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INNLEDNING 
 

Rådmannen legger med dette fram årsberetning iht. kommuneloven med forskrifter. 

 

Regnskapsåret 2016 har vært et godt år når det gjelder resultat for Nesodden kommune. 

Regnskapet for 2016 er avsluttet og viser et overskudd på 28,8 mill. kroner som ikke er disponert. 

Netto driftsresultat er på om lag 42 mill kroner, tilsvarende om lag 3,35 % av driftsinntektene, og en 
klar forbedring fra tidligere.  Det er likeledes en bedring på om lag 11 millioner fra 2015, hvor 
driftsresultatet utgjorde 2,6 %. Rådmannen er godt fornøyd med resultatet.  
 

 Gjennom året har det vært en positiv utvikling i de samlede skatt- og rammeinntektene, på 
bakgrunn av sterkere skattevekst enn budsjettert både lokalt og nasjonalt. 

 Kommunens andel av samlede skatte- og rammeinntekter utgjorde ca. 913 mill kroner, som 
var en økning på ca. 53 millioner i forhold til 2015. Skatt- og rammeinntektene ble på nær 19 
millioner ut over det budsjetterte.  

 I tillegg er det også økte inntekter i form av statlige refusjoner innenfor helse- og 
omsorgsområdet.  

Investeringsregnskapet er avsluttet med full finansiering.  

 Regnskapet viser at det er gjennomført investeringer i anleggsmidler for 101 mill. kroner. 
Herav finanser med ca. 67 mil kroner fra lånemidler. 

 Disposisjonsfondet er på ca. 82 mill. kroner. Hertil kommer eventuelt udisponert fra 2016 
med 28,8 som nevnt ovenfor.  Fondsutviklingen har helt siden 2012 hatt en positiv utvikling 
og økt fra ca. 60 mill til over 154 millioner.  

Gjeldssituasjonen har dog medført at kommunen har økt sin lånegjeld fra kr. 1,130 milliard til kr. 
1,190 milliard. 

 Lånegjelden har derimot blitt redusert – målt som % av driftsinntektene. 

 Kommunens lånerenter har en meget god profil og er i det vesentlige flytende. 

De finansielle nøkkeltallene har alle vist en positiv forbedring fra 2012 - 2016. 

 Kommunen har ved utgangen av året en god likviditet. 

 Driftslikvidene har pr. utgangen av året økt fra kr. 52 mill. i 2012 til kr. 131 mill. i 2016. 

 Premieavviket (Pensjon), har økt til kr. 54 mill. 

 Rådmannen ser det som viktig at man forsetter med fondsoppbygging for å bygge opp 
buffere til bruk ved uforutsette hendelser, samt for å dempe låneopptak ved nyinvesteringer.  
Lånegjeld vil fort kunne utvikle seg til en byrde ved eventuell renteøkning. 

I det store og hele anser rådmannen at kommunen i løpet av de siste årene har hatt en meget positiv 
utvikling når det gjelder så vel driftsresultat som soliditet. 

 

Geir Grimstad/s       Arve Ruud/s 

Rådmann       Stabssjef økonomi og styring  
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ØKONOMISK ANALYSE 
 

Nesodden kommunes driftsregnskap for 2016 viser et overskudd på 28,8 mill kr.  

 

Netto driftsresultat er på 42 mill kr, noe som er et historisk godt resultat for Nesodden kommune. 

Netto driftsresultat utgjør 3,35 % av driftsinntektene, noe som er veldig bra. Dette skyldes høyere 

skatteinntekter, noe besparelse på renter og lønnsreserve samt god budsjettdisiplin hos mange 

virksomheter.  

 

Nesodden kommune har 1,2 milliarder kr i lån (inkl. formidlingslån) pr 31.12.16, noe som er en økning 

siden 2015. Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene inkludert formidlingslån utgjør 95,2 %. 

Langsiktig gjeld er høy i forhold til anbefalt nivå. Dette henger sammen med høy investeringsaktivitet 

tidligere år. 

 

DRIFTSREGNSKAPET 
 

Nedenfor presenteres driftsregnskapet for Nesodden kommune i 2016. Vesentlige avvik mellom 

regnskap og budsjett kommenteres. 
 

Avvik som relateres til virksomhetene kommenteres i hovedsak under virksomhetenes årsrapport.  

 

Økonomisk oversikt - Drift 
Tall i 1000 kroner Note Regnskap 

2016 
Regulert 

budsjett 2016 
Opprinnelig 

budsjett 2016 
Regnskap 

2015 

DRIFTSINNTEKTER      
Brukerbetalinger  -63 254 -60 313 -61 162 -61 214 
Andre salgs- og leieinntekter  -98 995 -92 611 -92 211 -90 944 
Overføringer med krav til motytelse  -124 324 -54 670 -49 912 -109 644 
Rammetilskudd  -356 960 -354 046 -351 954 -353 965 
Andre statlige overføringer  -43 546 -30 294 -28 500 -36 037 
Andre overføringer  -3 625 -1 100 -1 100 -2 103 
Inntekts- og formuesskatt  -556 056 -540 728 -540 749 -506 316 
Eiendomsskatt  -4 601 -4 750 -4 750 -3 474 
Andre direkte og indirekte skatter  0 0 0 0 

Sum driftsinntekter 1 -1 251 362 -1 138 512 -1 130 338 -1 163 699 

DRIFTSUTGIFTER      
Lønnsutgifter 10 609 643 575 353 571 811 571 116 
Sosiale utgifter 2 166 600 163 437 159 157 163 450 
Kjøp av varer/tjenester som inngår i 
kommunens tj.produksjon 

 
145 500 121 798 118 655 128 107 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunens tjensteproduksjon 

 
149 563 159 568 151 588 166 635 

Overføringer  83 565 51 884 62 421 51 983 
Avskrivninger 11 57 145 57 000 0 54 872 
Fordelte utgifter  -372 -382 -382 -354 
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Økonomisk oversikt - Drift 
Tall i 1000 kroner Note Regnskap 

2016 
Regulert 

budsjett 2016 
Opprinnelig 

budsjett 2016 
Regnskap 

2015 

Sum driftsutgifter 1 1 211 644 1 128 658 1 063 250 1 135 810 

Brutto driftsresultat  -39 718 -9 854 -67 088 -27 889 

EKSTERNE FINANSINNTEKTER    
Renteinntekter og utbytte  -6 366 -6 700 -6 700 -8 309 
Mottatte avdrag på lån  -84 0 0 -53 

Sum eksterne finansinntekter 1 -6 450 -6 700 -6 700 -8 362 

EKSTERNE FINANSUTGIFTER      
Renteutgifter og 
låneomkostninger 

 
20 643 22 555 22 975 22 637 

Avdrag på lån 16 40 613 41 235 41 235 37 972 
Utlån  117 0 0 86 

Sum eksterne finansutgifter  61 373 63 790 64 210 60 695 

Resultat eksterne 
finanstransaksjoner 

 54 923 57 090 57 510 52 333 

Motpost avskrivninger 11 -57 145 -57 000 0 -54 872 

Netto driftsresultat  -41 940 -9 764 -9 578 -30 427 

      
BRUK AV AVSETNINGER      
Bruk av tidligere års 
regnskapsmessige mindreforbruk 

 -13 495 -13 495 0 -3 535 

Bruk av disposisjonsfond 6 -2 404 -2 404 0 -2 298 
Bruk av bundne fond 6 -6 307 -4 430 -3 616 -6 289 

Sum bruk av avsetninger  -22 207 -20 330 -3 616 -12 122 

      
AVSETNINGER      
Overført til 
investeringsregnskapet 

 
2 404 2 404 0 1 866 

Avsatt til disposisjonsfond 6 25 605 25 605 12 110 19 073 
Avsatt til bundne fond 6 7 321 2 084 1 084 8 115 

Sum avsetninger  35 331 30 094 13 194 29 054 

Regnskapsmessig mer-/ 
mindreforbruk 

20 
-28 816 0 0 -13 495 

 

 

Driftsinntekter 

 

Nesodden kommunes driftsinntekter ble på i overkant av 1,2 milliarder kr, noe som er ca. 113 mill kr 

høyere enn regulert budsjett 2016. Hovedårsakene er som følger: 

 

 Overføringer med krav til motytelse 

Totalt sett har overføringer med krav til motytelse økt med ca 70 mill kr i forhold til regulert 

budsjett. Dette skyldes hovedsakelig sykepengerefusjoner fra NAV på totalt 42,4 mill kr. 

Disse må imidlertid ses i sammenheng med økningen i lønnsutgiftene, jfr. neste avsnitt. I 

tillegg har kommunen mottatt høyere tilskudd for de ressurskrevende brukerne enn 

forventet, totalt utgjør dette om lag 11 mill kr. Dette må ses i sammenheng med økte utgifter 
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til de samme brukerne, hovedsakelig innenfor lønnsposter samt kjøp av tjenester som 

erstatter kommunal produksjon.  

 

Nesodden kommune har også mottatt øremerkede tilskudd fra stat, fylkeskommune og 

andre kommuner på om lag 17 mill kr mer enn budsjettert. I den grad disse midlene ikke har 

blitt brukt opp, har de blitt avsatt på bundne fond ved årets slutt.  

 

 Andre statlige overføringer 

Denne posten har økt med om lag 13,3 mill kr ift regulert budsjett. Dette skyldes 

hovedsakelig økte overføringer til Flyktningtjenesten og Introsenteret og må ses i 

sammenheng med økte utgifter innenfor lønn og kjøp av varer/tjenester for de samme 

områdene. 

 

Nedenfor følger en oversikt over fordelingen av Nesodden kommunes driftsinntekter i 2016 

og 2015:   

 

 

Som det framgår av diagrammet er det små endringer fra 2015 til 2016. Rammetilskuddet 

har hatt en liten nedgang, mens skatteinntektene har økt. Skatt og rammetilskudd utgjør til 

sammen 73 % av kommunens samlede inntekter i 2016.   
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Skatte- og rammetilskuddsgrad/frie inntekter   

Skatte- og rammetilskuddsgraden viser hvor mye skatt og rammetilskudd utgjør i prosent av 

kommunens driftsutgifter (dvs. hvor stor andel av kommunens driftsutgifter som blir dekket av frie 

inntekter).  

 

 
 

Diagrammet ovenfor viser utviklingen av skatte- og rammetilskuddsgraden i perioden 2012 til 2016. I 

2014 ble i underkant av 75 % av driftsutgiftene dekket av kommunens frie inntekter, mens i øvrige år 

har inndekkingen ligget på i overkant av 75,3 %. Årsaken til den høye inndekkingen i 2015 var at 

driftsutgiftene relativt sett økte mindre enn de frie inntektene dette året, bl.a. grunnet 

gjennomføring av effektiviseringsprosesser.  

