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3 ORDFØRERENS KOMMENTAR 

 

1. ORDFØRERENS KOMMENTAR  

 

ET BEGIVENHETSRIKT ÅR 

Ordfører Nina Sandberg  
 

 
Nesodden kommunes visjon er «Sammen skaper vi det gode livet». 

Som folkevalgte arbeider vi mot dette målet, som dette korte 

tilbakeblikket på 2013 viser.  

Vi satser på folkehelse og levekår. I januar åpnet den lenge 

etterlengtede Bjørnemyrhallen, i september var det avspark på den 

nye kunstgressbanen på Myklerud, tennishallen på Berger var i drift 

fra oktober. Alle tre anleggene er flotte møteplasser som fremmer 

folkehelse, idrett og kultur.  

Økologisk balanse og nærhet til naturen er grunnleggende verdier for kommunen. I mars takket 

kommunestyret etter grundig overveielse nei til Oslo Havns tilbud om ny øy i Bunnefjorden. De folkevalgte har 

lenge ønsket å utnytte det gamle steinbruddet på Spro Havn til boliger. Gleden var derfor stor da 

Miljøvernministeren i juli endelig sa ja til utbyggingsplanene. I september ble Nesodden en Fair Trade 

kommune. I november uttalte kommunestyret seg om Nesoddens posisjon til plansamarbeidet i Oslo og 

Akershus, og understreket at framtidig vekst skal styres slik at vi bevarer Nesodden som et grønt og mangfoldig 

lokalsamfunn det er godt å leve i.   

Vi tar vare på vår unge befolking. Resultatene fra ungdomsundersøkelsen kom i april, og viste utfordringer som 

framover vil følges opp med målrettet forebygging. I mai feiret Nesoddtangen skole 50 år, en god anledning til 

å feire fellesskolens viktige rolle å utvikle kunnskap, samhold, toleranse og tillit. Kommunestyret tar ansvar og 

følger med og følger opp skolene.  

Nesodden holder likeverd og mangfold høyt. I april åpnet kafeen i Tangenten, som er blitt en populær, 
inkluderende møteplass for alle. Biblioteket ble som ett av tre nominert som Årets bibliotek 2013, og er en 
viktig og levende kulturarena med svært høye utlåns- og besøkstall. Tangenten syder av liv fra morgen til kveld. 
Lokalsamfunnet vil nyte godt av denne fellesskapsarenaen i lang tid framover.  
 
Toårsdagen for terroren 22. juli ble markert med kransenedleggelse i Vanntårnåsen. Nesodden hedret de vi 

mistet. Vi som står igjen må ta avstand fra tankegodset bak terroren, og hegne om grunnverdier som 

menneskerettigheter og menneskeverd.  

Engasjerte innbyggere er en stor verdi. Ved Stortingsvalget hadde Nesodden høyeste deltakelse siden 1989, 

84,2 prosent stemte, rekordmange på forhånd. Tangenten var for første gang stemmelokale. Høyre ble 

valgvinner også i vår kommune.  

Vi skal ha gode helse- og omsorgstjenester. I september fikk vi døgnbemannet ambulansevakt på Varden, et 

helsetilbud som gir sterkt forbedret responstid og trygghet for innbyggerne. I oktober åpnet kommunens 

dagaktivitetssenter for demente på Bjørnemyr. Inntektene fra tv-aksjonen i oktober gikk til Nasjonalforeningen 

for folkehelsen og demenssaken, med beste resultat i Nesodden noen sinne.  
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Kommunikasjon og samferdsel er vesentlig for innbyggere og bedrifter. I desember åpnet Ruter endelig ny 

bussrute fra Tangen til Vinterbro med overgang til Ski, en forbindelse på tvers av halvøya og i retning Follo.  

Kommunestyret har modernisert rutinene. På ettervinteren ble møtene papirløse, fra juni sendes 

kommunestyremøtene på web-tv.  

I november vedtok formannskapet innstilling til budsjett for 2014, et stramt budsjett, innrettet på å skape 

økonomisk handlingsrom i årene framover. 

De største ressursene i Nesodden er naturen og menneskene. Dette gir oss særegne kvaliteter og potensiale for 

nyskaping. Det er et privilegium å være ordfører i en så spennende kommune.    
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2. BEGIVENHETER 2013 
 

ÅPNING AV BJØRNEMYRHALLEN 

 

            

24. januar åpnet Bjørnemyrhallen offisielt med stort åpningsshow! En flott forestilling satt i scene av Bjørnemyr 

skole gledet publikum, som fylte alle stolene og mere til i den nye hallen. Flerbrukshallen er et etterlengtet og 

allerede populært bygg for hele Nesodden, og flere grupper gledet seg til å ta den i bruk, både til idrett og 

andre kulturelle aktiviteter. 

DIGITALE POLITIKERE – POLITIKERPORTAL OG KOMMUNE-TV 

         

Endelig ble det fullelektronisk politisk saksbehandling på Nesodden! Det første digitale kommunestyremøtet 

ble avholdt 21. mars, og gikk greit av stabelen. Nå skal det ikke lenger trykkes og sendes ut store papirbunker til 

politikerne. Politikerne finner sine saker og møter i en politikerportal. De har fått utdelt hvert sitt nettbrett, slik 

at de kan ha med seg all informasjon på dette, og bruke nettbrettet under politiske møter. 

20. juni gikk det første direktesendte kommunestyremøtet på lufta. Nå kan innbyggerne følge møtet via nett – 

også i etterkant. Man kan slå opp på en enkelt sak og se og høre behandlingen av saken, i tillegg til møteboka 

som allerede finnes på nettet. 
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ELEKTRONISK OVERFØRING AV INFORMASJON MELLOM NESODDEN KOMMUNE OG 

AHUS  

 

Nå er Nesodden kommune en av landets kommuner som 

har full elektronisk kommunikasjon med sykehus. 

Hovedmålet med elektronisk samhandling er å erstatte 

papirflyten i helsevesenet med elektronisk kommunikasjon. 

Dette skal gi raskere og bedre informasjon om pasienten, 

og dermed bedre behandling og oppfølging. 

Kommunikasjonen utføres direkte fra journalsystemet ved 

hjelp av pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger).   Foto: Martine Gundegjerde-Johansen 

DET GAMLE KOMMUNEHUSET RIVES  

I februar startet rivningen av det gamle 

kommunehuset på Varden, og en æra er over.  

 

 

 

 

 

PARAMEDIC TIL NESODDEN 

2. september fikk Nesodden et nytt og etterlengtet tilbud til 

Nesoddens befolkning. En ambulansevakt, en paramedic, 

ble operativ og fikk sin første utrykning kl. 8:13. Oslo 

universitetssykehus er eier av tilbudet som skal serve 

Nesoddens befolkning døgnet rundt. Tolv personer med 

paramedicutdannelse skal rullere med 50 % stilling hver. 

Bilen er utstyrt med avansert medisinsk utstyr, og er 

operativ med en person. Dette er ikke en ambulansebil som 

frakter syke til behandling, men et tilbud som skal bidra til 

raskere responstid med behandling på stedet.    Foto: Anders Bayer, OUS 

ÅRETS FAGUTVIKLERPRIS TIL KREFTSYKEPLEIER 

Årets fagutviklerpris fra Kompetansehjulet i Follo ble i år tildelt kreftsykepleier Christin 

Rosef, som er ansatt i Nesodden kommune (hjemmetjenesten). Prisen ”årets fagutvikler” 

går til en som har drevet utmerket fagutvikling innen pleie- og omsorgssektoren i Follo. 

Det må involvere hele virksomheten eller avdelingen, og være synlig for brukerne. Christin 

Rosef gjør en forskjell for pasienter og pårørende, og har bidratt til å utvikle et godt tilbud 

innen kreftomsorgen i kommunen. Foto: Mette Marit Bratlie 
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JUBILEUM PÅ NESODDTANGEN SKOLE 

7. mai var det jubileumsfest på Nesoddtangen skole og SFO. Skolen fylte 50 år og 

SFO 20 år. Festen åpnet fra scenen med forskjellige kulturinnslag, med revy i 

samfunnshuset og utstillinger og aktiviteter både inne og i området rundt skolen. 

I uke 17 og 18 hadde skolen temauker for å forberede jubileet. 
Foto: Bente Haugland 

 

UTESCENE PÅ NESODDTANGEN SKOLE 

Nesoddtangen skoles 

nye utescene ble åpnet 

i september. Det 

var stafett og innslag av 

kulturelle aktiviteter. Skolens assistenter, lærere og 

foreldre (FAU) ble takket for det store arbeidet de har 

nedlagt, og SFO-leder Leif Sandholt ble overrakt 

blomster av rektor Bente Haugland. Utescenen hadde 

neppe vært en realitet uten ham. FAU og Musikk i 

skolen (gjennom Nesoddtangen skoles musikkforum) 

har bidratt med penger til både oppføring og utstyr. 
  Foto: Liv Dahlen 

UNGDOM OG FRITID

  

 

Ungdomsklubben på Berger og Ungdomskaféen på 

Skoklefald ble samlokalisert i ett felles hus – 

Ungdomshuset på Skoklefald. Huset fremstår i dag 

som et nyoppusset aktivitetshus over 3 etasjer. 
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 BIBLIOTEKET 

Nesodden bibliotek feiret 1-årsjublieum i Tangenten 

14. mai. Biblioteket hadde totalt 210 arrangementer i 

2013. Dette inkluderer blant annet forfatterbesøk, 

bok-kafe, eventyrstund, småtassfilm, babykino og 

foredrag. Et høydepunkt var da Nesodden bibliotek 

hadde æren av å stå for åpningen av 

Litteraturfestivalen i Akershus etterfulgt av et litterært 

arrangement med forfatteren Jon Michelet.  

Nesodden bibliotek ble som ett av tre nominert til 

Årets bibliotek 2013. 

Nesodden bibliotek har i samarbeid med 

Fylkesbiblioteket i Akershus og fylkets folkebibliotek 

gått sammen om å starte opp med utlån av e-bøker 

gjennom app-en «eBokBib». Dette er et prosjekt som 

er i startgropen og gradvis skal utvikle seg videre. Det 

ble startet opp høsten 2013 og utlånstallet for 

Nesodden bibliotek var på 330 e-bøker.  

 

TANGENTEN 

 

Tangenten ble i 2013 den mest besøkte møteplassen på Nesodden. Det sydet av liv fra morgen til kveld: 

Politiske møter, frivillige aktiviteter, folk i biblioteket fra morgen til kveld, og nye aktiviteter i kaféen som åpnet 

i april. Unge og gamle kunne samles om de faste aktivitetene; barseltreff, strikketreff, seniorkafe og kino for 

babyforeldre, småtasser og eldre.  
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KUNSTGRESSBANE PÅ MYKLERUD 

 
Kunstgresset på Myklerudbanen ble lagt, limt og merket i 

juni, og det ble fylt sand og gummigranulat i gresset. I tillegg 

ble det satt opp gjerde rundt banen. 

Dette ble feiret med kranselag torsdag 11. juni. 

  
Foto: Bjørn Askautrud 

 

 

REGULERINGSPLAN FOR SPRO HAVN GODKJENT AV MILJØVERNDEPARTEMENTET  

Departementet sa ja til utbygging. Statsråd 

Bård Vegar Solhjell kom til Nesodden 31. juli for 

personlig å overbringe budskapet om at 

reguleringsplan for Spro Havn godkjennes.  

 

Dette stadfestet Kommunestyrets vedtak av 

reguleringsplanen og innsigelsene fra 

Fylkesmannen ble dermed ikke tatt til følge.  

 

Foto: Ida Grjotheim 

 

FRISKLIVSDAGENE 

Frisklivsdagene ble avholdt 19.-22. september, med et fyldig 

program med bidrag fra Frisklivssentralen, Nesodden 

frivilligsentral, lag og foreninger og private aktører. 

Her var det tilbud for alle og enhver.  

 

Alle kunne også komme med sine innspill til 

Folkehelseplanen. 

 

 

FAIRTRADE-KOMMUNE 

Nesodden kommune har nå status som Fairtrade-kommune! 

Dette skjedde på Fairtrade-konferansen i Oslo september 2013. 
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TV-AKSJONEN 2013 

TV-aksjonen gikk i 2013 til demens-saken. 

På Nesodden kom det inn kr 229 198 813 totalt, dvs 

Kr. 44,88 pr. innbygger. 

Dette tilsvarer 

318. plass i kommuneoversikten 

11. plass i Akershus  

Astrid Hagevold Johansen og Jon Skaro leverer sine 

bøsser til Knut Alfstad fra Lions. Skaro har gått av 

seg skoen for innsamlingsaksjonen. 
Foto: M. Rand-Hendriksen 

 

 

KULTUR, NÆRING, IDRETT OG FRILUFTSLIV 

I 2013 har de største begivenhetene vært de to store 

arrangementene Kulturisten og julegrantenning. 

Kulturisten har i alle år vært en viktig arena for å vise 

Nesoddens profesjonalitet og mangfold innenfor 

kulturområdet. Kulturisten har samtidig bidratt til å styrke 

Nesodden som Norges i særklasse største kulturkommune.  

I 2013 ble Kulturisten for første gangen avviklet i 

september. Nytt var også nye kulturarenaer i Tangenten. 

Det ble suksess med fulle hus og ny besøksrekord – en av 

de beste Kulturisten-arrangementene gjennom tidene. 

Julegrantenningen gikk for andre året ved Tangenten og 

torget på Tangen. Det ble ny suksess med cirka 3 000 

besøkende som skapte god julestemning.  

http://www.nrk.no/tvaksjonen/statistikk/?tab=tab0&format=highcharts_3&sort=year&year=&composite_ids=124ad0f13c820a0de0ce539e6ea333f5&
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For å få Nesoddens befolkning til å være oppmerksomme på Nesodden kommunes visjon og verdier, ble det 

avholdt en fotokonkurranse. Det kom inn flere flotte bidrag. Her er vinnerne: 

Visjon: Sammen skaper vi det gode livet – se forsidefotoet, tatt av Hilde Lillejord 

LIKEVERD 

Nesodden er et inkluderende, tolerant og 

raust samfunn med et mangfold av 

mennesker.  

Tilgjengelighet for alle, medinnflytelse, 

likeverd, små sosiale forskjeller og 

demokratiske prosesser er grunnleggende i 

vårt samfunn. 

Foto: Hilde Lillejord 

 

 

 

 

 

 

ALLSIDIG SAMFUNN  

Nesodden er tett på storbyen, men grønn, vakker og 

landlig. Nesodden er urban og moderne, men med 

samhold og tradisjoner. Båtreisen binder by og land 

sammen, men er også det viktige skillet.  

Nesodden kommune er et allsidig samfunn hvor det 

kan leves hele liv, som rommer mange måter å leve 

og arbeide på, mange livsperspektiver og 

innfallsvinkler. Det gir en bokommune med særegne 

kvaliteter, men også potensial for nyskaping. 

Nesodden har det beste fra to verdener. 

Foto: Karoline Stanghov 

 

 

FOTOKONKURRANSE OM NESODDENS VISJONER OG VERDIER 
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ØKOLOGISK BALANSE  

Nesodden kommune er bevisst de globale miljø- og 

klimautfordringene og er offensive i forhold til å 

redusere miljøbelastningen fra egen virksomhet og 

fra kommunen for øvrig. Miljøperspektivet er tydelig 

i kommunens holdninger og handlinger. 

Foto: Torill Lund 

 

 

 

 

 

NÆRHET TIL NATUREN 

Nesodden har unike naturkvaliteter i 

form av skog, strand og sjø. Naturen gir 

grunnlag for livsutfoldelse, lek, idrett og 

friluftsliv. Den gir frisk luft, vakre 

landskap og et spennende dyre- og 

planteliv. Enkel tilgang til natur gir økt 

livskvalitet. 

Foto: Peter-Andre Rasmussen 

 

 

 

 

STEDER PÅ NESODDEN 

Et av temaene var også «Steder på Nesodden». 

Kommunen ønsket å få innbyggernes egne visuelle 

inntrykk av ulike steder på halvøya – ikke bare i 

finvær. 

 

Her er badehusene ved Fjellstrand brygge. 

Foto: Stig Pålsrud 
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3. RÅDMANNENS INNLEDNING 
 

 

Årsberetningen er rådmannens presentasjon 

av kommunens offisielle regnskap og 

årsberetning for Kommunestyret. Nesodden 

kommune er den største arbeidsgiveren i 

kommunen og leverer et vidt spekter av 

tjenester til kommunens innbyggere.  

 
Kommunens årsberetning beskriver hva 
Nesodden kommune produserte og leverte 
av tjenester i 2013, samt oppnådde 
resultater i den kommunale 
tjenesteproduksjonen. Beretningen  
beskriver ressursbruk, kvalitet og omfang av 
disse tjenestene.  
 
Rådmannens ambisjon er å tydeliggjøre at kommunen er til for å dekke innbyggernes behov for ulike tjenester. 
Nesodden kommunes visjon er «sammen skaper vi det gode livet». Nesodden kommune har stort mangfold og 
mange muligheter og rådmannen ønsker å trekke fram alt det gode arbeidet som gjøres av dyktige og 
engasjerte medarbeidere.  
 
Rådmannen ønsker å fortsette det målrettede arbeidet med å utvikle organisasjonen. Implementeringen av 

prosjektet «Nye takter» i 2012 fortsatte inn i 2013 med fokus på bedre tjenestekvalitet, bedre 

ressursutnyttelse, bedre og tydeligere ledelse, samt bedre integrasjon og flyt i organisasjonen i forhold til 

effektiv bruk av informasjonsteknologi. Rådmannen har i løpet av 2013 jobbet med å utvikle konseptet 

«helhetlig styring» slik at de overordnede planene gjenspeiles i virksomhetenes målsettinger (styringskort).  

Gjennomførte tilsyn og forvaltningsrevisjonsrapporter peker på at kommunen kan bli bedre innenfor enkelte 
tjenesteområder. Forbedrings- og utviklingsarbeidet må sees i sammenheng med at Nesodden kommune har 
store økonomiske utfordringer. Kommunen har ikke lenger reserver som vi tidligere hadde gjennom E-
verksfondet. Dette betyr at svingninger på utgifts- og inntektssiden kan få store konsekvenser. 
 
Brukerundersøkelsene som kommunen har gjennomført i 2013 viser gode resultater. Kommunen leverer høy 

kvalitet på de fleste tjenestene. Økonomiske prognoser for regnskapsåret 2013 så ikke bra ut tidlig på høsten. 

