11 000 000                  -4 565 796                


Sum finansiering -2 005 161              -11 000 000               -11 000 000                  -6 461 257                


Udekket/udisponert -                           -                              -                                 -                              


Art 580 og 980 -                            -                               -                                  -                               


Kontrollsum (skal være 0) -                            -                               -                                  -                               


2015
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Esval Miljøpark Nes KF Regnskap Regnskap Regnskap


Regnskapsskjema C - balanseregnskapet 2015 2014 2013


A. Anleggsmidler
Faste eiendommmer og anlegg 18 020 387 18 577 882 18 830 421


Utstyr, maskiner og transportmidler 7 648 355 8 670 339 5 754 323


Konserninterne langsiktige fordringer 0 0 0


Utlån 0 0 0


Aksjer og andeler 9 838 4 677 1 595


Pensjonsmidler 2 582 688 1 523 154 1 251 634


B. Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer 6 224 515 11 460 935 5 992 811


Premieavvik 14 732 4 629 1 026


Aksjer og andeler 0 0 0


Sertifikater 0 0 0


Obligasjoner 0 0 0


Kasse, postgiro, banksinnskudd 59 889 749 44 518 468 42 397 003


Sum eiendeler (A+B) 94 390 264                   84 760 083                   74 228 813                   


C. Egenkapital
Disposisjonsfond -15 014 473 -17 201 590 -6 870 929


Bundne driftsfond -32 874 693 -22 849 285 -16 952 243


Ubundne investeringsfond 0 0 0


Bundne investeringsfond 0 0 0


Regnskapsmessig mindreforbruk -2 080 026 -2 596 381 -16 491 919


Regnskapsmessig merforbruk 0 0 0


Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 0


Udekket i investeringsregnskapet 0 0 1 595 462


Kapitalkonto -21 355 604 -22 837 010 -20 223 237


Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 0 0 0


Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 0


D. Gjeld


Langsiktig gjeld:


Ihendehaverobligasjonslån 0 0 0


Pensjonsforpliktelser -3 501 192 -2 240 387 -1 621 900


Sertifikatlån 0 0 0


Andre lån 0 0 0


Konsernintern langsiktig gjeld -3 404 472 -3 698 654 -3 992 836


Kortsiktig gjeld:


Kassekredittlån 0 0 0


Annen kortsiktig gjeld -15 319 564 -12 709 826 -9 386 912


Derivater 0 0 0


Premieavvik -840 240 -626 950 -284 299


Sum egenkapital og gjeld (C+D) -94 390 264                 -84 760 083                 -74 228 813                  


E. Memoriakonti
Ubrukte lånemidler


Andre memoriakonti 0 0 0


Motkonto for memoriakontiene 0 0 0
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Tabellen under gir en oversikt over regnskapet og viser overskuddet fra driften i 2015. Regnskapet er 


videre kommentert adskilt mellom selvkost og forretningsdrift. 


 


  


Forretningsdriften har gitt et overskudd før skatt på kr. 10 678 000,-.  Da er det allerede avsatt 


kr. 2 500 000,- til etterbruksfond. 


Av overskudd før skatt er det tidligere vedtatt å overføre kr. 5 000 000,- kroner til Nes kommune. 


Skattekostnaden er beregnet til kr. 3 410 455,-. Dette gir kr. 2 268 010,- som disponibelt overskudd. 


Styret foreslår å tillegge dette selskapets  egenkapital ved å avsette det til fond for Miljø og utvikling. 


  


Esval    


Miljøpark KF 


RENOVASJON


Esval         


Miljøpark KF 


u/RENOVASJON


 Esval 


Miljøpark KF 


TOTALT 


Driftsinntekter


Andre salgs- og leieinntekter -22 750 879    -47 810 846        -70 561 725   


Overføringer med krav til motytelse -999               -1 147 011          -1 148 010     


Sum driftsinntekter -22 751 878    -48 957 857        -71 709 735   


Driftsutgifter


Lønnsutgifter 1 617 710       6 613 409           8 231 119      


Sosiale utgifter 493 897          1 697 034           2 190 930      


Kjøp av varer og tjenester som inngår i  foretakets tj.pr 2 408 435       26 855 137         29 263 572    


Kjøp av tjenester som erstatter fortakets tj.pr 13 777 253     1 295 839           15 073 092    


Overføringer 62 283            8 624 143           8 686 426      


Avskrivninger 579 302          1 579 479           2 158 781      


Fordelte utgifter -                 -156 000             -156 000        


Sum driftsutgifter 18 938 880     46 509 040         65 447 920    


Brutto driftsresultat -3 812 998      -2 448 817          -6 261 815     


Renteinntekter og utbytte -                 -1 274 404          -1 274 404     


Sum eksterne finansinntekter -                 -1 274 404          -1 274 404     


Renteutgifter og låneomkostninger 2 840             70 881               73 720           


Avdrag på lån -                 294 182              294 182         


Sum eksterne finansutgifter 2 840             365 063              367 902         


Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 2 840             -909 341             -906 501        


Motpost avskrivninger -                 -2 158 781          -2 158 781     


Netto driftsresultat -3 810 158      -5 516 938          -9 327 096     


Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk -                 -2 596 381          -2 596 381     


Bruk av disposisjonsfond -                 -750 000             -750 000        


Bruk av bundne fond -                 -2 028 338          -2 028 338     


Sum bruk av avsetninger -                 -5 374 719          -5 374 719     


Avsatt til disposisjonsfond -                 568 043              568 043         


Avsatt til bundne fond 3 998 142       8 055 604           12 053 746    


Sum avsetninger 3 998 142       8 623 647           12 621 789    


Regnskapsmessig merfordruk/mindreforbruk 187 984          -2 268 010          -2 080 026     


Overføring til Nes kommune 5 000 000           5 000 000      


Overføring til Nes kommune ( kjøp av tjenester) 62 283            742 253              804 536         


Overføring til andre 760 000              760 000         


Overføring til staten - skatt 2014 2 121 890           2 121 890      


62 283            8 624 143           8 686 426      


Avsatt i regnskapet til skattebetaling 2015 3 410 455           3 410 455      


Etterbruksfond 2 500 000           2 500 000      


Selvkostfond 3 998 142       116 811              4 114 953      


Skattekostnad (mindreforbrik 2014) 2 028 338           2 028 338      


Miljøtiltakfond  (mindreforbruk 2014) 568 043              568 043         


3 998 142       8 623 647           12 621 789    


Skatt 2014


Avsatt i regnskapet 2014 1 200 000           1 200 000      


Overføring til staten - skatt 2014 2 121 890           2 121 890      


3 321 890           3 321 890      


Regnskap 2015
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Regnskapet viser et betydelig mindre forbruk når det gjelder Varer og tjenester til egenproduksjon. 


Dette skyldes forsinkelse i reguleringsarbeidet for Hoelsravina. Arbeidet er planlagt finansiert 


gjennom bruk av fond (tidligere års overskudd) slik at kostnadene for dette (9.Finansieringsinnteker 


og- transaksjoner) er tilsvarende lavere. 


Det ble utbetalt erstatning til to naboer av Esval. Nes kommunestyre har håndtert dette og ytterligere 


utbetalinger ihht til innmeldte krav skal ikke dekkes av Miljøparken. 


Avviket når det gjelder inntekter skyldes reduserte aktivitet på jordmottak. I hovedsak på grunn av at 


vi må fordele mottaket for å unngå fremtidig inntektsstopp på virksomheten 


 


Regnskapet viser mindre forbruk når det gjelder Varer og tjenester til egenproduksjon. Dette skyldes 


at det er kjøpt inn mindre av poser, sekker og beholdere.  Regnskapet viser et merforbruk på Tjenester 


som erstatter egenproduksjon. Dette skylles at behandling av avfall har steget mer enn antatt, og at 


mengden innlevert farlig avfall har økt.  


  


Esval Miljøpark u/renovasjon Regnskap 2015
Regulert budsjett 


2015
Avvik Forbr. I % Regnskap 2014


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 8 293 875 8 873 000 579 125 93 % 8 299 473


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 26 871 704 38 196 000 11 324 296 70 % 22 193 901


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 1 295 839 1 160 000 -135 839 112 % 1 260 404


4 Overføringsutgifter 8 624 143 8 478 000 -146 143 102 % 10 802 446


5 Finansutgifter 12 648 215 10 568 000 -2 080 215 120 % 23 659 926


6 Salgs- og leieinntekter -47 966 846 -49 586 000 -1 619 154 97 % -43 813 434


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -1 147 011 -565 000 582 011 203 % -1 455 764


8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse 0 0 0  -1 187 763


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -8 807 904 -17 124 000 -8 316 096 51 % -19 759 189


Total -187 984 0 0 0


Esval Miljøpark renovasjon Regnskap 2015
Regulert budsjett 


2015
Avvik Forbr. I % Regnskap 2014


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 2 106 247 2 188 000 81 753 96 % 2 055 286


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 2 413 795 2 849 000 435 205 85 % 2 688 631


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 13 777 253 12 900 000 -877 253 107 % 13 391 885


4 Overføringsutgifter 62 283 25 000 -37 283 249 % 7 517


5 Finansutgifter 4 580 284 4 758 000 177 716 96 % 3 653 974


6 Salgs- og leieinntekter -22 750 879 -22 720 000 30 879 100 % -1 427 199


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -999 0 999  -851


8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse 0 0 0  -20 369 243


Total 187 984 0 0  0
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Investeringer 2015: 


Tabellen viser en oversikt over investeringer i 2015. 


 


Egenkapitalinnskudd 2015 


Innbetaling til KLP som skal føres i investeringsregnskapet. 


Nytt deponiområdet-Hoelsravinen 


Reguleringsplanarbeidet tok lengre tid enn forventet da dette var en omfattende arbeidet med 


konsekvenser utredninger mv. Anleggsarbeidene startet opp i november og desember 2015 og sluttføres 


våren 2016. Det var derfor ett mindre forbruk på dette prosjektet i 2015. 


Kapitalforvaltning: 


Miljøparken har en oversiktlig og forsiktig tilnærming til sin plassering av likviditet - med meget lav 


risiko for tap, men samtidig med begrenset avkastningsmulighet. I 2015 er all likviditet plassert hos 


Miljøparken sin hovedbankforbindelse.  


Miljøparken vil vurdere om det i fremtiden er grunnlag for å plassere langsiktige finansielle aktiva i 


pengemarkedsfond eller lignende, innenfor de rammer som er satt for Nes kommunes finansforvaltning. 


 


Regnskap 


2015


Opprinnelig 


budsjett 2015


Regulert 


budsjett 2015


Egenkapitalinnskudd 2015 5 161                  -                             -                            


Miljøtiltak gass -                      1 000 000                 1 000 000                


Renseanlegg -                      5 000 000                 5 000 000                


Nytt deponiområde - Holsravinen 2 000 000          5 000 000                 5 000 000                


2 005 161          11 000 000               11 000 000             


Bruk av disposisjonsfond -2 005 161        -11 000 000             -11 000 000            


-                      -                             -                            
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Vedlegg regnskap. 


 


ESVAL MILJØPARK  KF 2014 2016


Driftsutgifter pr ansvar og funksjon  i hele 1.000 Regnskap 
Regulert 


budsjett 


Opprinnelig 


budsjett
Regnskap 


Opprinnelig 


budsjett


10900 Pensjonsinnskudd og tr.pl. forsikringsordninger 250 200 200 323 300


10990 Arbeidsgiveravgift 35 25 25 46 42


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 285 225 225 368 342


1700  Årets premieavvik 285 225 225 368 342


10900 Pensjonsinnskudd og tr.pl. forsikringsordninger -72 -10 -10 -26 -10


10990 Arbeidsgiveravgift -10 -1 -1 -4 -2


0 - Lønn inkl sosiale utgifter -82 -11 -11 -29 -12


1710  Amortisering av tidligere års premieavvik -82 -11 -11 -29 -12


10900 Pensjonsinnskudd og tr.pl. forsikringsordninger


0 - Lønn inkl sosiale utgifter


11850 Forsikr og utg til vakthold og sikring


11950 Avgifter,gebyrer,lisenser o.l. 4


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 4


1720  Pensjon 4


10900 Pensjonsinnskudd og tr.pl. forsikringsordninger


0 - Lønn inkl sosiale utgifter


1730  Premiefond


203 187        214 000          214 000         342 335        330 000        


10100 Fastlønn 489 495 495 487 527


10400 Overtidslønn 2


10900 Pensjonsinnskudd og tr.pl. forsikringsordninger 85 87 87 49 92


10904 Premie kollektiv gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 2 1 1 1 1


10990 Arbeidsgiveravgift 82 82 82 81 87


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 659 665 665 618 707


11000 Kontormateriell


11150 Matvarer, bevertning 1 1 1 1


11200 Annet forbr.materiell,råvarer og tjenester 571 575 1 325 1 027 800


11300 Post,banktjenester,telefon,internett/bredbånd 4 6 6 6


11400 Annonse,reklame,informasjon 106 120 50 47 60


11500 Opplæring,kurs 20 25 25 10 30


11600 Utg/godgj. reiser,diett, bil m.v. som er oppg.pliktige 5 4 4 4 4


11700 Transp/drift av egne/leide transp.midl.(anl.mask o.l.) 1


11850 Forsikr og utg til vakthold og sikring


11900 Leie av lokaler og grunn 94 116 116 94 120


11950 Avgifter,gebyrer,lisenser o.l. 241 240 240 228 200


12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler


12200 Leie av driftsmidler 13 284


12300 Vedlikehole,byggtjenester og nybygg 4 100 100 100


12400 Serviceavtaler,reparasjoner og vaktmestertjenester 1


12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 20 20 500


12700 Andre tjenester (konsulent,kontroll,juridiske oppdr,bedr.h.tj.) 1 150 150 1 100


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 1 061 1 357 2 037 1 414 2 205


13700 Kjøp fra andre (private) 13 30 100 18 20


13701 Transport av avfall 9 699 8 700 8 700 9 451 10 000


13702 Behandling av avfall 1 576 2 300 2 300 2 041 2 000


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 11 289 11 030 11 100 11 510 12 020


14800 Overføring til foretak i egen kommune 62 8 60


4 Overføringsutgifter 62 8 60


15000 Renteutgifter,provisjoner og andre finansutgifter


15500 Avsetning til bundne driftsfond 3 998 4 008 1 508 90 426


15901 Kalk.avskrivninger 190


5 Finansutgifter 3 998 4 008 1 508 90 616


16400 Avgiftspliktige gebyrer -20 796 -20 800 -20 000


16501 Innt.produksjonsavfall m/oppdrg -5


16502 Innt.husholdningsavfall -424 -400 -300 -337 -220


6 Salgs- og leieinntekter -21 220 -21 200 -300 -343 -20 220


17700 Refusjon fra andre (private)


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse


18800 Overføringer fra kommunalt foretak i egen kommune -20 400 -20 369


8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse -20 400 -20 369


3550  Innsamling,gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall-4 150 -4 140 -5 390 -7 073 -4 612


15500 Avsetning til bundne driftsfond 2 825


5 Finansutgifter 2 825


8800  Interne finansieringstransaksjoner 2 825


-4 150 399    -4 140 000     -5 390 000    -4 247 880   -4 612 000   


2015


17000  Pensjon


68300  Renovasjonsordningen
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10100 Fastlønn 804 935 1 215 798 1 259


10105 T-trinn kveld


10300 Lønn til ekstrahjelp 65 70 70 92 80


10400 Overtidslønn 90 5 5 103 5


10419 Periodisering - variabellønn 4


10500 Annen lønn og tr.pl.godtgjørelser 153 150 170 10


10519 Periodisering - variabellønn 6


10900 Pensjonsinnskudd og tr.pl. forsikringsordninger 144 166 226 90 235


10904 Premie kollektiv gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 4 3 3 2 2


10990 Arbeidsgiveravgift 176 194 214 183 223


10999 Periodisering - variabellønn 1


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 1 447 1 523 1 733 1 437 1 814


11000 Kontormateriell 1 1 1 1


11150 Matvarer, bevertning 3 3 2 2


11200 Annet forbr.materiell,råvarer og tjenester 32 70 70 41 70


11300 Post,banktjenester,telefon,internett/bredbånd 80 30 30 37 80


11400 Annonse,reklame,informasjon 31 40 40 15 40


11500 Opplæring,kurs 7 50 50 14 30


11700 Transp/drift av egne/leide transp.midl.(anl.mask o.l.) 142 180 180 92 140


11800 Energi 34 40 40 40 40


11850 Forsikr og utg til vakthold og sikring 30 30 50


11900 Leie av lokaler og grunn 72 72


11950 Avgifter,gebyrer,lisenser o.l. 300 250 250 216 300


12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 151 200 200 225


12200 Leie av driftsmidler 366 420 420 343 420


12300 Vedlikehole,byggtjenester og nybygg 3 23 5


12400 Serviceavtaler,reparasjoner og vaktmestertjenester 99 88 70 93 70


12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 11 50 50 25 50


12700 Andre tjenester (konsulent,kontroll,juridiske oppdr,bedr.h.tj.) 24 40 140 37 140


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 1 353 1 492 1 574 1 275 1 438