  

Driftsutgifter 

 

Driftsutgifter 
Tall i 1000 kroner Note Regnskap 

2016 
Regulert 

budsjett 2016 
Opprinnelig 

budsjett 2016 
Regnskap 

2015 

DRIFTSUTGIFTER      
Lønnsutgifter 10 609 643 575 353 571 811 571 116 
Sosiale utgifter 2 166 600 163 437 159 157 163 450 
Kjøp av varer/tjenester som inngår i 
kommunens tj.produksjon 

 
145 500 121 798 118 655 128 107 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunens tjensteproduksjon 

 
149 563 159 568 151 588 166 635 

Overføringer  83 565 51 884 62 421 51 983 
Avskrivninger 11 57 145 57 000 0 54 872 
Fordelte utgifter  -372 -382 -382 -354 

Sum driftsutgifter 1 1 211 644 1 128 658 1 063 250 1 135 810 
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Sum driftsutgifter i Nesodden kommune ble på i overkant av 1,2 milliarder kr i 2016. Utgiftene har 

økt med 83 mill kr ut over regulert budsjett. Dette skyldes følgende forhold:  

 

 Lønn inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift 

Denne posten har økt med om lag 37 mill kr ift. regulert budsjett. Hovedårsaken er 

merutgifter som følge av sykefravær samt økt innsats overfor ressurskrevende brukere, og 

må ses i sammenheng med sykepengerefusjoner og økte overføringer fra staten. Det vises til 

kapittelet om driftsinntekter ovenfor.  

 

 Kjøp av varer og tjenester 

Totalt sett utgjør kjøp av varer og tjenester om lag 23,7 mill kr mer enn regulert budsjett. 

Hovedpostene er som følger:  

 

o Inventar og utstyr: 7,4 mill kr 

o Konsulenttjenester (bl.a. ved sykefravær): 6,8 mill kr 

o Transportutgifter: 2,8 mill kr 

o Materialer vedlikehold: 2,0 mill kr 

o Husleie: 2,0 mill kr 

o Lisenser, kontingenter m.m.: 1,5 mill kr 

o Energiutgifter (strøm m.m): 1,4 mill kr 

 

I og med at kommunen har rammebudsjettering (dvs. at hver enkelt virksomhetsleder er 

ansvarlig for å holde sin netto budsjettramme) kan det skje at virksomhetene bruker mer 

innenfor kjøp av varer og tjenester enn budsjettet skulle tilsi. I slike tilfeller skal det være en 

innsparing innenfor andre utgiftsområder eller en økning i inntekter som motsvarer dette. 

Merforbruket innenfor kjøp av varer og tjenester må derfor ses i sammenheng med økte 

inntekter ovenfor, bl.a. innenfor sykepengerefusjoner.   

 

 Overføringer til andre 

Forbruket på denne posten utgjør om lag 31,7 mill kr mer enn budsjettert. Innenfor kjøp av 

tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon er det imidlertid et mindreforbruk 

på 10 mill kr som må ses i sammenheng med ovennevte (grunnet at budsjettmidlene og 

regnskapsutgiftene er ført på forskjellige områder), slik at netto er det snakk om ca 21,7 mill 

kr. 

 

Følgende poster hadde merforbruk ut over budsjett: 

 

o Utgifter til sosialhjelp: 7 mill kr  

o Utgifter til brukerstyrt personlig assistent: 7 mill kr 

o Kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner: 1,1 mill kr 

o Kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere: 6,7 mill kr. Dette merforbruket må ses i 

sammenheng med økte inntekter refusjoner fra staten, jfr. «overføringer med krav til 

motytelse» ovenfor. 
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Nedenfor følger en oversikt over Nesodden kommunes driftsutgifter: 

 

 
 

Som det framgår av diagrammet utgjør lønn inkl. sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift) 64 % 

av kommunens samlede driftsutgifter. Kommunen kan dermed sies å være en svært lønnsintensiv 

organisasjon.  

 

Brutto driftsresultat 

 

Brutto driftsresultat 
Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2016 

Regulert 
budsjett 

2016 

Opprinnelig 
budsjett 2016 

Regnskap 
2015 

Sum driftsinntekter -1 251 362 -1 138 512 -1 130 338 -1 163 699 

Sum driftsutgifter 1 211 644 1 128 658 1 063 250 1 135 810 

Brutto driftsresultat -39 718 -9 854 -67 088 -27 889 

 

Brutto driftsresultat utgjør nesten 40 mill kr, noe som er en forbedring ift. regulert budsjett på om lag 

30 mill kr. Hovedårsaken er høyere inntekter og lavere utgifter enn budsjettert. Det vises for øvrig til 

det som er sagt om driftsinntekter og driftsutgifter ovenfor.  

 

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 

 

Resultatet finnes ved å trekke finansinntektene (renteinntekter og mottatte avdrag på lån) fra 

finansutgiftene (renter og avdrag på lån) 
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Resultat eksterne finansieringstransaksjoner er på 54,9 mill kr, noe som er en nedgang på 2,2 mill kr i 

forhold til regulert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig besparelser innenfor renteutgiftene på grunn 

av lavere rentesats enn budsjettert.  

 

Motpost avskrivninger  

 

Bruk av avskrivninger har først og fremst som siktemål å synliggjøre kostnadene ved bruk av 

anleggsmidler i kommunal tjenesteproduksjon. Håndtering av anleggsmidler representerer i praksis 

den viktigste forskjellen mellom det finansielt orienterte regnskapssystemet brukt i kommunene, og 

det resultatorienterte regnskapssystemet benyttet i privat sektor. Denne motposten eliminerer 

kostnaden før netto driftsresultat slik at avskrivningene ikke får resultatmessig virkning.  

 

Avskrivningene utgjorde 57,1 mill kr i 2016, og er i tråd med regulert budsjett. Dette er en økning i 

forhold til 2015 på om lag 2,3 mill kr, og skyldes ferdigstillelse av nye bygg som genererer høyere 

avskrivninger. Avskrivningene har som nevnt ovenfor ingen betydning for netto driftsresultat.  

 

Netto driftsresultat 

 

Netto driftsresultat angir hvorvidt kommunen har midler til overs fra driftsvirksomheten til å 

finansiere årets investeringer og/eller til å bygge seg opp «buffere»/fond til å møte fremtidige 

utfordringer. 

 

Netto driftsresultat 
Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2016 

Regulert 
budsjett 

2016 

Opprinnelig 
budsjett 

2016 

Regnskap 
2015 

Brutto driftsresultat -39 718 -9 854 -67 088 -27 889 

Resultat eksterne finanstransaksjoner 54 923 57 090 57 510 52 333 
Motpost avskrivninger -57 145 -57 000 0 -54 872 

Netto driftsresultat -41 940 -9 764 -9 578 -30 427 

 

Netto driftsresultat utgjør nesten 42 mill kr, noe som er om lag 32 mill kr bedre enn budsjettert. 

Hovedårsaken er følgende:  

 

 Høyere skatteinntekter enn budsjettert: 15 mill kr 

 Besparelse lønnsreserven grunnet lavere lønnsoppgjør enn antatt: 2,3 mill kr 

 Besparelse på renter og avdrag: 2,1 mill kr 

 Besparelse premieavvik: 1,4 mill kr 

 Aksjeutbytte Nesodden Bundefjord Dampskibsselskap: 0,8 mill kr 

 Besparelser ift budsjett innenfor flere virksomheter: netto 7,5 mill kr  

 

For ytterligere informasjon om de enkelte virksomheter vises det til virksomhetenes årsrapport.    
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Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter  

 

Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene over tid bør 

være på minst 2 %. Nesodden kommunes netto driftsresultat er på 3,35 % i 2016. Dette bør 

imidlertid korrigeres for forhold som bør holdes utenfor beregningen, som f.eks. premieavvik og 

bundne fond.  Netto driftsresultat utgjør etter dette 2,4 % av driftsinntektene. Dette er likt som i 

2015, og viser at kommunen har hatt gode resultater de to siste årene. 

 

 
 

Diagrammet viser at korrigert netto driftsresultat i Nesodden kommune har variert mye de siste 6 

årene, men med gode resultater de to siste årene. Høyere skatteinntekter enn budsjettert er 

hovedårsaken til det gode resultatet i 2016.  

 

Netto driftsresultat og disposisjonsfond  

 

Nedenfor følger et diagram som viser sammenhengen mellom disposisjonsfond som andel av 

driftsinntektene og korrigert netto driftsresultat.  
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Diagrammet viser at svake driftsresultater i utgangspunktet reduserer kommunens disposisjonsfond. 

I 2014 ble det avsatt opp mot 11 mill kr til disposisjonsfond, noe som medførte at kurven økte noe 

selv om korrigert netto driftsresultat var negativt. Etter de relativt gode resultatene i 2015 og 2016 

øker disposisjonsfondets andel av brutto driftsinntekter, og utgjør 6,5 % pr utgangen av 2016.  

 

Avsetning/bruk av fond  

 

Avsetninger og bruk av fond 
Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2016 

Regulert 
budsjett 

2016 

Opprinnelig 
budsjett 

2016 

Regnskap 
2015 

BRUK AV AVSETNINGER     

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk 

-13 495 -13 495 0 -3 535 

Bruk av disposisjonsfond -2 404 -2 404 0 -2 298 
Bruk av bundne fond -6 307 -4 430 -3 616 -6 289 

Sum bruk av avsetninger -22 207 -20 330 -3 616 -12 122 

AVSETNINGER     

Overført til investeringsregnskapet 2 404 2 404 0 1 866 
Avsatt til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbruk 

0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 25 605 25 605 12 110 19 073 
Avsatt til bundne fond 7 321 2 084 1 084 8 115 

Sum avsetninger 35 331 30 094 13 194 29 054 
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Bruk av avsetninger (bruk av fond) 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk gjelder overskuddet fra 2015 på 13,5 mill kr. 

Kommunestyret vedtok i juni 2016 å avsette dette overskuddet til disposisjonsfond. Beløpet på 13,5 

mill kr framkommer altså både under Bruk av avsetninger og som del av de 25,6 mill kr som gjelder 

Avsatt til disposisjonsfond, jfr nedenfor.   

 

Bruk av disposisjonsfond på 2,4 mill kr gjelder finansiering av egenkapitaltilskudd KLP. Beløpet ble 

overført til investeringsregnskapet for utbetaling.  

 

Bruk av bundne fond: 

Hvis kommunen mottar øremerkede midler fra bl.a. staten men ikke rekker å bruke opp alt samme 

år, skal mindreforbruket avsettes til et bundet fond for bruk i senere år. Det samme gjelder innenfor 

VAR-områdene (selvkost innenfor områdene vann, avløp, slam, renovasjon og feiing), der et 

overskudd ett år skal avsettes til bundet fond for bruk i de neste 3-5 årene. I 2016 har det blitt brukt 

ca 1,9 mill mer av bundne fond enn budsjettert. Dette gjelder i hovedsak høyere utgifter enn 

budsjettert innenfor selvkostområdene Avløp og Byggesak/delesak.   

 

Avsetninger 

Som nevnt ovenfor har det blitt overført 2,4 mill kr til investeringsregnskapet for utbetaling av 

egenkapitaltilskudd KLP. 