Rådmannen tok konsekvensen av dette og innførte innkjøps- og ansettelsesstopp for å prøve å komme i 

balanse. Beregninger på dette innsparingstiltaket var på om lag 5 mill kr. Rådmannen er derfor meget tilfreds 

med at kommunens regnskapsmessige resultat for 2013 ble positivt med om lag 3,5 mill kr. Dette betyr at 

kommunen slipper å dra med seg et underskudd videre inn i 2014, men må likevel belage seg på store 

innsparingstiltak framover for å sikre buffere og et framtidig økonomisk handlingsrom.   

Helse- og omsorgstjenestene hadde et merforbruk på om lag 15 mill kr i 2013. Lavere renteutgifter og høyere 

skatteinntekter enn forutsatt, samt overskudd på flere virksomheter bidro likevel til overskudd.  Rådmannen 

kommer til å prioritere styring og kontroll på helse- og omsorgstjeneste i årene framover.  

Det korrigerte netto driftsresultatet for Nesodden kommune er på 0,5 %. Dette er et svakt resultat som 

kommunen over tid ikke kan leve med. Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i 

kommunesektoren. Netto driftsresultat bør utgjøre minst 3 % av totale driftsinntekter dersom formuen skal 
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bevares. Dette betyr i praksis at Nesodden kommune burde hatt et positivt netto driftsresultat på ca. 35 mill kr 

i 2013. 

Jeg vil til slutt få lov til å takke alle kommunestyrets medlemmer, tillitsvalgte og alle medarbeidere i Nesodden 
kommune for et godt og flott samarbeid i 2013. 
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4. ØKONOMISK UTVIKLING OG 

RESULTAT 
 

 

Nesodden kommunes resultat for 2013 ble et overskudd på om lag 3,5 mill kr.  

 

Netto driftsresultat viser et overskudd for 2013 på om lag 27,9 mill kr, noe som er nesten 6,3 mill kr 

høyere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig økte skatteinntekter, reduserte renteutgifter samt 

at innføringen av innkjøpsstopp i de siste månedene før jul hadde en vellykket effekt.   

 

Når man korrigerer for momsrefusjon på investeringer og avsetninger til fond, vil netto driftsresultat 

imidlertid reduseres til 5,7 mill kr, eller 0,5 % av driftsinntektene. Dette er foruroligende lavt, og betyr 

at driftsnivået i Nesodden kommune er for høyt. Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat bør 

utgjøre 3 – 5 av % driftsinntektene. I fjor var korrigert netto driftsresultat negativt, slik at det tross alt 

har skjedd en forbedring fra 2012 til 2013.   

 

Nesodden kommune har nå passert 1 milliard kr i lån (inkl. formidlingslån). Langsiktig gjeld i prosent 

av driftsinntektene inkludert formidlingslån pr. 31.12.13 utgjør 95,2, noe som er svært høyt. Økningen 

har vært stor de siste 3 årene. Dette henger sammen med høy investeringsaktivitet. 

 

DRIFTSREGNSKAPET  

I det følgende presenteres en driftsoversikt over Nesodden kommunes anskaffelse og bruk av midler i 2013. 

Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett kommenteres. Hovedoversiktene finnes også i vedlegget. 

 

Avvik som relateres til virksomhetene kommenteres i hovedsak under kapittel 8 nedenfor.  

 

 

Økonomisk oversikt - Drift 2013 

Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2013 

Regulert 
budsjett 2013 

Budsjett-
justeringer 

2013 

Oppr. 
budsjett 2013 

Regnskap 
2012 

DRIFTSINNTEKTER           

Brukerbetalinger -50 405 -48 112 2 230 -50 342 -49 427 

Andre salgs- og leieinntekter -87 292 -78 938 -534 -78 404 -80 319 

Overføringer med krav til motytelse -111 426 -76 969 -322 -76 647 -119 001 

Rammetilskudd -326 838 -342 840 0 -342 840 -320 114 

Andre statlige overføringer -24 179 -20 935 883 -21 818 -27 420 

Andre overføringer -2 812 0 0 0 -4 271 

Inntekts- og formuesskatt -479 767 -451 656 -1 540 -450 116 -438 494 

Eiendomsskatt -1 336 -1 500 0 -1 500 -1 336 

Sum driftsinntekter -1 084 055 -1 020 950 717 -1 021 667 -1 040 383 

DRIFTSUTGIFTER           

Lønnsutgifter 531 052 496 191 21 741 474 451 500 123 

Sosiale utgifter 147 230 145 689 5 662 140 027 134 583 
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Økonomisk oversikt - Drift 2013 

Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2013 

Regulert 
budsjett 2013 

Budsjett-
justeringer 

2013 

Oppr. 
budsjett 2013 

Regnskap 
2012 

Kjøp av varer og tjenester som inngår 
i kommunens tjenesteproduksjon 125 917 112 767 3 951 108 816 123 091 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunens tjenesteproduksjon 152 027 133 895 797 133 098 161 072 

Overføringer 57 055 59 567 -32 796 92 363 56 615 

Avskrivninger 41 693 40 000 0 40 000 36 466 

Fordelte utgifter -5 292 -4 169 57 -4 226 -4 487 

Sum driftsutgifter 1 049 682 983 941 -588 984 529 1 007 462 

Brutto driftsresultat -34 374 -37 008 130 -37 138 -32 922 

EKSTERNE FINANSINNTEKTER           

Renteinntekter og utbytte -8 789 -8 239 -969 -7 270 -11 857 

Mottatte avdrag på lån -117 0 0 0 -139 

Sum eksterne finansinntekter -8 906 -8 239 -969 -7 270 -11 996 

EKSTERNE FINANSUTGIFTER           

Renteutgifter og låneomkostninger 23 824 30 991 0 30 991 24 722 

Avdrag på lån 33 271 32 650 0 32 650 29 974 

Utlån 0 0 -50 50 0 

Sum eksterne finansutgifter 57 095 63 641 -50 63 691 54 696 

Resultat eksterne 
finanstransaksjoner 48 189 55 402 -1 019 56 421 42 700 

Motpost avskrivninger -41 693 -40 000 0 -40 000 -36 466 

Netto driftsresultat -27 878 -21 606 -889 -20 717 -26 688 

BRUK AV AVSETNINGER           

Bruk av tidligere års 
regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 -2 680 

Bruk av disposisjonsfond -1 720 -1 720 -1 720 0 -6 295 

Bruk av bundne fond -3 207 -2 862 -686 -2 176 -5 246 

Sum bruk av avsetninger -4 927 -4 582 -2 406 -2 176 -14 221 

AVSETNINGER           

Overført til investeringsregnskapet 14 626 22 702 2 302 20 400 28 504 

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

Avsatt til disposisjonsfond 2 179 2 179 993 1 187 6 389 

Avsatt til bundne fond 12 464 1 306 0 1 306 6 015 

Sum avsetninger 29 269 26 188 3 295 22 893 40 908 

Regnskapsmessig mer-
/mindreforbruk -3 535 0 0 0 0 

 

 

Driftsinntekter 

 

Nesodden kommunes driftsinntekter ble på omtrent 1,1 milliard kr, noe som er 63 mill kr høyere enn regulert 

budsjett 2013. Hovedårsakene er som følger: 

 

 



 

17 ØKONOMISK UTVIKLING OG RESULTAT 

 

 Overføringer med krav til motytelse 

Totalt sett har overføringer med krav til motytelse økt med 34,4 mill kr i forhold til regulert budsjett. 

Dette skyldes hovedsakelig sykepengerefusjoner på totalt 27,9 mill kr. Disse må imidlertid ses i 

sammenheng med økningen i lønnsutgiftene, jfr. neste avsnitt. Korrigert for dette har det vært en 

økning på posten på om lag 6,5 mill kr, noe som hovedsakelig skyldes økte refusjoner fra staten og 

Follo Ren. Blant annet mottok kommunen om lag 4 mill kr mer i refusjon for ressurskrevende brukere 

enn budsjettert. Denne merinntekten må ses i sammenheng med økningen i driftsutgiftene nedenfor. 

 

 Skatteinntekter og rammetilskudd 

Nesodden kommunes største inntektskilder er skatteinntekter og rammetilskudd, som til sammen 

utgjør nesten 807 mill kr. Dette er om lag 12,1 mill kr høyere enn budsjettert, og utgjør hovedårsaken 

til at kommunen på tross av stort underskudd i helse- og omsorg ender med et mindre overskudd ved 

årets slutt.  

 

 Salgs- og leieinntekter 

Denne posten har økt med om lag 8,4 mill kr ift regulert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig høyere 

inntekter innenfor kommunale avgifter og tilknytningsgebyrer samt høyere husleieinntekter på 

kommunens boliger. Førstnevnte har medført overskudd på de fleste av VAR-områdene (vann, avløp, 

renovasjon og feiing), som deretter har blitt avsatt til bundne fond.  

 

Nedenfor følger en oversikt over fordelingen av Nesodden kommunes driftsinntekter: 

 

 
 

Som det framgår av diagrammet utgjør skatteinntekter (inntekts- og formuesskatt) og rammetilskudd om lag 

74 % av kommunens samlede driftsinntekter.  

 

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).  
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Diagrammet ovenfor viser utviklingen av skatte- og rammetilskuddsgraden i perioden 2009 til 2013. Graden har 

gått oppover i hele perioden, med et byks mellom 2010 og 2011, da tilskuddet til barnehagene i 2011 ble lagt 

inn i rammetilskuddet. Andelen har deretter vært stabil på om lag 75 %. Dette betyr at kommunens 

driftsutgifter utvikler seg i samme grad som økningen i de frie inntektene.  

 

For å forbedre netto driftsresultat bør kommunen søke å redusere driftsutgiftene, og dermed øke skatte- og 

rammetilskuddsgraden.  

 

Driftsutgifter 

 

Sum driftsutgifter for Nesodden kommune har i 2013 så vidt passert 1 milliard kr. Utgiftene har økt med 65,7 

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

 

 Lønn inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift 

Denne posten har økt med om lag 35 mill kr. Hovedårsaken er merutgifter som følge av sykemeldinger 

og ekstra innsats overfor ressurskrevende brukere, og må ses i sammenheng med økningen i 

«Overføringer med krav til motytelse» ovenfor.  

 

 Kjøp av varer og tjenester 

Totalt sett har kjøp av varer og tjenester økt med om lag 13 mill kr ut over budsjett. Noen av de 

postene som har vist størst avvik fra budsjettet gjelder generell merforbruk innenfor helse og omsorg 

(som f.eks. medikamenter, medisinsk forbruksmateriell, matvarer m.m.), kommunale avgifter, leie av 

transportmidler samt sluttoppgjør ifm. avslutning av leieforhold da biblioteket flyttet til Tangenten.  

 

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

å holde sin netto budsjettramme) kan det skje at enkelte virksomheter bruker mer innenfor kjøp av 

varer og tjenester, men da skal det være en innsparing innenfor andre utgiftsområder eller en økning i 

inntekter som motsvarer dette. Det vises derfor til det som er sagt om inntektene ovenfor.  

 

 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal produksjon 

Denne posten har økt med om lag 18 mill kr ift. budsjett. De største postene er: 
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o Kr 7,8 mill skyldes kjøp av tjenester i forbindelse med ressurskrevende brukere. Dette 

merforbruket må ses i sammenheng med økte inntekter refusjoner fra staten 

o Kr 1,8 mill skyldes kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner 

o Kr 4,4 mill gjelder kjøp av barnehage/skoleplasser i andre kommuner  

o Utbetalingen til private barnehager ble 1,5 mill kr større enn budsjettert  

o VAR-områdene har brukt 0,9 mill kr mer enn budsjettert innenfor denne utgiftsgruppen. 

Dette blir dekket inn gjennom avgiftsinntektene  

 

Nedenfor følger en oversikt over Nesodden kommunes driftsutgifter: 

 

 
 

Som det framgår av diagrammet utgjør lønn inkl. sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift) 65 % av 

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

 

Brutto driftsresultat 

 

Brutto driftsresultat = driftsinntekter minus driftsutgifter 
 

Brutto driftsresultat er på 34,4 mill kr, noe som er en nedgang på 2,6 mill kr ift. regulert budsjett. Hovedårsaken 

er at utgiftene har økt med mer enn inntektene, jfr. det som er sagt om driftsinntekter og driftsutgifter 

ovenfor.  

 

Det største merforbruket har vært innenfor Helse og omsorg, som samlet sett gikk med om lag 15,6 mill kr i 

underskudd. Hovedårsaken til at kommunen likevel har et positivt brutto driftsresultat er at skatt- og 

rammetilskuddet økte med netto 12 mill kr. For ytterligere informasjon om de enkelte virksomheter vises det 

til kapittel 8.   

 

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 48,2 mill kr, noe som er en nedgang på 7,2 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 41,7 mill kr for 2013. 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. 
 
Indikatoren finnes på følgende måte:  

 

Brutto driftsresultat 

- Resultat eksterne finansieringstransaksjoner  

+ Motpost avskrivninger 

= Netto driftsresultat    

 
Netto driftsresultat viser et overskudd for 2013 på om lag 27,9 mill kr, noe som er nesten 6,3 mill kr høyere enn 

budsjettert. Hovedårsaken er besparelser innenfor renteutgiftene på grunn av lavere rentesats enn budsjettert.  

 

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 

 

Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene bør være på 3 - 5 %.  

 

For 2013 er Nesodden kommunes andel tilsynelatende på 2,6 %, noe som er i nærheten av Fylkesmannens 

minimumsanbefaling.  

 

Men hvis man korrigerer for momsrefusjon fra investeringer og andre forhold som bør holdes utenom netto 

driftsresultat, ender kommunen med et netto driftsresultat på 0,5 %. Dette er foruroligende lavt og betyr at 

driftsnivået i Nesodden kommune er for høyt. Nedenfor følger en graf som viser utviklingen i korrigert netto 

driftsresultat fra 2009 til 2013.  
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Diagrammet viser at korrigert netto driftsresultat i Nesodden kommune har variert mye i årene 2009-2013, 

med 2012 som det verste året der resultatet var på minus 1,6 %.  Som nevnt ovenfor betyr dette at driftsnivået 

i Nesodden kommune er for høyt, og at utgiftene i fremtiden må reduseres eller inntektene økes. I løpet av 

2014 skal Nesodden kommune kutte om lag 20 mill kr i lønns- og driftsutgifter, noe som vil bidra til å bedre 

netto driftsresultat.  

 
Overføringer til investeringsregnskapet samt avsetning/bruk av fond 

 
Det ble i 2013 overført 14,6 mill kr fra drift til investering. Dette er om lag 8 mill kr lavere enn budsjettert, og 

skyldes at kommunen har etterslep på investeringene.  

 

Avsetning til bundne fond ble 12,5 mill kr høyere enn budsjettert.  Av dette gjelder kr 10 mill overskudd på 

VAR-områdene, som altså settes av på bundne fond med det formål å tilbakeføre overskuddet til innbyggerne i 

løpet av en 3 – 5 års-periode. Resten gjelder øremerkede midler fra hovedsakelig staten som ikke ble brukt opp 

i 2013.  

 

 
Regnskapsmessig resultat 

Nesodden kommunes resultat for 2013 ble et overskudd (regnskapsmessig mindreforbruk) på om lag 3,5 mill 

kr. Som nevnt ovenfor er hovedårsaken økte skatteinntekter, reduserte renteutgifter samt at innføringen av 

innkjøpsstopp i de siste månedene før jul hadde en vellykket effekt. På tross av underskudd innenfor Helse- og 

omsorg på 15,6 mill kr kommer altså kommunen som helhet ut med et lite overskudd. I prosent utgjør dette 0,3 

% av driftsinntektene. For en privat husholdning som tjener 500 000 kr pr år, vil dette si et overskudd på 1 500 

kr. 
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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 10 år. Negativt premieavvik 

framkommer når betalt premie er lavere enn netto pensjonskostnad. Tilsvarende utgiftsføres dette i det 

aktuelle regnskapsåret og inntektsføres deretter over 10 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 71 millioner kr i 2013, noe som er en økning på 

7,1 mill kr i forhold til 2012. 

 
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. 

 

Premieavviket for KLP ble redusert med om lag 12 mill kr fra 2012 til 2013. Differansen mellom 

premieinnbetaling og pensjonskostnad ble redusert primært grunnet av lavere premie.  Årsaken til lavere 

premie enn antatt var at lønns- og trygdeoppgjøret (reguleringspremien) ble betydelig lavere enn forutsatt i 

budsjettbetingelsene for 2013. Premieavviket (positivt) for 2013 ble på 4,3 mill kr.  

Netto pensjonskostnad i SPK var høyere i 2013 enn i 2012. Et negativt premieavvik med ca. 2 mill kr. gir et 

akkumulert premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) på om lag 8,2 mill kr. Dette er en økning på om lag 2,7 mill kr i 

forhold til 2012. 

Totalt sett gir dette et akkumulert premieavvik for begge ordningene inklusiv arbeidsgiveravgift i 

størrelsesorden 31,3 mill kr. Dette er en reduksjon på 1,7 mill kr. i forhold til 2012. Dette beløpet er ikke 

utgiftsført i regnskapet og må derfor dekkes inn i årene som kommer. 
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Investeringsregnskapet 
 
Økonomisk oversikt – Investering viser hovedpostene i kommunens investeringsregnskap for 2012 og 2013. 
Avvik mellom budsjett og regnskap 2013 forklares under.  
 
 

 

Økonomisk oversikt - Investering 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2013 
Regulert 

budsjett 2013 
Opprinnelig 

budsjett 2013 Regnskap 2012 

INNTEKTER 
    Salg driftsmidler og fast eiendom -6 895 0 0 -88 651 

Andre salgsinntekter -761 0 0 -4 282 

Overføringer med krav til motytelse -1 185 1 050 0 -11 816 

Statlige overføringer -900 -5 430 0 -28 810 

Andre overføringer 0 0 0 0 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 

Sum inntekter -9 740 -4 380 0 -133 560 

UTGIFTER 
    Lønnsutgifter 108 321 0 3 

Sosiale utgifter 32 0 0 0 

Kjøp varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 109 485 160 944 68 450 176 934 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunens tjenesteproduksjon 0 0 0 0 

Overføringer 14 282 3 588 0 32 689 

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 1 089 

Fordelte utgifter -738 0 0 0 

Sum utgifter 123 170 164 853 68 450 210 715 

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 
    Avdrag på lån 6 572 6 900 6 900 86 539 

Utlån 22 594 0 0 20 845 

Kjøp av aksjer og andeler 1 538 1 540 0 1 351 
Dekning av tidligere års udekkede 
merforbruk 0 0 0 0 

Avsatt til ubundne investeringsfond 11 967 1 983 0 1 781 

Avsatt til bundne fond 481 0 0 0 

Sum finansieringstransaksjoner 43 151 10 423 6 900 110 517 

Finansieringsbehov 156 581 170 895 75 350 187 672 

FINANSIERING 
    Bruk av lån -123 453 -133 249 -57 740 -138 372 

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 
Bruk av tidligere års udisponerte 
mindreforbruk 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån -11 873 -6 830 -6 900 -7 877 

Overført fra driftsregnskapet -14 626 -23 931 -10 710 -28 504 

Bruk av disposisjonsfond -4 447 -2 777 0 -7 061 

Bruk av ubundne investeringsfond -1 142 -1 334 0 -5 497 

Bruk av bundne fond -1 040 -2 775 0 -361 

Sum finansiering -156 581 -170 895 -75 350 -187 672 

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 
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INNTEKTER 

 

Det er merinntekt i investeringsregnskapet i forhold til regulert budsjett i 2013. Detaljene rundt dette forklares 

nedenfor. Inntekter i investeringsregnskapet for 2013 er lave i forhold til regnskap 2012. Dette henger sammen 

med byggingen av Tangenten og miljøgate som ble ferdigstilt i 2012.   