13700 Kjøp fra andre (private) 14 40 40 30 20


13701 Transport av avfall 755 630 630 611 700


13702 Behandling av avfall 1 720 1 200 1 200 1 241 1 500


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 2 488 1 870 1 870 1 882 2 220


14700 Overføring til andre (private) 25 25


4 Overføringsutgifter 25 25


15000 Renteutgifter,provisjoner og andre finansutgifter 3


15901 Kalk.avskrivninger 579 750 750 551 350


15902 Avskrivninger fast eiendom/anlegg 188 188


5 Finansutgifter 582 750 938 739 350


16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. -5


16500 Innt.husholdningsavfall m/oppdrg -163 -160 -119


16501 Innt.produksjonsavfall m/oppdrg -86 -90 -86


16502 Innt.husholdningsavfall -1 268 -1 270 -750 -880 -1 210


16503 Avgiftspl.salg av varer og tj. m/oppdrg -8


6 Salgs- og leieinntekter -1 531 -1 520 -750 -1 085 -1 210


17103 Sykefravær - refusjon


17106 Feriepenger av refusjoner -1 -1


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -1 -1


3550  Innsamling,gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall4 338 4 140 5 390 4 248 4 612
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10100 Fastlønn


10105 T-trinn kveld


10300 Lønn til ekstrahjelp


10400 Overtidslønn


10500 Annen lønn og tr.pl.godtgjørelser


10900 Pensjonsinnskudd og tr.pl. forsikringsordninger


10904 Premie kollektiv gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring


10990 Arbeidsgiveravgift


0 - Lønn inkl sosiale utgifter


11000 Kontormateriell


11150 Matvarer, bevertning


11200 Annet forbr.materiell,råvarer og tjenester


11300 Post,banktjenester,telefon,internett/bredbånd


11400 Annonse,reklame,informasjon


11500 Opplæring,kurs


11700 Transp/drift av egne/leide transp.midl.(anl.mask o.l.)


11800 Energi


11850 Forsikr og utg til vakthold og sikring


11950 Avgifter,gebyrer,lisenser o.l.


12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler


12200 Leie av driftsmidler


12300 Vedlikehole,byggtjenester og nybygg


12400 Serviceavtaler,reparasjoner og vaktmestertjenester


12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg


12700 Andre tjenester (konsulent,kontroll,juridiske oppdr,bedr.h.tj.)


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon


13700 Kjøp fra andre (private)


13701 Transport av avfall


13702 Behandling av avfall


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon


14700 Overføring til andre (private)


4 Overføringsutgifter


15000 Renteutgifter,provisjoner og andre finansutgifter


15500 Avsetning til bundne driftsfond


15901 Kalk.avskrivninger


15902 Avskrivninger fast eiendom/anlegg


5 Finansutgifter


16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l.


16500 Innt.husholdningsavfall m/oppdrg


16501 Innt.produksjonsavfall m/oppdrg


16502 Innt.husholdningsavfall


6 Salgs- og leieinntekter


17100 Sykelønnsrefusjon


17103 Sykefravær - refusjon


17106 Feriepenger av refusjoner


17700 Refusjon fra andre (private)


17701 Ref fra andre m/oppdr.g. u/mva


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse


3570  Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall


4 338 382     4 140 000      5 390 000     4 247 880     4 612 000    68400  Gjenbruksstasjon
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10100 Fastlønn 3 738 3 353 3 353 3 614 4 852


10105 T-trinn kveld


10300 Lønn til ekstrahjelp 627 617 50


10319 Periodisering - variabellønn 69


10400 Overtidslønn 214 250 250 285 200


10419 Periodisering - variabellønn 39


10500 Annen lønn og tr.pl.godtgjørelser 302 500 500 312 235


10519 Periodisering - variabellønn 36


10800 Godtgjørelse folkevalgte 183 300 300 190 300


10900 Pensjonsinnskudd og tr.pl. forsikringsordninger 310 771 771 432 934


10904 Premie kollektiv gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 17 7 7 7 7


10990 Arbeidsgiveravgift 712 729 729 788 927


10999 Periodisering - variabellønn 20


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 6 268 5 910 5 910 6 245 7 505


11000 Kontormateriell 49 43 43 31 43


11100 Medisinsk forbruksmateriell 3 10 10 10


11140 Medikamenter


11150 Matvarer, bevertning 34 40 40 43 40


11200 Annet forbr.materiell,råvarer og tjenester 317 830 830 694 830


11300 Post,banktjenester,telefon,internett/bredbånd 42 60 60 49 60


11400 Annonse,reklame,informasjon 110 150 150 58 150


11500 Opplæring,kurs 98 160 160 171 160


11600 Utg/godgj. reiser,diett, bil m.v. som er oppg.pliktige 16 30 30 29 30


11619 Periodisering - variabellønn 1


11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser


11700 Transp/drift av egne/leide transp.midl.(anl.mask o.l.) 1 103 915 350 795 350


11800 Energi 143 310 310 206 310


11850 Forsikr og utg til vakthold og sikring 362 290 290 188 290


11900 Leie av lokaler og grunn


11950 Avgifter,gebyrer,lisenser o.l. 96 75 75 88 75


12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 374 160 160 41 160


12100 Kjøp,leie og leasing av transportmidler 2


12200 Leie av driftsmidler 20 25 25 15 25


12300 Vedlikehole,byggtjenester og nybygg 859 12 000 12 000 870 2 000


12400 Serviceavtaler,reparasjoner og vaktmestertjenester 215 220 220 289 220


12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 486 400 400 244 400


12600 Renholds- og vaskeritjenester 33 40 40 36 40


12700 Andre tjenester (konsulent,kontroll,juridiske oppdr,bedr.h.tj.) 4 021 1 500 1 500 2 845 1 500


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 8 382 17 258 16 693 6 694 6 693


13500 Kjøp fra kommuner


13700 Kjøp fra andre (private) 193 70 70 180 70


13702 Behandling av avfall 2


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 193 70 70 182 70


14000 Overføring til staten 2 122 2 028 1 200 999


14700 Overføring til andre (private) 756 750 821


14800 Overføring til foretak i egen kommune 5 746 5 700 5 700 8 782 3 300


4 Overføringsutgifter 8 624 8 478 5 700 10 802 4 299


15000 Renteutgifter,provisjoner og andre finansutgifter


15400 Avsetninger til disposisjonsfond


15480 Avsetninger til ubundne investeringsfond


15500 Avsetning til bundne driftsfond 6 027 2 500 2 500 2 500


15700 Overføring til investeringsregnskapet


15900 Avskrivninger driftsmidler 381 282 282 282 380


15902 Avskrivninger fast eiendom/anlegg 480 480 480 480 480


5 Finansutgifter 6 888 3 262 3 262 762 3 360


16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l.


16202 Purregebyr - Agresso -2


16301 Husleieinntekter m.m. m/oppdrg -404 -196 -196 -645 283


16500 Innt.husholdningsavfall m/oppdrg -115 -100


16501 Innt.produksjonsavfall m/oppdrg -3 470 -4 000 -4 000 -5 863 -3 000


16502 Innt.husholdningsavfall


16503 Avgiftspl.salg av varer og tj. m/oppdrg -223 -49


16504 Avgiftpl.salg av varer og tj. -4 -12


16601 Salg av driftsmidler m/oppdrg


16900 Fordelte utgifter/internsalg -156 -156


6 Salgs- og leieinntekter -4 372 -4 196 -4 196 -6 828 -2 717


17000 Refusjon fra staten -11


17100 Sykelønnsrefusjon


17103 Sykefravær - refusjon -450 -238


17106 Feriepenger av refusjoner -23 -11


17501 Refusjon fra kommuner m/oppdrg -8 -569


17700 Refusjon fra andre (private)


17701 Ref fra andre m/oppdr.g. u/mva -565 -565 -479


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -1 055 -565 -1 298


18800 Overføringer fra kommunalt foretak i egen kommune


8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse


19000 Renteinntekter -1 273 -1 000 -1 000 -500


19005 Morarenter - Agresso -1


19300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk


19400 Bruk av disposisjonsfond -750 -10 750 -10 000


19500 Bruk av bundne driftsfond -2 028 -2 028


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -4 053 -13 778 -11 000 -500


3200  Kommunal næringsvirksomhet 20 876 16 439 16 439 16 559 18 710


19005 Morarenter - Agresso


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner
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3550  Innsamling,gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall


15000 Renteutgifter,provisjoner og andre finansutgifter


15010 Konserninterne renter 69 100 100 97 100


15100 Avdragsutgifter 73


15110 Konserninterne avdrag 294 295 295 294 295


15500 Avsetning til bundne driftsfond 482


5 Finansutgifter 363 395 395 873 468


19000 Renteinntekter -1 321


19005 Morarenter - Agresso -10


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -1 330


8700  Renter/utbytte og lån 363 395 395 -457 468


15400 Avsetninger til disposisjonsfond 568 568 14 896 2 568


15500 Avsetning til bundne driftsfond 2 028 2 028 2 500


15700 Overføring til investeringsregnskapet 1 595


15800 Regnskapsmessig mindreforbruk 2 080 2 596


5 Finansutgifter 4 676 2 596 21 588 2 568


19300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -2 596 -2 596 -16 492


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -2 596 -2 596 -16 492


8800  Interne finansieringstransaksjoner 2 080 5 096 2 568


23 319 292   16 834 000    16 834 000   21 198 577  21 746 000  


11150 Matvarer, bevertning


11200 Annet forbr.materiell,råvarer og tjenester 1 182 1 550 1 550 1 711 1 550


11300 Post,banktjenester,telefon,internett/bredbånd


11800 Energi 328 510 510 315 510


11950 Avgifter,gebyrer,lisenser o.l.


12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 3 500 500 70 500


12200 Leie av driftsmidler 161


12300 Vedlikehole,byggtjenester og nybygg 231 510 510 165 510


12400 Serviceavtaler,reparasjoner og vaktmestertjenester 249 310 310 254 310


12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 17 100 100 13 100


12700 Andre tjenester (konsulent,kontroll,juridiske oppdr,bedr.h.tj.) 312 200 200 209 200


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 2 483 3 680 3 680 2 737 3 680


13700 Kjøp fra andre (private) 249 100 100 96 100


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 249 100 100 96 100


15000 Renteutgifter,provisjoner og andre finansutgifter 1


15900 Avskrivninger driftsmidler 179 104 104 179 104


5 Finansutgifter 180 104 104 179 104


3200  Kommunal næringsvirksomhet 2 912 3 884 3 884 3 011 3 884


2 911 665     3 884 000      3 884 000     3 011 398     3 884 000    


11150 Matvarer, bevertning


11200 Annet forbr.materiell,råvarer og tjenester 8 500 500 679 500


11300 Post,banktjenester,telefon,internett/bredbånd


11500 Opplæring,kurs 80 80 80


11700 Transp/drift av egne/leide transp.midl.(anl.mask o.l.)


11800 Energi 51 26 26 30 26


11850 Forsikr og utg til vakthold og sikring 2 2 2


12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 20 43


12200 Leie av driftsmidler 140 11


12300 Vedlikehole,byggtjenester og nybygg 492 40 40 581 40


12400 Serviceavtaler,reparasjoner og vaktmestertjenester 188 350 350 84 350


12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 17 64


12700 Andre tjenester (konsulent,kontroll,juridiske oppdr,bedr.h.tj.) 50 50 94 50


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 916 1 048 1 048 1 586 1 048


13700 Kjøp fra andre (private) 145 62


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 145 62


15900 Avskrivninger driftsmidler


15902 Avskrivninger fast eiendom/anlegg 64 41 41 41 64


5 Finansutgifter 64 41 41 41 64


16501 Innt.produksjonsavfall m/oppdrg -1 000 -1 000 -750


16503 Avgiftspl.salg av varer og tj. m/oppdrg -595 -617


6 Salgs- og leieinntekter -595 -1 000 -1 000 -617 -750


3200  Kommunal næringsvirksomhet 529 89 89 1 072 362


529 336        89 000            89 000           1 071 539     362 000        


71000  Esval Miljøpark


71100  Renseanlegg


71200  Gassanlegg
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11200 Annet forbr.materiell,råvarer og tjenester 1 1


11700 Transp/drift av egne/leide transp.midl.(anl.mask o.l.) 36 70 70 27 70


11950 Avgifter,gebyrer,lisenser o.l.


12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler


12400 Serviceavtaler,reparasjoner og vaktmestertjenester 20 20 14 20


12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg


12700 Andre tjenester (konsulent,kontroll,juridiske oppdr,bedr.h.tj.) 97 250 250 317 250


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 134 340 340 359 340


13700 Kjøp fra andre (private) 20 20 -4 20


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 20 20 -4 20


16301 Husleieinntekter m.m. m/oppdrg -99 -140 -140 -197 -140


16501 Innt.produksjonsavfall m/oppdrg -6 761 -5 000 -5 000 -6 061 -6 000


6 Salgs- og leieinntekter -6 860 -5 140 -5 140 -6 258 -6 140


17700 Refusjon fra andre (private)


17701 Ref fra andre m/oppdr.g. u/mva


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse


3200  Kommunal næringsvirksomhet -6 726 -4 780 -4 780 -5 903 -5 780


11200 Annet forbr.materiell,råvarer og tjenester 1 319


11950 Avgifter,gebyrer,lisenser o.l. 12 660 14 000 9 000 9 496 9 000


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 13 979 14 000 9 000 9 496 9 000


16501 Innt.produksjonsavfall m/oppdrg -13 993 -14 000 -9 000 -9 496 -9 000


6 Salgs- og leieinntekter -13 993 -14 000 -9 000 -9 496 -9 000


17700 Refusjon fra andre (private)


17701 Ref fra andre m/oppdr.g. u/mva


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse


3201  Bunnaske NG/EGE -13 1


-6 739 269    -4 780 000     -4 780 000    -5 902 604   -5 780 000   


10100 Fastlønn 407 412 412 411 438


10200 Lønn til vikarer


10300 Lønn til ekstrahjelp


10400 Overtidslønn 5 10 10 5 10


10500 Annen lønn og tr.pl.godtgjørelser 1


10519 Periodisering - variabellønn 2


10900 Pensjonsinnskudd og tr.pl. forsikringsordninger 70 74 74 42 77


10904 Premie kollektiv gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 2 1 1 1 1


10990 Arbeidsgiveravgift 60 70 70 55 73


10999 Periodisering - variabellønn


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 549 567 567 515 599


11200 Annet forbr.materiell,råvarer og tjenester 2 25 25 16 25


11300 Post,banktjenester,telefon,internett/bredbånd 4


11700 Transp/drift av egne/leide transp.midl.(anl.mask o.l.) 133 150 150 271 60


11800 Energi 12 10 10 10 10


11850 Forsikr og utg til vakthold og sikring


11950 Avgifter,gebyrer,lisenser o.l.


12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler


12100 Kjøp,leie og leasing av transportmidler 30 30 30


12200 Leie av driftsmidler 30 30 22 30


12300 Vedlikehole,byggtjenester og nybygg 30


12400 Serviceavtaler,reparasjoner og vaktmestertjenester 69 120 120 79 120


12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 1 55


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 216 365 365 486 275


13700 Kjøp fra andre (private) 22


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 22


15000 Renteutgifter,provisjoner og andre finansutgifter


15900 Avskrivninger driftsmidler 203 203 203 203 203


15902 Avskrivninger fast eiendom/anlegg 13 13 13 13 14


5 Finansutgifter 216 216 216 216 217


16500 Innt.husholdningsavfall m/oppdrg -338 -1 200 -1 200 -284 -1 200


16501 Innt.produksjonsavfall m/oppdrg -873 -753


6 Salgs- og leieinntekter -1 210 -1 200 -1 200 -1 037 -1 200


17100 Sykelønnsrefusjon


17103 Sykefravær - refusjon -49 -147


17106 Feriepenger av refusjoner -8 -10


17700 Refusjon fra andre (private)


17701 Ref fra andre m/oppdr.g. u/mva


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -57 -157


3200  Kommunal næringsvirksomhet -264 -52 -52 23 -109


-264 041       -52 000          -52 000         23 318          -109 000      


72100  Bunnaske


72200  Omlasting
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10100 Fastlønn 801 796 796 770 796


10300 Lønn til ekstrahjelp 600 600 600


10400 Overtidslønn 55 80 80 95 80


10419 Periodisering - variabellønn 4


10500 Annen lønn og tr.pl.godtgjørelser 106 150 150 96 150


10519 Periodisering - variabellønn 7


10900 Pensjonsinnskudd og tr.pl. forsikringsordninger 145 285 285 83 285


10904 Premie kollektiv gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 3 2 2 2 2


10990 Arbeidsgiveravgift 151 269 269 155 269


10999 Periodisering - variabellønn 2


0 - Lønn inkl sosiale utgifter 1 274 2 182 2 182 1 201 2 182


11150 Matvarer, bevertning


11200 Annet forbr.materiell,råvarer og tjenester 29 10 10 12 10


11300 Post,banktjenester,telefon,internett/bredbånd


11600 Utg/godgj. reiser,diett, bil m.v. som er oppg.pliktige


11700 Transp/drift av egne/leide transp.midl.(anl.mask o.l.) 342 610 610 265 610


11850 Forsikr og utg til vakthold og sikring 500 500 5 500


12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 91


12200 Leie av driftsmidler 16 100 100 292 100


12300 Vedlikehole,byggtjenester og nybygg 12 15


12400 Serviceavtaler,reparasjoner og vaktmestertjenester 119 39


12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg 88 200 200 117 200


12700 Andre tjenester (konsulent,kontroll,juridiske oppdr,bedr.h.tj.) 15


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 712 1 420 1 420 745 1 420


13700 Kjøp fra andre (private) 141 360 360 368 360


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 141 360 360 368 360


14700 Overføring til andre (private)


4 Overføringsutgifter


15000 Renteutgifter,provisjoner og andre finansutgifter


15900 Avskrivninger driftsmidler 259 290 290 259


5 Finansutgifter 260 290 290 259


16501 Innt.produksjonsavfall m/oppdrg -19 713 -23 000 -23 000 -19 558 -22 000


6 Salgs- og leieinntekter -19 713 -23 000 -23 000 -19 558 -22 000


17103 Sykefravær - refusjon -31


17106 Feriepenger av refusjoner -3


17700 Refusjon fra andre (private)


17701 Ref fra andre m/oppdr.g. u/mva


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -34


3200  Kommunal næringsvirksomhet -17 360 -18 748 -18 748 -17 244 -17 779


-17 360 172 -18 748 000   -18 748 000  -17 244 457 -17 779 000 72300  Jordmottak
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11150 Matvarer, bevertning