 

Avsatt til disposisjonsfond: 

Det har i tråd med budsjettet blitt avsatt 25,6 mill kr til disposisjonsfond i 2016. Dette gjelder 

følgende forhold:  

 Generell avsetning til disposisjonsfond på 12,1 mill kr, jfr kommunestyrets budsjettvedtak i 

desember 2015  

 Overskudd fra 2015 på 13,5 mill kr ble av kommunestyret i juni 2016 vedtatt avsatt til 

disposisjonsfond 

 

Avsatt til bundne fond: 

Avsetningen til bundne fond i 2016 utgjorde om lag 5,2 mill kr mer enn budsjett. Dette skyldes 

hovedsakelig øremerkede midler fra staten som ikke har blitt brukt opp i 2016, samt større 

inntekter/lavere utgifter enn budsjettert innenfor VAR-områdene (selvkost-områdene). De største 

avsetningene ut over budsjett gjelder følgende:  

 

 Rask psykisk helse: 1,4 mill kr 

 Øremerkede midler helsesøster: 1 mill kr 

 Flyktningtjenesten: 0,6 mill kr 

 Vannfond (selvkost): 0,5 mill kr 

 Ambulerende ernæringsfysiolog: 0,5 mill kr 

 Diverse prosjekter Ungdom og fritid: 0,5 mill kr 

 Diverse prosjekter Barn, unge og familie: 0,4 mill kr 

 Renovasjonsfond (selvkost): 0,3 mill kr 
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Regnskapsmessig resultat 

 

Nesodden kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 28,8 

mill kr i 2016. 

 

  

Pensjonsutgifter 

 

Nesodden kommune har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse og (lærere) som 

sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, 

barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med et samlet pensjonsnivå 

på 66 %. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden. For AFP 62 – 64 år og 65 – 66 år 

har kommunen valgt 100 % utjevning. 

 

Avvik mellom den premien kommunen betaler i driftsregnskapet og beregnet pensjonskostnad 

(heretter kalt netto pensjonskostnad) skal føres som premieavvik.  

 

Dersom den betalte pensjonspremien er høyere enn netto pensjonskostnad gir dette et positivt 

premieavvik som inntektsføres i det aktuelle regnskapsåret og utgiftsføres deretter over 7 år (f.o.m 

2014). Negativt premieavvik framkommer når betalt premie er lavere enn netto pensjonskostnad. 

Tilsvarende utgiftsføres dette i det aktuelle regnskapsåret og inntektsføres deretter over 7 år.  

 

Hensikten med denne ordningen er å sikre en jevn belastning av pensjonsutgifter i de kommunale 

regnskapene. Dette betyr at det på kort sikt er netto pensjonskostnad som får resultateffekt, mens 

det på lang sikt er den betalte pensjonspremien som får resultateffekt. Pensjonspremiene i KLP har 

de siste årene vært høyere enn netto pensjonskostnad. 

 

Netto pensjonskostnad 

Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av 

påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Netto 

pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnad og sum amortisert premieavvik utgjør samlet 

pensjonskostnad. Hvert enkelt års premieavvik amortiseres med motsatt fortegn.  

 

Samlet pensjonskostnad for Nesodden kommune er på om lag 81,5 millioner kr i 2016, noe som er 

en liten økning på 1 million kr. i forhold til 2015.   

Premieavvik 

Hvis den betalte pensjonspremien overstiger netto pensjonskostnad, skal som nevnt ovenfor 

premieavviket inntektsføres i driftsregnskapet og balanseføres mot kortsiktig fordring i balansen. 

Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere beløp enn den faktiske premien, 

nemlig pensjonskostnaden. 
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KLP 

Hvis pensjonspremien 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 premien, nemlig pensjonskostnaden.  Premieavviket for 2016 ble på 15,6 

millioner.  

 

Akkumulert premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) for KLP viser totalt 60,6 mill. kr. pr. 31.12.16 som 

er en økning på om lag 10 millioner kr. fra 2015 til 2016. 

SPK 

Netto pensjonskostnad har vært lavere enn innbetalt premie i 2016. Positivt premieavvik med 0,7 

millioner kr. gir et totalt akkumulert netto negativt premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) i SPK-

ordningen med om lag 7,7 millioner kr.  

Totalt akkumulert premieavvik for begge ordningene 

Nesodden kommune har p.r. 31.12.2016 et positivt akkumulert premieavvik inklusiv 

arbeidsgiveravgift på ca. 54 millioner kr. mot 42 millioner kr. p.r. 31.12.2015. Premieavviket er 

presentert som 72 mill. kr. som kortsiktig fordring og 18 mill. kr. som kortsiktig gjeld i balansen.  
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INVESTERINGSREGNSKAPET 
 

Her presenteres hovedpostene i kommunens investeringsregnskap for 2016. Vesentlige avvik mellom 

budsjett og regnskap 2016 kommenteres nedenfor tabellen.  

 

Regnskapsskjema 5 - Økonomisk oversikt investering 

Tall i 1000 kroner Regnskap 
2016 

Regulert 
budsjett 2016 

Opprinnelig 
budsjett 2016 

Regnskap 
2015 

INNTEKTER     
Salg driftsmidler og fast eiendom -3 594 -7 816 0 -1 563 
Andre salgsinntekter 0 0 0 0 
Overføringer med krav til motytelse -34 965 -34 912 -29 025 -3 671 
Kompensasjon for merverdiavgift -9 316 -26 277 -17 940 -17 693 
Statlige overføringer 0 0 0 -2 250 
Andre overføringer 0 0 0 0 
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 

Sum inntekter -47 876 -69 005 -46 965 -25 177 

UTGIFTER     
Lønnsutgifter 1 539 0 0 1 546 
Sosiale utgifter 400 0 0 355 
Kjøp varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 

71 704 167 610 119 410 95 369 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens 
tjenesteproduksjon 

0 0 0 0 

Overføringer 9 911 26 277 17 940 26 671 
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 
Fordelte utgifter -595 0 0 -8 978 

Sum utgifter 82 960 193 887 137 350 114 964 

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER    
Avdrag på lån 18 301 15 898 8 350 15 613 
Utlån 19 957 20 000 20 000 22 373 
Kjøp av aksjer og andeler 2 404 2 404 0 1 866 
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0 0 
Avsatt til ubundne investeringsfond 14 803 10 214 0 12 716 
Avsatt til bundne fond 10 474 0 0 12 110 

Sum finansieringstransaksjoner 65 939 48 517 28 350 64 677 

Finansieringsbehov 101 023 173 399 118 735 154 464 

FINANSIERING     
Bruk av lån -67 346 -158 004 -110 385 -112 634 
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 -5 000 
Mottatte avdrag på utlån -18 362 -8 350 -8 350 -18 339 
Overført fra driftsregnskapet -2 404 -2 404 0 -1 866 
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 -658 
Bruk av ubundne investeringsfond -2 498 -4 641 0 -5 745 
Bruk av bundne fond -10 413 0 0 -10 222 

Sum finansiering -101 023 -173 399 -118 735 -154 464 

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 
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Investeringsinntekter 
 
Inntektene i investeringsregnskapet for 2016 er betydelig høyere enn i 2015. Dette er hovedsakelig 

pga. husbanktilskudd til prosjektet Skoklefall omsorgs-, dag- og aktivitetssenter. Det er i tillegg 

mottatt husbanktilskudd til kjøp av Lyngåsveien 2, spillemidler til Tennishallen og refusjon fra Statens 

vegvesen ifm. forskuttering av gang- og sykkelsti Fjordvangen-Torvet i 2016. 

  
Årsaken til avviket mellom budsjett og regnskap 2016 er som følger:  

 

Salg driftsmidler og fast eiendom på 4,2 mill kr 

Det er inntektsført 3,6 mill fra salg av driftsmidler og annen eiendom; inntekten gjelder 

sluttutbetaling på 2,5 mill for pumpehustomta – et salg som inngår i finansieringen av prosjekt 0103 

Tangenten. Prosjektet ble avsluttet i KST 07.12.2016, sak 130/16. I tillegg er mottatt 210 000 kr som 

er for salg av en traktor/innbytte ved kjøp av ny traktor, og det er solgt diverse tomter for 880 000 kr.  

Følgende tomter er solgt 2016:  

 Sluttutbetaling pumpehustomta med gnr 1 bnr 976 

 Teig med gnr 2 bnr 210 på Skoklefall (54 kvm) ble solgt for 90 200  

 Tre teiger/striper av eiendommene med gnr 31 bnr 6 (Fjordvangen), gnr 8 bnr 39 (Røer) og 

gnr 1 bnr 300 (Hellvikveien) ble solgt til Statens vegvesen for 225 000,- for 

trafikksikkerhetstiltak 

 To teiger/deler av eiendommene med gnr 4 bnr 350 og gnr 4 bnr 210 (ca 750 kvm), begge på 

Tangen, ble solgt for 515 700,- 

 

Pumpehustomta har anlegg 90046 og skulle vært tatt ut av balansen 2016. Dette blir rettet 2017. Da 

de øvrige tomtesalgene gjelder teiger, og kommunen fremdeles eier hoveddelen av eiendommen er 

det ikke relevant å registrere dem som solgt i balansen.  Traktoren som ble solgt finnes ikke i 

balansen.  

Budsjett 2016 var 7,8 mill inntekt fra salg av driftsmidler og fast eiendom. 5 mill av budsjettet gjelder 

salg av tomt som finansiering av Skoklefall omsorg-, dag- og aktivitetssenter. Salget ble ikke realisert i 

prosjektet. Dette medførte imidlertid ikke høyere låneopptak da tilskuddet fra husbanken ble høyere 

enn antatt.  

Kr 2,3 mill av budsjettet gjelder salg av eiendom fra 2015 og 2016. 1,4 mill av salget ble inntektsført 

og avsatt til fond i 2015, dermed blir det et avvik mellom budsjett og regnskap 2016, jf. KST 

7.12.2016, sak 131/16. 

Overføringer med krav til motytelse 

Det er budsjettert med 34,9 mill i overføring/tilskudd fra andre i budsjett 2016. Inntekten i 

regnskapet tilsvarer budsjettbeløpet. Som nevnt har kommunen mottatt høyere husbanktilskudd til 

Skoklefall omsorg-, dag- og aktivitetssenter. Det er ikke kommet inntekt i henhold til budsjett på 

prosjektene kjøp av flyktningeboliger og multisportanlegg Berger pga. forsinket oppstart.  
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Mompensasjon for merverdiavgift  

Det er budsjettert med 26,3 mill momskompensasjon i investeringsregnskapet. Regnskapet viser en 

inntekt fra moms på 9,3 mill. Avviket henger sammen med prosjekter som ikke har startet, eller ikke 

har hatt den fremdriften som forventet.  

 

Investeringsutgifter 
 

Utgifter i investeringsregnskapet for 2016 er 111 mill lavere enn budsjettert. Dette henger sammen 

med en del prosjekter som ikke har startet, eller ikke har hatt den fremdrift som forutsatt. 

De største prosjektene med ubrukte midler (restmidler over fem mill kr) er som følger:  

 

 Kjøp av flyktningeboliger 

 Istandsetting av A-bygget på Berger 

skole 

 Rehabilitering Follo barne- og 

ungdomsskole 

 Nytt kjøkken- og rehabilitering av 

Nesoddtunet 

 Utvikling Løesfeltet 

 Boligsosial 

handlingsplan/hardbrukshus 

 Multisportanlegg Berger idrettspark 

 

Lønnsutgifter 

Lønnsutgifter til kommunens egne ansatte er ikke budsjettert, da det er forutsatt dekket innenfor 

rammen på de enkelte prosjektkonti og blir gjort opp sammen med disse.  