 

Salg av driftsmidler og fast eiendom: Det er solgt mer eiendom enn budsjettert i 2013. Dette gjelder i 

hovedsak inntekter fra salg av kommunale boliger som er tenkt benyttet til å kjøpe nye boliger. Salgene var ikke 

budsjettert eller politisk behandlet da Rådmannen har benyttet delegert myndighet for kjøp og salg av 

eiendommer inntil 4 mill kr. Inntektene i 2012 var mye større grunnet tomtesalg i forbindelse med utbyggingen 

av Tangenten. 

 

Ander salgsinntekter: Det har blitt fakturert anleggsbidrag for kabelføring i forbindelse med vei, vann- og 

avløpsprosjektet på Nedre Fagerstrand. Refusjonen har ikke blitt budsjettert fordi utbygging av kabelanlegg har 

kommet som et tillegg i prosjektet i ettertid. Inntektene i 2012 var større grunnet refusjoner i forbindelse med 

utbyggingen av Tangenten og miljøgate.  

 

Overføringer med krav til motytelse: Refusjoner fra staten (spillemidler og aksjon skolevei) har kommet inn i 

henhold til budsjett. Spillemidler for tennishallen var budsjettert i 2013, men ventes ikke før 2014. Pga 

merinntekter i 2012 knyttet til Tangentenprosjektet som ikke ble avsatt til fond, fremstår budsjettposten for 

2013 med et positivt beløp. Inntektene i 2012 var større enn i 2013 grunnet refusjoner i forbindelse med 

Tangentenprosjektet. 

 

Statlige overføringer: Den faktiske inntekten er lavere enn budsjettert i 2013. Dette gjelder 

Tangentenprosjektet og kjøp av tilrettelagte boliger. Det er budsjettert med statlige tilskudd i 

Tangentenprosjektet som ikke er mottatt. Tilskudd fra Husbanken ved kjøp av tilrettelagte boliger er i tråd med 

utgiften, men budsjettet er satt for høyt. Dette rettes ved avslutning av prosjektet. Inntektene i 2012 var større 

siden kommunen da fikk kompensasjon for sykehjemsutbyggingen. 

 

UTGIFTER 

 

Det er 40 mill kr igjen på investeringsprosjekter fra 2013 (regulert budsjett minus regnskap). Dette kan 

hovedsakelig forklares med manglende ressurser til å iverksette/gjennomføre prosjekter.  I tillegg har det vært 

god prosjektstyring i større prosjekter som Heia barnehage, Bjørnemyr flerbrukshall og Ny del sykehjem hvor 

det står igjen en del midler fra rammen.  

 

Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon: Investeringsutgiftene i 2013 er omtrent 

50 mill kr lavere enn budsjettert. Bakgrunn for etterslepet er sammensatt, men i grove trekk kan avviket 

forklares med at prosjektene ikke har klart å opprettholde forventet utbyggingstempo. I tillegg gjenstår det 

midler på prosjekter som er ferdigstilt. Dette fordi det blir satt av en viss prosent til å dekke uforutsette ting. 

Det har ikke blitt behov for denne rammen på flere prosjekter som ble ferdigstilt i 2012. Innenfor vann- og 

avløpsområdet blir det dermed overført 12 mill kr fra 2013 til 2014-budsjettet. Innenfor det ordinære 

tjenesteområdet blir det overført 28,7 mill kr fra 2013 til 2014-budsjettet. 

Investeringene i 2012 var høyere enn i 2013 pga. gjennomføring av store prosjekter som Tangenten, Bjørnemyr 

flerbrukshall og kjøp av det gamle Energihuset ved kirkekrysset. 

 

Overføringer: I 2013 gjelder denne regnskapsposten i all hovedsak momsrefusjon, og henger sammen med 

kjøp av varer og tjenester. På budsjettsiden er momsutgiften budsjettert sammen med kjøp av varer og 

tjenester, derav avviket mellom budsjett og regnskap i 2013. Når det gjelder differansen mellom 2012 og 2013 

skyldes dette, som nevnt ovenfor, gjennomføring av store prosjekter som Tangenten, Bjørnemyr flerbrukshall 
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og kjøp av det gamle Energihuset ved kirkekrysset. I tillegg var kommunens overføringer til tennishallen større i 

2012 enn i 2013. 

 

Fordelte utgifter: Regnskap 2013 gjelder en overføring mellom Nesodden kommune og Nesodden Kirkelige 

Fellesråd for investeringer på kirkegården.  

 

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 

 

I 2013 har det kommet inn mer midler enn budsjettert, noe som har medført større avsetninger til ubundet 

investeringsfond. Dette bidrar til å styrke likviditeten for kommunen.  

Det ble gjort en ekstraordinær nedbetaling av lån i forbindelse med Tangenten-utbyggingen i 2012. Derfor er 

avviket mellom finansieringstransaksjoner i 2012 og 2013 stort.  

 

Avdrag på lån: Avdrag på lån i 2013 gjelder startlån og denne posten henger sammen med mottatte avdrag på 

lån. I 2013 er det mottatt mer avdrag enn det er betalt. Det overskytende er avsatt på investeringsfond. 

Regnskap 2012 er større enn 2013 fordi ble det gjort en ekstraordinær nedbetaling av lån i tilknytning til 

Tangenten-prosjektet.  

 

Utlån: Regnskapsposten viser kommunens utbetaling av Startlån i 2013. Motposten ligger tilsvarende i 

regnskapspost «bruk av lån». Kommunen har ikke pleid å budsjettere startlån, derfor avvik mellom budsjett og 

regnskap.  

 

Avsatt til ubundne investeringsfond: Overskudd fra salg av boliger er satt av på ubundet investeringsfond for 

videre disponering. Rådmannen har benyttet delegert myndighet for kjøp og salg av eiendommer inntil 4 mill 

kr. Avvik mellom mottatte avdrag på lån og utbetalte avdrag på lån er også satt av på ubundet 

investeringsfond.  

 

Avsatt til bundne fond: Et overskudd på prosjektet kjøp av tilrettelagte boliger er satt av på bundet fond, da 

det er vilkår fra Husbanken for disponering av midlene.  

 

FINANSIERING 

 

Regnskapet er om lag 14 mill kr lavere enn budsjett 2013. Det henger sammen med etterslep på 

investeringsprosjektene, bl.a. grunnet lavere utbyggingstempo enn antatt. Prosjektene finansieres i all hovedsak 

av lån og momskompensasjon, da kommunen ikke har likviditet til egenfinansiering.  

 

Bruk av lån: Bruk av lån er lavere enn budsjettert i 2013. Dette henger sammen med lavere 

investeringsutgifter. Ubrukte lånemidler blir overført fra 2013 til 2014-budsjettet.  

 

Mottatte avdrag på lån: I 2013 er det mottatt mer avdrag enn det er betalt. Det overskytende er avsatt på 

investeringsfond.  

 

Overført fra driftsregnskapet: Denne regnskapsposten gjelder momskompensasjon, og tilsvarer omtrent 

tilhørende overføringspost på utgiftssiden. Overføringene fra driftsregnskapet utvikler seg i samme takt som 

investeringsutgiftene. Det betyr at når sum investeringsutgifter er lavere enn budsjettert i 2013, vil også 

momsrefusjonen være lavere enn budsjettert.  
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Bruk av disposisjonsfond: Det er brukt litt over 2 mill kr mer av disposisjonsfond i 2013 enn budsjettert. 

Årsaken til dette er midlertidig bruk av fond ifm. forskuttering av spillemidler til Nesodden tennisklubb, jamfør 

vedtak i kommunestyret. Budsjettert motpost er «statlige overføringer».   

 

STATUSRAPPORT AKTUELLE PROSJEKTER 

 

Oppgradering energihuset 

Kommunen kjøpte sommeren 2012 energihuset for 16 mill kr. Inntil videre er kjøpet lånefinansiert, men skal på 

sikt finansieres med salg av eiendom. Ombygging for å tilrettelegge for driftspersonell fra virksomhetene 

eiendom, infrastruktur og vannmiljø, teknisk service og hjemmebaserte tjenester har pågått i hele 2013. Bygget 

er ventet ferdigstilt og innflytningsklart i løpet av første halvår 2014.   

 

Kjøp av brygger 

Kommunestyret vedtok 6.9.2012 at kommunen skulle overta brygger fra Nesodden-Bundefjord 

Dampskipsselskap (NBDS).  

 

Barnehager 

For å dekke etterspørsel etter barnehageplasser på Fjellstrand, ble en del av 1. etasje i Fjellstrand skole bygget 

om til barnehage. Denne ble åpnet i august 2013.  

 

Oksval, Vestsiden og Sunnhagen barnehage har fått oppgradert uteområdene som et ledd i arbeidet for HMS-

godkjenning.   

 

Skoler 

Nesoddtangen skole har fått nytt ventilasjonsanlegg. Det er gjort HMS-arbeid på Alværn, Myklerud og 

Fjellstrand skole.  

 

Helse og omsorg 

Det er bygget om trygdeboliger og åpnet dagsenter for demente på Bjørnemyr i 2013. Prosjektering for nye 

omsorgsboliger på Skoklefaldåsen er ferdig. Byggestart i første halvdel av 2014. Brannstasjonen er bygget om, 

slik at den nå rommer Paramedic, en ny beredskapssikkerhet for Nesoddens befolkning.  

 

Miljø 

 

Eiendom: To gård har fått oppgradert vann- og avløpsløsningen etter pålegg fra forurensningsmyndigheten. 

Det er satt opp LED-lys på veien inn til Brattbakken.  

 

IKT: Politisk saksbehandling har blitt elektronisk og det er investert i Ipad til alle politikere, samt rådmannens 

ledergruppe. Dette er et stort skritt på veien mot en mer miljøvennlig forvaltning.  

 

Idrett/friskliv 

Bjørnemyrhallen ble åpnet i januar og Fagerstrand kunstgressbane ble åpnet i september 2013.   

Det er etablert en ny lysløype-trasé mellom Myklerud og Tjernsbråtan. 
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Boliger 

Oppgradering av boliger i tråd med boligsosial handlingsplan ble startet opp i 2013. 

 

Ny kirkegård 

Kommunen startet i 2012, i samarbeid med Kirkelig fellesråd, planlegging for utvidelse av kirkegården ved 

Nesodden kirke. Reguleringsplan for prosjektet ble sluttbehandlet våren 2013. Detaljplanlegging av utbygging 

av den nye kirkegården ble ferdig høsten 2013. Det vil bli muligheter for om lag 2300 kistegraver samt et antall 

urnegraver. Det er avsatt 20 mill kroner i handlingsprogrammet til prosjektet. 

 

 

BALANSEREGNSKAPET  

Balansen viser verdien av kommunens eiendeler per 31.12.13, og hvordan eiendelene (anleggs- og 

omløpsmidler) er finansiert med henholdsvis egenkapital og gjeld.  

 

Økonomisk oversikt – Balanseregnskapet  

Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2013 Regnskap 2012 

EIENDELER 
   ANLEGGSMIDLER 

   Faste eiendommer og anlegg 11 1 418 698 1 337 267 

Utstyr, maskiner og transportmidler 11 40 846 40 451 

Pensjonsmidler 2 795 585 729 485 

Utlån 
 

133 042 123 491 

Aksjer og andeler 5 15 874 14 335 

Sum anleggsmidler 
 

2 404 045 2 245 029 

OMLØPSMIDLER 
   Kortsiktige fordringer 
 

53 251 96 444 

Aksjer og andeler 
 

0 0 

Sertifikater 
 

0 0 

Obligasjoner 
 

0 0 

Kasse, postgiro, bankinnskudd 19 172 923 151 186 

Akkumulert positivt premieavvik 2 48 605 48 050 

Sum omløpsmidler 
 

274 778 295 680 

Sum eiendeler 
 

2 678 823 2 540 709 

EGENKAPITAL OG GJELD 
   EGENKAPITAL 
   Disposisjonsfond 6 -37 088 -41 077 

Bundne driftsfond 6 -29 000 -19 902 

Ubundne investeringsfond 6 -16 266 -5 441 

Bundne investeringsfond 6 -1 831 -2 231 

Prinsippendringer 18 8 677 8 677 

Regnskapsmessig mindreforbruk 20 -3 535 0 

Regnskapsmessig merforbruk 
 

0 0 

Udisponert i investeringsregnskapet 
 

0 0 

Udekket i investeringsregnskapet 
 

0 0 

Kapitalkonto 7 -341 593 -364 749 

Sum egenkapital 
 

-420 637 -424 724 

GJELD 
   LANGSIKTIG GJELD 
   Pensjonsforpliktelser 2 -1 064 838 -966 276 

Ihendehaverobligasjonslån 
 

0 0 

Sertifikatlån 
 

0 0 

Andre lån 16 -1 031 682 -970 231 

Sum langsiktig gjeld 
 

-2 096 520 -1 936 507 
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Økonomisk oversikt – Balanseregnskapet  

Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2013 Regnskap 2012 

KORTSIKTIG GJELD 
   Kassekredittlån 
 

0 0 

Annen kortsiktig gjeld 4 -144 379 -164 424 

Akkumulert negativt premieavvik 2 -17 287 -15 054 

Sum kortsiktig gjeld 
 

-161 665 -179 478 

Sum egenkapital og gjeld   -2 678 823 -2 540 709 

MEMORIAKONTI: 
   Ubrukte lånemidler 
 

34 069 56 228 

Andre memoriakonti 
 

4 500 5 156 

Motkonto for memoriakontiene 
 

-38 569 -61 384 

 

Eiendeler 
Anleggsmidler 
Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Verdien av anleggsmidler har økt 
med omlag 160 mill kr fra 2012 til 2013.  
 

Av dette er økningen i aktiverte investeringer i faste eiendommer og anlegg nesten 82 mill. I tillegg kommer 

økning av pensjonsmidler på kr 66 mill, økning av utlån med nesten kr 10 mill og økt egenkapitalinnskudd på kr 

1,5 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 er redusert med om lag 21 

mill kr fra 2012 til 2013. Reduksjonen består av reduserte kortsiktige fordringer på 43 mill kr samt en økning på 

nesten 22 mill kr i bankinnskudd. 

 

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

differansen mellom innbetalt premie og regnskapsført pensjonskostnad, og var pr. 31.12.13 på 31,3 mill kr. Det 

vises til note 2 om pensjon.  

 

Egenkapital og gjeld 
 

Egenkapital 

Egenkapitalen er redusert med 4 mill kr siden 2012. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond 

53,3 mill kr, bundne driftsfond 29 mill kr, bundne investeringsfond på 1,8 mill kr, samt at årets mindreforbruk 

(overskuddet) ble på kr. 3,5 mill. Kapitalkonto utgjør resten av egenkapitalen. Kapitalkontoen er redusert med 

23 mill fra 2012 til 2013. For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto henvises det til note til årsregnskapet.  

 

Kommunens fondsbeholdning fordeler seg på disposisjonsfond, bundne driftsfond, ubundne investeringsfond 

og bundne investeringsfond. Total fondsbeholdning har fra 2012 til 2013 gått opp med 15,5 mill. Av dette er 8,7 

mill knyttet til bundne fond. 
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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. 
31.12.2013 

Disp. og bundet til 
bestemte formål 

Rest til disp. 
31.12.2013 

Ubundne investeringsfond 16 266 4 156 12 110 

Ubundne driftsfond 37 088 11 226 25 862 

Bundne investeringsfond 1 831 1 831 0 

Bundne driftsfond 29 000 29 000 0 

Sum fond 84 185 46 213 37 972 

 

Det bemerkes at 15,4 mill av ubundne fond er avsatt disponert av kommunestyret til bestemte formål. 

Ordinært udisponert disposisjonsfond, i drift og investering, pr. 31.12.13 var dermed ca. 38 mill kr.  

 

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 er lavt, er kommunen i en sårbar 

situasjon. 

 

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 pensjonsmidler.  

 

Kapitalkonto har i 2013 hatt en reduksjon på litt over 23 mill kr og har pr. 31.12.13 en saldo på kr 341,6 mill. 

Reduksjonen skyldes i hovedsak en økning av pensjonsforpliktelsen på 98,5 mill kr. Samtidig som at det i 2013 

ble brukt mer av lån enn betalte avdrag, økning i lånegjeld.  

 

Gjeld 

Langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelser har økt med 160 mill kr fra 2012 til 2013. Pensjonsforpliktelser 

utgjør 98,5 mill kr av denne økningen, mens andre langsiktige lån har økt med 61,5 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.  
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Pr. 31.12.13 gjenstod det 34 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 har blitt redusert med kr 

22,2 mill siden 2012. 

 

Likviditet og soliditet 

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 2014, samt budsjettert bruk av fond i 2014. Omløpsmidler er inkludert 

ubenyttet kassekreditt samt budsjettert mottatte avdrag i 2014. Nøkkeltallet bør her være større enn 2, da 

noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide enn andre.  

 

  2010 2011 2012 2013 

Likviditetsgrad 1                1,33                 1,43                1,59                1,60 

 
Man ser at likviditetsgrad 1 har økt lite fra 2012 til 2013 og er tilnærmet uendret. 

 
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.  

 

  2010 2011 2012 2013 

Likviditetsgrad 2                1,04                 0,77                 0,84                 1,07  

 
Likviditetsgrad 2 har økt med 0,2 prosentpoeng fra 2012 til 2013. Likviditetsgrad 2 ligger over minimumsnivå 

for 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. 