11200 Annet forbr.materiell,råvarer og tjenester 34 60 60 74 40


11300 Post,banktjenester,telefon,internett/bredbånd


11400 Annonse,reklame,informasjon 2 2 1


11500 Opplæring,kurs 1


11950 Avgifter,gebyrer,lisenser o.l. 14 13 13 10 13


12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler


12200 Leie av driftsmidler 1 16


12400 Serviceavtaler,reparasjoner og vaktmestertjenester


12700 Andre tjenester (konsulent,kontroll,juridiske oppdr,bedr.h.tj.) 12 12 6


1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 50 85 85 87 76


13700 Kjøp fra andre (private) 1 80 80 1 1


13701 Transport av avfall 453 400 400 440 500


13702 Behandling av avfall 93 130 130 116 100


3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 546 610 610 557 601


14800 Overføring til foretak i egen kommune


4 Overføringsutgifter


16400 Avgiftspliktige gebyrer -1 200 -950 -1 200


16502 Innt.husholdningsavfall -25 -100 -100 -19 -12


6 Salgs- og leieinntekter -1 224 -1 050 -100 -19 -1 212


17701 Ref fra andre m/oppdr.g. u/mva -1


7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -1


18800 Overføringer fra kommunalt foretak i egen kommune -950 -1 188


8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse -950 -1 188


3200  Kommunal næringsvirksomhet -629 -355 -355 -563 -535


-629 200       -355 000        -355 000       -563 311      -535 000      


19900 Motpost avskrivninger -1 579 -1 386 -1 579


19901 Motpost kalk.avskrivninger -579 -750 -750 -551 -540


9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner -2 159 -750 -750 -1 937 -2 119


8600  Motpost avskrivninger -2 159 -750 -750 -1 937 -2 119


-2 158 781    -750 000        -750 000       -1 936 794   -2 119 000   


15800 Regnskapsmessig mindreforbruk


5 Finansutgifter


8990  Årets regnskapsmessig mer-/mindreforbruk


-                     -                       -                      -                     -                     


Total ESVAL MILJØPARK  KF -3 664 -3 664


74000  Renovasjon næring


89990  Beregningskonto avskrivninger


99990  Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
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NOTE nr 1 Endring i arbeidskapital    


 
 


  


Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet


Anskaffelse av midler Regnskap 2015 Regnskap 2014


SUM(600:670;


700:780;800:895) 


SUM(600:670;


700:770;800:895) 


Innbetalinger ved eksterne 


finanstransaksjoner SUM(900:929) -1 274 403,58 -1 330 476,38


Sum 


anskaffelse av midler 


Anvendelse av midler 


Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 


SUM(010:285;300


:480) -690 63 289 139,46 60 543 543,13


Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 


SUM(010:285;300


:480) -690 2 000 000,00 4 862 713,54


Utbetalinger ved eksterne 


finanstransaksjoner SUM(500:529) 373 063,47 394 845,37


Sum 


anvendelse av midler 


Anskaffelse - anvendelse av midler U=W -7 321 935,48 -3 927 627,55


Endring i ubrukte lånemidler 


Bal: 5.91(Rt) - 


5.91(Rt-1) 0,00 0,00


Endring i arbeidskapital V 7 321 935,48 3 927 627,55


Del 2 Endring i arbeidskapital balansen


Tekst Konto Regnskap 2015 Regnskap 2014


Omløpsmidler 5.1


Endring kortsiktige fordringer 5.13 - 5.17 -5 241 049,39 5 471 727,29


Endring aksjer og andeler 5.18 0,00 0,00


Premieavvik 5.19 14 732,00 0,00


Endring sertifikater 5.12 0,00 0,00


Endring obligasjoner 5.11 0,00 0,00


Endring betalingsmidler 5.10 15 371 281,13 2 121 464,59


Endring omløpsmidler 10 144 963,74 7 593 191,88


Kortsiktig gjeld 5.3


Endring kassekredittlån 5.31 0,00 0,00


Endring annen kortsiktig gjeld 5.32 - 5.38 -2 609 738,30 -3 322 913,29


Premieavvik 5.39 -213 290,00 -342 651,00


Endring arbeidskapital 12 967 992,04 11 258 756,17


-72 984 138,41 -69 728 729,59


65 662 202,93 65 801 102,04


S 


Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) -71 709 734,83 -68 098 253,21


Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 0,00 -300 000,00
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NOTE nr 2 Redegjørelse for Esval Miljøpark KF Nes sin pensjonsforpliktelse    


 
Regnskapsføring 


Pensjonskostnaden er hva som blir belastet i Esval Miljøpark Nes KF sitt regnskap og budsjett, mens 


pensjonspremien er hva Esval Miljøpark Nes KF faktisk betaler til pensjonsforsikringsselskapene for 


dekning av fremtidige pensjonsforpliktelser. Dersom pensjonspremien er større enn pensjons-


kostnaden får man et positiv premieavvik; er pensjonspremien mindre enn pensjonskostnaden får 


man et negativt premieavvik. 


Den regnskapsmessige håndteringen av premieavvik finnes i Regnskapsforskriften. Et positivt 


premieavvik skal føres til inntekt i årsregnskapet og bokføres under omløpsmidler, som en kortsiktig 


fordring. Tilsvarende skal et negativt premieavvik utgiftsføres i årsregnskapet og bokføres som en 


kortsiktig gjeld. Premieavvik blir således en form for korreksjonspost til den betalte pensjonspremien 


slik at nettoen av disse to posteringene blir lik pensjonskostnaden. 


Esval Miljøpark Nes KF kan selv velge hvordan de vil håndtere elimineringen av premieavviket i 


regnskapet. De har valget mellom hvert år avsette for full dekning av premieavviket eller å amortisere 


over 10 år for premieavvik oppstått i perioden 2011 -2013 og 7 år for premieavvik oppstått i perioden 


2014 og senere.   


Regnskapsføring av premieavvik og senere amortisering av dette fremstår som et unntak fra 


arbeidskapitalprinsippet og anordningsprinsippet. 
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Del 1 Premieavvikets påvirkning på driftsregnskapet


Premieavvik Amortisering av premieavvik


Amortiseringstid premieavvik 2002 - 2010


Amortiseringstid premieavvik 2011 - 2013) 284 299                                  


Amortiseringstid premieavvik (2014 og senere) 555 941                                  


-14 732                                   


Regnskap 2015 Regnskap 2014


Innbetalt premie 836 760                              773 416                                  


Netto pensjonskostnad 1 086 494                          1 096 121                               


Årets negative premieavvik (utgiftsført) -249 734                            -322 705                                


Årets andel av tidligere års positive premieavvik (utgiftsført) -71 656                               -25 555                                   


Årets andel av tidligere års negativ premieavvik (inntektsført)


Netto arbeidsgiveravgift på  årets og tidligere års premieavvik -45 316                               -49 105                                   


Netto utgiftsføring på årets regnskap -366 706                            -397 365                                 


Regnskap 2015 Regnskap 2014


Netto virkning av endret amortiseringsperiode


Netto arbeidsgiveravgift av endret amortiseringsperiode -                                      -                                           


Netto negativt premieavvvik -                                      -                                          


Sum netto påvirkning premieavvik i forhold til netto driftsresultat -366 706                            -397 365                                 


I % av netto driftsresultat 3,93 % -17,07 %


Del 2 Gjenstående premieavvik som vil påvirke senere års regnskap


Regnskap 2015 Regnskap 2014


Gjenstående positivt premieavvik som skal utgiftsføres senere år 14 732 4 629


I % av omløpsmidler 0,02 % 0,01 %


Gjenstående negativt premieavvik som skal inntektsføres senere år -840 240 -626 950


I % av kortisiktig gjeld 5,20 % 4,70 %


Del 3 Premiefond


Regnskap 2015 Regnskap 2014


Innstående premiefond i livselskapet til dekning av kommende pensjonspremier


Bruk i årets regnskap


Gjenstående premiefond 0 0


Del 4 Pensjonsmidler


Regnskap 2015 Regnskap 2014


Pensjonsmidler pr. 01.01 1 523 154                          1 251 634                               


Årets forventede avkastning 101 780                              55 958                                     


Årets premieinnbetaling eks. adm. utg. 836 760                              773 416                                  


Årets utbetaling av pensjon -252 597                            -245 838                                 


Estimatavvik 373 591                              -312 016                                 


Brutto pensjonsmidler pr. 31.12 2 582 688                          1 523 154                               


Del 5 Pensjonsforpliktelser


Regnskap 2015 Regnskap 2014


Pensjonsforpliktelse pr. 01.01 2 151 754                          1 576 144                               


Årets pensjonsopptjening 1 053 121                          1 064 592                               


Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse 135 153                              87 487                                     


Utbetalte pensjoner -252 597                            -245 838                                 


Estimatavvik 300 256                              -330 631                                 


Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12 3 387 687                          2 151 754                               


Del 6 Beregningsforutsetninger


KLP KLP


Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %


Lønnsvekst 2,97 % 2,97 %


G-regulering 2,97 % 2,97 %


Pensjonsregulering 2,20 % 2,97 %


Forventet avkastning 4,65 % 4,65 %


Amortiseringstid 7 år 7 år


Opplysning om amortiseringstid


Opplysning om 1 eller 15 år


Opplysning om 1 eller 10 år


Opplysning om 1 eller 7 år
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NOTE nr 3 Avsetninger og bruk av avsetninger 


 


  


 Alle fond KOSTRA-art Regnskap 2015 Regnskap 2014


Avsetninger til fond


SUM(530:550)


+ 580 14 701 815,90 24 985 341,73


Bruk av avsetninger SUM(930:958) -7 379 880,42 -21 057 714,18


Til avsetning senere år 980 0,00 0,00


Netto avsetninger 7 321 935,48 3 927 627,55


Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger


Disposisjonsfond


KOSTRA-


art/balanse Regnskap 2015 Regulert budsjett


Opprinnelig 


budsjett Budsjettskjema Regnskap 2014


IB 0101 5.56 -17 201 590,38
1A, eller brutto 1B 


eller netto 1B
-6 870 929,10


Avsetninger driftsregnskapet 540 -568 043,42 568 000,00 0,00 -14 896 456,82
Herav budsjettskjema 1A
Herav brutto budsjettskjema 1B
Bruk av avsetninger 


driftsregnskapet
940 750 000,00 10 750 000,00 10 000 000,00 0,00


Herav budsjettskjema 1A


Herav brutto budsjettskjema 1B


Bruk av avsetninger 


investeringsregnskapet
940 2 005 161,00 11 000 000,00 11 000 000,00 4 565 795,54


UB 31.12 5.56 -15 014 472,80 -17 201 590,38


0,00 0,00


Overføring KOSTRA-art Regnskap 2015 Regulert budsjett


Opprinnelig 


budsjett Budsjettskjema Regnskap 2014


Overført fra drifts- til 


investeringsregnskapet
570/970 0,00 0,00 0,00 1 595 461,82


Herav budsjettskjema 1A


Herav brutto budsjettskjema 1B


Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger


Bundet driftsfond


Kostra 


art/balanse Regnskap 2015 Regnskap 2014


IB 0101 5.51 -22 849 284,53 -16 952 242,86


Avsetninger 550 -12 053 746,00 -5 897 041,67


Bruk av avsetninger 


driftsregnskapet
950


-2 028 338,00 0,00


Bruk av avsetninger 


investeringsregnskapet
950


0,00 0,00


UB 31.12 5.51 -32 874 692,53 -22 849 284,53


0,00 0,00


Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond (1000 kr)


Formål Beløp


Mindreforbruk 2014               2 028 


Etterbruksfond               2 500 


Selvkostfond renovasjon 2015               4 115 


Beregnet skattekostnad 2015               3 410 


Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger


Ubundet investerings fond


Kostra 


art/balanse Regnskap 2015 Regulert budsjett


Opprinnelig 


budsjett Regnskap 2014


IB 0101 5.53 0,00 0,00


Avsetninger 548 0,00 0,00 0,00 0,00


Bruk av avsetninger 948 0,00 0,00 0,00 0,00


UB 31.12 5.53 0,00 0,00


0,00 0,00


Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger


Bundet investerings fond


Kostra 


art/balanse Regnskap 2015 Regnskap 2014


IB 0101 5.55 0,00 0,00


Avsetninger 550 0,00 0,00


Bruk av avsetninger 958 0,00 0,00


UB 31.12 5.55 0,00 0,00


0,00 0,00


Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond (1000 kr)


Formål Beløp


Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og 


investeringsregnskapet


 


UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til 


bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. 


Vedtak sak/dato


UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler 


er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. 


Vedtak sak/dato
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NOTE nr 4 Kapitalkonto 


 


  


Debet Kredit


Inngående balanse 1.1.2015 22 837 010,44


Salg av fast eiendom og anlegg 0,00


Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg 557 494,99


Aktivering av fast eiendom og anlegg 0,00


Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00


Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler 1 021 983,60


Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00


KLP - egenkapitaltilskudd 5 161,00


Avdrag internt lån Nes kommune 294 182,00


Pensjonsforpliktelser 1 235 933,00


Pensjonsmidler 1 059 534,00


Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser 24 872,00


Utgående balanse 31.12.2015 21 355 603,85
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NOTE nr 5 Særregnskap for kommunale foretak 


 


  


Tekst Regnskap 2015 Regnskap 2014


Foretakets samlede fordringer                    6 224 515               11 460 935 


Refusjon sykepenger                        -13 338                     -55 953 


Inngående mva                 2 206 073 


Betalbar skatt                   -225 000 


Kundefordringer, kommuneforvaltning                       129 049                      35 052 


Kundefordringer, private foretak                    5 694 347                 9 424 722 


Kundefordringer, husholdninger                            3 025                            717 


Forskudd lønn                               -   


Utg./Innt. før/etter 31/12                       411 432                      75 324 


Foretakets samlede kortsiktig gjeld                 -15 319 564             -12 709 826 


Utgående mva                      -862 395                -2 256 703 


Skattetrekk                      -347 342                   -361 109 


Arbeidsgiveravgift                      -169 995                   -237 659 


Endring utsatt skatt                   -975 000 


Utg./innt. før/etter 31/12                   -6 534 010                -2 616 710 


Leverandørgjeld                   -6 415 534                -5 283 154 


Pål.feriep.                      -867 916                   -858 453 


Arb.g.avg. pål.feriep.                      -122 372                   -121 038 


Konsernintern langsiktig gjeld                   -3 404 472                -3 698 654 


Tekst Regnskap 2015 Regnskap 2014


Foretakets inntekter (minus brukerbetalinger)                 -71 709 736             -68 098 253 


Fordeler seg på egen kommune:


Årsavgifter renovasjon                      -487 689                   -542 811 


Fordeler seg på andre:


Husleieinntekter                      -502 548                   -841 969 


Årsavgifter renovasjon                 -21 508 035             -21 014 195 


Inntekter fra produksjonsavfall                 -48 063 454             -44 242 664 


Sykelønnsrefusjon                      -563 909                   -407 857 


Refusjon fra staten                        -10 586 


Refusjon fra kommuner (Oslo kommune)                           -7 832                   -569 394 


Refusjon fra andre (private)                      -565 683                   -479 364 


Foretakets utgifter samlet (minus lønn, 


sosiale utgifter og avskrivninger)
                 53 023 090               50 311 818 


Fordeler seg på egen kommune:


Overføring til foretak i egen kommune                    5 808 371                 8 789 279 


Kjøp varer som inngår i komm. tj.prod.                          38 285                      79 376 


Kjøp fra kommuner                               -   


Fordeler seg på andre:


Overføring til andre (private)                       756 165                    820 684 


Overføring til staten                    2 121 890                 1 200 000 


Kjøp fra andre (private)                       777 212                    750 204 


Transport av avfall                  10 906 920               10 502 185 


Behandling av avfall                    3 388 961                 3 399 899 


Kjøp varer som inngår i komm. tj.prod.                  29 225 287               24 770 191 


Ytelser til ledende personale                       805 000                    780 000 
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NOTE nr 6 Anleggsmidler 
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NOTE nr 7 Gebyrfinansierte selvkosttjenester 


Nes 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). 


Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune. 


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 på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke 


skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkost-kalkyle som viser selvkostregnskapet for det 


enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte 


områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte sammenlignbare. 


 


I selvkostkalkyen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, 


kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt henførte indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). 


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 økonomiplan-periode. 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. 


  


Forskjeller mellom 


kommunens regnskap og 


selvkostregnskapet


Regnskapsresultat Selvkostkalkyle


Gebyrinntekter 8 800 000                 8 800 000                 


Øvrige driftsinntekter 20 000                      20 000                      


Driftsinntekter 8 820 000                 8 820 000                 


Direkte driftsutgifter 5 700 000                 5 700 000                 


Avskrivningskostnad 1 750 000                 1 580 000                 


Kalkulatorisk rente -                           1 140 000                 


Indirekte driftsutgifter (netto) -                           240 000                    


Driftskostnader 7 450 000                 8 660 000                 


Resultat 1 370 000                 160 000                    
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Etterkalkylen for 2015 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS som har mer enn 12 års erfaring med 


selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum 


Selvkost Kommune benyttes av flere enn 230 norske kommuner. 


  


Esval Miljøpark KF Nes


2015


Etterkalkyle selvkost


Renovasjon


Gebyrinntekter 20 796 114


Øvrige driftsinntekter 2 016 047


Driftsinntekter 22 812 161


Direkte driftsutgifter 18 235 504


Avskrivningskostnad 272 227


Kalkulatorisk rente (1,94 %) 69 280


Indirekte netto driftsutgifter 237 500


Indirekte avskrivningskostnad 204


Indirekte kalkulatorisk rente (1,94 %) 90


Driftskostnader 18 814 805


+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle


Foreløpig resultat 3 997 356


+ Subsidiering 0


Resultat 3 997 356


Kostnadsdekning i % 121,2 %


Selvkostfond 01.01 4 022 121


+ Avsetning til selvkostfond 3 998 142


- Bruk av selvkostfond 0


+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,94 %) 116 811


Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 8 137 074


Fremførbart underskudd 01.01 0


+ Inndekning av fremførbart underskudd 0


- Underskudd til fremføring 0


- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1,94 %) 0


Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente) 0
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NOTE nr. 8 Årsverk 


Tekst Regnskap 


2015 


Regnskap 


2014 


Regnskap 


2013 


Antall årsverk  14   14  14 


Antall ansatte 14   14  14 


Antall kvinner   4     4    4 


% andel kvinner 29 % 29 % 29 % 


Antall menn 10  10   10 


% andel menn 71 % 71 % 71 % 


Antall kvinner ledende stillinger  1  1 1 


% andel kvinner i ledende stillinger 25 % 25 % 25 % 


Antall menn i ledende stillinger 3 3 3 


% andel menn i ledende stillinger  75 % 75 % 75 % 


 


Med ledende stilling menes fagleder og driftsleder med daglig leder som nærmeste overordnede og formann med 


driftsleder som nærmeste overordnede.   


Fordeling heltid/deltid 


Tekst Regnskap 2015 Regnskap  


2014 


Regnskap 


2013 


Antall deltidsstillinger    


Antall ansatte i deltidsstillinger 0 0 0 


Antall kvinner i deltidsstillinger 0 0 0 


% andel kvinner i deltidsstillinger     0 %    0 %     0 % 


Antall menn i deltidsstillinger 0 0 0 


% andel menn i deltidsstillinger     0 %    0 %     0 % 


 


Beskrivelse av tiltak for å bedre likestilling mellom kjønnene: 


 Ved utlysning av ledig stilling skal underrepresentert kjønn oppfordres til å søke. 


 Når det finnes kandidater av begge kjønn til en ledig stilling skal minst en representant fra det 
underrepresenterte kjønn tas inn til intervju, når formelle krav til stillingen er oppfylt. 
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Regnskapsskjema 1A – driftsregnskapet 


 


Regnskapsskjema 1A - 


Driftsregnskapet
Regnskap 


2015


Regulert budsjett 


2015


Opprinnelig 


budsjett 2015 Regnskap 2014


Frie disponible inntekter


Skatt på inntekt og formue -443 864         -433 400                 -443 400            -411 835          


Ordinært rammetilskudd -499 832         -500 011                 -496 836            -497 707          


Skatt på eiendom -18 762           -18 248                   -18 248              -17 400           


Andre direkte/indirekte skatter -3 793             -2 750                     -2 750                -3 756             


Andre generelle statstilskudd -32 032           -28 052                   -28 417              -32 162           


Sum frie disponible inntekter -998 283     -982 461             -989 651         -962 860      


Netto finansinntekter/-utgifter


Renteinntekter og utbytte -7 119             -13 330                   -13 330              -11 558           


Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 16 149            18 163                    20 163               18 505            


Avdrag på lån 47 422            47 926                    47 926               44 008            


Sum netto finansinntekter/-utgifter 56 452         52 759                 54 759            50 954         


Netto avsetninger


Til ubundne avsetninger 15 183            15 312                    6 514                 37 708            


Til bundne avsetninger 8 644              7 418                      844                    7 518              


Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -                     -                             -                        -24 337           


Bruk av ubundne avsetninger -14 408           -15 295                   -8 502                -6 829             


Bruk av bundne avsetninger -7 698             -7 673                     -4 460                -20 531           


Sum netto avsetninger 1 720           -238                     -5 604             -6 472          


Til fordeling drift -940 111     -929 940             -940 496         -918 378      


Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 900 414          900 414                  924 644             918 378           


Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -39 697        -29 526                -15 852           -                    







Årsregnskap 2015 


 
 


4 


Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet Nes Kommune


Regnskapskjema 1B  - 


Driftsregnskapet
Regnskap 


2015


Regulert budsjett 


2015


Opprinnelig 


budsjett 2015


Regnskap 


2014


Til fordeling drift fra budsjettskjema 1A. 900 414      929 940               924 644               918 378      


Virksomhet tekst


Rådmannensstab 9 380             9 733                      11 347                     12 929           


Fellesposter Skole 20 769           23 296                     28 310                     21 038           


Fellesposter Helse 786                1 385                      3 412                      1 459             


Strategi og utvikling 4 754             4 749                      -                             5 349             


Plan og næring 3 442             3 964                      5 711                      4 280             


Nes kirkelige fellesråd 9 308             8 962                      8 878                      9 139             


Tilskuddsordninger 2 704             2 726                      2 726                      2 646             


Politisk styring 6 990             7 046                      7 078                      6 514             


Personal og organisasjon 44 519           44 830                     44 930                     43 147           


Økonomiavdelingen 8 418             9 072                      9 220                      8 215             


Fellesposter -15 859          8 793                      6 084                      -20 619          


Auli barneskole 14 950           15 014                     14 530                     15 170           


Østgård skole 8 072             7 997                      7 877                      7 709             


Fjellfoten skole 10 434           10 699                     10 480                     10 397           


Framtun skole 9 246             9 498                      9 336                      9 265             


Fenstad skole 11 913           12 118                     11 619                     11 424           


Neskollen skole 31 229           30 723                     29 242                     30 754           


Årnes skole 18 190           18 337                     17 695                     17 274           


Skogbygda skole 14 025           14 669                     14 252                     13 872           


Pedagogisk tjeneste 11 250           11 811                     11 686                     11 670           


Runni ungdomsskole 37 884           37 605                     36 149                     34 873           


Vormsund ungdomsskole 22 683           22 179                     21 712                     23 076           


Barnehage 138 640          132 310                   132 139                   143 749          


Familiens Hus 53 408           49 311                     54 411                     57 098           


Kommuneoverlegen 11 592           11 097                     11 512                     10 473           


Psykiatri og rus 9 302             9 304                      8 387                      7 351             


Fysio- og ergoterapi 16 449           17 059                     16 840                     14 817           


Legevakta 7 146             7 135                      7 171                      7 098             


Tildelingsenheten 22 846           22 708                     22 621                     47 936           


Institusjonstjenesten 92 297           91 021                     91 798                     105 774          


Miljøarbeidertjenesten 56 845           60 060                     61 185                     59 921           


NAV - Nes 24 311           24 318                     24 470                     24 307           


Hjemmetjenesten 90 044           93 946                     94 836                     85 393           


Kommunal teknikk 25 536           24 572                     23 474                     22 677           


Kommunal teknikk - selvkost -640               -401                        882                         5 731             


Kommunal forvaltning 1 172             1 352                      1 260                      1 546             


Kommunal forvaltning - selvkost -358               1 278                      1 529                      609                


Landbruk 4 018             3 908                      3 910                      3 979             


Bygg- og eiendom 79 100           83 137                     84 244                     74 367           


Kultur 35 616           35 632                     35 906                     34 587           


Skatt og Rammetilskudd -51 771          -53 013                    -64 205                    -68 359          


Finansinntekter og finans.transaksjoner -225               -                             -                             -256               


SUM fordelt til drift 900 414      929 940               924 644               918 378      
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Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet 


 


Regnskapsskjema 2A - 


Investeringregnskapet Regnskap 2015


Regulert 


budsjett 2015


Opprinnelig 


budsjett 2015 Regnskap 2014


FINANSIERINGSBEHOV


Investeringer i anleggsmidler 110 286            107 164             92 200                101 675            


Utlån og forskutteringer 25 708              32 245               32 000                13 906              


Avdrag på lån 23 044              24 493               9 000                  14 173              


Avsetninger 6 271               6 216                 -                         7 714               


Årets finansieringsbehov 165 310        170 118          133 200           137 467        


FINANSIERING


Finansiert slik:


Bruk av lånemidler -95 855             -103 520            -75 200               -86 819             


Inntekter fra salg av anleggsmidler -6 651              -6 575                -                         -5 700              


Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -51 254             -48 507              -36 400               -34 887             


Andre inntekter -129                 -118                   -                         -                      


Sum ekstern finansiering -153 889       -158 720         -111 600         -127 406       
 


Bruk av avsetninger -11 421             -11 398              -21 600               -10 061             


Sum finansiering -165 310       -170 118         -133 200         -137 467       


Udekket/udisponert -                      -                       -                        -                      
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Regnskapsskjema 2B – Investeringsprosjekter 
Nes Kommune


Regnskapsskjema 2B - Investeringsprosjekter
Regnskap 2015


Regulert budsjett 


2015


Opprinnelig budsjett 


2015 Regnskap 2014


Investering i anleggsmidler fra skjema 2A 110 286        107 164                92 200                  101 675        


Prosjekt tekst


Nærmiljøtiltak -                      -                              -                              7                      


Digitalisering av kinosalene 7                      15                            -                              16                    


Utvidelse avløp Årnes 5 292               3 000                       -                              152                  


Fjellf.RA - dr.kontr. system pump.(756) -                      -                              -                              -158                 


Fjellf.RA - maskinprosess (756) 1 000               1 438                       -                              -851                 


Fjellf.RA - bygn.messige arb. (756) -                      -                              -                              1 401               


Fjellf.RA - elektrotekn.arb. (756) -                      -                              -                              -78                   


Fjellf.RA - VVS tekn. arb. (756) -                      -                              -                              -5                     


Fjellf.RA - rådgiver (756) -                      -                              -                              372                  


Gang-/sykkelvei - Hvamsmoen 2 039               2 000                       -                              1 318               


Utvidelse Ingeborgrud kirkegård 2 944               2 944                       1 800                       -                      


Sanering Hesteskoen/Runnisvingen - avløp -                      -                              -                              2 790               


Energi økonomisering 765                  765                          -                              462                  


Utvidelse Udnes kirkegård -                      -                              -                              854                  


Bystranda 15                    15                            -                              338                  


Maskiner/utstyr renhold -                      -                              -                              496                  


Bofellesskap 13 791              14 500                     13 000                     18 980              


Inventar og utstyr helse og velferd 18                    -                              -                              1 407               


Sikkerhetstiltak NAV -                      -                              -                              11                    


Gjerderudvegen 9 -                      -                              -                              26                    


Søstersletta -                      -                              -                              454                  


Landbrukskontoret -                      -                              -                              17                    


Prosjektere bofellesskap NBSS og tilpasse NSH for demensbruk -                      -                              -                              646                  


Nye skoler 1 702               2 000                       10 000                     1 302               


Fenstad og Skogbygda -nye pavlijonger -                      -                              -                              17                    


Ombygging Runnitunet -                      -                              -                              298                  


Kontorer Familiens hus og teknisk -                      -                              -                              652                  


Follow me - printere -                      -                              -                              547                  


IKT-investeringer 2014 -                      -                              -                              1 149               


IKT. investeringer skole og barnehager 2014 -                      -                              -                              3 502               


Uteanlegg skoler og barnehager 2014 -                      -                              -                              223                  


Prosjektere døgnbemannet bolig rusavhengige -                      -                              -                              -0                     


Svanfoss sluser -                      -                              -                              158                  


Maskiner og utstyr kirken 2014 -                      -                              -                              590                  


Kirkebygg 2014 -                      -                              -                              720                  


Enøk-tiltak - kirke 2014 -                      -                              -                              200                  


Kommunale veier 2014 59                    -                              -                              7 473               


Kommunale veier 2014 - Udnesvegen opprustning 101                  -                              -                              1 972               


Kommunale veier 2014 - Jellumvegen opprustning -                      -                              -                              1 641               


Gang-sykelveger 2014 98                    -                              -                              3 272               


Veilystilpasninge 3 222               4 000                       4 000                       4 009               


Kjøp av bruktbil -                      -                              -                              190                  


Rehabilitering kommunale bygg 2014 -                      -                              -                              5 443               


Rehabilitering utleieboliger 2014 71                    -                              -                              3 767               


Kjøp av utleieboliger 2014 -                      -                              -                              2 658               


Svømmehall 13 152              12 000                     -                              5 000               


Rehabilitering Runnitunnet -                      -                              -                              1 208               


Universell utforming kommunale bygg 2014 -                      -                              -                              1 005               


Oppfølging klima- og energiplan -                      159                          3 000                       72                    


Inneklima -                      500                          500                          791                  


Brannutstyr i bygg 636                  200                          200                          650                  


Rehabilitering kulturbygg 2014 -                      -                              -                              872                  


Utbedringer/sanering av avløpsnett -0                     -                              -                              130                  


Utbedringer/sanering avløpsnett - Fjuk 538                  -                              -                              3 678               


Utbedring vannforsyningsnett -                      -                              -                              429                  


Utbedring vannfors.nett - Svanfossvegen -                      -                              -                              278                  


Utbedring vannfors.nett Eidsvollvegen 3 1 217               -                              -                              6 315               


Membrandskift SO vannverk -                      -                              -                              1 230               


Salg av eiendom -                      -                              -                              319                  


IKT investeringer og telefoni 1 244               1 500                       1 500                       -                      


IKT investeringer skoler og barnehager 1 971               3 500                       3 500                       -                      


Uteanlegg skoler og barnehager -                      500                          500                          -                      


Inventar og utstyr helse og velferd 793                  1 000                       1 000                       -                      


Velferdsteknologi 503                  1 000                       1 000                       -                      


Omsorgsboliger -                      -                              1 000                       -                      


Maskiner og utstyr kirken 2015 200                  200                          200                          -                      


Kirkebygg / driftsbygg 2015 300                  300                          300                          -                      


Enøk tiltak kirken 2015 200                  200                          200                          -                      


Kommunale veger 6 022               4 000                       20 000                     -                      


Asfaltering 8 913               8 000                       -                              -                      


Grusveger 6 747               8 000                       -                              -                      


Gang- og sykkelveger 5 352               4 000                       4 000                       -                      


Rehabilitering kommunale bygg 5 910               6 300                       6 000                       -                      


Rehabilitering utleiebygg 1 230               1 500                       2 000                       -                      


Kjøp av utleieboliger 7 826               7 826                       -                              -                      


Rehabilitering kulturbygg 503                  500                          500                          -                      


Nye paviljonger (Fenstad og Skogbygda) 9 484               9 500                       9 500                       -                      


Universell utforming kommunale bygg -                      500                          500                          -                      


Brann Orresvingen - ref 189750EM 804                  223                          -                              -                      


Utbedring / sanering avløpsnett -                      -                              3 000                       -                      


Utskiftning av VA-ledninger langs Fjellvegen 2 925               3 500                       -                              -                      


Utbedringer vannforsyningsnett -                      1 217                       5 000                       -                      


Salg av eiendom 365                  359                          -                              -                      


Senterutvikling - Årnes 2 328               3                             -                              11 260              


SUM investering i anleggsmidler 110 286        107 164                92 200                  101 675        
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Økonomisk oversikt drift 


 


Økonomisk oversikt drift
Regnskap 2015


Regulert 


budsjett 2015


Opprinnelig 


budsjett 2015


Regnskap 


2014


DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -40 078 -39 706 -39 523 -40 979


Andre salgs- og leieinntekter -97 163 -94 013 -109 107 -109 756


Overføringer med krav til motytelser -144 890 -139 734 -86 897 -130 103


Rammetilskudd fra staten -499 832 -500 011 -496 836 -497 707


Andre statlige overføringer -32 032 -28 052 -28 417 -32 162


Andre overføringer -11 937 -11 260 -5 070 -8 790


Inntekts- og formuesskatt -443 864 -433 400 -443 400 -411 835


Eiendomsskatt -18 762 -18 248 -18 248 -17 400


Andre direkte og indirekte skatter -3 793 -2 750 -2 750 -3 756


Sum driftsinntekter -1 292 351 -1 267 174 -1 230 248 -1 252 489


DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 590 104 607 059 570 845 567 584


Sosiale utgifter 153 474 175 498 161 611 153 611


Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr 142 882 139 955 126 803 140 108


Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr 241 797 226 566 224 905 265 134


Overføringer 67 546 66 432 81 690 84 015


Avskrivninger 46 400 47 516 43 173 43 566


Fordelte utgifter -957 -857 -613 -2 007


Sum driftsutgifter 1 241 245 1 262 169 1 208 414 1 252 011


Brutto driftsresultat -51 106 -5 005 -21 834 -478


EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER


Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte -7 188 -13 330 -13 330 -11 655


Mottatte avdrag på utlån -294 -51 -341


Sum eksterne finansinntekter -7 482 -13 330 -13 381 -11 996


Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 16 149 18 163 20 163 18 505


Avdragsutgifter 47 422 47 926 47 926 44 008


Utlån 51


Sum eksterne finansutgifter 63 571 66 089 68 140 62 512


Resultat eksterne fin.trans 56 089 52 759 54 759 50 516


Motpost avskrivninger -46 400 -47 516 -43 173 -43 566


Netto driftsresultat -41 417 238 -10 248 6 472


AVSETNINGER


Bruk av avsetninger
Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk -24 337


Bruk av disposisjonsfond -14 408 -15 295 -8 502 -6 829


Bruk av bundne fond -7 698 -7 673 -4 460 -20 531


Sum bruk av avsetninger -22 107 -22 968 -12 962 -51 698


Avsetninger
Avsatt til disposisjonsfond 15 183 15 312 6 514 37 708


Avsatt til bundne fond 8 644 7 418 844 7 518


Sum avsetninger 23 827 22 730 7 358 45 226


Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -39 697 -15 852
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Økonomisk oversikt investering 


 
 
 


Økonomisk oversikt investering
Regnskap 


2015


Regulert 


budsjett 2015


Opprinnelig 


budsjett 2015


Regnskap 


2014


i 1000 kr.


INVESTERINGSINNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendom -6 651 -6 575 0 -5 700


Andre salgsinntekter -128 -118 0 0


Overføringer med krav til motytelse -13 970 -13 193 -10 800 -3 300


Kompensasjon for merverdiavgift -16 318 -12 955 -16 600 -15 317


Statlige overføringer 0 0 0 0


Andre overføringer 0 0 0 0


Renteinntekterog utbytte -1 0 0 0


Sum inntekter -37 068 -32 841 -27 400 -24 317


INVESTERINGSUTGIFTER
Lønnsutgifter 692 0 0 923


Sosiale utgifter 240 0 0 327


Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 87 011 103 443 89 700 81 272


Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 13 0 0 101


Overføringer 22 329 3 721 2 500 19 048


Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 4


Fordelte utgifter 0 0 0 0


Sum utgifter 110 286 107 164 92 200 101 675


FINANSUTGIFTER
Avdrag på lån 23 044 24 493 9 000 14 173


Utlån 23 463 30 000 30 000 11 754


Kjøp av aksjer og andeler 2 245 2 245 2 000 2 151


Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0


Avsetninger til ubundne investeringsfond 6 216 6 216 0 5 580


Avsetninger til bundne fond 55 0 0 2 134


Sum finansieringstransaksjoner 55 023 62 954 41 000 35 792


Finansieringsbehov 128 242 137 277 105 800 113 150


FINANSUTGIFTER
Bruk av lån -95 855 -103 520 -75 200 -86 819


Mottatte avdrag på utlån -20 965 -22 359 -9 000 -16 270


Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0


Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0


Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0 0


Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 -100


Bruk av ubundne investeringsfond -9 264 -9 264 -21 600 -8 607


Bruk av bundne fond -2 157 -2 134 0 -1 354


Sum finansiering -128 242 -137 277 -105 800 -113 150


Udekket / udisponert 0 0 0 0
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Hovedoversikt balanse 


 


Nes Kommune
Hovedoversikt - balanse


Regnskap 2015 Regnskap 2014


i 1000 kr.


EIENDELER


(A) Anleggsmidler


Faste eiendommer og anlegg 997 411 943 602


Utstyr, maskiner og transportmidler 87 383 65 491


Utlån 148 957 146 742


Aksjer og andeler 46 890 44 645


Pensjonsmidler 1 078 906 1 012 903


Sum anleggsmidler 2 359 547 2 213 383


(B) Omløpsmidler


Kortsiktige fordringer 101 810 86 368


Premieavvik 58 015 69 138


Aksjer og andeler 140 606 140 155


Sertifikater 0 0


Obligasjoner 0 0


Kasse, postgiro, bankinnskudd 183 650 114 965


Derivater 0 0


Sum omløpsmidler 484 080 410 626


SUM EIENDELER (A + B) 2 843 627 2 624 009


EGENKAPITAL OG GJELD


(C) EGENKAPITAL


Disposisjonsfond -144 556 -143 782


Bundne driftsfond -30 949 -30 003


Ubundne investeringsfond -64 429 -67 477


Bundne investeringsfond -4 175 -6 277


Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 9 157 9 157


Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0


Regnskapsmessig mindreforbruk -39 697 0


Regnskapsmessig merforbruk 0 0


Udisponert i investeringsregnskapet 0 0


Udekket i investeringsregnskapet 0 0


Kapitalkonto -169 596 -78 618


Sum egenkapital -444 246 -317 000


(D) GJELD


Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser -1 341 952 -1 312 156


Ihendehaverobligasjonslån 0 0


Sertifikatlån 0 0


Andre lån -901 734 -843 582


Sum langsiktig gjeld -2 243 686 -2 155 738


Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån 0 0


Annen kortsiktig gjeld -155 696 -149 247


Premieavvik 0 -2 024


Sum kortsiktig gjeld -155 696 -151 271


Sum gjeld -2 399 382 -2 307 009


SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) -2 843 627 -2 624 009


(E) MEMORIAKONTI


Ubrukte lånemidler 53 735 20 973


Andre memoriakonti 83 913 1 326


Motkonto for memoriakontiene -137 649 -22 298


SUM MEMORIAKONTI 0 0
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Anskaffelse og anvendelse av midler 
Anskaffelse og anvendelse 


av midler
Regnskap 


2015


Regulert 


budsjett 2015


Opprinnelig 


budsjett 2015 Regnskap 2014


Anskaffelse av midler


Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) -1 292 351 -1 267 174 -1 230 248 -1 252 489


Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) -37 067 -32 841 -27 400 -24 317


Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -124 304 -139 209 -97 581 -115 085


Sum anskaffelse av midler -1 453 722 -1 439 224 -1 355 229 -1 391 891


Anvendelse av midler


Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 194 845 1 214 647 1 164 991 1 208 444


Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 110 286 107 164 92 200 101 671


Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 112 324 122 827 109 140 90 595


Sum anvendelse av midler 1 417 455 1 444 638 1 366 331 1 400 710


Anskaffelse - anvendelse av midler -36 267 5 414 11 102 8 819


Endring i ubrukte lånemidler


Endring i arbeidskapital -36 267 5 414 11 102 8 819


Avsetninger og bruk av avsetninger


Avsetninger 69 795 28 946 23 210 52 939


Bruk av avsetninger -33 528 -34 366 -34 562 -61 759


Netto avsetninger 36 267 -5 420 -11 352 -8 819
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Regnskapsprinsipper og vurderingsregler  


Regnskapsprinsipper 
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunen virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare 
i balanseregnskapet gjøres ikke.  


Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også 
interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i 
året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet 
som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er 
brukt, er registrert som memoriapost. 


I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt 
ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.  


 
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. 
Andre eiendeler er omløpsmidler.  


Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som 
inngår i en handelsportefølje er alltid omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer skal 
klassifiseres som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra 
næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller klassifiseres verdipapirene som 
anleggsmidler.  


Andre fordringer som ikke inngår i punket ovenfor, er omløpsmidler dersom disse forfaller til 
betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers skal de klassifiseres som anleggsmidler. 


Kommunen følger KRS (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og  
investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og 
påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet 
kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av 
anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og 
aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. 


 
Klassifisering av gjeld 
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommuneloven § 50 med unntak av 
likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jf. kommuneloven § 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig 
gjeld. 


Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig 
gjeld. 


En omklassifisering medfører en regnskapsføring i investeringsregnskapet og eventuelt i 
driftsregnskapet. Verdivurderingen må gjennomføres før omklassifiseringen. Omklassifisering av 
anleggsmidler til omløpsmidler skal ikke finne sted. 
 


Vurderingsregler 
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.  


Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 


Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter 
året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i 
tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.  


Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til 
virkelig verdi i balansen. 


Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld.  
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Langsiktig gjeld skal vurderes til opptakskost. Langsiktig gjeld skal oppskrives ved varig økning i 
forpliktelsen. Krav til oppskrivning gjelder ikke ved renteendring på langsiktig gjeld. 
Oppskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for oppskrivningen ikke lenger er til 
stede. 


Kortsiktig gjeld skal vurderes til det høyeste av opptakskost og virkelig verdi. Vurdering til høyeste 
verdi skal fravikes når dette er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk for regnskapsføring 
av sikring. Kortsiktig gjeld som vurderes likt som markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal 
vurderes til virkelig verdi. 


Kort om regnskapsstandardenes og rammeverkets status utarbeidet av GKRS: 
 


Endelige regnskapsstandarder 
I henhold til kommuneloven § 48 og forskrift om årsregnskap § 7 skal regnskapet føres i samsvar 
med god kommunal regnskapsskikk. En endelig standard (KRS) utgis først etter at 
regnskapsbrukerne har fått anledning til å erverve praktiske erfaringer med en foreløpig standard, 
og eventuelt formidle disse erfaringene til foreningen. En endelig KRS er like bindende som lov 
eller forskrift og skal derfor følges. Et brudd mot en KRS vil innebære at regnskapet ikke er avlagt 
i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. Avhengig av hvor vesentlig bruddet mot en 
kommunal regnskapsstandard er for regnskapet, vil revisor kunne ta forbehold om en post, eller 
anbefale at regnskapet ikke fastsettes. 


Foreløpige regnskapsstandarder 
En foreløpig standard (F) utarbeides etter at mottatte høringskommentarer til høringsutkastet er 
vurdert. Foreløpig standard (F) er andre trinn på veien til en endelig kommunal 
regnskapsstandard. I en foreløpig standard ligger det en sterk anbefaling. Foreningen legger til 
grunn at dette «bør» må leses som «skal». Foreningen mener brukeren faglig må begrunne 
hvorfor den eventuelt avviker fra en foreløpig standard. Dersom avviket fra standarden er 
vesentlig for regnskapet, vil et brudd med denne kunne vurderes som at god kommunal 
regnskapsskikk ikke følges fra regnskapsavleggerens side. 
Den foreløpige standarden tas opp til revurdering etter en periode med erfaringer i praksis. 
Revurderingen vil ikke bli foretatt før etter minimum ett årsregnskap. 


Høringsutkast 
Forslag til standarder utarbeides etter initiativ fra styret. Utredningslederen, fagkomiteen og 
eventuelt arbeidsgrupper eller andre, står for selve utredningene. Et høringsutkast sendes på 
høring med minst 3 måneders høringsfrist, til høringsinstanser i og utenfor kommunesektoren. 
Et høringsutkast (HU) er første trinn på veien til en endelig kommunal regnskapsstandard. Et 
høringsutkast kan følges, men kan ikke anses som bindende tilsvarende en foreløpig standard 
(F) eller endelig standard (KRS). Et brudd på et høringsutkast, vil i de fleste tilfeller neppe bli 
ansett som brudd på god kommunal regnskapsskikk. I mange tilfeller vil likevel et høringsutkast 
være en videreføring av en utbredt god praksis, som likevel følges. 


Notater 
Foreningen vil kunne utgi notater. Slike notater vil normalt være et ledd i en utvikling eller en 
fortolkning til en kommunal regnskapsstandard. Et notat vil peke på problemstillinger, trekke fram 
argumenter for og mot, angi mulige konklusjoner og angi hvilke områder som eventuelt må 
avklares.  Et notat kan også gi en klarere angivelse av prinsipper og standpunkter som 
foreningen har tatt. Foreningen vil også kunne avgi uttalelser om fortolkningen av prinsipielle 
spørsmål om regnskapsstandarder. Notater kan (les bør) følges og dersom de ikke følges bør 
dette kunne begrunnes faglig. Notater blir offentliggjort på samme måte som høringsutkast og 
foreløpige standarder og er tilgjengelig på hjemmesiden til foreningen for GKRS. 


Rammeverk 
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har gjennom flere år arbeidet med de 
grunnleggende regnskapsprinsippene i kommuneregnskapet. Som et resultat av dette arbeidet er 
det fastsatt fire notater hvor formålet er å kartlegge og beskrive grunnleggende 
regnskapsprinsipp relatert til det kommunale årsregnskapet, innen de begrensninger 
kommunelovgivningens økonomibestemmelser representerer.  
Det kommunale regnskapet er finansielt orientert. Regnskapet og bevilgningsorientert, og 


kommunestyret/fylkestinget er regnskapets sluttbrukere. Dette henger sammen med at 
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formålet med kommunal virksomhet er å gi størst mulig velferd til befolkningen innenfor de 
rammene lovgivningen og de folkevalgte fastsetter. Det overordnede formålet med regnskapet er 
å gi nyttig informasjon til brukerne. Dette formålet ligger til grunn for regnskapsreglene, og danner 
utgangspunkt for valg av grunnleggende regnskapsprinsipper og kvalitetskrav til regnskapet. Når 
kommuneregnskapet avlegges i samsvar med de grunnleggende regnskapsprinsippene, 
kvalitetskravene, regnskapsregler, regnskapsstandarder og god kommunal regnskapsskikk for 
øvrig, gir regnskapet nyttig informasjon til regnskapsbrukeren. Det er dette som samlet sett kan 
kalles rammeverket for kommuneregnskapet. 
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NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital  


(Forskriftsbestemt note nr. 1 – regnskapsstandardens punkt 3.1.1 nr. 1) 


Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet 


 Regnskap 2015 Regnskap 2014 


Anskaffelse av midler    


Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)  -1 292 351 090 -1 252 488 869 


Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)  -37 066 841 -24 316 854 


Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner  -124 304 440 -115 085 211 


Sum anskaffelse av midler  -1 453 722 371 - 1 391 890 934 


   


Anvendelse av midler    


Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)  1 194 845 393 1 208 422 916 


Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)  110 286 219 101 670 983 


Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner  112 323 640 90 616 274 


Sum anvendelse av midler  1 417 455 251 1 400 710 174 


   


Anskaffelse - anvendelse av midler  -36 267 120 8 819 240 


Endring i ubrukte lånemidler  -32 762 566 -8 795 530 


Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet 69 029 686 -23 710 


 


Del 2 Endring i arbeidskapital balansen 


 Regnskap 2015 Regnskap 2014 


Omløpsmidler (2.1)   


Endring kortsiktige fordringer 15 442 329 4 298 496 


Endring aksjer og andeler 450 623 3 901 420 


Premieavvik -11 123 032 19 732 602 


Endring sertifikater 0 0 


Endring obligasjoner 0 0 


Endring betalingsmidler 68 684 334 -40 410 126 


Endring omløpsmidler 73 454 254 -12 477 609 


   


Kortsiktig gjeld (2.3)   


Endring kassekredittlån 0 0 


Endring annen kortsiktig gjeld -6 448 706 11 373 669 


Premieavvik 2 024 138 1 080 230 


Endring arbeidskapital balansen 69 029 686  -23 710 
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NOTE nr. 2 Redegjørelse for kommunens 
pensjonsforpliktelse 


(Forskriftsbestemt note nr. 2 – regnskapsstandardens punkt 3.1.1 nr. 2) 
 
Generelt om pensjonsordningen i kommunen 
Nes kommune har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte og ordfører i Kommunal 
landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere. For sykepleiere og 
lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede 
ytelser som gjelder i kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbasert. Pensjonsordningen omfatter 
alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og 
uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Fremtidig 
pensjonsytelser blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. 
Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden.  De ansatte har også rett til AFP etter 
bestemte regler. Beregning av alle pensjonskostnadene utføres av pensjonskassenes aktuarer. 
Deres beregninger tar utgangspunkt i forskriften, samt de beregningsforutsetninger som er 
fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. 
 
Regnskapsføring 
Pensjonskostnaden er hva som blir belastet i kommunenes regnskap og budsjett, mens 
pensjonspremien er hva kommunene faktisk betaler til pensjonsforsikringsselskapene for dekning 
av fremtidige pensjonsforpliktelser.   Dersom pensjonspremien er større enn pensjonskostnaden 
får man et positiv premieavvik; er pensjonspremien mindre enn pensjonskostnaden får man et 
negativt premieavvik. 
 