 

Overføringer 

Overføringene har vært på 9,9 mill kr, mot et budsjett på 26,7 mill kr. Av dette gjelder 9,3 mill kr 

momsutgiften på investeringene, og dette beløpet tilsvarer momskompensasjonsinntekten nevnt 

ovenfor. Avviket mellom budsjett og regnskap henger sammen med prosjekter som ikke har startet, 

eller ikke har hatt den fremdriften som forventet. I tillegg er det budsjettert med for høy momsandel 

på prosjektet Skoklefall omsorgs-, dag- og aktivitetssenter. 

 Det har i 2016 blitt investert i en større andel VA-prosjekter - disse går under vanlig momsordning og 

ikke som del av investeringsregnskapet.  

Fordelte utgifter tilsvarer investeringer innenfor kirken. Motposten er under overføringer.  
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Finansieringstransaksjoner 
 

Finansieringstransaksjoner i investeringsregnskapet for 2016 er 17 mill kr høyere enn budsjettert.   

 

Avdrag på lån 

Posten omfatter avdragsutgifter og ekstraordinær nedbetaling av gjeld knyttet til startlån. I 2015 fikk 

kommunen 10 mill mer enn det som er av faktiske avdrag og renter på startlån. Denne summen ble i 

2015 avsatt til bundne fond og er i 2016 gått til ekstraordinær nedbetaling av lån.(jfr. Husbanken 

forutsetninger). Dette medfører at ekstraordinær nedbetaling av lån er 10 mill høyere enn 

budsjettert på dette prosjektet.  

 

Motsatt vei virker vedtak om ekstraordinær nedbetaling av gjeld på andre prosjekter som ble 

avsluttet i kommunestyret 7.12.2016, sak 131/16, til sammen 7,5 mill kr. Det er budsjettert med 

ekstraordinær nedbetaling/innfrielse av lån på de aktuelle prosjektene i henhold til vedtak, men det 

er ikke lov å betale avdrag i investeringsregnskapet, derfor er pengene satt av til fond i stedet. 

Omgjøring/formelt vedtak om avsetning legges frem for kommunestyret for nytt vedtak i 2017. 

 

Utlån 

Utlån (startlån) har blitt gitt i samsvar med budsjettet for 2016. 

 

Kjøp av aksjer og andeler 

Gjelder KLP egenkapitaltilskudd, og er i tråd med budsjettet. 

 

Avsatt til ubundne investeringsfond 

Avsetning til ubundne investeringsfond er 4,6 mill kr høyere enn budsjettert. Dette gjelder 

spillemidler til tennishallen (tidligere lånt midlertidig av ubundet investeringsfond) og refusjon fra 

Statens vegvesen ifm. forskuttering av gang- og sykkelsti Fjordvangen-Torvet (vedtatt bruk av lån i 

2010). Omgjøring/formelt vedtak om avsetning vedtas ved avslutning av prosjektene. 

 

Avsatt til bundne fond 

Det er avsatt 10,5 mill til bundne fond. Dette gjelder mottatte renter og avdrag på startlån fra 

låntakerne. Låntakerne har altså betalt inn mer enn kommunens faktiske renter og avdrag til startlån 

i 2016. Dette blir avsatt til fond, for så å bli brukt til ekstraordinær nedbetaling av gjeld i 2017. 

 

Finansiering 
 

Finansieringen i investeringsregnskapet er 72 mill kr lavere enn budsjettert.  

 

Bruk av lån 

Finansiering ved bruk av lån i 2016 er om lag 90,6 mill kr lavere enn budsjettert. 

Dette henger sammen med en del prosjekter som ikke har startet, eller ikke har hatt den fremdrift 

som forutsatt. De største prosjektene med ubrukte midler er listet opp under kapittelet om 
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Investeringsutgifter ovenfor. 

 

Mottatte avdrag på utlån 

Mottatte avdrag på utlån er 10,5 mill høyere enn budsjettert. Dette gjelder startlån og kommer av at 

kommunen har mottatt høyere betaling fra låntakere enn kommunens faktiske kostnader til opptatte 

lån. Praksis er slik at det kun budsjetteres for vedtatte låneopptak og beregnet avdrag. Beregnet 

avdrag er lik det kommunen må betale for renter og avdrag på disse lånene årlig.  

 

Bruk av ubundet investeringsfond  

Posten gjelder investeringsprosjekter som er vedtatt finansiert ved bruk av fond. Behovet for 

finansiering ble mindre enn forutsatt, da prosjektene ikke er ferdige.  

 

Bruk av bundet investeringsfond 

Det er satt av 10,5 mill til bundet fond i 2016. Dette fordi kommunen har mottatt høyere betaling fra 

låntakere enn kommunens faktiske kostnader til opptatte lån. 

 

Selvfinansieringsgrad investeringer 

 

Målet for selvfinansieringsgrad i kommuneplanen er på 25 %.  Kommunen har nådd dette målet i 

2016. 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Bruk av lån korrigert for utlån og aksjer/andeler 37 514  104 622  65 071  91 121  45 046  

Investeringsutgifter korr for aksjer og andeler 210 715  123 170  82 011  114 964  82 960  

Lånefinansiering i prosent av investering 18 % 85 % 79 % 79 % 54 % 

Selvfinansieringsgrad (inkludert tilskudd og refusjoner) 82 % 15 % 21 % 21 % 46 % 
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BALANSEREGNSKAPET  
 

Balansen viser verdien av kommunens eiendeler per 31.12.16, og hvordan eiendelene (anleggs- og 

omløpsmidler) er finansiert med henholdsvis egenkapital og gjeld.  
 

Balanseregnskapet    

Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2016 Regnskap 2015 

EIENDELER    

A. ANLEGGSMIDLER    

Faste eiendommer og anlegg 11 1 503 828 1 479 416 

Utstyr, maskiner og transportmidler 11 46 186 44 305 

Pensjonsmidler 2 1 021 492 987 332 

Utlån  139 267 137 639 

Aksjer og andeler 5 21 942 19 538 

Sum anleggsmidler  2 732 716 2 668 231 

B. OMLØPSMIDLER    

Kortsiktige fordringer  95 192 75 530 

Kasse, postgiro, bankinnskudd 19 286 143 195 033 

Premieavvik 2 72 042 60 981 

Sum omløpsmidler 1 453 377 331 544 

Sum eiendeler  3 186 093 2 999 775 

    

EGENKAPITAL OG GJELD    

C. EGENKAPITAL    

Disposisjonsfond 6 -81 777 -58 576 

Bundne driftsfond 6 -25 945 -24 931 

Ubundne investeringsfond 6 -34 521 -22 216 

Bundne investeringsfond 6 -12 170 -12 110 

Prinsippendringer 18 8 677 8 677 

Regnskapsmessig mindreforbruk 20 -28 816 -13 495 

Kapitalkonto 7 -383 153 -369 457 

Sum egenkapital  -557 707 -492 108 

D. GJELD    

LANGSIKTIG GJELD    

Pensjonsforpliktelser 2 -1 252 248 -1 209 892 

Andre lån 16 -1 190 861 -1 130 688 

Sum langsiktig gjeld  -2 443 109 -2 340 581 

KORTSIKTIG GJELD    

Kassekredittlån  0 0 

Annen kortsiktig gjeld  -167 076 -148 508 

Premieavvik 2 -18 201 -18 578 

Sum kortsiktig gjeld 1 -185 278 -167 086 

Sum egenkapital og gjeld  -3 186 093 -2 999 775 
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Balanseregnskapet    

Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2016 Regnskap 2015 

MEMORIAKONTI:    

Ubrukte lånemidler  93 547 41 806 

Andre memoriakonti  11 855 7 691 

Motkonto for memoriakonti  -105 401 -49 497 

Sum memoriakonti  0 0 

    

    

 

Eiendeler 
 

Anleggsmidler 

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Verdien av anleggsmidler 

har økt med omlag 64,5 mill kr fra 2015 til 2016. Økningen i faste eiendommer og anlegg, samt annet 

utstyr utgjør 26,3 mill. I tillegg kommer økning av pensjonsmidler på kr 34,2 mill, økning av utlån med 

kr 1,6 mill og økt egenkapitalinnskudd på kr 2,4 mill. Det vises til notene for ytterligere forklaringer.  

 

Omløpsmidler 

Omløpsmidler er eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Omløpsmidler 

omfatter blant annet kontanter, bankinnskudd, kundefordringer o.l. Samlede omløpsmidler har økt 

med 121,8 mill kr fra 2015 til 2016. Økningen i kortsiktige fordringer er på kr 20,7 mill og økningen i 

kontanter samt bankinnskudd utgjør kr 91,1 mill.   

 

Akkumulert positivt premieavvik må sees i sammenheng med akkumulert negativt premieavvik, og 

består av differansen mellom innbetalt premie og regnskapsført pensjonskostnad, og var pr. 31.12.16 

på 53,8 mill kr. Det vises for øvrig til note 2 om pensjon.  

 

 

 

Egenkapital og gjeld 
 

Egenkapital 

Egenkapitalen har økt med 65,6 mill kr siden 2015. Av den samlede egenkapitalen utgjorde 

disposisjonsfond 81,8 mill kr, bundne driftsfond 25,9 mill kr, bundne investeringsfond på 12,2 mill kr, 

ubundne investeringsfond på 34,5 mill, samt mindreforbruket (overskuddet) fra 2016 på kr 28,8 mill. 

Kapitalkonto utgjør resten av egenkapitalen. Kapitalkontoen har økt med 13,7 mill fra 2015 til 2016. 

For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto henvises det til note 7 til årsregnskapet.  

 

Fondsbeholdning 

Kommunens fondsbeholdning fordeler seg på disposisjonsfond, bundne driftsfond, ubundne 

investeringsfond og bundne investeringsfond. Total fondsbeholdning har fra 2015 til 2016 gått opp 

med kr 36,6 mill.  
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Bundne fond er øremerkede midler, som regel mottatt fra staten, og som er avsatt til bestemte 

formål. Deler av ubundne fond er også disponert til bestemte formål av kommunestyret. 

 

Fond (1000 kr) Beholdning pr. 31.12.2016 
Disp. og bundet til 
bestemte formål 

Rest til disp. 
31.12.2016 

Ubundne investeringsfond                 34 521                            -9 579                 24 942  

Ubundne driftsfond                 81 777                            -7 560                 74 217  

Bundne investeringsfond                 12 170                         -12 170                          -    

Bundne driftsfond                 25 945                         -25 945                          -    

Sum fond               154 413                         -55 254                 99 159  

 

Tabellen viser saldo på fondsbeholdningen pr 31.12.2016. Der er kr 17,1 mill av de ubundne fondene 

som er avsatt og disponert av kommunestyret til bestemte formål. Ordinært udisponert 

disposisjonsfond, i drift og investering, pr. 31.12.16 er dermed på litt over 99 mill kr. Kommunestyret 

har vedtatt avsetning av kr 113,8 mill i planperioden 2017-2020, og dette vil øke fondsbeholdningen i 

årene fremover.  

 

Fondskapitalen er en viktig buffer mot uforutsette forhold på inntekts- og utgiftssiden, og som 

egenkapital for å redusere lånefinansieringen ved investeringer. Ved at størrelsen på frie fond øker 

gir kommunen en buffer i nedgangsperioder.   