 

  2010 2011 2012 2013 

Likviditetsgrad 3                0,67                 0,55                 0,35                 0,57  

 
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 har økt fra 2012 til 2013. Likviditetsgrad 3 ligger nå over 

minimumsnivå i forhold til tilfredsstillende likviditet. Likviditetsgrad 3 bør som nevnt være over 0,5.  
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Likviditetsgradene viser at kommunen har en tilfredsstillende likviditet pr. 31.12.13, 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) 2010 2011 2012 2013 

Kontantbeholdning 167 018 142 289 151 186 172 923 

Skattetrekk innskudd -16 824 -18 012 -20 789 -20 802 

Ubrukte lånemidler -15 457 -6 968 -56 228 -34 069 

Bundne fond  -25 702 -19 529 -22 133 -30 831 

Driftslikvider 109 035 97 780 52 036 87 221 

 
Kontantbeholdningen inneholder pr. 31.12.13 som følger: 

 

 
 

Kommunens driftslikvider har hatt en økning fra 2012. Dette henger sammen med at kundefordringer og 

ubrukte lånemidler er redusert. 

 

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 er svekket i forhold til 2012. 
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Som diagrammet ovenfor viser, har det vært svingninger i likviditeten. Trenden er lik som 2012 med 
svingninger på 100 mill fra topp til bunn. I månedene med lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift går det ut om 
lag 60 mill kr. For å ha en likviditetsbuffer har kommunen en kassekreditt på 50 mill kr, jfr. tidligere vedtak i 
kommunestyret. 
 

Det har vært nødvendig å benytte kommunens kassekreditt to ganger i 2013.  

 

Selv om kommunen har tilfredsstillende likviditet pr. 31.12.13 og har hatt en økning i driftslikvider, er 

likviditeten til kommunen fortsatt stram gjennom året. I praksis betyr dette at kommunen kan havne i en 

situasjon hvor kommunen lovlig har disponert alle midler, men likevel ikke kan betale sine forpliktelser. Det er 

derfor viktig å bygge opp disposisjonsfond for å møte uforutsette utgifter. 

 

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

for kommunens likvide situasjon. Kommunen har en positiv arbeidskapital på litt over 113 mill kr. Dette er 

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

 

Nedenfor følger endringen i kommunens arbeidskapital de siste 4 årene:  

 

Endring i 
arbeidskapitalen 2010 2011 2012  2013  

Omløpsmidler 1.1                219 148 907              254 309 168           264 929 672              295 680 292  

Omløpsmidler 31.12                254 309 168              264 929 672           295 680 292              274 778 395  

Endring omløpsmidler                  35 160 261                10 620 504             30 750 621               -20 901 897  

Kortsiktig gjeld 1.1                110 861 912              160 101 243           185 033 177              179 478 049  

Kortsiktig gjeld 31.12                160 101 243              185 033 177           179 478 049              161 665 428 

Endring kortsiktig gjeld                 -49 239 332               -24 931 933              5 555 128                17 812 621  

Endring i arbeidskapital           -14 079 071         -14 311 429        36 305 748  -3 089 276  

 
Arbeidskapitalen har fra 2012 til 2013 blitt redusert med 3 mill kr. Dette betyr at en mindre andel av 

kommunens omløpsmidler er finansiert med langsiktig kapital i 2013. Reduksjonen i omløpsmidler inneholder 

låneopptak i 2013 og dersom man korrigerer for endringen i ubrukte lånemidler, ser man at endring i 

arbeidskapitalen vil ha en økning på 19 mill kr. Det vises til avsnittet over som omhandler likviditeten. Den viser 
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at en betydelig del av arbeidskapitalen er reservert til bestemte formål, mens kun en begrenset andel er reell 

driftslikviditet. Det er derfor nødvendig å fortsette å styrke driftslikvidene fremover.  

 

 
 

Dersom man ser på arbeidskapitalen i % av driftsinntektene, har kommunen en arbeidskapital på 10,4 % av 

driftsinntektene. Men så lenge en andel av arbeidskapitalen består av ubrukte lånemidler, er ikke den reelle 

arbeidskapitalsituasjonen like sterk som den gir uttrykk for. Korrigert for ubrukte lånemidler utgjør 

arbeidskapitalen i overkant av 7 % av driftsinntektene. Dette er en bedring fra 2012, da andelen var i underkant 

av 6 %.  Det må også tas hensyn til at deler av fondsmidlene er knyttet til bestemte formål. Dette viser at det er 

nødvendig å styrke likviditeten i årene fremover. 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 4 årene: 

 

  2010 2011 2012 2013 

Egenkapitalprosent                 19,5                 13,9                 16,7                 15,7  

 
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 blitt redusert siden 2012, og 

årsaken er  at kommunen har finansiert mesteparten av sine investeringer med bruk av lån.  

 

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

kommunen. 

 

  2010 2011 2012 2013 

Gjeldsgrad 4,1 6,2 5,0 5,4 

 
Nesodden kommune har nå en gjeldsgrad på 5,4. Dette betyr at kommunen har over 5 ganger så stor gjeld som 

egenkapital, og dette er i overkant høyt.   
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Utvikling i kommunens lånegjeld 
 
Det har i 2013 blitt tatt opp nye lån på til sammen 101,3 mill kr. Av dette er 24,4 mill kr startlån og 23,9 mill 

knyttet til VAR-området. Total langsiktig gjeld, eks. pensjonsforpliktelser, pr. 31.12.13 er på litt over 1 milliard 

kr.  

 

 

 

Fra 2012 til 2013 økte langsiktig lånegjeld med 61,5 mill kr. Økningen er differansen mellom nye lån og betalte 

avdrag i drifts- og investeringsregnskapet.  

 

Total gjeld fordeler seg slik pr. 31.12.2013: 

 Egne lån: 610,1 mill kr 

 Lån knyttet til investeringer innenfor VAR-området: 270 mill kr 

 Startlån: 151,5 mill kr 
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Langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) i prosent av driftsinntektene er på 95,2 % ved utgangen av 

2013. Gjennomsnitt for landet uten Oslo er pr. 31.12.13 på 86,6 %. Dersom man skal få låneandelen ned mot et 

sunt nivå på 50 % bør kommunen redusere investeringsnivået, og nye låneopptak bør ikke overstige det 

kommunen totalt betaler i avdrag pr år.  
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5. ORGANISASJONSUTVIKLING OG 

ARBEIDSGIVERPOLITIKK 
 

 

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. Implementering av ny 

administrativ struktur og helhetlig styring har vært hovedfokus i 2013, og tydeliggjøring av lederskap i den nye 

organisasjonen har vært et sentralt element i dette arbeidet. 

 

 

Arbeidsgiverpolitiske føringer  

Ny administrativ struktur for Nesodden kommune ble implementert 01.01.12. De overordnede målene for den 
nye organiseringen var følgende: 
 

 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 

 

Det ble gjennomført en rekke bemanningstilpasninger, både for lederstillinger og konsulent- og 

rådgiverstillinger i stabene, i tillegg til at de nye virksomhetene fikk en ny sammensetning av medarbeidere og 

ny ledelse. I all hovedsak var bemanningsprosessen fullført høsten 2011, og prosessen var forankret i en 

omforent avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene.  

Alle ledere har fått ny arbeidsavtale. Fremdriften var i tråd med planene for videre arbeid med Nye takter som 

ble vedtatt av kommunestyret juni 2011.  

 

Rådmannens ledergruppe består av fire kommunalsjefer og tre stabssjefer, i tillegg til rådmannen.  

Per 31.12.13 har Nesodden kommune 34 virksomheter. Flere av virksomhetene har et ledernivå under 

virksomhetsleder, med ulike stillingstitler: fagsjef, avdelingsleder, undervisningsinspektør, driftsleder mv. 

Stabsområdene har fagsjefer under stabssjefene. Per 31.12.13 er det 47 ledere under virksomhetslederne og 

stabssjefene. 

 

 

Arbeidsgiverpolitiske strategier 

Gjeldende arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune har fire satsingsområder: 

 

 Lederutvikling 

 Lønn, goder og velferd 

 Medarbeiderutvikling  

 Omdømme 
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Lederutvikling 

 

Lederutvikling har vært et prioritert område i året som har gått. Fokus i lederutviklingen for 2013 har vært 

implementering av ny organisasjon. Rådmannen har lagt vekt på gode møtearenaer både for rådmannens 

ledergruppe, virksomhetslederne, og felles samlinger for alle tre ledernivåene. Utvikling av og endring i 

lederrollen som følge av Nye takter har vært et gjennomgående tema i ledersamlinger på alle ledernivå, 

herunder roller, ansvar og myndighet tillagt de ulike ledernivåene.  

 

Helhetlig styring var ett av delprosjektene i Nye takter og arbeidet resulterte i forbedrede styringskort i 

budsjett- og handlingsprogrammet for 2013 for alle virksomhetene og de tre stabsområdene. Målet med 

styringskortene er å tydeliggjøre mål og resultater på kommunens tjenesteområder, bidra til helhetlig styring 

og at målene på virksomhetsnivå gjenspeiler målene i kommuneplanens samfunnsdel.  

 

I ledersamlingene i 2013 var det fokus på kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom kommunens 

tjenesteområder. Sentrale temaer har vært målstyring/budsjettarbeid, arbeid med inkluderende arbeidsliv, 

medarbeiderundersøkelsen, brukerundersøkelsene, og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. I tillegg har lederne 

vært involvert i å gi innspill til hva et lederutviklingsprogram bør inneholde.  

 

Høsten 2013 ble det utlyst konkurranse i Doffin om konsulentbistand til lederutvikling, og i desember ble det 

signert konkrakt med Hartmark Consulting AS (firmaet endret navn til VardeHartmark Consulting AS). Mål og 

ønsket effekt med programmet er økt kunnskap og ferdigheter til å utøve ledelse i tråd med forventninger til 

godt lederskap i Nesodden kommune. Lederutviklingsprogrammet skal bygge på visjon og verdigrunnlag i 

kommuneplanen, kommunens arbeidsgiverstrategi, og behovet for resultatledelse. Programmet skal også bidra 

til å bygge organisasjonskultur.  

 

Lederutviklingsprogrammet vektlegger følgende områder:  

 Lederskap og relasjon 

 Utviklingsledelse, innovasjon og fornyelse 

 Skape felles organisasjonskultur 

 Mål- og resultatrettet ledelse 

 Helsefremmende ledelse 

 Motivasjon og arbeidsglede 

 Økt individuell motivasjon og forpliktelse til å utvikle eget lederskap 

 

Første ledersamling ble gjennomført i januar 2014. I 2014 vil det også bli startet opp en intern mentorordning. 

 

Organisasjonsutviklingsprosjektet er lagt opp etter prinsippet om at organisasjonen skal utvikles med bred 

involvering, både av ledere, medarbeidere og tillitsvalgtapparatet. Videre arbeid med Nye takter i 2014 legges 

opp i tråd med dette prinsippet. 

   

Lønn, goder og velferd 

Satsingsområdet lønn, goder og velferd har resultert i en handlingsplan om «Lokal lønnspolitikk», vedtatt i 2010 

av Partssammensatt utvalg. Handlingsplanen omfatter lokale lønnsforhandlinger og kriterier for fastsetting av 

lønn ved tilsetting. Å beholde og rekruttere medarbeidere er hovedfokus i denne handlingsplanen, og det var i 

2013 særlig fokus på fagområder der det er vanskelig å rekruttere riktig kompetanse.  
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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 den årlige medarbeiderundersøkelsen. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2009 med 

Kommuneforlagets undersøkelsesverktøy Bedrekommune. Denne undersøkelsen er utarbeidet av og for 

kommuner. Fem dimensjoner fra undersøkelsen er med i styringskortet til hver enkelt virksomhet og 

stabsområde. Nedenfor følger resultatene fra undersøkelsen i 2013, inkludert resultatene fra foregående år. 

For 2013 er også snitt Norge tatt med, dette inkluderte 109 kommuner totalt.  

 

 Medarbeiderundersøkelsen  

(svarene er på en skala fra 1 til 6, der 6 er best) 

Dimensjon Snitt 
Nesodden 

2013 

Snitt 
Norge 

2013 

Snitt 
Nesodden 

2012 

Snitt 
Nesodden 

2011  

Snitt 
Nesodden 

2010 

Snitt 
Nesodden 

2009 

Faglig og personlig 
utvikling 

4,4 4,4 4,3  4,3 4,2 4,2 

Samarbeid og trivsel med 
kollegene 

5,0 5,1 5,0  5,0 5,0 5,0 

Stolthet over egen 
arbeidsplass 

4,7 4,8  4,7  4,7 4,6 4,6 

Overordnet ledelse 3,8 4,0 3,8  3,9 3,9 3,7 

Helhetsvurdering 4,5 4,6  4,5  4,5 --- --- 

Svarprosent 82 --- 68 70 75 63 

 

I 2013 var det 920 av 1128 tilsatte som svarte på undersøkelsen, en svarprosent på 82 %. Av resultatene kan 

man lese at Nesodden har uendrede resultater fra 2012 til 2013, med unntak av faglig og personlig utvikling 

som har økt med 0,1 prosentpoeng fra 2012 til 2013.  

 

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. I tråd med dette er det også i 2013 lagt opp til en systematisk 

oppfølging av resultatene på den enkelte arbeidsplass hvor alle skal utarbeide en oppfølgingsplan med tre 

forbedringsområder og tre bevaringsområder, inkludert mål og tiltak. Medvirkning fra den enkelte 

medarbeider var et satsingsområde i 2013. Og det har vært et mål å øke svarprosenten samtidig som det legges 

stor vekt på oppfølgingsarbeidet på den enkelte arbeidsplass. Ettersom svarprosenten har gått opp fra 68 % til 

82 % er det en indikator på at den enkelte ansatte har en god forståelse av viktigheten av å bidra aktivt til å 

skape et godt arbeidsmiljø. Det er et mål for 2014 å videreutvikle arbeidet med medarbeiderundersøkelsen, for 

å sikre at det skal være et godt verktøy for utvikling av organisasjonen og arbeidsmiljøet på den enkelte 

arbeidsplass.  

 

Det legges stor vekt på kompetanseutvikling. Ansvaret for kompetanseplan og kompetanseutviklingstiltak ligger 

til den enkelte virksomhet og stabsområde. I tillegg tilbyr stabene opplæring innenfor sine fagområder. I 2013 

var fokusområdene for stabenes opplæring fagsystemene Websak og Agresso, økonomistyring, oppfølging av 

sykemeldte/IA-arbeid, opplæring innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, kvalitetssystemet og 

tilsettingsprosesser. I november 2012 og november 2013 ble det gjennomført lovpålagt 40 timers HMS-

opplæring for alle verneombud, varaverneombud og medlemmer og varamedlemmer av arbeidsmiljøutvalget 

(AMU).  
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I tillegg tildeles stipend etter vedtatte retningslinjer. Søknader om stipend avgjøres av Arbeidsutvalget til 

Arbeidsmiljøutvalget. I 2013 var det 7 stipendmottakere og utbetalingene var i størrelsesorden 50 900 kroner. 

 

Omdømme 

Innbyggermedvirkning og brukerdialog er sentralt i kommunens arbeid med omdømme. Etter innflytting i 

Tangenten i mars 2012 har mange ledere hatt åpen dag i Infosenteret der alle innbyggerne har hatt anledning 

til å stille spørsmål til blant annet ordfører, rådmann og virksomhetsleder for Plan, bygg og geodata. Dette vil 

bli videreført i 2014. 

 

Å følge lover og regler, 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. 

 

Å være en god arbeidsgiver er også et viktig element i forståelsen av omdømme. I medarbeiderundersøkelsen 

måles blant annet tilfredshet med «stolthet over egen arbeidsplass» og «overordnet ledelse». Dette er viktige 

dimensjoner ved et godt omdømme, og er en del av styringskortet til hver enkelt virksomhet og stabsområde. 

Det legges stor vekt på systematisk arbeid med et godt arbeidsmiljø i Nesodden kommune. Et godt arbeidsmiljø 

er et viktig grunnlag for gode tjenester. 

 

 

Etikk 
 
Å følge lover og regler, herunder kommunens etiske retningslinjer, er grunnleggende i all praksis for 
kommunens ansatte; både i møte med brukerne og når det gjelder forvaltning av kommunens ressurser.  
 
I medarbeiderundersøkelsen er etikk et spørsmål som blir berørt både når det gjelder nærmeste leder og 
overordnet ledelse. På spørsmålet om «nærmeste leder tar spørsmål om etikk på arbeidsplassen alvorlig» er 
gjennomsnittlig score for hele kommunen 4,9. På spørsmålet om «overordnet ledelse tar spørsmål om etikk i 
kommuneorganisasjonen alvorlig» er gjennomsnittlig score for hele kommunen 3,9. 
 
Etikk er også et grunnleggende fokus i alt arbeid knyttet til HMS-ansvar, opplæring og videreutvikling av HMS-

håndbok for kommunen og den enkelte arbeidsplass.  

 

Nærværsarbeid, bedriftshelsetjeneste og IA-avtalen 

Nærvær og oppfølging av sykefravær 

Nærværet i Nesodden kommune var totalt 92,38 % i 2013, noe som er en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra 

2012. Langtidsfraværet i 2013 var på 5,27 % noe som er en oppgang på 0,5 prosentpoeng. 

 

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. I 2013 har det vært et satsingsområde å videreutvikle HMS-

håndboken til Nesodden kommune i kvalitetssystemet.  
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Bedriftshelsetjeneste 

Felles Bedriftshelsetjeneste for Nesodden kommune og Sunnaas sykehus HF startet opp 01.01.12. 

Bedriftshelsetjenesten (BHT) er organisert som et prosjekt med en varighet på inntil tre år. I løpet av denne 

perioden skal det vurderes hva som skal være en permanent modell for bedriftshelsetjeneste for Nesodden 

kommune. 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 

 

I 2013 har BHT vært en sentral pådriver i utviklingsarbeidet med HMS-håndboken for Nesodden kommune. BHT 

har også deltatt i dialogmøter i forbindelse med oppfølging av sykemeldte, i tillegg til at de ved forespørsel har 

bistått ledere, medarbeidere og tillitsvalgte i arbeidet med nærvær og arbeidsmiljø. Som nevnt over ble det i 

november 2012 og november 2013 gjennomført lovpålagt 40 timers HMS-opplæring for alle verneombud, 

varaverneombud og medlemmer og varamedlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU). I januar og februar ble det 

gjennomført 2-dagers HMS-kurs for alle ledere. BTH var en sentral bidragsyter i disse kursene. BHT møter fast i 

kommunens Arbeidsmiljøutvalg. 