Den regnskapsmessige håndteringen av premieavvik finnes i Regnskapsforskriften. Et positivt 
premieavvik skal føres til inntekt i årsregnskapet og bokføres under omløpsmidler, som en 
kortsiktig fordring. Tilsvarende skal et negativt premieavvik utgiftsføres i årsregnskapet og 
bokføres som en kortsiktig gjeld. Premieavvik blir således en form for korreksjonspost til den 
betalte pensjonspremien slik at nettoen av disse to posteringene blir lik pensjonskostnaden. 
 
Kommunen kan selv velge hvordan de vil håndtere elimineringen av premieavviket i regnskapet. 
De har valget mellom hvert år avsette for full dekning av premieavviket eller å amortisere over 15 
år for premieavvik oppstått i perioden 2002 – 2010, 10 år for premieavvik oppstått i perioden 
2011 -2013 og 7 år for premieavvik oppstått i perioden 2014 og senere.  Nes kommune hadde full 
amortisering av premieavviket fra KLP til og med 2007. 
 
Regnskapsføring av premieavvik og senere amortisering av dette fremstår som et unntak fra 
arbeidskapitalprinsippet og anordningsprinsippet. 
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Del 1 Pensjonskostnad 
Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av 
påløpte pensjonsforpliktelser, fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Netto 
pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnad og sum amortisert premieavvik utgjør samlet 
pensjonskostnad. 
 


Pensjonskostnad KLP 2015 KLP 2014 SPK 2015 SPK 2014 


Nåverdi av årets pensjonsopptjening  49 209 628  50 523 459  12 442 586  15 286 510 


Rentekostnad av påløpt 
pensjonsforpliktelse 


 42 688 988  39 799 061  7 863 045  9 238 135 


Brutto pensjonskostnad 91 898 616 90 322 520 20 305 631 24 524 645 


Forventet avkastning på 
pensjonsmidlene 


-39 532 110 -35 753 700 -7 287 346 -7 396 766 


Netto pensjonskostnad (ekskl. 
adm.) 


52 366 506 54 568 820 13 018 285 17 127 879 


Sum amortisert premieavvik 7 692 906 4 569 526 1 774 004 2 720 744 


Administrasjonskostnad 3 996 114 3 523 414 396 978 386 603 


Samlet pensjonskostnad (inkl. 
adm.) 


64 055 526 62 661 760 15 189 267 14 793 738 


 
Samlet pensjonskostnad for KLP utgjør i 2015 kr 64,1 millioner kroner; av dette er det utgiftsført 
60,3 millioner kroner i kommunens driftsregnskap på tjenestefunksjonene, i tillegg kommer 
arbeidstaker andel (2 % av lønn) totalt 7,6 millioner kroner samt reduksjon for sikringsordningen 
0,2 millioner kroner og bruk av premiefond 15,4 millioner kroner. 
For SPK er samlet pensjonskostnad 15,2 millioner kroner; 13,3 millioner kroner utgiftsført i 
kommunes driftsregnskap på tjenestefunksjonene i tillegg kommer arbeidstakers andel (2 % av 
lønn) 2,3 millioner. 
 


 Netto utgiftsføring 2015 KLP 2014 KLP 2015 SPK 2014 SPK 


Innbetalt premie 48 357 385  76 432 476  14 971 818  15 353 875  


Netto pensjonskostnad 52 366 506  54 568 820   -13 018 285   17 127 879  


Årets negative premieavvik 
(utgiftsført) 


-4 009 121  21 863 656   1 953 533   -1 774 004  


Årets andel av tidligere års positive 
premieavvik (utgiftsført) 


-7 692 906  -4 569 526  0  0    


Årets andel av tidligere års negativ 
premieavvik (inntektsført) 


0 0    1 774 004  2 720 744  


Netto arbeidsgiveravgift på årets og 
tidligere års premieavvik  


-1 649 986  2 438 472  525 583  133 490  


Netto utgiftsføring på årets 
regnskap 


-13 352 013  19 732 602  4 253 120  1 080 230  


 


Del 2 Premieavvik 
Hvis innbetalt premie overstiger netto pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsføres og 
balanseføres mot kortsiktig fordring. Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et 
lavere beløp enn den faktiske innbetalte premie/tilskudd, nemlig pensjonskostnaden. Hvis 
innbetalte premie/tilskudd er lavere enn netto pensjonskostnad, skal premieavviket utgiftsføres og 
balanseføres mot kortsiktig gjeld. Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et høyere 
beløp enn den faktiske innbetalte premie/tilskudd. 
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Premieavvik KLP 2015 KLP 2014 SPK 2015 SPK 2014 


Innbetalt premie (ekskl. adm.)  48 357 385  76 432 476  14 971 818  15 353 875 


Netto pensjonskostnad (ekskl. 
adm.) 


 -52 366 506  -54 568 820  -13 018 285  -17 127 879 


Årets premieavvik  -4 009 121  21 863 656  1 953 533  -1 774 004 


Arbeidsgiveravgift av premieavvik -565 286 3 082 775 275 448 -250 135 


 
Årets premieavvik i KLP er ført som utgift i kommunens driftsregnskap da innbetalt premie er 
lavere enn netto pensjonskostnad, tilsvarende er premieavviket i SPK ført som inntekt da 
innbetalt premie er høyere enn netto pensjonskostnad. 
 


Akkumulert premieavvik KLP 2015 KLP 2014 SPK 2015 SPK 2014 


 Akkumulert premieavvik 31.12.  60 594 280  43 300 150 -1 774 004 -2 720 743 


 Årets premieavvik -4 009 121 21 863 656 1 953 533 -1 744 004 


 Sum amortisert premieavvik 7 692 906 -4 569 526 1 774 004 2 720 743 


Akkumulert premieavvik 31.12. 48 892 253 60 594 280 1 953 533 -1 744 004 


Arbeidsgiveravgift av amortisert 
premieavvik 


6 893 808 -644 303 250 135 383 625 


 
Akkumulert premieavvik i KLP ved utgangen av 2015 er 48,9 millioner kroner.  Dette skal 
utgiftsføres i driftsregnskapet fordelt over henholdsvis 15, 10 og 7 år.  Akkumulert premieavvik er 
en stor utfordring både likviditetsmessig og at den reelle utgiften skyves frem i tid.  Nes kommune 
har avsatt midler på et pensjonsreguleringsfond for å ta høyde for dette; fondets beholdning per 
31.desember 2015 er 49,7 millioner kroner.  Dette er ikke tilstrekkelig for å dekke akkumulert 
premieavvik samt arbeidsgiveravgift. 
 


Del 3 Premieavvikets påvirkning på driftsregnskapet 


Premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) Amortiseringstid 
Amortisering 
premieavvik 


KLP 


Amortisering 
premieavvik 


SPK 


Amortiseringstid premieavvik  1år 0 2 228 981 


Amortiseringstid premieavvik 2008-2010 15 år 10 418 456 0 


Amortiseringstid premieavvik 2011 -2013 10 år 23 742 641 0 


Amortiseringstid premieavvik 2014 + 7 år 14 731 156 0 


Gjenstående positivt premieavvik som 
skal utgiftsføres senere år 


 55 786 061 2 228 981 


i % av omløpsmidler  11,5 % 0,5 % 


Gjenstående negativt premieavvik 
som skal inntektsføres senere år 


 0 0 


i % av kortsiktig gjeld  0,0 % 0,0 % 


 


Del 4 Balanseførte størrelse 
Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelser som ble balanseført i foregående års 
regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til 
grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles 
årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i 
foregående år og faktiske pensjonsmidler kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene. 
 







Årsregnskap 2015 


 
 


18 


Balanseført forpliktelse KLP 2015 KLP 2014 SPK 2015 SPK 2014 


 Brutto påløpt 
pensjonsforpliktelse 


-1 092 657 697 -1 019 697 318 -216 881 760 -255 478 031 


 Pensjonsmidler 896 607 744 827 788 437 182 298 456 185 114 297 


Netto forpliktelse (før 
arbeidsgiveravgift) 


 -196 049 953  -191 908 881 -34 583 304 -70 363 734 


Arbeidsgiveravgift av netto 
forpliktelse 


 -27 643 043  -27 059 152 -4 876 246 -9 921 286 


 
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser inngår i kommunens balanse.  Pensjonsmidlene er ført 
opp som anleggsmidler og er den del av kommunens eiendeler mens pensjonsforpliktelsene er 
ført opp som langsiktig gjeld. 
 


Spesifikasjon av brutto 
pensjonsforpliktelse UB - 
estimat 


KLP 2015 KLP 2014 SPK 2015 SPK 2014 


 Brutto pensjonsforpliktelse 
IB 1.1 


 -1 019 697 318  -971 378 104 -255 478 031 -251 792 654 


 Årets opptjening  -49 209 628  -50 523 459 -12 442 586 -15 286 510 


 Rentekostnad  -42 688 988  -39 799 061 -7 863 045 -9 238 135 


 Utbetalinger  34 511 941  30 156 544 0 0 


 Amortisering estimatavvik - 
forpliktelse 


 -15 573 704  11 846 762 58 901 902 20 839 268 


Brutto 
pensjonsforpliktelse UB 
31.12-estimat 


 -1 092 657 697  -1 019 697 318 -216 881 760 -255 478 031 


 


Spesifikasjon av brutto 
pensjonsmidler UB – 
estimat 


KLP 2015 KLP 2014 SPK 2015 SPK 2014 


Brutto pensjonsmidler IB 1.1.  827 788 437 762 529 784 185 114 297 177 696 108 


Innbetalt premie/tilskudd 
(inkl. adm.) 


52 353 499 79 955 890 15 368 796 15 740 478 


Administrasjonskostnader -3 996 114 -3 523 414 -396 978 -386 603 


Utbetalinger -34 511 941 -30 156 544 0 0 


Forventet avkastning 39 532 110 35 753 700 7 287 346 7 396 766 


Amortisert estimatavvik - 
pensjonsmidler 


15 441 753 -16 770 979 -25 075 005 -15 332 452 


Brutto pensjonsmidler UB 
31.12-estimat 


 896 607 744  827 788 437 182 298 456 185 114 297 


 


Del 5 Premiefond 


 
KLP 2015 SPK 2015 


Innestående premiefond til dekning av kommende 
pensjonspremier 


152 082 0 


Bruk i årets regnskap 15 418 676 0 


Gjenstående premiefond 238 268 0 
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Del 6 Forutsetninger 


Økonomiske forutsetninger KLP 2015 KLP 2014 SPK 2015 SPK 2014 


Årlig avkastning (i %) 4,65 4,65 4,35 4,35 


Diskonteringsrente (risikofri rente i %) 4,00 4,00 4,00 4,00 


Årlig lønnsvekst (i %) 2,97 2,97 2,97 2,97 


Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp (i %) 2,97 2,97 2,97 2,97 


Årlig vekst i pensjonsreguleringen (i %) 2,20 2,97   


Forholdstallet fra KRD 1,00 1,00   


 


AFP uttak 
KLP 


sykepleiere 
KLP 


felles 65 år 
KLP 


felles 70 år 
SPK 


 


Andel som tar ut AFP ved fylte 62 år 33 % 33 % 45 % 50 % 


 


Frivillig avgang for sykepleier- og tillitsvalgtordning KLP (i %)   


Alder (i år) < 20 20-23 24-25 26-30 31-45 46-50 >50 


Turn-over  20 8 6 6 4 1 0 


Fradrag - - - 0,4 0,2 0,1 - 


 
 


Frivillig avgang for fellesordningen KLP (i %)    


Alder (i år) < 20 20-23 24-29 30-39 40-45 51-55 >55 


Turn-over 20 15 10 7,5 5 2 0 


 


Frivillig avgang for SPK     


3 % inntil fylte 50 år, 0 % årlig etter dette     
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NOTE nr. 3 Garantier gitt av kommunen 


(Forskriftsbestemt note nr. 3 – regnskapsstandardens punkt 3.1.1 nr. 3) 


 
Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL § 51 og forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale garantier KRD 2. februar 2001. Kommunen gir garantier som simpel kausjon. 
 
Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier. 


Gitt overfor 
Beløp per 
31.12.2015 


Beløp per 
31.12.2014 


Utløper år 


Husbanken    
Vormsund barnehage Sa - lån nr 11404533 9 1 620 007 1 841 400 2023 


Norlandia Barnehagene AS - lån nr 11494113 1 6 602 842 6 947 338 2033 


    Kommunalbanken 
   Tomteråsen foreldrelagsbarnehage BA - lån nr 19980138 2 290 940 2 509 120 2026 


Nes Kirkelige Fellesråd lån nr 20060345 4 641 400 5 058 100 2027 


Digitale Gardermoen IKS - lån nr 20110879 (23,9%) 0 573 600 2016 


Digitale Gardermoen IKS - lån nr 20120334 (23,9%) 0 956 000 2017 


Digitale Gardermoen IKS - lån nr 20120335 (23,9%) 0 2 652 900 2022 


Digitale Gardermoen IKS - lån nr 20130371 (23,9%) 0 1 422 050 2023 


Digitale Gardermoen IKS - lån nr 20140398 (23,9%) 0 5 413 350 2020 


Digitale Gardermoen IKS - lån nr 20140622 (23,9%) 0 5 176 664 2019 


Digitale Gardermoen IKS - lån nr 20140650 (23,9%) 0 2 151 000 2023 


Digitale Gardermoen IS - lån nr 20150373 (20,71%) 248 500 0 2016 


Digitale Gardermoen IS - lån nr 20150375 (20,71%) 497 000 0 2017 


Digitale Gardermoen IS - lån nr 20150376 (20,71%) 1 992 500 0 2022 


Digitale Gardermoen IS - lån nr 20150377 (20,71%) 1 159 500 0 2023 


Digitale Gardermoen IS - lån nr 20150378 (20,71%) 3 909 000 0 2020 


Digitale Gardermoen IS - lån nr 20150379 (20,71%) 3 588 500 0 2019 


Digitale Gardermoen IS - lån nr 20150380 (20,71%) 1 657 000 0 2023 


    


Blaker Sparebank 
   Søndre Auli Grendehus AL - lån nr 1321 13 15509 615 068 701 893 2021 


    KLP 
   Raumnes & Årnes i.l. - lån nr 8317.50.25874 1 354 924 1 465 414 2025 


Funnefoss og Vormsund i.l. - lån nr 8317.50.28792 2 885 341 3 005 564 2027 


Stiftelsen Nes Skianlegg - lån nr 8317.50.32846 60 000 120 000 2016 


Kanmer AS - lån nr 8317.51.88722 13 950 000 14 850 000 2031 


Nes Arena AS - lån nr 8317.53.39097 12 350 000 13 000 000 2034 
Nes Arena AS - lån nr 8317.53.39119 14 107 000 19 110 000 2022 


Nes Arena AS - lån nr 8317.53.39127 9 000 000 15 000 000 2019 


  
   DNB / FILM & KINO 
   Digitalisering av kinosalene 180 685 235 600 2018 


Sum garantiansvar  82 710 207 102 189 993 
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NOTE nr. 4 Kortsiktige fordringer og gjeld til kommunale 
foretak, interkommunalt samarbeid og samkommuner  


(Forskriftsbestemt note nr. 4 – regnskapsstandardens punkt 3.1.1 nr. 4) 


 


 Regnskap 2015 Regnskap 2014 


Kommunens samlede kortsiktige fordringer 101 810 267 86 367 938  


 
 


Merverdikompensasjon              8 912 578  7 404 387 


Inngående merverdiavgift 0                                
-    


   1 469 090 


 
Refusjoner sykepenger            15 018 681  10 787 997 


Kundefordringer, kommuneforvaltning            3 152 773            2 016 239  


Kundefordringer, statlig eide foretak                  13 269                 25 411  


Kundefordringer, selvstendige kommuneforetak                 600 040                    1 600  


Kundefordringer, private foretak               2 811 226            5 599 793  


Kundefordringer, staten                   67 736                 50 848  
 


Kundefordringer -husholdninger               2 696 549            2 425 512  


Kundefordringer -kommunale avgifter               3 928 257            3 217 502  


Periodiseringer og mellom regninger 64 609 158 53 369 558 


 
Kommunens samlede kortsiktig gjeld -155 609 329      -149 247 003  


 
Forskuddstrekk  -21 143 114        -21 184 203  


Forskuddstrekk 0               58 021  


Påleggstrekk og andre lønnstrekk  -137 445             -145 997  


Arbeidsgiveravgift  -10 751 642        -15 680 650  


Påløpte feriepenger  -58 829 062        -57 307 421  


Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger  -8 249 898          -8 578 517  


Lønn mellomregnskap 0                61 984  


Leverandørgjeld  -37 647 319         -27 459 607  


Utg. mva høy sats  -503 106           -4 217 653  


Påløpte ikke forfalte renter pr. 31.12.  -3 104 150           -4 086 819  


Periodiseringer og mellom regninger        -14 745 467  
 


       -10 117 542  


Gavekontoer  -26 736                -45 162  


Legater  -557 771              -543 436  


herav    


Ole A. Fallet's minnefond  -60 555                -58 998  


Stipend - ped.personell - skolev. i Nes  -227 731              -221 878  


Aase Weng's legat - kultur  -269 486              -262 560  


  
Kommunen har ingen kortsiktig gjeld over 91 dager. 
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NOTE nr. 5 Finansielle anleggsmidler 


(Forskriftsbestemt note nr. 5 – regnskapsstandardens punkt 3.1.1 nr. 5) 


 


Selskapets navn Aksjer/andeler 
Markeds-


verdi 
Bokført-


verdi 
Eierandel 


ROKUS IKS 19 049 innb. 01.01.11 20 410 19 049 7,60 % 


Romerike Revisjon IKS 
 


114 000 114 000 7,60 % 


Kanmer AS 
1)


 81 aksjer á kr 10 000 7 093 883 810 000 100 % 


Nes Kulturhus A/S 
 


21 900 000 22 000 000 100 % 


Nes Arena AS 
1)


 25 aksjer á kr 100 2 357 2 500 5 % 


Filmparken AS 3731 aksjer á kr 1 3 731 2 050 <1 % 


Biblioteksentralen SA 10 andeler á kr 300 3 000 3 000 <1 % 


A/L Ovlien Samfunnshus 140 andeler á kr 100 14 000 14 000 18 % 


Romerike BBL 
2)


 9 andeler 0 2 400 0 % 


Viken Skog 
12 000 andeler á kr 
10 


12 000 120 000 <1 % 


1) Ligningsverdi per 27.02.15 


    2) Andelene i Bolibyggelag Romerike (BORI) har verdi = 0; de kan kun benyttes ved kjøp av boliger knyttet til 
BORI. 