 

Kapitalkonto 

Saldo på kapitalkonto viser i hovedsak kommunens samlede egenfinansiering av anleggsmidler. 

Endringer på kapitalkonto oppstår som hovedregel ved endringer i balanseført verdi av anleggsmidler 

og langsiktig gjeld i regnskapsperioden. Føringer som vil redusere kapitalkonto er reduksjon av 

anleggsmidler (salg, av- og nedskrivninger), bruk av lån og pensjonsforpliktelsen. Føringer som vil øke 

kapitalkonto er økning av anleggsmidler (investeringer og reversering av nedskrivninger), reduksjon 

av lånegjeld og økning av pensjonsmidler.  
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Kapitalkonto har i 2016 hatt en økning på 13,7 mill kr og har pr. 31.12.16 en saldo på kr 383,2 mill. 

Økningen skyldes i hovedsak en økning av pensjonsmidlene på 34,2 mill kr og en økning i 

pensjonsforpliktelsen på kr 42,4 mill, som igjen gir en reduksjon av kapitalkonto. Med 

pensjonsforpliktelser menes kommunens beregnede fremtidige pensjonsytelser. Pensjonsmidler er 

kommunens opparbeidede fond i pensjonsselskapet, og en økning av pensjonsmidlene betyr at det 

er utbetalt mindre i pensjon enn det kommunen har innbetalt av pensjonspremie (premieavviket). 

 

Kommunen har i 2016 finansiert deler av anleggsmidlene som er aktivert med bruk av fond og andre 

tilskudd. Dette bidrar til at bruk av lån er lavere enn aktivert. Dette gir igjen en økning av 

kapitalkonto.  

 

Gjeld 

Langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelser har økt med 102,5 mill kr fra 2015 til 2016. 

Pensjonsforpliktelser utgjør 42,3 mill kr av denne økningen, mens andre langsiktige lån har økt med 

60,2 mill kr. Økningen i langsiktig gjeld er differansen mellom nye lån og avdrag på eksisterende lån. 

Det vises for øvrig til avsnittet om «utvikling i kommunens lånegjeld». Det vises også til note 2 

angående økningen i netto pensjonsforpliktelser.  

 

Pr. 31.12.16 gjenstod det 93,5 mill kr i ubrukte lånemidler. Årsaken til dette er at nye lån knyttet til 

investeringene har blitt tatt opp før investeringen er ferdigstilt. Ubrukte lånemidler er økt med kr 

51,7 mill siden 2015. 
 

 

ANDRE NØKKELTALL 
 

Likviditet 
 

Med likviditet menes kommunens betalingsevne. For å se på kommunens evne til å dekke sine 

kortsiktige forpliktelser, kan man se på forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Dette 

kalles likviditetsgrad. Man bør ha en viss «reserve» for å dekke svingningene i likviditeten.  
 

Likviditetsgrad 1 

Denne tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. For å gi et mest mulig riktig bilde av kommunens 

likviditet brukes det korrigerte tall for beregning av nøkkeltall. Kortsiktig gjeld er ved beregning av 

likviditetsgradene inkludert budsjetterte avdrag for 2017, samt budsjettert bruk av fond i 2017. 

Omløpsmidler er inkludert ubenyttet kassekreditt samt budsjettert mottatte avdrag i 2017. 

Nøkkeltallet bør her være større enn 2, da noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide enn 

andre.  
 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Likviditetsgrad 1                1,59                 1,60                1,58                1,77 2,15 

 

Man ser at likviditetsgrad 1 har hatt en positiv utvikling de to siste årene, og ligger nå på det 

nøkkeltallet bør være.  
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Likviditetsgrad 2 

Denne tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. 

Ved beregning av likviditetsgrad 2 er det benyttet korrigerte tall lik likviditetsgrad 1, men i tillegg er 

premieavvik og kundefordringer trukket fra.  

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Likviditetsgrad 2 1,01 1,21 1,12 1,26 1,57 

 

Likviditetsgrad 2 har økt, og ligger nå på tilfredsstillende likviditet.  

 

Likviditetsgrad 3 (korrigert) 

Denne tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene som kasse og bank, men er korrigert for 

ubrukte lånemidler, bundne fond og premieavvik. Dette nøkkeltallet bør være større enn 0,5. 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Likviditetsgrad 3                0,35                 0,57                 0,53                 0,58  0,70 

 

Likviditetsgrad 3 gir et mer realistisk bilde av likviditeten ettersom man trekker ut ubrukte lånemidler 

og bundne fond. Dette fordi ubrukte lånemidler og bundne fond øker kontantbeholdningen 

midlertidig, men er avsatt til bestemte formål. Samtidig trekker man ut premieavvik fra kortsiktig 

gjeld da denne skal fordeles over flere år. Man sitter da igjen med likvider kommunen har til sin 

ordinære, løpende drift. 

 

Dette nøkkeltallet viser at likviditeten til kommunen i 2016 har hatt en økning, og likviditetsgrad 3 

ligger over minimumsnivå i forhold til tilfredsstillende likviditet. Likviditetsgrad 3 bør som nevnt være 

over 0,5.  

 

Likviditetsgradene viser at kommunen har en tilfredsstillende likviditet pr. 31.12.16, men dette gir 

kun et øyeblikksbilde av likviditeten. Det vises til diagrammet angående «Likvider gjennom året» 

nedenfor. 

 

Likvide midler 

Tabellen nedenfor viser utviklingen av driftslikvider korrigert for skattetrekkskonto, bundne fond og 

ubrukte lånemidler. Driftslikvideten er den likviditeten kommunen har for å dekke løpende 

utbetalinger dersom bevilgede og disponible midler blir brukt slik de kan etter kommuneloven.  

 

Driftslikvider (1000 kr) 2012 2013 2014 2015 2016 

Kontantbeholdning 151 186 172 923 196 446 195 033 286 143 

Skattetrekk innskudd -20 789 -20 802 -22 174 -22 058 -23 392 

Ubrukte lånemidler -56 228 -34 069 -42 303 -41 806 -93 547 

Bundne fond  -22 133 -30 831 -33 326 -37 040 -38 115 

Driftslikvider 52 036 87 221 98 643 94 129 131 089 
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Kontantbeholdningen inneholder pr. 31.12.16 som følger: 

 

 
 

Kontantbeholdningen har hatt en økning på kr 91,1 mill fra 2015 til 2016. Dette kan delvis forklares 

med en økning av ubrukte lånemidler som har økt med kr 51,7 mill.  

 

Likviditetsgraden måles pr. 31.12 hvert år og sier ikke noe om likviditeten gjennom året. Likviditeten 

endrer seg betraktelig gjennom året som følge av inn- og utbetalinger knyttet til fordringer og gjeld.  

 

Likviditeten gjennom året kan illustreres i figuren nedenfor. Her er kontantbeholdningen kun 

korrigert for skattetrekkskonto og ikke hvilke formål pengene er knyttet til. Dette for å se på 

kommunens løpende betalingsevne. Her ser man at kommunens likvider gjennom året følger samme 

trend som tidligere år. Økningen i juni skyldes opptak av lån, som gir en styrkning i likviditeten. 
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Som diagrammet ovenfor viser, har det vært svingninger i likviditeten. Vi ser at trenden er lik som 

2015, med unntak av tidspunktene kommunen foretar låneopptak. Likvidene har svingninger 

gjennom året med 200 mill kr fra topp til bunn. Ved en full månedlig lønnsutbetaling går det ut om 

lag 66 mill kr. For å ha en likviditetsbuffer har kommunen en kassekreditt på 100 mill kr, jfr. tidligere 

vedtak i kommunestyret. Det har ikke vært nødvendig å benytte kommunens kassekreditt i 2016.  

 

Kommunen har tilfredsstillende likviditet pr. 31.12.16, og likviditeten til kommunen har hatt en 

positiv utvikling. Det er viktig å fortsette å bygge opp disposisjonsfond for å møte uforutsette 

utgifter. Dette for å unngå at kommunen havner i en situasjon hvor kommunen lovlig har disponert 

alle midler, men likevel ikke kan betale sine forpliktelser.  

 

Arbeidskapital 
 

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet er også 

et uttrykk for kommunens likvide situasjon. Kommunen har en positiv arbeidskapital på over kr 268 

mill. Dette er positivt og betyr at kommunens anleggsmidler fullt ut er finansiert med langsiktig 

kapital.  

 

Nedenfor følger kommunens arbeidskapital de siste 4 årene:  

 

Arbeidskapital i kr 2013  2014  2015 2016 

Omløpsmidler           274 778 395              329 464 553  331 543 554 453 377 254 

minus kortsiktig gjeld         -161 665 429            -196 272 066  -167 086 276 -185 277 585 

Arbeidskapital             113 112 967              133 192 487  164 457 278 268 099 669 

Premieavvik pensjon m/aga            -31 317 836               -42 190 705  -42 402 558 -53 840 737 

ubrukte lånemidler             -34 068 589               -42 303 116  -41 806 223 -93 546 530 

Korrigert arbeidskapital              47 726 542                48 698 666 80 248 497 120 712 402 

 

Arbeidskapitalen sier noe om kommunens betalingsevne på kort sikt. Arbeidskapitalen har fra 2015 

til 2016 økt med 40,5 mill kr. Dette betyr at større andel av kommunens omløpsmidler er finansiert 

med langsiktig kapital i 2016. 

 

Premieavvik ligger som en del av kommunens omløpsmidler, men er i realiteten bundet og dermed 

av langsiktig karakter. Premieavviket kan ikke omgjøres til betalingsmidler slik som kortsiktige 

fordringer som blir betalt. Og som tidligere nevnt er ubrukte lånemidler også en del av 

omløpsmidlene, ubrukte lånemidler er bundet til investeringer. Det er derfor riktig å korrigere 

arbeidskapitalen med disse to komponentene for å se det riktige nivå og utvikling av 

arbeidskapitalen. Korrigert arbeidskapital har da økt med 40,5 mill, noe som er positivt og viser at 

den kortsiktige betalingsevnen til kommunen har bedret seg.  
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Dersom man ser på arbeidskapitalen i % av driftsinntektene, har kommunen en arbeidskapital på 

21,4 % av driftsinntektene. Men så lenge en andel av arbeidskapitalen består av ubrukte lånemidler 

og premieavvik, er ikke den reelle arbeidskapitalsituasjonen like sterk som den gir uttrykk for. 

Korrigert for ubrukte lånemidler utgjør arbeidskapitalen 14 % av driftsinntektene. Dette er en stor 

bedring fra 2015 hvor dette tallet var på 7 %.  Det må allikevel tas hensyn til at deler av fondsmidlene 

er knyttet til bestemte formål. Dette viser at det fortsatt er nødvendig å styrke likviditeten ytterligere 

i årene fremover. Arbeidskapitalen ligger nå på et tilfredsstillende nivå. Arbeidskapitalen bør utgjøre 

minst 8-10 % av driftsinntektene.  

 

Soliditet 

 

Med soliditet menes kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten gir 

informasjon om soliditeten.  