 

IA-avtalen tiltak 

Dagens IA-avtale gjelder for perioden 2011-2013. Avtalen har følgende mål: 

 

 Økt nærvær 

 Tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne 

 Økt gjennomsnittlig avgangsalder 

 

IA-handlingsplan for Nesodden kommune ble vedtatt av Partssammensatt utvalg i mars 2011. Denne 

inneholder mål, resultatmål og aktivitetsmål innenfor de tre delmålene i IA-avtalen. I 2013 ble det i forbindelse 

med HMS-kurs for ledere igangsatt arbeid i den enkelte virksomhet med å utarbeide lokale IA-aktivitetsplaner, 

som skulle bygge på IA-handlingsplan for Nesodden kommune. Det ble i 2013 lagt vekt på å utforme planer 

med bred involvering av medarbeidere og vernetjeneste.  

 

Opplæring, igangsettelse av planarbeid, og bistand fra Bedriftshelsetjenesten har vært sentrale fokusområder i 

2013. Dette arbeidet vil bli videreført i 2014. 

 

Antall sysselsatte i Nesodden kommune og likestilling  

Nedenfor følger tabell over antall sysselsatte i organisasjonen i 2012 og 2013. Tabellen viser konserntall som 

betyr at kommunens eierandeler i interkommunale selskaper er inkludert. Deltidsansatte er omregnet til 

heltidsekvivalenter. 

 

SYSSELSATTE     
 

NØKKELTALL Kostrapublisering 17.03.14 2012 2013 

Antall årsverk i kommunen  1 027 1 064 

Folkemengden i alt per 31/12 17 998 18 288 
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Andel og antall mannlige og kvinnelige ansatte i kommunen fordeler seg slik i 2013: 

  

Fordeling av kvinner og menn i lederstillinger Nesodden kommune 2013 
(Tall i parantes er for 2012) 

 
Kvinner 
antall 

Kvinner 
prosent 

Menn 
antall 

Menn 
prosent 

Total 
antall 

Rådmannens ledergruppe 4 (4) 50 % (50) 4 (4) 50 % (50) 8 (8) 

Virksomhetsledere* 23 (25) 72 % (74) 9 (9) 28 % (26) 
32 

(34) 

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

34 (32) 72 % (68) 13 (15) 28 % (32) 
47 

(47) 

Ansatte totalt (årsverk) 796 (786) 77 % (77) 
242 

(235) 
23 % (23) 

1038 
(1021) 

*To av virksomhetslederne har for tiden lederansvar for to virksomheter hver, det gjelder en kvinne og en 
mann.   
 

Tabellen avviker fra KOSTRApubliseringen ovenfor, da uttrekks-tidspunktene er forskjellige. 

KOSTRApubliseringen bygger på tall i november 2013, mens tabellen ovenfor refererer seg til 31.12.13. 

 

Prosentfordelingen av menn og kvinner er marginalt endret fra 2012 til 2013 når det gjelder ledere, og 

uforandret når det gjelder totalt antall ansatte i kommunen.  

 

 

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 2013 hadde høy oppslutning 

og gode resultater.  

 

I 2013 gjennomførte Nesodden kommune 15 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, 

interne tjenester og kommunikasjon, juridisk bistand, innkjøp, vaktmestertjenester, eiendom og renhold. 

 

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. 

 
 
Rådmannens 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, men kompleksiteten i tjenestetilbudene 
og kravene til dokumentasjon av internkontrolltiltak er økende, noe som øker behovet for helhetlige og 
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systematiske internkontrollprosesser. 
 

Etablerte internkontrolltiltak 

 
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 og støtteprosesser. 
 
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 

 Revisjon av prosedyrer og arbeidsprosesser 

 Behandling av avviks- og forbedringsmeldinger 
 

 

Planlagte internkontrolltiltak i 2014 

 
Det skal i igangsettes system for kvalitetsutviklingsprosesser, med etablering av kvalitetsutvalg for å sikre 
struktur, systematikk og helhet. Utvalgene skal sikre tverrsektorielt forbedringsarbeid. En del av dette vil være 
implementering av systematikk for risiko- og sårbarhetsanalyser innenfor ulike nivåer og tjenesteområder. 
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Helhetlig styring og utvikling 

Etterlevelse av lover og 
regler 

Risikovurdering Sektorovergripende 

Godt omdømme og 
legitimitet 

Formalisering Tjenestespesifikk 

Kontrollaktiviteter Støtteprosesser 

Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen 

 
Utviklingen fra 2013 til 2014 vil ikke først og fremst være en økt systematisering og mer helhetlig tilnærming til 
internkontroll og forbedringsarbeid, for å sikre god oversikt og kontroll. Hensikten er å sikre avdekking av 
behov for nye kontrolltiltak og kvalitetsutviklingsbehov. 
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6. BÆREKRAFTIG UTVIKLING 
 

 

 

Befolkning og boliger 

Befolkningsutvikling 

Nesodden kommune hadde 18 288 innbyggere ved utgangen av 2013. Nesodden er en kommune i vekst med 
en gjennomsnittlig økning på 1,26 % 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 

2005 16 231 310 1,91 % 

2006 16 541 250 1,51 % 

2007 16 791 77 0,46 % 

2008 16 868 261 1,55 % 

2009 17 129 219 1,28 % 

2010 17 348 167 0,96 % 

2011 17 515 284 1,62 % 

2012 17 809 189 1,06 % 

2013 17 998 290 1,6 % 

2014 18 288   

 

Boligbygging 

Kommuneplanens samfunnsdel legger til grunn en boligbygging på 100 boliger pr år. Boligbyggingen i 
Nesodden varierer en del fra år til år, men gjennomsnittet ligger under 100 boliger pr år. Befolkningsveksten 
skyldes hovedsakelig tilflytting, og er derfor styrt av boligbyggingen. 
 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antall boliger 6 357 6 522 6 631 6 651 6 724 6 779 7 197 7 251 7 362** 

Tilvekst 165 109 20 73 55 418* 54 75**  

*)Fritidsbygninger (hytter, sommerhus o.l.) skal ikke registreres med bolig. Dette blir likevel gjort i enkelte tilfeller. Disse 
boligene er fra 2012 inkludert i statistikken dersom det er registrert bosatte på boligadressen i Det sentrale 
folkeregisteret. **) Estimert pr jan 2014 

 

Av alle boliger i Nesodden er 63 % eneboliger, 30 % rekkehus, kjedehus, tomannsbolig og andre småhus, 6 % 
boligblokk og 1 % andre bygningstyper. 
 
 

Overordnet felles utviklingsarbeid for grunnskolen 

Skoleeiermeldingen 2013 ble ferdigstilt i august og politisk vedtatt.  
 
Høsten 2013 ble Nesodden kommune FEIDE- godkjent. Dette har krevd opprydding i kommunens digitale, 
administrative systemer, samt etablering av nye rutiner. Elever og lærere har en enklere digital hverdag fordi 
det er mer integrasjon mellom datasystemene. Brukerstyringen er lagt ut på skolene, og det er blitt enklere å 
administrere systemene. 
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Nesodden gjennomførte skolering av alle interne og eksterne sensorer i lokalt gitt eksamen våren 2013 i Follo. 
Skoleringen omfattet 8 halve kursdager og over 200 lærere. 
 
Intensivopplæringen i grunnleggende ferdigheter på 10. trinn, «Ny Giv», ble utvidet til en lengre periode og 
fortsatte høsten 2013. Av om lag 200 elever på 10. trinn er 20 elever valgt ut etter ulike prestasjons- og 
motivasjonskriterier. I år har kommunen ikke søkt om fritak fra opplæringsloven § 8-2 da det er presisert fra 
departementet at denne organiseringen er innenfor handlingsrommet. 
 
I forbindelse med Ny Giv ble det arrangert sommerskole for noen av Ny Giv-elevene som hadde søkt seg til 
ulike yrkesfag. Målet var å hindre frafall i videregående skole for elever som skal begynne på videregående 
skole høsten 2013. Målgruppen omfattet både Ny GIV-elever og IKO-elever(Identifisering, Kartlegging og 
Oppfølging) i overgangen ungdomsskole-videregående. I første omgang var dette elever som søkte yrkesrettet 
utdanning innenfor bygg, anlegg og mekaniske fag. I Ny Giv-prosjektet har Nesoddens ungdomsskolerektorer 
samarbeid med rektor ved Nesodden videregående skole.  
 
Nesodden er i pulje 1 i den nasjonale satsningen «Ungdomstrinn i utvikling». Arbeidet ble startet opp høsten 
2013. Klasseledelse er et av hovedfokusområdene. De tre ungdomsskolene i Nesodden har alle «klasseledelse» 
som et fokus i utviklingsarbeidet. Innenfor området «klasseledelse» har de litt ulike fokus, men det innbefatter 
i ulik grad:  

 vurdering for læring, som inkluderer læringsfremmende underveisvurdering og utvikling av 
tilbakemeldingskultur, og  

 læringsmiljø, som inkluderer det å utvikle gode strukturer for relasjonsarbeidet i alle ledd, god 
kommunikasjon og gode regler for orden og atferd  
 

11. mars arrangerte Nesodden kommune felles planleggingsdag med temaet Bedre læringsmiljø. I tillegg 
arrangeres det diverse kurs og nettverk i/for kulturkontakter og læringsplattformen ITL (It’s learning). Skolene 
får også veiledet støtte i sitt lokale utviklingsarbeid innen bl.a. vurdering for læring, bedre læringsmiljø, samt 
annen skoleutvikling. 
 
 

Overordnet felles utviklingsarbeid for barnehagene 

 
Barnehageplanen for Nesodden kommune 2012-2016 ble rullert høsten 2013 og vedtatt av politikerne i 
oktober 2013. Tiltak i planen knyttet til kvalitetsheving i barnehagene og som er gjennomført i 2013 er: 
 
• To dagers visjonsseminar med James Nottingham for barnehagestyrerne i kommunale og private 

barnehager i mars 2013. Visjon for kommunale barnehager er utarbeidet. 
• Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Høgskolen i Oslo og Akershus. Avtalen knytter seg til 

arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning i perioden 2013 - 2017. Syv ansatte i kommunale 
barnehager startet på denne utdanningen høsten 2013.  

• Oppstartsseminar for barnehagestyrere/eiere i samarbeid med Høgskolen i Oslo knyttet til veiledning 
av nyutdannede førskolelærere. Utkast til plan for veiledning av nyutdannede førskolelærere er 
utarbeidet, men ikke ferdigstilt.  

• Fagdag for alle barnehageansatte gjennomført i november 2013. 
• Styringsgruppe for utvikling av strategi for kompetanseutvikling på barnehageområdet ble etablert i 

november 2013 
 
Andre tiltak som har vært gjennomført på barnehageområdet i 2013 er: 
 
• Ferdigstillelse og gjennomføring av prosjekt barnehageopptak i perioden 15.2 – 1.6.2013.  
• Vedtekter for kommunale barnehager ble endret med virkning fra 1. august 2013. Søsken av barn som 

har plass i kommunale barnehager gis nå prioritet ved opptak til barnehageplass i kommunale 
barnehager. 

• Arbeidet med etablering av nye barnehageplasser i sone 1 og 5 (med igangsettelse 1.8.2014) ble 
påbegynt i november 2013. 
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Overordnet felles utviklingsarbeid for Helse og omsorg - Levekår og folkehelse 

Samhandlingsreformen trådte i kraft 1.januar 2012. Nytt lovverk og økonomiske virkemidler stiller andre og nye 

krav til tjenesteyting i kommunen og i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Kommunen skal blant annet 

satse mer på forebygging, helsefremmende tiltak og rehabilitering. Etablering av Frisklivssentral og 

Frisklivskoordinator har vært noen tiltak for å imøtekomme dette. Aktivitet og tiltak som tilbys i regi av 

Frisklivssentralen er økende. Mye tyder på at denne satsingen er vellykket. 

 

Kommunen erfarer endringer i forhold til å ta i mot utskrivningsklare pasienter. Både hjemmetjenesten og 

sykehjemmet erfarer at flere og sykere pasienter utskrives tidligere i behandlingsforløpet. Til tider ser 

kommunen seg nødt til å la pasienter som er utskrevet bli liggende i helseforetakene, noe som gir økte 

kostnader. Det til tross for at kommunen har økt kapasitet ved å ta i bruk 16 av 32 senger i nytt tilbygg ved 

sykehjemmet. Ofte er dette ikke tilstrekkelig, og kommunen ser seg nødt til å kjøpe plass i andre kommuner. 

Helse og omsorgsplanen 2011-2020 beskriver at mangel på omsorgsboliger fører til unødig press på 

sykehjemmet. Med dette menes at flere av pasientgruppene kunne hatt et faglig forsvarlig og bedre tilbud i 

omsorgsboliger. 

 

Ansettelse av demenskoordinator og opprettelse av dagavdeling for pasienter med kognitiv svikt har bedret 

tilbudet til denne gruppen. I demensplan 2015 er dette tilbud som er beskrevet som viktige satsningsområder 

for å imøtekomme økende antall pasienter i denne gruppen. 

 

Samhandlingsreformen har ført til økte krav til kompetanse i forhold til pasientenes behov og behandling før, 

etter og/eller i stedet for sykehusinnleggelser. Nesodden kommune, ved hjemmetjenesten, deltar i et felles 

Follo-prosjekt om Helhetlige pasientforløp i hjemmet (HPH). Prosjektet skal sikre kvalitet og effektivitet i 

behandlingsforløp uavhengig av hvilket nivå i helsetjenesten pasienten befinner seg. Nesoddtunet har nå en hel 

avdeling for å ta i mot pasienter til korttids-/rehabiliteringsopphold. Det har vært en økning av pasienter 

utskrevet fra helseforetak til korttidsopphold på sykehjemmet. 

 

I august 2013 startet Helse- og omsorg elektronisk samhandling (utveksling av PLO-meldinger) med Ahus via 

Norsk Helsenett. Det har vært krevende planlegging og oppstart av elektronisk samhandling. Erfaringer så langt 

er at det å drifte og overvåke den elektroniske samhandlingen er langt mer ressurskrevende enn forutsett.  

Forut for elektronisk samhandling med Ahus, er samhandling mellom fastleger i kommunen og 

hjemmetjenestene implementert. 

 

Kommunen startet i 2013 arbeidet med å utvikle en folkehelseplan. Det å få inn prinsippet om ”helse i alt vi 

gjør” i alle planar og tiltak er langsiktig og tidkrevende arbeid. Det er startet et systematisk arbeid med å 

forankre, kartlegge og planlegge. Det er utfordrende å sikre at alle er med på tanken om at det er helse i alt vi 

gjør. Planen er tenkt ferdig ved årsskiftet 2014/2015. 

 

Viktige satsinger siste år innen helse- og omsorg er: 

• Avklaring øyeblikkelig hjelp døgn og legevakt 

• Elektronisk samhandling med Ahus (utveksling av PLO-meldinger) 

• Helhetlig pasientforløp i hjemmetjenesten (HPH) 

• Planlegging og bygging av dag/aktivitetssenter og boliger i Skoklefallåsen 

• Plan for folkehelse 

• Møteplasser for eldre 

• Prosjektet i regi av kommuneoverlegen: tilbud om helsestasjon for gutter 
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Planlagte satsinger neste år: 

• Aktiv omsorg 

• Helhetlig rehabilitering 

• Velferdsteknologi 

 

Friluftsliv 

Kystkulturstien 
 
Gjennom tilskudd fra Akershus fylkeskommune har Nesodden kommune pr. d.d. kr. 280.000,- til disposisjon til 
opparbeiding av Kystkulturstien mellom Nesoddtangen brygge og Blylaget på Nesoddens østside. For 2014 vil 
disse pengene bli benyttet til oppgradering av skilt og utarbeiding/oppsetting av informasjonstavler. Videre vil 
det bli brukt et betydelig beløp i sammenheng med fysisk oppgradering av selve stien i Hellvikområdet for 
tilrettelegging for bruk av barnevogner/rullestoler. Med hensyn til bruk av rullestoler langs stien, vil selve 
terrenget (til dels bratte veier m.m.) sette visse begrensninger. I praksis vil dette si at eksisterende sti/videre 
opparbeiding av stien ikke vil kunne tilfredsstille kravene til universell utforming (bl.a. stigningsgrad) i det 
henseende at rullestolbrukere må ha med seg medhjelper for å kunne benytte stien. 
En del av midlene vil også bli benyttet til nytt HC-toalett ved Berger brygge. 
 
Langs Kystkulturstien vil det også bli satt opp hvilebenker, søppelstativer der dette kan virke formålstjenlig. 
 
Merking av turløyper 
 
Det er videre søkt Akershus fylkeskommune om penger til oppgradering/ny merking av skilt/informasjonstavler 
langs ski- og turløyper i Nesoddmarka, -samt merking av mindre turløyper i nærheten av tettstedene på 
Nesodden. Denne merkingen vil skje i samarbeid med Frisklivssentralen i kommunen. 
 
 

Biologisk mangfold 

Arbeidet med bevaring av biologisk mangfold omfatter kartlegging og overvåking av naturverdier, skjøtsel der 

det er nødvendig, og bekjempelse av fremmede arter. Av naturverdier som kommunen har ansvar for, er det 

spesielt hule eiker, amfibier og slåttemarker som er viktige. I tillegg kommer mange andre verdifulle 

naturtyper. Naturvernområdene, som har spesielt sjeldne arter, står i en særstilling og blir forvaltet av Statens 

naturoppsyn.  

Noen naturtyper trenger skjøtsel for å bestå. Dette gjelder noen hule eiker, amfibiedammer og slåttemarker. 

Videre er det et stort behov for å bekjempe fremmede, invaderende arter, da de truer det naturlige plante- og 

dyrelivet, og kan føre til at arter dør ut.  

I 2013 har det vært gjort et omfattende arbeid for å systematisere kunnskapen om hva som er kartlagt, hva 

som videre bør kartlegges, hva som trenger skjøtsel, og status for fremmede arter. Kommunen har hatt kontakt 

med sentrale myndigheter, entreprenører, foreninger og privatpersoner for samarbeid om kartlegging, skjøtsel 

og bekjempelse. Kommunens internettsider er oppdatert og utvidet.   

Hule eiker 
 
«Hule eiker» er en såkalt utvalgt naturtype, som det gjelder egne vernebestemmelser for (Naturmangfoldloven 
§§ 53–56). Områdene nord for Fjellstrand–Nesodden kirke regnes for å være godt kartlagt tidligere, mens 
områdene syd for denne linjen er mindre systematisk dekket.  
 
Kartlegging av hule eiker er supplert av studenter fra NMBU på oppdrag av kommunen. Det ble kartlagt 39 
store eiketrær i områdene Lillerudveien/Solbakken og ved Løes. Disse kommer i tillegg til edelløvskoger og 
enkelttrær som er registrert i tidligere kartlegginger av biologisk mangfold i kommunen.  
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Kommunen følger opp hule eiker på kommunal grunn og fristiller dem ved behov. Dette har ikke vært 
nødvendig i 2013.  
 