    


    Bokført verdi   


Selskapets navn Investert beløp 
Regnskap 


2014 
Regnskap 


2015 
Endring fra 
forrige år 


KLP Egenkapitaltilskudd 
                    23 802 
579  


 21 557 877  23 802 579     2 244 702  


     Sum Aksjer og andeler     46 889 578   


 
Investert beløp viser historisk kostpris for investeringen. 
 
Endringer fra forrige år viser økning eller reduksjon i investeringen som følge av kjøp, salg eller 
nedskrivning av verdien som følge av varig verdireduksjon. Når dette skjer er forholdet ytterligere 
forklart nedenfor. 
 
Markedsverdi er ført opp for aksjer og andeler der det er stillet pris for aksjen i markedet. 
 
Nedskrivning opplyses dersom bokført verdi er nedskrevet i løpet av året. 
 
Reversering nedskrivning (oppskrivning) opplyses dersom grunnlaget for nedskrivningen ikke 
lenger er til stede. Reverseres tilbake til anskaffelseskost. 
 
Eierandel viser kommunens eierandel i selskapet. 
 
Stemmeandel skal tilsvare eierandel, dersom det er forskjell fra eierandel vil forskjellen 
representere stemmerettsløse B-aksjer. 
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NOTE nr. 6 Avsetninger og bruk av avsetninger 


(Forskriftsbestemt note nr. 6 – regnskapsstandardens punkt 3.1.1 nr. 6) 


Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet 
 Alle fond Regnskap 2015 Regnskap 2014 


Avsetninger til fond 69 794 938 52 939 304 


Bruk av avsetninger  -33 527 818 -61 758 544 


Til avsetning senere år  0 0 


Netto avsetninger  36 267 120 -8 819 240 


 
Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger 


Disposisjonsfond 
Regnskap 


2015 
Regulert 
budsjett 


Opprinnelig 
budsjett 


Regnskap 
2014 


Inngående balanse 1.1. -143 781 544      -113 002 907  


Avsetninger driftsregnskapet 15 183 194   15 312 000  6 514 000  37 708 088  


Bruk av avsetninger driftsregnskapet  14 408 462  15 295 000   8 502 000  6 829 450  


Bruk av avsetninger 
investeringsregnskapet 


   100 000  


Utgående balanse 31.12 -144 556 276      -143 781 544  


 
Vesentlige avsetninger / bruk av disposisjonsfond (1000 kr) 


 PS 15/62 2.resultatrapport 2015: Årets budsjetterte resultat avsettes disposisjons fond 14,7 
millioner kroner 


 PS 15/130 3.resultatrapport 2015: Bruk av pensjonsregulerings fond endring premieavvik 5,1 
millioner kroner 


 
Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger 


Bundet driftsfond Regnskap 2015 Regnskap 2014 


Inngående balanse 1.1. -30 002 980 -43 016 353 


Avsetninger 8 644 036 7 517 559 


Bruk av avsetninger driftsregnskapet 7 698 454 20 530 932 


Bruk av avsetninger investeringsregnskapet   


Utgående balanse 31.12 -30 948 562 -30 002 980 


 
UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og 
kan ikke endres av kommunestyret. 
 


Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger 


Ubundet investerings fond 
Regnskap 


2015 
Regulert 
budsjett 


Opprinnelig 
budsjett 


Regnskap 
2014 


Inngående balanse 1.1. -67 476 987     -70 504 655 


Avsetninger 6 216 000 6 216 000 0 5 579 510 


Bruk av avsetninger 9 263 502 -9 264 000 -21 600 000 8 607 178 


Utgående balanse 31.12 -64 429 485     -67 476 987 


 
Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger 


Bundet investerings fond Regnskap 2015 Regnskap 2014 


Inngående balanse 1.1. -6 277 401 -5 497 075 


Avsetninger 55 072 2 134 148 


Bruk av avsetninger 2 157 401 1 353 822 


Utgående balanse 31.12 -4 175 072 -6 277 401 


 
UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte 
investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. 
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NOTE nr. 7 Kapitalkonto 


(Forskriftsbestemt note nr. 7 – regnskapsstandardens punkt 3.1.1 nr. 7) 


KAPITALKONTO 


01.01.2015 Balanse 


-78 617 676 


01.01.2015 Balanse                               
-    (underskudd i kapital) (kapital) 


Debetposteringer i året:   Kreditposteringer i året:   


Salg av fast eiendom og anlegg 1 964 275 
Aktivering av fast eiendom 
og anlegg 


    79 002 136  


Nedskrivninger fast eiendom 0 Oppskriving av fast eiendom 
                              


-    


Avskriving av fast eiendom og 
anlegg 


23 229 334     


Salg av utstyr, maskiner og 
transportmidler 


0 
Aktivering av utstyr, 
maskiner og transportmidler 


     26 331 950  


Nedskrivning av utstyr, maskiner 
og transportmidler 


0 
Oppskriving av utstyr, 
maskiner og transportmidler 


                              
-    


Avskrivninger av utstyr, maskiner 
og transportmidler 


4 439 040 Kjøp av aksjer og andeler       2 244 702  


Salg av aksjer og andeler 0 
Oppskrivning av aksjer og 
andeler 


                              
-    


Nedskrivning av aksjer og andeler 0 Utlån formidlings/startlån      23 463 309  


Avdrag på formidlings/startlån 20 965 335 Utlån sosial lån 
                              


-    


Avdrag på sosial lån 0 Utlån egne midler 
                              


-    


Avdrag på utlånte egne midler 294 182     


Avskrivning sosial utlån 0 Oppskriving utlån 
                       


10 555  


Avskrevet andre utlån 0 Avdrag på eksterne lån     70 466 397  


Bruk av midler fra eksterne lån 95 855 434 
Urealisert kursgevinst 
utenlandslån 


                              
-    


Urealisert kurstap utenlandslån 0 UB Pensjonsmidler (netto)      66 003 466  


UB Pensjonsforpliktelse (netto) 34 364 108 Estimatavvik pensjonsmidler        5 151 694  


Aga pensjonsforpliktelse 583 891 
Reversen nedskriving av fast 
eiendom 


                              
-    


Estimatavvik pensjonsforpliktelse 0 
Reversen nedskriving av 
utstyr, maskiner og 
transportmidler 


                              
-    


        


31.12.2015 Balanse 
0 


31.12.2015 Balanse 
  -169 596 288  


Kapitalkonto (underskudd i kapital) 
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NOTE nr. 8 Finansielle eiendeler og forpliktelser 


(GKRS bestemt note nr. 6 – regnskapsstandardens punkt 3.1.2 nr. 7) 


 
Finansielle omløpsmidler 
Når finansielle eiendeler og forpliktelser er balanseført til virkelig verdi, herunder 
eiendeler/forpliktelser som er nedskrevet/oppskrevet til virkelig verdi, skal det opplyses hvordan 
virkelig verdi er fastsatt. Anskaffelseskost skal også opplyses. 
 


Aktiva klasse 


(1 000 kr) 


Bokført 
verdi 


31.12.2015 


Anskaffelses-
kost 


Virkelig verdi 
(markeds-verdi) 


Årets 
resultatførte 
verdiendring 


Renter     


DNB Likviditet 20 (IV) 30 390 746  30 390 746 360 086 


Nordea Likviditet 
Pensjon 


110 214 834  110 214 834 90 538 


 
Sum 140 605 580  140 605 580 450 624 


 
Markedsverdi skal normalt være lik bokført verdi fordi regelverket krever at finansielle 
omløpsmidler skal bokføres til markedsverdi. Dersom markedsverdien har endret seg i perioden 
31.12 til 15.02 vises endringen som forskjell mellom markedsverdi og bokført verdi. Dette 
forholdet blir eventuelt bokført i neste års regnskap hvis endringen blir stående.  
Bokført verdi viser verdien av beholdningen og hva man kan forvente å motta ved et salg. 
Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom IB bokført verdi per 01.01 i regnskapsåret 
og UB bokført verdi per 31.12. Dette beløpet er ført i driftsregnskapet med resultatvirkning. 
Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble kjøpt. Forskjellen 
mellom anskaffelseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning kommunen har 
oppnådd hittil på plasseringen.  
Finansiell markedsrisiko 


Markedsrisiko  Risikoen for tap som følge av endringer i priser og kurssvingninger i de 
markedene kommunene er eksponert, herunder:  


Renterisiko  Renterisiko representerer risikoen for at verdien på lån og plasseringer i 
rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten 
opp, går verdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer ned (og 
motsatt).  


Likviditetsrisiko  Likviditetsrisiko representerer faren for at midler ikke kan transformeres til 
kontanter i løpet av en rimelig tidsperiode.  


Valutarisiko  Valutarisiko representerer risikoen for tap pga. kurssvingninger i 
valutamarkedet.  


Systematisk risiko i 
aksjemarkedet  


Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at det aktuelle 
aksjemarkedet vil stige eller falle - både på kort og lang sikt (generell 
markedsrisiko). 


Usystematisk risiko i 
aksjemarkedet  


Usystematisk risiko er forbundet med risikoen for at verdien av det 
aktuelle investeringsobjekt (selskap) en investerer i, vil stige eller falle i 
forhold til verdien på markedet - både på kort og lang sikt 
(selskapsrisiko). 


 
Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktiva klasser er innenfor 
de vedtatte rammer i henhold til kommunens finansreglement.  
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NOTE nr. 9 Organisering av kommunal virksomhet  


(Øvrige noter i henhold til god kommunal regnskapsskikk nr. 1regnskapsstandardens punkt 3.1.3 nr. 
1) 


 
Styringsprinsipper og organisering 
Nes kommune er organisert etter flat struktur, to-nivåmodell med et strategisk rådgivende ledd og 
et utøvende ledd.  Den overordnede ledelse består av rådmannen, tre kommunalsjefer, 
økonomisjef og personal- og organisasjonssjef.  Det utøvende leddet består av 
virksomhetsledere knyttet opp i mot tjenesteproduksjon.  Kommune har vedtatt mål- og 
resultatstyring som styringsmodell. 


 
Organisasjonskart: 
 


Kommunestyre


 


Kontrollutvalg


 


Formannskap


 


Ordfører


 


Rådmann


 


Helse 


og velferd


Oppvekst 


og utdanning


Samfunns-


utvikling 


og kultur


Økonomi


 


Personal 


og 


organisasjon


Administrasjonsutvalg


 


Utvalg for 


teknikk, næring 


og kultur


Utvalg for 


oppvekst, helse 


og velferd


Politisk struktur


Administrativ struktur


Digitale 


Gardermoen


 


Romerike 


revisjon


 


11 


rep


r


35 


rep


r


Øvre Romerike 


Innkjøps-


samarbeid


 


Interkommunalt:


Esval miljøpark 


KF


 


Kommunale


foretak:


Auli 


skole


11 


rep


r


11 


rep


r


Framtun


skole


Vormsund 


ungdoms-


skole


 


Fjellfoten


skole


Fenstad


skole


Neskollen


skole


Runni ung-


domsskole


 


Skogbygda 


skole


 


Østgård


skole


Barnehage


 


Familiens 


hus
- barnevern


- helsestasjon


- åpen barneh
Årnes


skole


Tildelings-


enheten


 Ergo- og 


fysio-


tjenesten


 


 


Miljøarbeid


er-


tjenesten


 
Hjemme-


tjenesten
 


Psykiatri 


og rus


 


Institusjons


-tjenesten


 


Kommunal


teknikk


Kultur


 


Kommunal 


forvaltning


Bygg og 


eiendom


 


Pedagogisk 


tjeneste


 


NAV


 


Legevakt


 


Øvre Romerike 


Brann og redning


 


Romerike 


kontrollutvalgs-


sekretariat 


 


Landbruk


 


Strategi og 


utvikling
 


Kommunale AS:


Kanmer AS


 


Ajour pr 31.12.2015


 
 


Egne heleide selskaper / kommunale foretak 


 Kanmer AS (Attføringsbedrift) 


 Nes Kultur Hus AS 


 Esval Miljøpark Nes KF (renovasjon) 
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Interkommunale selskaper (IKS) 


 Romerike Revisjon IKS 


 Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 


 Øvre Romerike Brann og redning IKS (ØRB) 


 Romerike Krise Senter IKS 
 


Interkommunalt samarbeid (kommuneloven § 27) 


 Digitale Gardermoen IS (DGI) 


 Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike 


 Øvre Romerike utvikling (ØRU) 


 Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) 
 


Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen (vertskommune i 
parentes) 


 Voksenopplæring (Ullensaker) 


 Barnevernsvakt (Lørenskog) 


 Overgrepsmottak (Oslo) 


 Miljørettet helsevern (Nannestad) 


 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (Kongsvinger, sammen med Glåmdalskommunene) 
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NOTE nr. 10 Spesifikasjon av vesentlige poster og 
transaksjoner i regnskapet  


(Øvrige noter i henhold til god kommunal regnskapsskikk nr. 2 regnskapsstandardens punkt 3.1.3 nr. 
2) 


 
Vesentlige transaksjoner 


 Utestående fordring i forbindelse med Årnes gatebruksplan er tapsført i 
investeringsregnskapet med kr 2 325 200. 
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NOTE nr. 11 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og 
hendelser etter balansedagen  


(GKRS bestemt note nr. 3 – regnskapsstandardens punkt 3.1.2 nr. 2) 


 
1) Krav om ulempes erstatning Esval Miljøpark KF 
 
I rettsak mellom Else og Per Martinsen og Nes kommune ble Martinsen i Øvre Romerike tingrett 
tilkjent kr 250.000 i erstatning som følge av at virksomheten i Esval Miljøpark KF hadde vært av 
en slik karakter at den overskred den såkalte "tålegrensen" i nabolovens § 2. 
 
I forlengelsen av dommen i tingretten og at formannskapet ikke ønsket å anke til lagmannsretten, 
mottok kommunen ytterligere krav om kompensasjon fra tre naboer til Esval Miljøpark KF. 
Kravene ble behandlet av kommunestyret i møte 8. september 2015 sak 15/87.  Kommunestyret 
vedtok å nedsette et politisk utvalg for å vurdere kravene og forhandle med naboene. Det 
politiske utvalget fremforhandlet avtaler om kompensasjon med to av naboene og avviste den 
tredje naboen.   
 
I etterkant av dette mottok Nes kommune ytterligere syv krav om kompensasjon fra naboer til 
Esval Miljøpark KF. Kravene ble behandlet av kommunestyret i møte 17. november 2015 sak 
15/125.  Kommunestyret vedtok å nedsette et politisk forhandlingsutvalg for å vurdere kravene og 
forhandle med naboene.  Frest for å fremme krav ble satt til 1.desember 2015.  Eventuelle 
kompensasjoner finansieres ved bruk av Nes kommunens disposisjonsfond. Nes kommune 
mottok 8 krav innen fristen.  De skal behandles av det politiske forhandlingsutvalget 17.februar 
2016.  Rådmannen estimerer kompensasjonen til 2 – 4 millioner kroner basert på tidligere 
utbetalinger. 
 
2) Krav om ulempes erstatning Brårud byggefelt 
 
Flere beboere på Brårud boligfelt har siden 2002 opplevd problemer i form av vannskader i sine 
boliger. Skadene har i stor grad oppstått som følge av store nedbørsmengder og/eller flom. 
Boligfeltet ligger i nærheten av et større myrområde og ved store nedbørsmengder fører dette til 
økt avrenning fra området. 
 