 

Egenkapitalprosenten har utviklet seg slik de siste 5 årene: 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Egenkapitalprosent                 16,7                 15,7  14,7 16,4 17,5 

 

Egenkapitalprosenten sier noe om hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er 

finansiert med egenkapital. Den resterende andel av kommunens eiendeler er finansiert med 

fremmedkapital/lån. Jo høyere egenkapitalprosent, desto bedre soliditet. Kommunens 

egenkapitalprosent har økt de siste årene og viser at kommunen har finansiert mere av sine 

investeringer med bruk av egenkapital. 

  

Gjeldsgraden viser hvor stor gjelden er i forhold til egenkapitalen. Jo mindre gjeldsgraden er, jo mer 

solid er kommunen. 
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  2012 2013 2014 2015 2016 

Gjeldsgrad 5,0 5,4 5,8 5,1 4,7 

 

Nesodden kommune har nå en gjeldsgrad på 4,7. Dette betyr at kommunen har nesten 5 ganger så 

stor gjeld som egenkapital, noe som er i overkant høyt men bedre enn tidligere år.  

 

Utvikling i kommunens lånegjeld 
 

Det har i 2016 blitt tatt opp nye lån på til sammen 119,1 mill kr. Av dette er 20 mill kr startlån og 30 

mill knyttet til VAR-området. Total langsiktig gjeld, eks. pensjonsforpliktelser, pr. 31.12.16 er på 1,19 

milliarder kr.  

 

 
 

Fra 2015 til 2016 økte langsiktig lånegjeld med 60,2 mill kr. Økningen er differansen mellom nye lån 

og betalte avdrag i drifts- og investeringsregnskapet.  
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Langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) i prosent av driftsinntektene er på 95,2 % ved 

utgangen av 2016. Til sammenligning er gjennomsnittet i kostragruppe 7 på 100,1 % i 2016. 

Gjennomsnittet i samme gruppe lå på 99,3 % i 2015. Dette betyr at Nesodden har tatt opp mindre lån 

i 2016 enn gjennomsnittet i sammenligningsgruppen.  Men allikevel dersom man skal få låneandelen 

nærmere et sunt nivå på 50 % bør kommunen redusere investeringsnivået, og nye låneopptak bør 

ikke overstige det kommunen totalt betaler i avdrag pr år.  

 

Kommunens finansforvaltning 

 

Nesodden kommune har gjennomført finansforvaltningen i samsvar med reglene i finansreglementet 

for kommunen. Det har i løpet av 2016 blitt tatt opp lån i samsvar med kommunestyrets vedtak. 

Nesodden kommune har ingen plasseringer av kapital utover bankinnskudd.  Når det gjelder 

kommunens lån, er det kun tatt opp ordinære lån med løpetid vektet i forholdt til levetid. Hele 

låneporteføljen har flytende rente, og risikoen er derfor knyttet til renteendringer. 

 

Likviditet 

Kommunen forvalter sin ledige likviditet med hensyn til lav finansiell risiko og høy likviditet 

Kommunens overskuddslikviditet er plassert i kommunens hovedbankforbindelse (DNB). Dette er i 

henhold til Nesodden kommunes finansreglement punkt 6.  

 

Gjennomsnittlig kontantbeholdning har i 2016 vært på kr 203 mill. Dette er kr 37 mill mere enn hva 

gjennomsnittlig kontantbeholdning var i 2015. Økningen skyldes blant annet økning i ubrukte 

lånemidler.  

 

Renteinntekter Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik 

Innskudd -2 850 616                      -3 120 000  269 384 

 

Snittrenten på innskudd har i 2016 vært på 1,32. Til sammenligning var budsjettert rente i 2016 på 

1,50 %.  

 

Det vises for øvrig til avsnittet ovenfor om likviditet. 

 

Rentesatser og renteutgifter 

Rentesatser Pr. 31.12.2015 Pr. 31.12.2016 

Kommunalbanken 1,650 % 1,800 % 

KLP/Kommunekreditt 2,500 % 1,800 % 

Husbanken 1,990 % 1,514 % 

DNB  2,070 % 

 
Som tabellen ovenfor viser, økte Kommunalbanken renten med 0,150 % i august. Renten i KLP ble 

satt ned med 0,700 % etter vurdering i mai.  
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Renteutgifter Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr 

Renteutgifter egne lån 17 878 623 18 975 000 -1 096 377 

 
Renteutgifter knyttet til våre egne lån, ekskl. startlån, hadde besparelse på nesten kr 1,1 mill i forhold 

til budsjett. I budsjettet for 2016 er det i tråd med anbefalinger lagt inn en antatt rentesats på 1,9 %, 

mens gjennomsnittlig rente for 2016 ble på 1,78 %. 

Avdragsutgifter 
 

Avdragsutgifter Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr 

Egne lån  40 561 092 41 235 000 -673 908 

 
Avdrag på kommunens egne lån, ekskl. startlån, viser et mindreforbruk på nesten 0,7 mill kr i 2016.  
 
Øvrige finansieringsavtaler 
Kommunen har ikke inngått øvrige finansieringsavtaler.  

Risiko 

 

Gjeld pr. 31.12 1000 kr % andel 

Husbanken, lån til investeringer 25 337 2,1 

Husbanken, startlån 162 032 13,6 

Kommunalbanken 791 713 66,5 

KLP 211 262 17,7 

DNB 516 0,0 

Sum 1 190 860  100,0 

 

Tabellen ovenfor viser kommunens samlede gjeld fordelt per långiver. Kommunens samlede 

låneopptak i 2016 var på kr 119,1 mill. Låneopptaket besto av kr 20 mill til startlån i Husbanken, kr 

94,4 mill til investeringer i Kommunalbanken, kr 4,2 mill til bolig ble tatt opp i Husbanken og i tillegg 

overtok kommunen et lån i DNB ved overtakelse av Bjørnemyrveien 24 borettslag.  

 

Gjennomsnittlig restløpetid for lånene, ekskl. startlån, til kommunen er på 23,3 år, og beregnet 

budsjetterte avdrag 12 måneder fram i tid utgjør kr 43,4 mill. 

 

Kommunen har flytende p.t. rente på hele låneporteføljen, og den gjennomsnittlige renten for 2016 

har vært på 1,78 %. De siste uttalelsene fra Norges Bank tyder på at rentene vil holde seg lav de to 

første årene, for så å øke i 2019. Nesodden kommune har en relativt høy lånegjeld, og er derfor mer 

utsatt for en eventuell renteøkning. En slik renterisiko kan reduseres ved å benytte fastrenteavtaler, 

men dette vil som regel medføre økte renteutgifter, og har vist seg å være mindre gunstig på lang 

sikt.  
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ARBEIDSGIVERPOLITIKK, LIKESTILLING OG ETIKK 
 

Nesodden kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med godt kvalifiserte medarbeidere på alle 

nivå i organisasjonen. Kommunen skal utøve arbeidsgiverpolitikken og ivareta satsingsområdene i 

arbeidsgiverstrategien på en god måte, også i krevende omstillingsperioder. Justeringer av 

administrativ struktur, helhetlig styring, dataflytprosjekter/IKT-prosjekter og gjennomføring av 

lederutvikling har vært hovedfokus i 2016.  

 

Arbeidsgiverpolitiske føringer  

Overordnede mål med organisasjonsutvikling i Nesodden kommune er: 
 

 bedre tjenestekvalitet for kommunens innbyggere 

 bedre ressursutnyttelse økonomisk og kompetansemessig 

 bedre og tydeligere ledelse – på alle nivåer 

 bedre integrasjon og flyt i organisasjonen koblet mot effektiv bruk av IKT 

 

Organisasjonsutvikling i Nesodden kommune skjer i tråd med prinsippet om at organisasjonen skal 

utvikles med bred involvering; både av ledere, medarbeidere og tillitsvalgtapparatet.  

 

Nesodden kommune er organisert i virksomheter og stabsområder, og med rådmannens ledergruppe 

som den strategiske toppledergruppen. Nesodden kommune har 30 virksomheter og tre 

stabsområder. Rådmannens ledergruppe består av rådmannen, tre stabssjefer og tre 

kommunalsjefer.  

 

 
Organiseringen av den enkelte virksomhet og stabsområdene er tilpasset behovene; hva er 

hensiktsmessig ut fra de tjenester som produseres, hensyn til brukerne og hensyn til lederspenn.  

 

Arbeidsgiverpolitiske strategier 

Arbeidsgiverstrategien for Nesodden kommune har fire satsingsområder: 

 

 lederutvikling 

 lønn, goder og velferd 

 medarbeiderutvikling  

 omdømme og etikk 

Rådmann 

Stabssjef 
Interne tjenester  

og kommunikasjon 

Stabssjef 
Organisasjon og 
tjenesteutvikling 

Stabssjef 
Økonomi  
og styring 

Kommunalsjef 
Plan, teknikk og 

miljø 

Kommunalsjef 
Helse og omsorg 

Kommunalsjef  
Skole, barnehage  

og oppvekst 
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Arbeidsgiverstrategien vil bli revidert i løpet av 2017. 

 

Lederutvikling 

Lederutvikling har vært et prioritert område i året som har gått. Et lederutviklingsprogram som 

startet opp i januar 2014 ble avsluttet i 2015. I 2016 ble det gjennomført en ledersamling i april. 

Denne hadde fokus på ny medarbeiderundersøkelse. Alle ledere med personalansvar deltar i 

lederutvikling. I tillegg deltar de tillitsvalgte for hovedsammenslutningene og hovedverneombudet, 

totalt ca. 94 deltakere i 2016. 

 

Mål og ønsket effekt med lederutvikling er økt kunnskap og ferdigheter til å utøve ledelse i tråd med 

forventninger til godt lederskap i Nesodden kommune. Lederutviklingen bygger på visjon og 

verdigrunnlag i kommuneplanen, kommunens arbeidsgiverstrategi, og behovet for resultatledelse. 

Lederutviklingen skal videre bidra til å bygge organisasjonskultur.   

 

I 2016 ble det inngått kontrakt med KS-Konsulent AS for en treårsperiode om bistand til 

lederutvikling og organisasjonsutvikling. Programmet er knyttet sammen med den nye 

medarbeiderundersøkelsen «10-faktor» som gjennomføres første gang i 2017.  

 

Gode møtearenaer tilpasset det enkelte ledernivå er viktig i arbeidet med lederskap i Nesodden 

kommune. Virksomhetsledermøtene som gjennomføres månedlig er rådmannens viktigste 

møtearena i arbeidet med styring og utvikling av organisasjonen. Sentrale temaer i 2016 var 

kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom kommunens tjenesteområder, 

målstyring/budsjettarbeid, arbeid med inkluderende arbeidsliv, HMS og  oppfølging av 

brukerundersøkelsene.  

 

Helhetlig styring har fokus på styringskortet, både på overordnet/kommunenivå og på virksomhets-

/stabsområdenivå. Styringskortene skal tydeliggjøre mål og resultater på kommunens 

tjenesteområder, bidra til helhetlig styring og at målene på virksomhetsnivå gjenspeiler målene i 

kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Lønn, goder og velferd 

Satsingsområdet lønn, goder og velferd har resultert i en handlingsplan om «Lokal lønnspolitikk», 

vedtatt i 2010 av Partssammensatt utvalg. Handlingsplanen ble revidert i 2016 med mindre 

korrigeringer, men hovedlinjene består. Handlingsplanen omfatter lokale lønnsforhandlinger og 

kriterier for fastsetting av lønn ved tilsetting. Å beholde og rekruttere medarbeidere er hovedfokus i 

denne handlingsplanen, og det er særlig fokus på fagområder der det er vanskelig å rekruttere riktig 

kompetanse, slik som sykepleiere, vernepleiere og pedagogiske ledere i barnehagene.   