Storsalamander og andre amfibiearter 

Det ble anlagt ny amfibiedam ved To gård i 2012. Høsten 2013 ble det observert storsalamander i dammen. Det 

er behov for bedre adkomst til dammen, ved at det etableres sti.  

 

Lokaliteter for storsalamander er kartlagt i Nesodden kommune som semesteroppgave for studenter ved 

NMBU.  

 

Bekjempelse av fremmede arter  

Kjente forekomster av fremmede arter i kommunen ble overvåket/besøkt, og nye forekomster er registrert. 

Tiltak for bekjempelse ble iverksatt for mange av artene og lokalitetene, se tabellen under. I tillegg til artene 

nevnt i tabellen, finnes også store forekomster av russekål, kanadagullris, rynkerose og forskjellige arter mispel, 

og mindre forekomster av lupin, kjempeturt, gravmyrt og pepperrot. I tillegg er brunskogsnegl vanlig på 

Nesodden, og det er problemer med mink på Steilene. Statens naturoppsyn bekjemper fremmede arter i 

naturvernområdene.    

 

Tabell over fremmede arter i kommunen. Kjente lokaliteter og iverksatte tiltak i 2013.   

Art Lokaliteter Tiltak 

Kjempebjørnekjeks  Punktsprøyting på bladene 

Parkslirekne I tilbakegang. Små lokaliteter i 
veikanter og områder ved hager; 
noen nye  

Sprøyting 

Brunstorkenebb En stor lokalitet som er delvis på 
kommunal grunn, delvis på privat 

Samarbeid med privat grunneier.  

Russesvalerot Ommen, Liljeveien Ikke gjort noe i 2013 

Kjempespringfrø To gård samt 2 andre steder  

Rødhyll I fremmarsj, særlig på hogstflater Situasjonen følges, tiltak diskuteres 
med fylkesmannen.  

Hvitkinngås Stor bestand på øyene Eggpunktering 

Kanadagås Mindre bestand på øyene Eggpunktering 

 

Miljø 

Det arbeides med flere områdereguleringsplaner som er direkte avledet fra Hovedplan for vann og avløp. 
Hensikten med planene er å rydde opp i private vann- og avløpsanlegg, og gjennom dette arbeidet vil det bli 
sikret rent drikkevann og fastsatte miljømål vil oppnås.  En viktig del av kommunens miljøarbeid skjer gjennom 
arealplanlegging. Størstedelen av Nesodden er i kommuneplanen sonet til LNF-område (landbruks-, natur- og 
friluftsområde).  Gjennom vedtatte reguleringsplaner er det totale arealet regulert til naturvernområder og 
grønnstruktur økt i løpet av 2013. Kommunen forsetter arbeidet med utfasing av oljefyring, direktevirkende el 
og uttesting av elbiler. 
 

Samordnet arealbruk og transport 

Nesodden har en kollektivandel på 38%, noe som er høyest av alle kommunene i Akershus. 
Kollektivtransporten er veletablert og støtter opp under strukturen hvor hovedmengden av boligbebyggelsen 
ligger langs Fylkesveiene. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 16. juni 2011 og legger de grove føringene for 
utbygging i kommunen. Det ble vedtatt 5 reguleringsplaner med mulighet for ny bebyggelse, en reguleringsplan 
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for utvidelse av gravplass og en reguleringsplan for en parsell med gang- og sykkelvei.  En stor del av ny 
bebyggelse blir foretatt gjennom eldre reguleringsplaner. 
 
Det er igangsatt rullering av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel skal rulleres og da med 
hovedfokus på oppfølging av overordnete føringer og bevaring av biologisk mangfold. Det er dermed ikke lagt 
opp til store endringer. Kommunen velger å avvente det pågående plansamarbeidet i Oslo og Akershus, som 
skal resultere i en regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Planen skal, når den er vedtatt, ligge 
til grunn for kommunenes arealplanlegging. Kommunen har i 2013 avgitt uttalelse til drøfting av 
virkemiddelbruk og planform, og valg av hovedprinsipp for utvikling. 
 
 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Norge har vært rammet av flere alvorlige hendelser de siste årene, tilsiktede, ulykker og naturhendelser. Det er 
mye fokus på samfunnets evne til å håndtere svært ulike type hendelser og kravene til kommunenes beredskap 
er skjerpet. Alle hendelser som berører kommunen eller dens befolkning, er kommunens ansvar. Kommunen 
har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet og har beredskapsplikt hjemlet i 
Sivilbeskyttelsesloven av 25.6.2010, med tilhørende forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22.8.2011, samt 
i Plan- og bygningsloven av 27.6.2008.  
 
Kommunens planer for beredskap og krisehåndtering baseres på risiko- og sårbarhetsanalyser, og revideres 
årlig. Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse ble gjennomført i 2013. Overordnet plan for beredskap og 
krisehåndtering har gjennomgått en omfattende revidering for å sikre at planen er brukervennlig og i tråd med 
dagens krav. Underliggende beredskapsplaner bygger på den overordnede. Kommunen har tatt i bruk 
elektronisk verktøy for krisehåndtering, som sikrer god dokumentasjon av aktiviteter under en krise. Det er 
gjennomført en rekke små øvelser gjennom året som har gått.  
 
Erfaringer fra tidligere hendelser har vist at det er svært viktig for utfallet at ulike aktører i krisehåndteringen 
samhandler godt. Det er etablert et tett samarbeid med ulike aktører i og utenfor kommunen. Kommunen har 
kontinuerlig fokus på samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
 

Hendelser i 2013  
 
Juni: Avdekking av forurenset grunn på Langøyene. Oslo kommune er grunneier, men Nesodden har 
helsemyndighet. Oslo kommune håndterer denne saken og har konkludert med at det ikke foreligger akutt 
helsefare. 
 
Desember: MS Innvik havarerte ved kai på Svestad. Hendelsen hadde potensiale til å kunne medføre alvorlig 
forurensing, men skadeomfanget ble begrenset. Dette skyldes i stor grad rask og effektiv innsats fra 
brannvesenet. 
 
 

Regionalt samarbeid 

Som nevnt ovenfor deltar Nesodden kommune i arbeidet med Regional plan for areal og transport. Det pågår 
også arbeid med Regional plan for masseforvaltning og Regional plan for handelsvirksomhet, service og 
senterstruktur, dette vil fortsette i 2014. Kommunen har gitt innspill til Samferdselsplan for Akershus og 
handlingsprogrammet til den og har løpende dialog med Ruter og Statens vegvesen. 
 
Kommunene i Follo samarbeider om tjenester gjennom Follorådet og sørger for; at follokommunene avgir 
samordnete uttalelser, felles utforming av tjenestetilbud på tvers av kommunene og rasjonalisering. Areal og 
samferdselsgruppa og Klima og energi nettverket er eksempler på arbeidsgrupper under Follorådet.  I tillegg er 
det faggrupper for å koordinere kommunenes arbeid som Miljøverngruppa og Geodatasamarbeidet.  
 



 

49 BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

Innen skolesektoren er sensorsamlingene et regionalt samarbeid. Et annet Follonettverk er rådgivende utvalg 
på Follo barne- og ungdomsskoler. Skoleeiernettverket omfatter både fylket og Folloregionen, mens Ny Giv-
samarbeidet er på fylkesnivå. Kulturskolene i Follo har eget nettverk, og kommunen samarbeider på fylkesnivå 
om den kulturelle skolesekken.  
 
På barnehageområdet deltar vi i nettverk Follo som består av alle barnehageadministrasjonene i Follo. I tillegg 
deltar vi i følgende faglige nettverk sammen med Follokommunene, Asker og Bærum (Akershus vest):  

 Nettverk for rekruttering og likeverd, og  

 Nettverk for tiltak for å bedre språkforståelsen for minoritetsspråklige førskolebarn.  
 

Helse- og omsorg er med i Kompetansehjulet i Folloregi, nettverk for kreftkoordinatorer og nettverk for 
demenskoordinatorer. Vi deltar også i et nettverk for frisklivskoordinatorer – Friskliv Follo.  
 
Vi deltar også i IKT-nettverk Follo, og samarbeider her, innen Helse- og omsorg, med Ahus og 
Akerhuskommunene. På beredskapsfeltet deltar vi i et regionalt beredskapsforum, et nettverk for Oslo og 
tilliggende kommuner.  
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7. OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 
 

Rapportskjema til kommunestyret 

 
I løpet av de senere årene har kommunestyret bedt rådmannen om å utrede forskjellige typer saker. Blant 
annet har det i forbindelse med budsjettvedtakene i desember hvert år blitt framlagt verbalforslag som 
rådmannen har fått i oppdrag å følge opp.  
 
I kommunestyremøtet den 10.10.2013 (KST-084/13) foretok kommunestyret en gjennomgang og revidering av 
listen over saker som enda ikke er ferdig utredet. Dette har medført at lista pr i dag inneholder 13 saker som 
enda ikke er framlagt til politisk behandling. 
 
Kommunestyret fattet i denne sammenheng følgende vedtak: 
 

 Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til prioriteringer og endringer på rådmannens 
rapporteringsskjema, med følgende endring: Punkt 27: Rapport om iverksatte tiltak legges fram for 
kommunestyret.  

 Fra framlegging av 2. tertialrapport 2013 legges rapportering og statusbeskrivelse av politiske vedtak 
fra kommunestyret inn i tertialrapportering og årsrapport.  

 
Rådmannen har ajourført lisen ift. antatt behandlingstidspunkt. Enkelte av sakene kan medføre et omfattende 
arbeid, men rådmannen tar sikte på å få gjennomført utredninger i tråd med anførte tidspunkter (punkt 1-13). 
 
I tillegg foreligger 11 (punkt 14 – 24) nye saker som er vedtatt som verbalforslag i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2014. Disse sakene vil bli vurdert løpende. Flere av sakene er oversendt utvalgene til 
videre vurdering og initiativ. 

 

 Sak/tiltak/prosjekt Vedtaks
-organ 

Vedtaks-
dato 

Framdrift/ 
merknader  

Nytt forslag til 
vedtaksdato 

1. Gjennomgang av forholdet mellom SOU, 
kommunestyret og administrasjonen med avklaring 
av roller, arbeidsfordeling og delegasjon, samt 
skolens rådsorganer SU og FAU 

Kommune
styret  

17.6.2010 Kommunestyret  
Vår 2013  

2014 

2. Utvikling av innfartsparkering Kommune
styret 

16.12.2010 Egen sak Våren 2014 

3.  «Kommunestyret ber rådmannen i løpet av 2012 
legge fram en sak om opprettelse av et døgnåpent 
akuttilbud på Nesoddtunet, i tråd med 
forventningene i samhandlings-reformen. Saken skal 
gi en vurdering av hvordan et utvidet lokalt 
legevakttilbud med tilstrekkelig faglig kvalitet og 
bredt tilbud kan tilknyttes dette, og eventuelt 
knyttes opp mot legevakttilbudet ved Ski sjukehus 
mht slikt som røntgen og lignende.» 

Kommune
styret – 
Interpellas
jon 

1.9.2011 Behandlet 
17.10.2012 
Sak om 
lokalisering av 
ø-hjelp/døgn. 
Rådmannen 
kommer tilbake 
med videre 
utredning våren 
2013. Saken er 
forsinket i 
Follorådet. 
Årsak er 
usikkerhet om 
framtidig bruk 
av Ski sykehus.  

Kommunestyret 
15.5.2014 
 
Behandles 
sammen med sak 
om 
interkommunalt 
samarbeid 
øyeblikkelig 
hjelp/døgn. 

4. Merking av kulturminner 
Nesodden har en betydelig kunstnerisk kulturarv, 
men denne er verken skikkelig identifisert eller 
merket.  

Kommune
styret 

15.12.2011  Rullering av 
Kulturplanen 
2014 
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5. Helhetlig skoledag 
Skole- og oppvekstutvalget bes se på mulighetene 
for å legge erfaringene fra Nesoddtangen skole/SFOs 
samarbeid om SFO/leksehjelp/ kulturskole til grunn 
for å utvikle forsøk med helhetlig skoledag på flere 
skoler. Mulighetene for eksterne prosjekt-midler 
undersøkes.  

Kommune
styret 

15.12.2011 Skole/oppvekst 
Kommunestyret  
Våren 2013  

2014 

6. Vedlikehold 
Rådmannen bes i forbindelse med arbeidet med 
budsjett for 2013 og handlingsplan/ 
økonomiplan for 2014 – 2016 å vurdere en økning på 
5 mill. på posten til vedlikehold av kommunale 
bygninger.  

Kommune
styret 

15.12.2011  2014 

7. Interpellasjon fra AP 
Livssynsnøytrale seremonirom – oppfølging av 
vedtak  

Kommune
styret 

26.4.2012  Rullering 
Kulturplan  
2014 

8. Reglement for utleie Kommune
styret 

 Alle bygninger 
skal 
gjennomgås 

Høst 2014  

9. Framtidig bruk av Samfunnshuset/lokaler 
Introsenteret 

Kommune
styret 

21.6.2012  Behandles i same 
møte som 
skolebruksplan. 
Egen sak 

10. Kulturplanarbeidet 
I forbindelse med kulturplanarbeidet skal det 
etableres en oversikt over mangfoldet av kultur-
arenaer for kultur-produksjon og kultur-formidling 
på Nesodden, både private og offentlige. Det skal gis 
en over-sikt over kostnader for aktuelle opp-
graderinger av disse, som grunnlag for en vurdering 
av behovet for investeringer på kulturfeltet. 
Planlegging av nytt kulturhus og kirke skal ses i 
sammenheng med dette.  

Kommune
styret 

13.12.2012  Rullering av 
Kulturplanen  
Kommunestyret 
2014 

11. Næringsutvikling 
I pkt 3.3.3 (Strategisk næringsplan) fremgår bl.a. at 
behovet og mulighetene for en kobling mellom 
UMB/ Campus Ås og Nesodden skal utredes i løpet 
av 2011. UMB/Campus Ås har i den senere tid satset 
mer på utadvendt virksomhet, bl.a. i tilknytning til 
næringsliv. Det foreslås at det legges opp til et 
møte/mini-seminar mellom UMB/Campus Ås og 
Nesodden i løpet av våren 2013.  

Kommune
styret 

  Arrangere et 
seminar  
2014  

12. Frivilligheten 
Nesodden kommune utarbeider en plan for bruk og 
involvering av frivillige i kommunens aktiviteter. 
Arbeidet organiseres i tråd med avtalen mellom 
Frivillighet Norge og KS.  

Kommune
styret 

13.12.2012  Oppstart vår 2014  

13. Barnehageplan Kommune
styret  

31.10.2013 K.sak 092/13 
Pkt 2-8 i 
vedtaket følges 
opp 

2014 

 
Verbalforslag vedtatt i forbindelse med behandling av budsjett for 2014: 
 

14. Driftsoppgaver Berger 
Det innledes forhandlinger med Nesodden IF i den 
hensikt at NIF kan overta flere driftsoppgaver for 
idrettsanlegget på Berger, herunder 
løypeprepareringen. 

Kommune
styret 

12.12.2013   

15. Kunstgress Berger grusbane  
Rådmannen bes i samarbeid med NIF utarbeide en 
plan for legging av kunstgresset på Berger grusbane 
med tilhørende kostnadsoverslag. Planen og 

Kommune
styret  

12.12.2013   
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kostnadsoverslaget vurderes i forbindelse med neste 
budsjettbehandling. 

16. Handicaptoalett ved Skoklefald kirke 

Rådmannen bes i samarbeid med Kirkelig Fellesråd 

utarbeide en plan for bygging av et handicaptoalett 

ved Skoklefald kirke med kostnadsoverslag. Planen 

og kostnadsoverslaget vurderes i forbindelse med 

neste budsjettbehandling. 

Kommune
styret  

12.12.2013   

17. Billettautomat Lysaker 
Nesodden kommune tar kontakt med Ruter for 
enten å få på plass en billettautomat på Lysaker 
brygge, eller at de som går om bord i båten på 
Lysaker slipper å betale gebyret på kr. 20 for å løse 
billett om bord. 

Kommune
styret 

12.12.2013   

18. Gebyrreglement - klageadgang 
Kommunestyret ber administrasjonen tydeliggjøre 
og utdype pkt 1.4 i gebyrreglementet i forhold til 
klageadgang.  
Saken behandles først i TMP-utvalget. 

Kommune
styret 

12.12.2013   

19. Halvtimesruter lørdag 
Nesodden kommunestyre ber Ruter vurdere 30 min 
kollektivreiser (båt og buss) på lørdager fra kl. 09.00-
18.00. Denne henvendelsen gjøres av ordfører. 

Kommune
styret 

12.12.2013   

20. Helsesøsterstilling 
50 % av den nye helsesøsterstillingen brukes til 
psykisk helsearbeid på barn og ungdom, tilknyttet 
helsestasjonene. 

Kommune
styret 

12.12.2013   

 
Verbalforslag som oversendes:  
 

21. Helsesøstertjeneste 
Rådmannen bes legge fram en redegjørelse for 
hvordan ressursene i helsesøstertjenesten benyttes.  

Kommune
styret  

12.12.2013 Forslaget 
oversendt 
skole- og 
oppvekstutvalg
et  

 

22. Sosialhjelp 
Kommunen instruerer NAV om å innføre oppmøte 
plikt og arbeidsplikt for sosialhjelpsmottageren med 
arbeidsevne eller restarbeidsevne og stille disse til 
rådighet for kommunen eller andre som kan gi 
fornuftig sysselsetting. 
Fremskrittspartiet mener at det må innføres en klar 
plikt til å møte opp i normal arbeidstid og stille sin 
arbeidskraft eller restarbeidskraft til disposisjon for 
kommunen som gjenytelse for mottatt sosialhjelp 
dersom man ikke er i et godkjent 
kvalifiseringsprogram. 
Et krav om oppmøte plikt og deltagelse i forefallende 
arbeidsoppgaver vil både gi sosialhjelpsmottagere 
deltagelse i et sosialt fellesskap samt også være en 
viss arbeidstrening som vil kunne kvalifisere for 
ordinært arbeid. 
Fremskrittspartiet foreslår derfor at det ved tildeling 
av sosialstønad skal det som hovedregel settes vilkår 
om arbeidsrettet aktivitet, 
For eksempel deltagelse i kvalifiseringsprogram, 
oppmøte ved aktivitetssentre og deltagelse på kurs i 
jobbsøking. 
Hvis det ikke settes vilkår om arbeidsrettet aktivitet i 
vedtaket, skal det gis en begrunnelse om hvorfor det 
ikke er mulig for sosialhjelpsmottageren å delta på 

Kommune
styret  

12.12.2013  Forslaget 
oversendt 
helse- og 
omsorgs-
utvalget  
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arbeidsrettede aktiviteter. 
Den nåværende praktiseringen av sosialhjelp er 
imidlertid lagt opp slik at det i altfor liten grad settes 
vilkår for utbetaling av sosialhjelp. 