Nes kommune har som følge av dette mottatt flere erstatningskrav fra beboere i området.  Saken 
skulle vært behandlet i møte 17. november 2015 PS 15/124. Rådmannen trakk saken og legger 
den frem på nytt for kommunestyret i 2016. Kommunestyret hadde ingen innsigelser. 
 
3) Tvistesak ressurskrevende tjenester  
 
Nes kommune sender i februar 2014 brev til Halden kommunen om anmodning om overtakelse 
av økonomisk ansvar for Helse- og omsorgstjenester jf. Helse- og omsorgstjeneste loven § 3-1 
første ledd for ressurskrevende tjenester.  Halden kommune opprettholder refusjonskravet for 
2015 overfor Nes kommunen.  Saken er oversendt Fylkesmannen i Østfold som tvistesak. Mulig 
netto forpliktelse for Nes kommune 2,1 millioner kroner. 
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NOTE nr. 12 Anleggsmidler  


(Øvrige noter i henhold til god kommunal regnskapsskikk nr. 4– regnskapsstandardens punkt 3.1.3 nr. 
4) 


 
GKRS – rammeverk og grunnleggende prinsipper pkt. 2.3) 
I kommuneregnskapet har avskrivninger ikke resultateffekt, og det avsettes ikke for alle typer 
usikre forpliktelser. Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold 
til regnskapsforskriftens § 8. Forutsetningen som er lagt til grunn for nedskrivningen, herunder 
årsak til nedskrivning og hvordan virkelig verdi er fastsatt.  
 


 


Ikke 
avskrivbare 


(tomter) 


EDB-utstyr, 
kontor-


maskiner 


Transportmid
ler, inventar,  


utstyr 


Parkerings-
plasser, 


trafikklys, 
tekniske anlegg 


(VAR), 
renseanlegg, 


pumpestasjone
r, forbrennings-


anlegg 


Parkerings-
plasser, 


trafikklys, 
tekniske 
anlegg 
(VAR), 


renseanlegg, 
pumpestasjo


ner, 
forbrennings-


anlegg 


Boliger, 
skoler, 


barnehager, 
veier, 


ledningsnett 


Forretnings-
bygg, 


lagerbygg, 
admin.bygg, 
sykehjem, 


institusjoner, 
kulturbygg, 


brannstasjon
er Sum 2015 Sum 2014 


    5 år 10 år 
20 år 


driftsmidler 20 år anlegg 40 år 50 år   
 


 Anskaffelseskost  


Inngående balanse 30 177 235  19 352 113  61 889 987  515 337  148 716 321  726 025 842  351 938 507  
1 338 615 341  1 199 294 357  


Tilgang 0   3 716 646  22 615 304  0 0 44 056 131   34 946 005  
105 334 086  142 796 985  


Avgang 600 660  0                                 516 848  0 0 2 482 000  0  
3 599 508  2 159 716  


Utgående balanse 29 576 575  23 068 758   83 988 443  515 337  148 716 321  767 599 973  386 884 512  
1 440 349 919  1 339 931 626  


Akkumulert avskrivning 


Inngående balanse 0                                 2 448 420  13 809 900  8 542  38 340 256  171 728 719   103 186 473   329 522 308   307 374 886  


Årets avskrivning 0                                  2 043 122  2 387 377   8 542   204 039  16 030 007  6 995 288  27 668 374  23 463 707  


Årets nedskrivning 0   0   0   0   0   0   0   0   0   


Avgang 0                                 0  516 848  0   0   1 118 386  0   1 635 234  0         


Utgående balanse 0                                 4 491 541  15 680 429  17 083  38 544 295  186 640 339  110 181 761  355 555 448  330 838 593  


Balanseført verdi 
31.12.2015 


29 576 575  18 577 217  68 308 014  498 254  110 172 026  580 959 634  276 702 752  1 084 794 471  1 009 093 033  
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NOTE nr. 13 Langsiktig lånegjeld  


(Øvrige noter i henhold til god kommunal regnskapsskikk nr. 6 – regnskapsstandardens punkt 3.1.3 nr. 
6) 


 


Del 1 - Kommunens samlede langsiktige lånegjeld  


 


Rente 
sats 


Låne 
produkt 


Bindingstid 
Regnskap 


2015 
Regnskap 


2014 


Gj.snittlig 
gjenværende 


løpetid 


Samlede lånegjeld    901 733 791 843 582 188 
 


Fordelt på følgende 
kreditorer: 


         


Kommunalbanken 1,65 % Pt. rente  369 873 410 398 016 730 13 år 


Kommunalbanken 1,70 % 3mdr.Nibor  127 931 500 135 620 500 16 år 


Kommunalbanken 1,59 % Fast 3 år 49 499 240 52 515 000 18 år 


Kommunalbanken 1,48 % Fast 2 år 102 818 000 0 20 år 


KLP 1,97 % 3mdr.nibor  11 345 534 13 408 358 3 år 


KLP 2,56 % Fast 3 år 63 845 907 68 887 211 11 år 


Husbanken 1,99 % Flytende  6 520 766 7 878 745 4 år 


Husbanken - startlån 1,99 % Flytende  169 899 434 167 143 844 21 år 


Opplysningsv. fond  Flytende  0 111 800 0 år 


 


Del 2 - Avdrag driftsregnskapet 


 


Regnskap 
2015 


Regulert 
budsjett 2015 


Opprinnelig 
budsjett 2015 


Regnskap 
2014 


Betalt avdrag driftsregnskap 47 421 987 47 926 000 47 926 000 44 007 575 


Beregnet minste lovlige avdrag 33 651 014 
  


33 040 981 


Differanse 13 770 973   10 966 594 


Kommunen betaler 13,8 millioner kroner mer enn lovens krav til minste avdrag.  Det bekreftes at 
samme beregningsmodell er benyttet i regnskap som i budsjettet. 
 


Del 3 - Avdrag utlån (investeringsregnskapet)  


 
Regnskap 


2015 
Regulert 


budsjett 2015 
Opprinnelig 


budsjett 2015 
Regnskap 


2014 


Betalte avdrag lån utlån i investering 23 044 410 24 493 000 9 000 000 14 173 104 


Mottatte avdrag fra videreutlån og 
forskotteringer 


20 965 335 22 359 000 9 000 000 16 269 646 


Avsatte midler på bundet 
investeringsfond 


55 072 0 0 2 134 148 


 


Del 4 - Langsiktig lånegjeld knyttet til videreutlån og forskotteringer 


 


Regnskap 
2015 


Regnskap 
2014 


Utlån 148 956 646 146 742 298 


Memoriakonti ubrukte lånemidler knyttet til utlån 22 607 580 19 052 133 


Bundet investeringsfond utlån 55 072 2 134 148 


Sum A (dersom sum A er mindre enn langsiktig gjeld har kommunen 
betalt for lite i avdrag). 


171 619 298 167 928 579 
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NOTE nr. 14 Vesentlige forpliktelser  


(Øvrige noter i henhold til god kommunal regnskapsskikk nr. 7 – regnskapsstandardens punkt 3.1.3 nr. 
7) 


 


 Årlig driftsutgift Avtalen utløper 


Leasingavtale Neskollen skolen 10 millioner kroner 2023 
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NOTE nr. 15 Gebyrfinansierte selvkosttjenester  


(Øvrige noter i henhold til god kommunal regnskapsskikk nr. 9 – regnskapsstandardens punkt 3.1.3 nr. 
9) 


 
Nes 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). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost 
Kommune. 


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 
på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, 
utarbeide en selvkost-kalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. 
Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte 
områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte 
sammenlignbare. 
 


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


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 anleggs-
midler. 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 
økonomiplan-periode. 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. 


Forskjeller mellom 


kommunens regnskap og 


selvkostregnskapet


Regnskapsresultat Selvkostkalkyle


Gebyrinntekter 8 800 000                 8 800 000                 


Øvrige driftsinntekter 20 000                      20 000                      


Driftsinntekter 8 820 000                 8 820 000                 


Direkte driftsutgifter 5 700 000                 5 700 000                 


Avskrivningskostnad 1 750 000                 1 580 000                 


Kalkulatorisk rente -                           1 140 000                 


Indirekte driftsutgifter (netto) -                           240 000                    


Driftskostnader 7 450 000                 8 660 000                 


Resultat 1 370 000                 160 000                    
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2015


Etterkalkyle selvkost


Totalt Vann Avløp Septikk Spredt 


avløp


Gebyrinntekter 54 447 317 13 114 138 29 972 060 2 144 583 1 595 332


Øvrige driftsinntekter 2 311 417 352 189 380 068 12 141 242 320


Driftsinntekter 56 758 734 13 466 327 30 352 128 2 156 724 1 837 652


Direkte driftsutgifter 37 443 891 10 608 109 14 877 212 1 979 517 1 705 628


Avskrivningskostnad 13 125 269 2 224 735 10 846 204 0 0


Kalkulatorisk rente (1,94 %) 3 806 091 1 051 979 2 752 955 0 0


Indirekte netto driftsutgifter 1 821 069 444 562 591 053 97 418 70 563


Indirekte avskrivningskostnad 29 327 3 662 9 235 714 4 082


Indirekte kalkulatorisk rente (1,94 %) 12 663 1 423 3 966 316 1 807


Driftskostnader 56 238 309 14 334 471 29 080 624 2 077 966 1 782 080


+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle -2 0 0 0 990 483


Foreløpig resultat 520 423 -868 144 1 271 504 78 758 1 046 056


+ Subsidiering 243 063 0 0 0 0


Resultat 763 486 -868 144 1 271 504 78 758 1 046 056


Kostnadsdekning i % 100,9 % 93,9 % 104,4 % 103,8 % 103,1 %


Selvkostfond 01.01 6 881 184 3 213 005 1 527 854 0 0


+ Avsetning til selvkostfond 1 509 182 0 1 271 504 0 1 046 056


- Bruk av selvkostfond -1 936 358 -868 144 0 0 0


+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,94 %) 127 120 53 911 41 974 0 10 147


Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 6 581 128 2 398 772 2 841 332 0 1 056 203


Fremførbart underskudd 01.01 -1 325 645 0 0 -438 897 0


+ Inndekning av fremførbart underskudd 308 830 0 0 78 759 0


- Underskudd til fremføring -164 224 0 0 0 0


- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1,94 %) -22 083 0 0 -7 751 0


Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente) -1 203 122 0 0 -367 889 0


Nes kommune


Esval Miljøpark KF Nes


2015


Etterkalkyle selvkost


Bygge- og 


eierseksj.-


saker


Kart og 


oppmåling


Regulerings


planer


Feiing Renovasjon


Gebyrinntekter 3 011 143 1 929 918 346 805 2 333 338 20 796 114


Øvrige driftsinntekter 170 032 146 175 122 576 885 916 2 016 047


Driftsinntekter 3 181 175 2 076 093 469 381 3 219 254 22 812 161


Direkte driftsutgifter 3 082 409 1 405 209 661 253 3 124 554 18 235 504


Avskrivningskostnad 0 54 329 0 0 272 227


Kalkulatorisk rente (1,94 %) 0 1 157 0 0 69 280


Indirekte netto driftsutgifter 168 249 141 463 49 129 258 630 237 500


Indirekte avskrivningskostnad 5 715 4 286 1 429 204 204


Indirekte kalkulatorisk rente (1,94 %) 2 530 1 898 633 90 90


Driftskostnader 3 258 904 1 608 343 712 444 3 383 478 18 814 805


+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle -990 485 0 0 0


Foreløpig resultat -1 068 214 467 750 -243 063 -164 224 3 997 356


+ Subsidiering 0 0 243 063 0 0


Resultat -1 068 214 467 750 0 -164 224 3 997 356


Kostnadsdekning i % 97,6 % 129,1 % 65,9 % 95,1 % 121,2 %


Selvkostfond 01.01 2 140 325 0 0 0 4 022 121


+ Avsetning til selvkostfond 0 237 678 0 0 3 998 142


- Bruk av selvkostfond -1 068 214 0 0 0 0


+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,94 %) 31 161 74 0 0 116 811


Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 1 103 272 237 752 0 0 8 137 074


Fremførbart underskudd 01.01 0 -230 071 0 -656 677 0


+ Inndekning av fremførbart underskudd 0 230 071 0 0 0


- Underskudd til fremføring 0 0 0 -164 224 0


- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1,94 %) 0 0 0 -14 332 0


Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente) 0 0 0 -835 233 0


Nes kommune
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Etterkalkylen for 2015 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS som har mer enn 
12 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til 
selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 230 norske 
kommuner. 


I 2015 er spredt avløp opprettet som eget gebyrområde. Det har tidligere vært en del av bygge- 
og eierseksjoneringssaker. Disse 2 områdene har samme kostrafunksjon (3040). Det har fram til 
2015 vært et felles fond, men dette er nå delt på hvert område.  
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NOTE nr. 16 - Ytelser til ledene personer  


(Øvrige noter henhold til god kommunal regnskapsskikk nr. 10 – regnskapsstandardens punkt 3.1.3 
nr. 10) 


 
Ledende personer 


 


Regnskap 
2015 


Regnskap 
2014 


Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef inkludert 
pensjonsavtale 


1 523 939 1 457 965 


Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef for verv i 
kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) 


0 0 


   


Lønn og annen godtgjørelse til ordfører inkludert 
pensjonsavtale 


1 297 472 994 221 


Lønn og annen godtgjørelse til ordfører for verv i 
kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) 


0 0 


 
 
Tilleggsopplysninger: 
 


 Det er ikke inngått etterlønnsavtale med administrasjonssjefen 


 Det er inngått egen lederavtale med administrasjonssjefen 


 Administrasjonssjefen er styreleder i DGI IS 
 
 
 
Revisjonshonorarer 
 


Tekst 
Regnskap 


2015 
Regnskap 


2014 


Honorar for regnskapsrevisjon 1 850 800 1 861 600 
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NOTE nr. 17 Årsverk 


(NKK note nr. 1) 


 
 Regnskap 


2015 


Regnskap 


2014 


Regnskap 


2013 


Antall årsverk 965 965 896 


Antall ansatte 1203 1224 1127 


Antall kvinner 1014 1029 957 


% andel kvinner 84,3% 84 % 85 % 


Antall menn 189 195 170 


% andel menn 15,7% 19 % 15 % 


Antall kvinner ledende stillinger 18 20 19 


% andel kvinner i ledende stillinger 58,1% 63 % 61 % 


Antall menn i ledende stillinger 13 12 12 


% andel menn i ledende stillinger 41,9% 38 % 39 % 


 
Med ledende stilling menes rådmann, kommunalsjef, virksomhetsleder, stabsstilling med 
rådmannen som nærmeste overordnede og stabsstilling med kommunalsjef som nærmeste 
overordnede.  
 
Fordeling heltid/deltid 


Fordeling heltid/deltid Regnskap 


2015 


Regnskap 


2014 


Regnskap 


2013 


Antall deltidsstillinger    


Antall ansatte i deltidsstillinger 550 585 586 


Antall kvinner i deltidsstillinger 490 522 530 


% andel kvinner i deltidsstillinger 89% 89 % 90 % 


Antall menn i deltidsstillinger 60 63 56 


% andel menn i deltidsstillinger 11% 11 % 10 % 


 
Beskrivelse av tiltak for å bedre likestilling mellom kjønnene: 
 


 Det brukes en standardtekst i kommunens stillingsannonser der det påpekes at 
kommunen bidrar aktivt til likestilling mellom kjønnene i samsvar med likestillingslovens 
bestemmelser 


 Ved utlysning av ledig stilling skal underrepresentert kjønn oppfordres til å søke. 


 Når det finnes kandidater av begge kjønn til en ledig stilling skal minst en representant fra 
det underrepresenterte kjønn tas inn til intervju, nå formelle krav til stillingen er oppfylt. 


 Stedfortrederfunksjoner legges til rette for kvinner når slik funksjon er hensiktsmessig og 
hvor lederen er mann, og motsatt når lederen er en kvinne. 


 
 








 
 
Kontrollutvalget i Nes kommune 
 


 
 
 
Til 
Kommunestyret i Nes kommune   
 
 
 
 


Kontrollutvalgets uttalelse til Nes 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 formannskapet i hende tidsnok til at det kan 
tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.   
 
Kontrollutvalget har i sitt møte 10. mai 2016 behandlet Nes kommunes årsregnskap for 2015. 
Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  
 


• Årsregnskap 2015 
• Årsmelding 2015 
• Revisors beretning 


 
I tillegg har administrasjonen gitt kontrollutvalget muntlig informasjon.  
 
Kontrollutvalget konstaterer at Nes kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 39,697 mill. kroner. Netto driftsresultat var på 41,417 mill. kroner og utgjør 
3,2 % av driftsinntektene. Dette er innenfor Fylkesmannens anbefaling som er minimum 3 %, 
og at det over tid bør ligge mellom 3 og 5%. 
 
I følge 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 gitt en god redegjørelse for dette i beretningen. 
Kontrollutvalget finner det svært positivt at det er redegjort for oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjoner og revisjonsbrev. 
 
Revisors beretning er avlagt uten presiseringer eller forbehold. 
 
 
 


Årnes, den 10. mai 2016 
 
 
 
 


Liv Gustavsen (s) 
leder 


 
Kopi: Formannskapet 
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