Medarbeiderutvikling 

Medarbeiderutvikling er et viktig satsingsområde, og handler om både individuell 

kompetanseutvikling og systematisk arbeid med å skape et godt arbeidsmiljø på den enkelte 

arbeidsplass. Det legges stor vekt på arbeid med medarbeiderundersøkelsen. I perioden 2009-2015 

ble det gjennomført årlig medarbeiderundersøkelse, og det var kommuneforlagets undersøkelse i 
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Bedrekommune som ble benyttet. I 2015 lanserte KS og Kommuneforlaget en ny undersøkelse «10-

faktor» som er en forskningsbasert og mer avgrenset undersøkelse. Rådmannen besluttet i samråd 

med lederne og tillitsvalgte at organisasjonen bruker 2016 til å planlegge overgang til en ny 

undersøkelse, og at det derfor ikke gjennomføres undersøkelse i 2016. I ledersamlingen i april 2016 

ble det besluttet å ta i bruk «10-faktor». Det var samtidig ønskelig å koble ny 

medarbeiderundersøkelse til nytt lederutviklingsprogram med bistand fra eksternt miljø. 

Konkurranse om ekstern konsulentbistand ble utlyst på Doffin i juli 2016 og kontrakt ble signert med 

valgt leverandør i oktober 2016.  

Medarbeiderundersøkelsen er et svært viktig verktøy for både medarbeidere, ledere og 

tillitsvalgtapparat på den enkelte arbeidsplass i det kontinuerlige arbeidet med å utvikle et godt 

arbeidsmiljø. Aktiv medvirkning fra den enkelte medarbeider er et viktig element. Det er lagt opp til 

en systematisk oppfølging av resultatene på den enkelte arbeidsplass hvor alle skal utarbeide en 

oppfølgingsplan med mål og tiltak på forbedringsområder og bevaringsområder. I tråd med tidligere 

praksis vil dette også være grunnlaget for arbeid med «10-faktor» i 2017. 

 

Det legges stor vekt på kompetanseutvikling. Ansvaret for kompetanseplan og 

kompetanseutviklingstiltak ligger til den enkelte virksomhet og stabsområde. Staben tilbyr intern 

opplæring innenfor sine fagområder, med vekt på fagsystemene Websak Fokus og Agresso, 

økonomistyring, oppfølging av sykemeldte/IA-arbeid, opplæring innenfor helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid (HMS), kvalitetssystemet og tilsettingsprosesser.  

 

Lovpålagt 40 timers HMS-opplæring for alle verneombud, varaverneombud og medlemmer og 

varamedlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) gjennomføres årlig. Opplæringen gjennomføres i stor 

grad av interne ressurser med ekstern bistand på enkelte kompetanseområder. Tilsvarende kurs vil 

bli gjennomført høsten 2017. 

 

Stipend tildeles etter vedtatte retningslinjer. I 2016 var det 14 stipendmottakere og utbetalingene 

var på totalt 94 000 kroner. 

Omdømme og etikk 

Innbyggermedvirkning og brukerdialog er sentralt i kommunens arbeid med omdømme. Flere 

virksomheter, samt ordfører og rådmann har hatt åpne møter i kommunens Infosenter i Tangenten 

der alle innbyggerne har hatt anledning til å stille spørsmål. Dette er en viktig møteplass som vil bli 

videreført i 2017. 

Å følge lover og regler, herunder kommunens etiske retningslinjer, og å bruke kommunens ressurser 

på en hensiktsmessig måte, er grunnleggende i hele kommunens virksomhet. Omdømme handler om 

den enkelte innbyggers møte med kommunens tjenester og tilsatte, og det legges stor vekt på god 

praksis i tråd med kommunens etiske retningslinjer og regelverk om anskaffelser. Kompetanse om 

regelverk om anskaffelser og god gjennomføring av anskaffelsesprosesser er svært viktig, og her er 

det iverksatt flere tiltak for å sikre gode prosesser.  

 



 

 

35 

 

Å være en god arbeidsgiver er også et viktig element i forståelsen av omdømme. Det legges stor vekt 

på systematisk arbeid med et godt arbeidsmiljø i Nesodden kommune. Det er en viktig erkjennelse at 

et godt arbeidsmiljø er et viktig grunnlag for å kunne yte gode tjenester.  

 

Etikk er gjennomgående fokus i all tjenesteyting og i HMS-arbeid. I 2016 fortsatte satsingen på å heve 

kompetansen når det gjelder melding av avvik på kommunens prosedyrer, og på arbeidet med 

internkontroll på overordnet nivå og i den enkelte virksomhet.  

Kommunen er medlem av følgende organisasjoner:  

 Initiativ for etisk handel  

Kommunen kan få rådgivning og kan delta på kurs om etisk handel. Det må årlig må 

rapporteres status på arbeid i forhold til etisk handel. 

 Fairtrade 

Medlemskapet betinger at kommunen må engasjere seg for etisk handel og jobbe for å øke 

kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter, både i egen organisasjon og i 

lokalmiljøet. Målet er å bekjempe fattigdom i utviklingsland gjennom handel. 

 Transparency International 

Medlemskapet gir blant annet mulighet for å sjekke risiko for uetisk handel i forbindelse med 

anskaffelser.  

 

 

HMS (Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid) 

I Nesodden kommune arbeides det godt med HMS på mange nivå i organisasjonen. Det er de siste 

årene satt høyt fokus på arbeidet med Inkluderende arbeidsliv, herunder nærværsarbeid, 

medarbeiderundersøkelsen, vernerunder, bruk av bedriftshelsetjenesten og målrettet opplæring av 

ledere med HMS-ansvar, vernetjenesten og AMU. 

Overordnede mål er viktige fordi de angir retning og prioritering i HMS-arbeidet. 

HMS-mål for Nesodden kommune 2015-2016 ble vedtatt av AMU 20.5.2015 og Partssammensatt 

utvalg 9.6.2015.  

Målene er som følger: 

• Nesodden kommune skal ha et arbeidsmiljø som er helsefremmende og preget av 

trygghet, åpenhet og respekt. Det arbeides aktivt for å sikre at organisasjonen ikke 

påfører brukere, ansatte og samfunnet for øvrig for unødvendig skade og belastning.  

Dette gjøres gjennom å ha gode og kvalitetssikrede arbeidsprosesser, gode 

innkjøpsrutiner, systematisk internkontroll, internrevisjoner og avvikshåndteringsrutiner.  

• Alle medarbeidere og ledere tar et felles ansvar for å sikre helse, miljø og sikkerhet 

(HMS). Nesodden kommune legger stor vekt på ansattes aktive medvirkning i alt HMS-

arbeid, og dette skal gjenspeile alt arbeid med handlingsplaner og organisering av 
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utviklingsarbeid lokalt. På kommunenivå er medvirkningen ivaretatt blant annet gjennom 

arbeidet i Arbeidsmiljøutvalget. 

 

• Nesodden kommune jobber systematisk med kartlegging av arbeidsmiljø, oppfølging av 

resultater og en kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser og organisasjon. 

Alle virksomheter og stabsområder gjennomfører årlig vernerunde, ved bruk av risiko- og 

sårbarhetsanalyse. Handlingsplaner skal utarbeides som et resultat av funn i forbindelse 

med vernerunden. Det skal være gode rutiner for behandling og oppfølging av 

handlingsplaner.  

• Medarbeiderundersøkelse som omfatter alle ansatte gjennomføres årlig. Det utarbeides 

lokale handlingsplaner med aktiv involvering og samarbeid med personalet i 

oppfølgingsarbeidet.  

Merknad: i forbindelse med innføring av ny medarbeiderundersøkelse «10-faktor» ble det 

ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2016. 

• Mål- og utviklingssamtale skal gjennomføres minst en gang årlig for alle ansatte. Det 

utarbeides en konkret utviklingsplan for hver medarbeider som skal følges opp av begge 

parter.  

 

• Nesodden kommune skal ha en godkjent internkontrollhåndbok på overordnet nivå og i 

alle virksomheter. Alle virksomheter skal gjennomgå og oppdatere sin 

internkontrollhåndbok på sine lovpålagte områder. Lokale HMS-mapper skal være 

tilgjengelige i HMS-håndboken i kvalitetssystemet. 

 

• Alle skoler og barnehager i Nesodden kommune skal være HMS-godkjent. 

 

• Nesodden kommune skal ha gode rutiner og arbeidsprosesser knyttet til 

avvikshåndtering, som ledd i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Det skal etableres 

kvalitetsutvalg som et ledd i dette arbeidet. Et system for internrevisjon skal etableres. 

 

• Nesodden kommune er en IA-bedrift. Det skal utarbeides konkrete handlingsplaner for 

IA-arbeidet i Nesodden kommune. Handlingsplanene skal ha som formål å systematisere 

innsatsen for å opprettholde et inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø i 

Nesodden kommune. Disse handlingsplanene vil til dels være styrt av gjeldende lokale 

forhold, men skal bygge på Nesodden kommunes overordnede IA-handlingsplan. 

 

• Nesodden kommune har avtale med Follo bedriftshelsetjeneste AS om levering av alle 

lovpålagte bedriftshelsetjenester. Alle virksomheter og stabsområder skal ha en 

aktivitetsplan som beskriver disse tjenestene. Planen utarbeides sammen med BHT, og 

med involvering av personalet/verneombud. Behov som oppstår utover det som er avtalt 

i aktivitetsplanen bestilles på eget skjema. Alle ansatte er omfattet av 

bedriftshelsetjenestene. Nesodden kommune har en stilling som 

arbeidsmiljørådgiver/HMS-rådgiver i HR organisasjonsutvikling som bistår alle ansatte 
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innenfor psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Så langt det er mulig og 

hensiktsmessig skal det først vurderes om behovet kan løses internt før det bestilles 

tjenester fra BHT. 

 

Nærvær og oppfølging av sykefravær 

Nærværet blant ansatte i Nesodden kommune var totalt på 91,8 % i 2016, en nedgang på 0,6 

prosentpoeng fra 2015. Langtidsfraværet i 2016 var på 5,7 %, en økning på 0,7 prosentpoeng i 

forhold til 2015. En stor andel av langtidsfraværet skyldes faktorer som ikke er arbeidsrelaterte. 

Arbeidsmiljøutvalget har besluttet å undersøke nærmere hva som er årsakene til langtidsfravær, for 

å ha et bedre grunnlag til å målrette tiltak. 

 

Som IA-bedrift har Nesodden kommune høyt fokus på nærværsarbeid og oppfølging av sykemeldte. 

Lederne og tillitsvalgtapparatet har sammen et høyt fokus på godt nærværsarbeid i hele 

organisasjonen. HR og organisasjonsutvikling har ansvar for å sikre at det finnes gode overordnede 

prosedyrer og retningslinjer for fagområdet, og at disse er kjent i organisasjonen. Videreutvikling av 

HMS-håndboken til Nesodden kommune i kvalitetssystemet har vært et satsingsområde i 2016. 