23. Tilbud for ungdom 
Det settes i gang tiltak for å gjøre ungdommen 
trygge på å bruke de tilbudene som finnes, dvs. 
utekontakter og helsesøster har taushetsplikt, bruke 
helsesøster til andre helsestasjoner ved andre skoler. 
 

Kommune
styret  

12.12.2013 Forslaget 
oversendt 
skole- og 
oppvekstutvalg
et  

 

24. Prosjekt "konfliktdempende kommunikasjon" i regi 
av Ungdom og Fritid prioriteres. 

Kommune
styret  

12.12.2013 Forslaget 
oversendt 
skole- og 
oppvekstutvalg
et  
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8. RESULTATVURDERING AV 

VIRKSOMHETENE/STABSOMRÅDENE 
 

Økonomisk oversikt totalt på områder 

 

Område Regnskap i kr 
Revidert 
budsjett 

Avvik i kr 

Fellesposter -751 142 563  -738 004 738  -13 137 825  

Stabsområdet 72 749 227  74 494 200  -1 744 973  

Kommunale barnehager (9 virksomheter) 63 976 796  66 644 000  -2 667 204  

Private barnehager 67 476 688  65 965 000  1 511 688  

Grunnskoler, inkl. uteskolen og kulturskolen  
(10 virksomheter) 174 174 357  173 233 000  941 357  

Barn, unge og familie 35 950 850  35 582 400  368 450  

NAV 28 003 415  26 309 100  1 694 315  

Sykehjem 75 290 163  70 762 000  4 528 163  

Hjemmetjenester 65 411 580  59 912 000  5 499 580  

Boliger med bistand 42 787 581  37 401 400  5 386 181  

Forebyggende behandlende tjenester voksne 39 427 530  39 133 000  294 530  

Opplæring, dagtilbud, tilr.lagt aktivitet 6 437 022  6 527 000  -89 978  

Kultur, næring og fritid (4 virksomheter) 17 290 303  17 453 100  -162 797  

Samferdsel og parkering 5 774 013  6 007 500  -233 487  

Vann, avløp, slam, renovasjon og feiing -12 385 086  -11 561 400  -823 686  

Eiendom 33 857 720  33 741 338  116 382  

Overføring til Søndre Follo Brannvesen 9 263 000  9 263 000  0  

Teknisk service 22 694 357  23 403 600  -709 243  

Plan, bygg og geodata 2 963 049  3 734 500  -771 451  
 

Oversikten viser til dels store underskudd innenfor hovedsakelig sykehjemmet, hjemmetjenester, boliger med 

bistand og NAV. I tillegg er det merforbruk innenfor tilskudd til private barnehager. Nærmere kommentarer blir 

gitt under hver enkelt virksomhet nedenfor. Fellespostene viser en stor merinntekt, noe som hovedsakelig 

skyldes økt skatt/rammetilskudd samt besparelse på renteutgiftene. 

 

 

Virksomhetenes årsberetning for 2013 
 

 

Bjørnemyr barnehage 

Bjørnemyr barnehage er en 2-avdelings barnehage. En avdeling med 18 barn fra 3-6 år, og en avdeling med 10 

barn (18 plasser) fra 1-4 år. På hver av avdelingene er det en grunnbemanning på en pedagogisk leder og to 

assistenter. Barnehagen har til sammen 6,8 årsverk. 
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Barnehagen ligger med skogen i umiddelbar nærhet. Barnehagen ble første gang tatt i bruk i 1980.  

Fra august 2013 ble barnehagen godkjent for barn fra 1 år. Dette medførte noe ombygging og ominnredning av 

lokalene. 

 

Personalet jobber med LØFT (løsningsfokusert tilnærming): «Det du gir mest oppmerksomhet, får du mest av». 

Personalet har også deltatt på flere kurs om lek, og barnehagen ønsker å fortsette å ha fokus på dette 

framover. 

 

Styringskort 2013 

BJØRNEMYR BARNEHAGE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket 1 % 1 %  

Antall måltider med frukt og grønt hver dag 1 1 1 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne 4,6 4,7 4,5 

Brukermedvirkning 4,6 4,7 4,3 

Trygghet og respektfull behandling 5,2 5,3 4,9 

Tilgjengelighet 5,3 5,3 4,8 

Informasjon 4,6 4,7 4,3 

Godt vennskap med andre barn 5,3 6 5,3 

Fysisk miljø 4,3 4,5 4,3 

Målt kvalitet:      

Antall foreldre- og SU-møter pr år 3 Minst 5 5 

Antall foreldresamtaler pr barn 1 2 2 

Andel med godkjent førskolelærerutd.  100 % 100 % 100 % 

 Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)       

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 5,2 5,4 5,1 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,1 5,5 5,4 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,2 5,3 5,3 

Overordnet ledelse 5,3 5,3 5,1 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,7 5,3 5,1 

Målt kvalitet:      

Antall medarbeidersamtaler pr år 1 2 2 

Nærvær 89,6 % 90,0 % 92,8 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 86,00 % 100 % 100 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 98,9 %  ≤ 100 % 101,7 % 

 
Resultatet av brukerundersøkelsen fra våren 2013 viser litt lavere score enn målene og resultatene fra året før. 
Barnehagen har tatt tak i dette og også vært bevisste på å informere om endringene i driften av barnehagen i 
2013. 
 
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i februar/mars 2013 og resultatene viser stort sett en liten 
fremgang i forhold til forrige undersøkelse. 
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Økonomi 2013 

Bjørnemyr barnehage Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 3 063 057 3 013 000 -50 057 101,66 

 
På grunn av endring av driften (med ombygging til flere småbarn) har det vært overskridelse.  
 
 

Fagerstrand barnehage  

Fagerstrand barnehage er en 6-avdelings barnehage med 3 avdelinger med barn i alderen 3-6 år og 3 

avdelinger med barn i alderen 0-3 år. I 2013 var det 54 barn over 3 år og 32 barn under 3 år. Bemanningen er 

på 22,5 årsverk og består av 9 pedagogiske ledere, 12 assistenter/fagarbeidere, assisterende styrer i 50 % 

stilling og styrer i 100 % stilling. Fagerstrand er et område som pr i dag har noe overkapasitet på 

barnehageplasser. Virksomheten tilpasser driften til barnetallet og pedagogtettheten er derfor redusert 

tilsvarende gruppestørrelsen. 

Visjon: Lek, læring og latter i et inkluderende og trygt miljø 

Satsingsområder 

 For arbeidet med barna: Lek og vennskap 

 For personalet: kommunikasjon, samarbeid og kompetanseutvikling 

 Barnehagen jobber også aktivt med LØFT i arbeidet med barna og i personalsamarbeidet.  

 

Styringskort 2013 

FAGERSTRAND BARNEHAGE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 RESULTAT 2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Delvis  Ja Sorterer papir 

Årlig reduksjon i energiforbruket 1 % 1 %  

Antall måltider med frukt og grønt hver dag 2 2 2 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne 4,5 5,0 4,8 

Brukermedvirkning 4,3 5,0 4,6 

Trygghet og respektfull behandling 4,9 5,1 5,1 

Tilgjengelighet 5,3 5,3 5,4 

Informasjon 4,5 5,0 4,9 

Fysisk miljø 5,3 6,0 4,9 

Godt vennskap med andre barn 4,9 6,0 5,0 

Målt kvalitet:      

Antall foreldre- og SU-møter pr år 3 3 3 

Antall foreldresamtaler pr barn 2 2 2 

Andel med godkjent førskolelærerutdanning  100 % 100 % 95,7 % 

Andel personale med fagarbeiderutdanning 42 % 50 % 40 % 

 Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)       

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 5,2 5,2 5,2 
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FAGERSTRAND BARNEHAGE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 RESULTAT 2013 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4.8 5,0 5,4 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,1 5,2 5,6 

Overordnet ledelse 4,5 4,7 4,6 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,8 5,0 5,4 

Målt kvalitet:      

Antall medarbeidersamtaler pr år 1 2 1 

Nærvær 83,8 % 87,0 % 84,4 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 70 % 75 % 64 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 97,4 %  ≤ 100 % 97,1 % 

 
Fagerstrand barnehage sorterer papp og papir, avventer returordning på glass og metall. Tall for reduksjon i 

energiforbruk er ikke kjent.  

Brukerundersøkelsen viser stort sett forbedrede resultater ift. året før, og det samme gjelder 

medarbeiderundersøkelsen. 

Virksomheten hadde et høyt sykefravær i 2013, noe som skyldes flere langtidssykemeldinger i første halvdel. 

Det jobbes bevisst med å få opp nærværet gjennom oppfølging, tilrettelegging og forebyggende tiltak. 

Fokusområder forebygging av smitte, muskel- og skjelettplager, og at personalet opplever trivsel, læring og 

mestring i arbeidet.  

Det er gjennomført 2 medarbeidersamtaler dette året. De pedagogiske lederne har hatt 2 samtaler med 

assistentene/fagarbeiderne. 

 

Økonomi 2013 

 
Fagerstrand barnehage Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 9 259 444 9 548 000 -288 556 97,1  

 
Etter innføring av innkjøpsstopp i oktober 2013 foretok barnehagen de innsparingene som var mulige og har 
dermed holdt seg godt innenfor budsjettrammen. 
 
 

Fjellveien barnehage 
 
Fjellveien barnehage holder til i lokalene til Fjellstrand skole. Barnehagen har 2 avdelinger med til sammen 27 
barn. Bemanningen er på 6 årsverk pluss en ledelsesressurs på 60 %. 
 
Fjellveien Barnehage har 12 forskjellige språk /nasjonaliteter. Virksomheten har hatt språk som satsingsområde 
i år. Barnehagen har et verdifullt samarbeid med NAV ift. praksisplasser for ungdom og andre.  
 
Samarbeidet med 4 andre barnehager på Fjellstrand om førskolearbeidet er meget verdifullt og synes å ha gitt 
resultater. Barnehagene møtes månedlig i skogen til forberedte matteoppgaver og har 5 besøksdager på skolen 
i mai.  
 
 
 
 
 
 



 

58 RESULTATVURDERING AV VIRKSOMHETENE/STABSOMRÅDENE 

Styringskort 2013 
 

FJELLVEIEN BARNEHAGE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket ikke målt 1 % Ikke målt 

Antall måltider med frukt og grønsakstilbud pr. dag 1 1 2 

Antall turer pr. uke 1 2 2 

Tjenester:      

Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne 4,4 5 Ikke målt 

Brukermedvirkning 3,8 4,8 Ikke målt 

Trygghet og respektfull behandling 4,8 5 Ikke målt 

Tilgjengelighet 5,1 5,2 Ikke målt 

Informasjon 4,1 5,5 Ikke målt 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år 1 5  

Andel med godkjent førskolelærerutdanning 66,7 % 100 % 50 % 

Andel med nyutdannede førskolelærere som får veiledning 50 % 100 % 0 

Andel assistenter med fagarbeiderutdanning 30 % 40 % 40 

Alle barn skal ha en venn ikke målt 100 % Ikke målt 

Antall foreldresamtaler pr. barn  2   2  2 

 Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)     

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 4,4 5,0 4,5 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,3 5,8 5,6 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,6 5,0 4,7 

Overordnet ledelse 3,8 4,5 4,2 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,0 5,0 4,8 

Målt kvalitet:      

Nærvær 91 % 90 % 97,9 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 62 % 70 % 100 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 94,1 % 97,0 % 97,7 

 
I overgangsfasen til en ny ledelsesstruktur har en del brukerundersøkelser ikke blitt gjennomført. Dette vil bli 
gjennomført heretter. Medarbeiderundersøkelsen viser forbedrede resultater ift. året før.  
 

Økonomi 2013 
 

Fjellveien barnehage Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 2 843 322 2 929 000 -85 678 97,07 

 
Fjellveien barnehage har hatt god økonomistyring og holdt seg innenfor budsjettrammen i 2013.  
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Heia barnehage 

Heia barnehage er en 8-avdelings barnehage. I 2013 var det 4 avdelinger med barn i alderen 0-3 år, 3 

avdelinger med barn i alderen 1-6 år, og en avdeling med barn i alderen 3-6 år.  I 2013 var det 82 barn over 3 år 

og 63 barn under 3 år. Bemanningen er fra høsten 2013 på 34 årsverk og består av 16 pedagogiske ledere, 16 

assistenter/fagarbeidere, assisterende styrer i 100 % stilling og virksomhetsleder i 100 % stilling.  

Barnehagens motto: «Lek gir mestring» 

Virksomhetens satsingsområder er: 

 Barnehagens uterom 

 For arbeidet med barna: Lek  

 For personalet: kommunikasjon  

 

Barnehagen jobber også aktivt med LØFT i arbeidet med barna og i personalsamarbeidet.  

 

Styringskort 2013 
 

HEIA BARNEHAGE RESULTAT 2012 MÅL 2013 RESULTAT 2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket Ikke målt 1 %  

Sunt kosthold med frukt og grønt daglig Ikke aktuelt 2 måltid pr. dag Ja 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne Ikke målt 4,5 4,9 

Brukermedvirkning Ikke målt 4,5 4,6 

Trygghet og respektfull behandling Ikke målt 4,5 5,4 

Tilgjengelighet Ikke målt 4,5 5,2 

Informasjon Ikke målt 4,5 4,5 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger/foreldremøter pr år 1 Minst 1 2 

Andel med godkjent førskolelærerutd.  77 % 57 % 59 % 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)       

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling Ikke målt 4,5 4,4 

Samarbeid og trivsel med kollegaer Ikke målt 5 5,1 

Stolthet over egen arbeidsplass Ikke målt 5 4,8 

Overordnet ledelse Ikke målt 4 3,9 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse Ikke målt 4,0  4,6 

Målt kvalitet:      

Nærvær 85 % 90 % 89,77 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen Ikke målt 70 % 73,7 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 98,2 % ≤ 100 % 95,36  
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Når det gjelder brukerundersøkelsen viser resultatene gjennomgående bedre resultater enn målene, noe som 
er bra. Trygghet og respektfull behandling har fått 5,4 av 6. Dette har vært et prioritert område. De gode 
tallene tyder også på at rutiner og logistikk allerede fungerer ganske godt sett fra brukernes perspektiv.  
 
Når det gjelder medarbeiderundersøkelsen varierer resultatene. På helhetsvurdering scorer barnehagen over 
måltallet. På de fleste andre områder er scoren i nærheten av måltallet med små variasjoner pluss eller minus. I 
oppfølgingsarbeidet etter denne undersøkelsen er det brukt et personalmøte på å konkretisere hva som skal til 
for å beholde 3 områder barnehagen scorer bra på og 3 områder som ønskes forbedret. Dette vil bli fulgt opp 
videre på møter i barnehagen.  
 
Barnehagen hadde et noe høyere sykefravær i 2013 enn det som var målet. Dette skyldes flere 
langtidssykemeldinger. Det jobbes bevisst med å få opp nærværet gjennom oppfølging, tilrettelegging og 
forebyggende tiltak. Fokusområder er forebygging av smitte, muskel- og skjelettplager, og at personalet 
opplever trivsel, læring og mestring i arbeidet.  
 
Barnehagen sorterer papp og papir, avventer returordning på glass og metall.  
 

Økonomi 2013 

Heia barnehage Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 15 848 018 16 619 000 -770 982 95,4 

 
Heia barnehage fikk et overskudd på om lag 0,8 mill kr i 2013. Hovedårsaken er en ubesatt støtteressurs i store 
deler av året. I tillegg medførte innkjøpsstoppen på slutten av året at barnehagen foretok de innsparingene 
som var mulige og har dermed holdt seg godt innenfor budsjettrammen.   
 
 

Kongleveien barnehage 

Kongleveien barnehage har en unik beliggenhet sentralt på Tangen, med Nesoddtangen skole, Tangenten og 
skogen som sine nærmeste naboer. Barnehagen er med sine 131 barn og 26,75 årsverk, en av kommunens 
største barnehager. Barnehagen er organisert i avdelinger, men har også mange felles møteplasser på tvers av 
avdelingene.  
 
I 2013 har barnehagen fortsatt med spesielt fokus på tilrettelegging av vennskap, som en del av grunnleggende 
arbeid for trivsel og god folkehelse. I barnehagen er kompetanse på lek viktig for å kunne gå inn i og danne 
vennskapsrelasjoner. Personalet har deltatt på felles fagdag med «lek-guruen» Margaretha Øhman. I alt det 
pedagogiske arbeidet har vi fokus på LØFT(Løsningsfokusert tilnærming) som verktøy. 
 
Videre deltar barnehagen i et hygieneprosjekt, Frisk i barnehagen, som går over to år. Prosjektet er et 
samarbeid mellom hygienesykepleier i Bedriftshelsetjenesten, barnehagens personale og barnehagens 
foreldre. Hensikten med prosjektet er å se på om endringer i rutiner for renhold kan bidra til økt nærvær i 
barnegruppene og i personalgruppa. 
 
Kongleveien barnehage gikk, til glede for både barnehagebarna og besøkende, også i år Lucia-tog i Tangenten.  
 

Styringskort 2013 
 

KONGLEVEIEN BARNEHAGE RESULTAT 2012 MÅL 2013 RESULTAT 2013 
Samfunn:      

Målt kvalitet    

Virksomheten kildesorterer avfall Delvis Ja Delvis 

Årlig reduksjon i energiforbruket Ikke målt 1 % Ikke målt 

Antall måltider med frukt/grønsakstilbud pr. dag 1 1 1 

Tjenester:       
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KONGLEVEIEN BARNEHAGE RESULTAT 2012 MÅL 2013 RESULTAT 2013 
Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne 4,9 5,0 4,7 

Brukermedvirkning 4,7 4,8 4,3 

Trygghet og respektfull behandling 5,4 5,5 5,1 

Tilgjengelighet 5,1 5,2 5,3 

Informasjon 4,3 4,4 4,4 

Godt vennskap med andre barn 5,2 6,0 5,2 

Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,8 4,9 4,5 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år (SU- og foreldremøter) 3 3 6 

Antall samarbeidssamtaler bhg/hjem( pr.barn) 2 2 2 

Andel med godkjent førskolelærerutdanning  78 % 100 % 78 % 

Andel assistenter med fagarbeiderutdanning 43 % 50 % 43 % 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)       

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 4,3 4,8 4,3 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,6 5,0 4,4 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,9 4,6 

Overordnet ledelse 3,9 4,0 3,5 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,2 4,8 3,9 

Målt kvalitet:      

Nærvær 93,5 % 95,0 % 92,4 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 48 % 90 % 90 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 101,7 % ≤ 100 % 97,0 % 

 
Som en del av oppfølgingsarbeidet etter medarbeiderundersøkelsen 2013, har virksomheten hatt spesielt fokus 
på tilrettelegging for et godt psykososialt arbeidsmiljø gjennom kompetanseutvikling på områdene 
kommunikasjon, samarbeid og medarbeiderskap. Tilrettelegging for kompetanseutvikling har hovedsakelig 
foregått i en samlet personalgruppe på plandager og kurs. Innholdet på plandagene og kursene følges opp med 
faglig fokus, felles refleksjon og veiledning på pedagogiske leder/fagarbeider- og assistentmøter. 
 