Satsingen vil fortsette i 2017 med fokus på internkontrollhåndbok i den enkelte virksomhet.  

 

 

IA-avtalen 

Høsten 2014 ble det signert en ny IA-avtale for perioden 2014-2018.   

 

Overordnede mål for avtalen er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere 

sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.  

 

Den nye avtalen har følgende delmål: 

 

 økt nærvær 

 hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne 

 økt gjennomsnittlig avgangsalder 

 

Kommunens overordnede IA-handlingsplan for perioden 2015-2018 ble godkjent av AMU i mars 

2015. Den reviderte planen er i tråd med intensjonene i den nye IA-avtalen og med satsinger i 

Nesodden kommune. På grunnlag av overordnet handlingsplan skal det utarbeides konkrete 

tiltak/aktivitetsplaner på kommunenivå og i den enkelte virksomhet/enhet. Alle planer innenfor IA-

avtalen utformes av partene, med bred involvering av medarbeidere og tillitsvalgte/vernetjeneste.  

 

 

 



 

 

38 

 

Bedriftshelsetjeneste 

Nesodden kommune inngikk avtale med Follo bedriftshelsetjeneste AS fra 1.1.2015 om levering av 

bedriftshelsetjenester. Som en del av avtalen om avvikling av felles bedriftshelsetjeneste med 

Sunnaas sykehus ble en 100 % stilling innenfor kompetanseområdet psykososialt og organisatorisk 

arbeidsmiljø tilbakeført til stab, til HR og organisasjonsutvikling. Dette har medført mindre kjøp av 

eksterne bedriftshelsetjenester innenfor dette kompetanseområdet. 

 

BHT har levert tjenester til hele organisasjonen innenfor sine kompetanseområder. BHTs oppgaver er 

HMS-rådgivning og tjenester innenfor følgende kompetanseområder: 

 

 yrkeshygiene/inneklima 

 ergonomi/arbeidsplassvurdering 

 bedriftslege/arbeidsmedisin 

 psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø 

 

Høsten 2016 ble det gjennomført lovpålagt 40 timers HMS-opplæring for alle verneombud, 

varaverneombud og medlemmer og varamedlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU). BHT var en av 

bidragsyterne i dette kurset.  

 

BHT møter fast i kommunens Arbeidsmiljøutvalg. 

 

BHT har gjennomført planmøter med den enkelte virksomhet om levering av bedriftshelsetjenester. 

Follo BHT AS har i sin årsrapport for 2016 beskrevet de aktiviteter som ble gjennomført.  

 

Antall sysselsatte i Nesodden kommune og likestilling  

Andel og antall mannlige og kvinnelige ansatte i kommunen fordeler seg slik i 2016: 

  
Fordeling av kvinner og menn i lederstillinger Nesodden kommune 2016 

 

 
Kvinner 
antall 

Kvinner 
prosent 

Menn 
antall 

Menn 
prosent 

Total antall 

Rådmannens ledergruppe 4  57 %  3  43 %  7  

Virksomhetsledere   22  73 %    8  27 %  30  

Alle øvrige ledere (fagsjef/avd.leder/ 
undervisningsinspektør/driftsleder 
m.fl.) 

36   69 %  16   30 %  52  

Ledere totalt 62 70 % 27 30 % 89 

Ansatte totalt (årsverk)  807  76  %    261  24 %  1068  
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Prosentfordelingen av menn og kvinner er marginalt endret fra 2014 til 2015 når det gjelder ledere 

ansatte totalt. Per 31.12.2016 er det totalt 30 virksomhetsledere og 52 ledere under 

virksomhetslederne/stabssjefene; herunder 12 undervisningsinspektører og seks fagsjefer under 

stabssjefene. Totalt er det 89 ledere med personalansvar i Nesodden kommune. 

 

Brukermedvirkning og innbyggerdeltakelse 

Innbyggermedvirkning gir kommunen nyttig informasjon om innbyggernes holdninger og behov. 

Brukerundersøkelser er viktige styringsverktøy for å bedre innbyggerservice og tjenestekvalitet, da 

disse retter seg til brukere av bestemte kommunale tjenester. Flere av brukerundersøkelsene i 2016 

hadde høy oppslutning og gode resultater.  

 

I 2016 gjennomførte Nesodden kommune brukerundersøkelser rettet mot brukere av kommunens 

tjenestetilbud: Alle kommunale barnehager, ikke-kommunale barnehager, barnevern, bibliotek, 

byggesaksbehandling, ergo- og fysioterapi, helsestasjon, kulturskolen (foreldre og elever), institusjon 

– pleie og omsorgstjenester (beboere og pårørende), pleie- og omsorg hjemmetjenester (brukere), 

psykisk helse voksne, SFO, vann og avløp og skatt. I tillegg ble det gjennomført en 

brukerundersøkelse for politikerne. 

 

Det ble videre gjennomført en undersøkelse om interne tjenester som ble besvart av alle lederne i 

Nesodden kommune. De tjenesteområdene som ble målt var organisasjon og tjenesteutvikling, 

økonomi og styring, og interne tjenester og kommunikasjon.. 

 

Det legges stor vekt på oppfølgingsarbeidet for å forbedre tjenestene. Resultater fra alle 

undersøkelsene og utvalgte mål på tjenestene fremgår av styringskortet for den enkelte virksomhet 

og stabsområde. 

 
Internkontroll 
 
Rådmannen er etter Kommuneloven § 23, nr. 2 pålagt å sikre at administrasjonen følger lover, 
forskrifter og instrukser den er omfattet av. En rekke tjenesteområder er omfattet av krav om 
internkontrolltiltak gjennom særlover. Det gjennomføres en rekke internkontrolltiltak i kommunen. 
Kompleksiteten i tjenestetilbudene og kravene til dokumentasjon av internkontrolltiltak er økende, 
noe som øker behovet for helhetlige og systematiske internkontrollprosesser. 
 
Kommunen har et helhetlig elektronisk kvalitetssystem som også fungerer som et 
internkontrollsystem. Her finnes styringsdokumenter, prosedyrer og annen dokumentasjon av hvilke 
oppgaver kommunen skal utføre og hvordan kvaliteten skal være, samt et avvikshåndteringssystem. 
En del av dokumentasjonen er beskrivelse av kommunens ulike internkontrolltiltak.  
 
De etablerte internkontrollområdene kan deles i:  

 Sektorovergripende 

 Tjenestespesifikke 

 Støtteprosesser 
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Sektorovergripende 

 Økonomi og budsjettkontroll  

 Helse, miljø og sikkerhet, overordnet. Herunder vernerunder 

 Behandling av avviks- og forbedringsmeldinger sektorovergripende 

 Brukerundersøkelser 

 Medarbeiderundersøkelser 

 Revisjon av prosedyrer og arbeidsprosesser 

 Resultat av forvaltningsrevisjoner og statlige tilsyn 

 Systematisk opplæring av ansatte i kvalitetsutviklingsarbeid og avvik 
 
Tjenestespesifikke 

 Helse, miljø og sikkerhet lokalt. Herunder vernerunder og branntilsyn 

 Internkontroll mat i virksomheter som håndterer og tilbereder mat  

 Legemiddelhåndtering, kontroll av legemiddellager, dosering og administrering 

 Sykehjem, kontroll knyttet til lokale kvalitetsindikatorer 

 Behandling av avviks- og forbedringsmeldinger lokalt 

 Brukerundersøkelser på tjenesteområder 

 Revisjon av prosedyrer og arbeidsprosesser 

 Interntilsyn i private barnehager 

 Ulike kontrolltiltak på vannmiljø og rense- og avløpsanlegg 
 
Støtteprosesser 

 Innkjøp og anskaffelser 

 Informasjonssikkerhet, egenkontroll, interntilsyn og leders interne kontroll med fagsystemer 

 Datasikkerhet, ulike kontrolltiltak 

 Dokumenthåndtering, kontroll av arkivering og gradering 

 Revisjon av prosedyrer og arbeidsprosesser 

 Brukerundersøkelser 

 Behandling av avviks- og forbedringsmeldinger 
 

I 2016 var det fokus på å klargjøre innholdet i et system for kvalitetsutviklingsprosesser, med 
etablering av kvalitetsutvalg for å sikre struktur, systematikk og helhet. Dette arbeidet pågår fortsatt 
og skal ferdigstilles i 2017. Kvalitetsutvalgene skal sikre tverrsektorielt forbedringsarbeid, herunder 
implementering av systematikk for risiko- og sårbarhetsanalyser innenfor ulike nivåer og 
tjenesteområder. 
 

Helhetlig styring og utvikling 

Etterlevelse av lover og 
regler 

Risikovurdering Sektorovergripende 

Godt omdømme og 
legitimitet 

Formalisering Tjenestespesifikk 

Kontrollaktiviteter Støtteprosesser 

Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen 
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ANDRE VESENTLIGE FORHOLD 
 

Befolkningsutvikling 

 

Nesodden kommune hadde 18 869 innbyggere ved utgangen av 2016. Nesodden er en kommune i 
vekst med en gjennomsnittlig økning på 1,2 % de siste 10 årene. Befolkningsprognosene som er 
utarbeidet i forbindelse med kommuneplanen tilsier også en fortsatt befolkningsøkning på 1,2 % per 
år. 
 

år Folketall pr 1.1. tilvekst %-vis tilvekst 

2006 16541 250 1,51 % 
2007 16791 77 0,46 % 
2008 16868 261 1,55 % 
2009 17129 219 1,28 % 
2010 17348 167 0,96 % 
2011 17515 284 1,62 % 
2012 17809 189 1,06 % 
2013 17998 290 1,6 % 
2014 18297 75 0,41 % 
2015 18372 251 1,37 % 

2016 18623 246 1,32 % 

2017 18869   

 

Kommunereform 
 
I 2014 ble landets kommuner invitert til prosesser med sikte på å vurdere og avklare hvorvidt det var 
aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Vurderingen skulle knyttes opp til kommunens fire 
funksjoner som tjenestetilbyder, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. 
Regjeringenes mål for en slik reform var å sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, 
helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner samt 
styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver.   
 
I Nesodden kommune har en politisk styringsgruppe ledet reformarbeidet. Underveis i prosessen har 
kommunestyret behandlet flere saker med kommunereform som tema. Nesodden kommune har 
gjennomført fire utredninger om kommunesammenslåing: 
 

 Nesodden kommune - i dag og fremover (med alternativene: fortsette som egen kommune, 
sammenslått med hele Follo, Frogn/Vestby og Oslo) 

 Mulig fremtid sammenslått med Frogn og Ås 
 Mulig fremtid i Oslo 
 Follorådets utredning for Folloregionen 
 
I forbindelsen med intensjonsavtalen mellom Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås ble det laget en 
femte utredning der Nesodden er nevnt.  
 
Våren 2016 avgjorde Nesodden kommunestyre at Nesodden skal fortsette som egen kommune. 
Innbyggerne spilte inn til avgjørelsen via høringsperiode, innbyggerundersøkelse per telefon og 
folkeavstemning.  



 

 

 

  

 

Nesodden kommune, 31.3.2017 

 

 

Geir Grimstad       Arve Ruud  
Rådmann       Stabssjef økonomi og styring 