Barnehagen har lavere nærvær i 2013, sammenliknet med 2012. Dette skyldes en økning i langtidsfraværet. 
Korttidsfraværet har gått ned. 
 

Økonomi 2013 
 
Kongleveien barnehage Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 11 743 251 12 102 000 -358 749 97,0 

 
Mindreforbruket i forhold til budsjettrammen er et resultat av innkjøpsstoppen fra oktober og ut 2013. 
 
 

Munkestien barnehage 

Munkestien barnehage er en 3-avdelings barnehage. Virksomheten har to avdelinger med 18 barn over 3 år per 
avdeling og en avdeling med 9 barn under 3 år. På disse avdelingene er det en grunnbemanning på en 
pedagogisk leder og to assistenter. Antall årsverk er totalt 10. 
 
Barnehagen ligger på Skoklefallsletta med skogen i umiddelbar nærhet. Barnehagen åpnet i 1999. 
 
Satsningsområder: Lek, vennskap og barns medvirkning  
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Styringskort 2013 
 

MUNKESTIEN BARNEHAGE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket Ikke målt 1 % Ikke målt 

Antall måltider med frukt og grønt hver dag 1 1 1 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne 4,8 4,9 4,8 

Brukermedvirkning 4,7 4,8 4,6 

Trygghet og respektfull behandling 5,4 5,5 5,4 

Tilgjengelighet 5,3 5,6 5,4 

Godt vennskap med andre barn 4,7 6 4,8 

Informasjon 4,8 5,2 4,4 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år (SU og foreldremøter) 3 3 til 4 4 

Antall foreldresamtaler per barn 2 2 2 

Andel ped.ledere med godkjent førskolelærerutdanning 75 % 100 % 75 % 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)      

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 4,0 4,5 4,5 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,3 5,5 5,0 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 5,0 5,3 

Overordnet ledelse 3,0 4,0 4,0 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,3 4,5 5,0 

Målt kvalitet:      

Nærvær 91,4 % 94,0 % 93 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 21,0 % 90,0 % 100 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 100,9 % ≤ 100 % 99,4 %  

 
Svarprosenten på medarbeiderundersøkelsen har gått opp betraktelig. Vi har økt på flere punkter  
 
Virksomheten jobber med personalutvikling ved felles kursing ifht. satsningsområder.  
 
Barnehagen jobber med å øke nærværet, gjennom oppfølging, tilrettelegging og forebyggende tiltak og ett tett 
samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Reduksjon i nærvær skyldes økt langtidsfravær. 
 
2 assistenter har påbegynt arbeidsplassbasert barnehagelærerutdannelse.  
 

Økonomi 2013 

 

Munkestien  barnehage Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 4 820 108 4 851 000 -30 892 99,36 

 
Mindreforbruket skyldes måteholdenhet i forhold til drift i forbindelse med innkjøpsstoppen. 
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Oksval barnehage 

Barnehagen ble bygget i 1984. Barnehagen har plass til 45 barn. Barnehagen har 3 avdelinger med 15 barn (tre 
barn under 3 år og 12 barn over 3 år)i alderen 1- 6 år på hver avdeling, aldersblandede grupper.   
 
Barnehagens grunnbemanning er 10 årsverk. Støttepedagog/støtteassistent i 2013: i 1.halvår 1,4 årsverk og 
2.halvår 2,5 årsverk 
 
Barnehagen ligger landlig og rolig til i Tangenområdet, nært til boligområdet Blåbærstien og skogen. 
Utelekeplassen er preget av naturtomt og gir varierte og gode leke muligheter.  
 
Satsnings- og utviklingsområder: 
 
Lek og vennskap er barnehagens hovedfokusområde  
Opplevelse av vennskap og gode lekemuligheter er viktig for barnets utvikling og danner grunnlaget for god 
fysisk og psykisk helse. 
Språk, tekst og kommunikasjon 
Lek med språket og språklig bevissthet gjennom bruk av rim, regler, eventyr og litteratur.  Vi arbeider med 
språkgrupper, konkretiseringsmateriell og forskjellige måter å skape forståelse for både språkets innhold og 
form. 
Kunst kultur og kreativitet 
Forming gjennom arbeid med forskjellig prosesser og teknikker. Glede og utforsking er viktig. Musikk og sang er 
sentralt. Møte med forskjellig musikk og kunst blir vektlagt. 
 

Styringskort 2013 
 

OKSVAL BARNEHAGE RESULTAT 2012 MÅL 2013 RESULTAT 2013 
Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket Ikke målt   1 % 

Frukt og grønt til måltidet 1 pr. dag 1 pr. dag 1 pr. dag 

Tjenester:( Målt på en skala fra 1-6 )       

Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne 5,4 5,5 5,7 

Brukermedvirkning 5,3 5,4 5,5 

Trygghet og respektfull behandling 5,8 5,8 5,9 

Tilgjengelighet 5,6 5,6 5,7 

Informasjon 5,3 5,4 5,6 

Godt vennskap med andre barn  5,6 6 5,8 

Barnehagen som kulturformidler 5,5 5,5 5,8 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år 5 4 4 

Andel førskolelærer med utdanning 100 % 100 % 100 % 

Samarbeidssamtaler med foreldre 1 1 2 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)      

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 5,0 5,3 4,3 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,6 5,6 5,2 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,7 5,7 5,6 

Overordnet ledelse 4,5 5,0 4,3 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 5,3 5,4 5,1 

Målt kvalitet:      
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OKSVAL BARNEHAGE RESULTAT 2012 MÅL 2013 RESULTAT 2013 
Nærvær 93,3 % 94,0 % 95,6 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 83 % 100 % 86 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 98,2 % 100 %  100 % 

 
Brukerundersøkelsen i 2013 har resultert i svært gode resultater med en høy måloppnåelse, noe som er bra. 
Medarbeiderundersøkelsen har også gode resultater, bortsett fra «Faglig og personlig utvikling» som har en 
nedgang. Det er utfordrende å få gjennomført opplæring/drive utviklingsarbeid innen for ordinær drift på 
dagtid. Hele personalet er i 2013 blitt kurset i kommunikasjon og samarbeid. Mye av tiden er også benyttet til 
opplæring og innføring innen lovpålagte områder som brannvern, ulike områder innen HMS, førstehjelp osv.  
Alle ansatte har fått opplæring i avviks og varslingssystem og rutiner. En fagdag ble i sin helhet viet lek.   
På bakgrunn av medarbeiderundersøkelsen som gjøres hvert år velger barnehagen tre forbedringsområder og 
tre vedlikeholds områder som det jobbes videre med.  
 
Barnehagens uteareal ble i 2013 utbedret.  Det ble lagt ny drenering, det ble asfaltert og det ble satt opp nytt 
gjerde. Innendørs ble det kjøpt inn nye stoler og skuffeseksjoner. 
 

Økonomi 2013 

Oksval barnehage Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 5 436 971 5 438 000 1 029 100,0 

 
Barnehagen har i 2013 hatt driftsutgifter akkurat tilsvarende budsjettrammen. 
 
 

Sunnhagen barnehage 

Sunnhagen barnehage er en 3-avdelings barnehage som ligger på Nesoddens vestside med skog og hav i 
umiddelbar nærhet. Barnehagen har tre avdelinger med til sammen 35 barn i alderen 2-6 år og en avdeling 

med 14 små barn i alderen 1-3 år. Barnehagen har i alt 47 barn og en grunnbemanning på 11 årsverk. 

 
Gjennomgående fokus har vært gode barndomsminner gjennom lek og vennskap. 
Kropp, bevegelse og helse samt kunst, kultur og kreativitet har vært satsningsområder i 2013. Barns mestring 
og glede i forhold til fysisk aktivitet har vært sentralt, samt barns kreative inntrykk og uttrykk. Barnehagen har 
også hatt et IKT-prosjekt. 
 

Styringskort 2013 
 

SUNNHAGEN BARNEHAGE RESULTAT 2012 MÅL 2013 RESULTAT 2013 
Samfunn:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket; Ikke målt 1 % Ikke målt 

Skru av lys i rom som ikke er i bruk     Ja 

Antall måltider med frukt/grønsakstilbud pr. dag 1 1 1 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne 4,9 5,1 5,1 

Brukermedvirkning 4 4,5 4,7 

Trygghet og respektfull behandling 5,2 5,4 5,6 

Tilgjengelighet 4,9 5,3 5,1 

Informasjon 4,8 5 4,8 

Godt vennskap med andre barn ikke målt 6 Ikke målt 
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SUNNHAGEN BARNEHAGE RESULTAT 2012 MÅL 2013 RESULTAT 2013 
Øke foresattes medinnflytelse i hverdagen Ikke målt 5 Ikke målt 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år (SU- og foreldremøter) 3 3 2 

Antall samarbeidssamtaler bhg/hjem( pr.barn) 2 2 2 

Andel med godkjent førskolelærerutdanning  60 % 100 % 100 % 

Andel assistenter med fagarbeiderutdanning 80 % 100 % 80 % 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)      

Opplevd kvalitet:     
 

Faglig og personlig utvikling 4,1 4,8 4,2 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,8 5,3 4,5 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,4 5 4,7 

Overordnet ledelse 3,6 4 3,7 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,3 5 4,8 

Målt kvalitet:      

Nærvær 93,1 % 94 % 93 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 50 % 100 % 85 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 102,8 % ≤ 100 % 98,1 % 

 
Brukerundersøkelsen hadde en svarprosent på 48 %, den viste gode tall, spesielt «trygghet og respektfull 
behandling» scoret høyt. Når det gjelder punktet informasjon og tilgjengelighet så er målet ikke nådd, noe 
barnehagen har jobbet aktivt med i året som har gått. 
 
Svarprosenten i medarbeiderundersøkelsen 2013 var på 100 %. Helhetsvurderingen var bedre enn i 2012. 
Virksomheten arbeider langsiktig for å bevare de gode resultatene og forbedre områder der målene ikke er 
nådd. Bedriftshelsetjenesten bistår der det er naturlig. 
 
Kompetanseheving for personalet har vært  

 felles kurs om lek  

 IKT for barn i barnehagen 

 tilknytning og de minste 
 
En ansatt startet barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo i høst, samt at styrer har deltatt på nasjonal 
styrerutdanning. Virksomheten jobber kontinuerlig med nærværsarbeid. Bedriftshelsetjenesten og Nav har 
bistått. 
 

Økonomi 2013 
 

Sunnhagen barnehage Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme      5 114 417        5 215 000   -100 583                          98,1 % 

 
Mindreforbruket skyldes generell innsparing på driftsbudsjettet gjennom hele året med tanke på å dekke opp 
for eventuelt merforbruk på vikar og overtid.  
 

 

Vestsiden barnehage 

Vestsiden barnehage er en 3-avdelings barnehage beliggende i Myrlia på Alvern. Virksomhetens avdelinger er 

inndelt etter trappetrinnsmodellen. Det vil si at avdelingene er inndelt på 3 ulike nivåer: 1-2 år, 2-4 år og 4-6 år. 

Etter hvert som barna blir eldre, flytter de over på ny avdeling. Det er for tiden 41 barn i Vestsiden.  
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Barnehagen har fra høsten 2013 nytt satsningsområde: «Lek».  

Virksomhetens visjon er «Jeg bærer en bit av ditt liv i mine hender». 

 

Grunnbemanningen i barnehagen er 10 årsverk og har for tiden støttepedagogressurser i tillegg tilsvarende 

1,20 årsverk. 

 

Styringskort 2013 

 

VESTSIDEN BARNEHAGE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall nei Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket ikke målt 1 % Ikke målt 

Antall måltider frukt/grønt pr. Dag 100 % 100 % 100 % 

Lys slås av når barnehagen forlates og i rom som ikke brukes ikke målt ja ja 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne 5,1 5,3 5,1 

Brukermedvirkning 4,9 5,1 4,9 

Trygghet og respektfull behandling 5,6 5,6 5,5 

Tilgjengelighet 5 5,3 4,9 

Informasjon 4,5 5 4,7 

Barnets sosiale utvikling 5,5 5,5 5,4 

Andel foreldre som oppgir at deres eget barn har godt samspill 
med de voksne. 

5,4 5,5 
5,4 

Godt vennskap med andre barn 5,1 6 5,4 

Målt kvalitet:      

Foreldresamtaler pr. år 2 2 2 

Andel med godkjent førskolelærerutdanning 75 % 100 % 100 % 

Andel assistenter med barne- og ungdomsarbeider-fagbrev 30 % 50 % 30 % 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)      

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 5,5 5,7 5,1 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,7 5,8 5,6 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,8 5,8 5,7 

Overordnet ledelse 3,9 4,5 4,5 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 5,4 5,6 5,3 

Målt kvalitet:      

Nærvær 90,3 % min 90 % 95,5 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 100 % 100 % 100 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 97,4 % ≤ 100 % 97,4 % 

 
Andel med godkjent førskolelærerutdanning er nå 100 %, noe som er veldig bra.  

 

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er gode og viser ingen store forandringer fra 2012. Resultatene 

tilsvarer omtrent målsettingen for 2013, bortsett fra spørsmålet om «overordnet ledelse» som øker med 0,6 

prosentpoeng, samt «Faglig og personlig utvikling» som reduseres med 0,6 prosentpoeng.   
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Nærværsprosenten har økt med 5,2 % til 95,5 % og årsaken er reduksjon i langtidsfravær. Korttidsfraværet er 

stabilt. 

 

Økonomi 2013 
 

Vestsiden barnehage Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme  4 713 880 4 838 000 -124 120 97,4 

 
Barnehagen har en forbruksprosent på 97,4 %. Mindreforbruket skyldes i hovedsak noe større inntekter enn 
beregnet og lavere lønnsutgifter grunnet vikarer med lavere lønn enn de sykemeldte.   
 

 

Felles kommunale barnehager 
 

Dette området inneholder midler til:  

 

 Inndekking av søskenmoderasjon og inntektsgraderte satser i de kommunale barnehagene 

 Tiltak for språklige minoriteter  

 Kursvirksomhet, stipender m.m. 

 Uforutsette og ekstraordinære utgifter til drift/utstyr/inventar 

 

Disse midlene tilhører ingen spesiell kommunal barnehage, derfor ligger de på et fellesområde.  

  

Økonomi 2013 

 

Felles kommunale barnehager Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 1 134 330 2 091 000 -956 670 54,3 % 

 

Mindreforbruket skyldes besparelser grunnet redusert aktivitet i Heia og Fagerstrand barnehager våren 2013 

på grunn av færre barn enn budsjettert. 

 

 

Private barnehager 
 

Dette området inneholder midler til: 

 

 Offentlig driftstilskudd til ikke- kommunale barnehager 

 Ekstraordinært kapitaltilskudd til private barnehager 

 Tilskudd til søskenmoderasjon og inntektsgraderte satser til barn i private barnehager 

 Offentlig tilskudd til barn i private barnehager i andre kommuner 

 Mottatt offentlig tilskudd for barn i Nesoddens private barnehager som er bosatt i andre kommuner  

  

Økonomi 2013 

 

Private barnehager Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme  67 476 688 65 965 000 1 511 688 102,3 % 

 
Overføringen til de private barnehagene ble om lag 1,5 mill kr høyere i 2013 enn budsjettert. Dette skyldes  
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høyere driftskostnad pr barn i de kommunale barnehagene enn budsjettert, noe som medfører at utbetalingen 

til de private barnehagene øker. 

 

 
Felles grunnskole  
 

Dette området inneholder midler til: 

 

 skoleskyss 

 tospråklig opplæring og morsmålsundervisning  

 kostnader til spesialundervisning ved private skoler 

 kostnader til elever ved skoler i andre kommuner 

 refusjon av kostnader til elever fra andre kommuner 

 uforutsette og ekstraordinære utgifter til drift/utstyr/inventar i skole og Sfo 

 

Økonomi 2013 

 

Felles grunnskole Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 10 545 609 9 477 000 1 068 609 111,3 % 

 

I 2013 har flere elever gått på skole utenfor Nesodden kommune, noe som har medført ca 1 mill kr mer i 

utbetaling til andre kommuner. Dette vil på den annen side medføre lavere kostnader i de kommunale skolene. 

 

Berger skole inkl. SFO 

Berger skole er den nest største skolen på Nesodden med 350 elever, hvorav 147 elever for tiden går på SFO.  
 
I 2013-2014 har skolen 25,9 årsverk lærere, 2,81 årsverk skoleassistent samt 7,9 årsverk i SFO. Alt i alt jobber 
det 45 dyktige medarbeidere på Berger skole. 
 
Skolens slagord er: ”Vi lærer! Vi mestrer! Vi tar vare på hverandre!”, et slagord som skal gjennomsyre hele 
virksomheten.  
 
Skolens utviklingsområder er samlet i tre krukker; Tydelig ledelse, Utvikle relasjon elev-lærer/hjem- skole 
samt Refleksjon om læring. Berger skole er med i Utdanningsdirektoratets prosjekt ”Bedre læringsmiljø” og har 
fått prosjektmidler for å drive dette utviklingsarbeidet. Dette skoleåret har skolen hatt fokus på klasse- og 
gruppeledelse, «It’s learning» for alle elever og ansatte på skolen samt lesing. 
 

Styringskort 2013 
 

BERGER SKOLE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 
2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Papir 

Årlig reduksjon i energiforbruket 
 

1 %  

Andelen elever som føler seg mobbet i skolen skal være under 
landsgjennomsnittet (skala 1 -5)  

1,3 1,1 * 

Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse skal 
være under skolens gjennomsnitt fra året før 

16,7 14 24,2 

Tjenester:       
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BERGER SKOLE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 
2013 

RESULTAT 
2013 

Opplevd kvalitet:      

Trygghet og respektfull behandling/øke andel elever som trives 
godt med lærerne i skolen i elevundersøkelsen (7. trinn) (På en 
skala fra 1-5).  

4,1 4,4 * 

Øke andel elever som opplever at de får faglig veiledning (på en 
skala fra 1-5) i elevundersøkelsen. Ikke genererte resultater 

3,4 4 * 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år: utviklingssamtaler, FAU, SU, foreldremøter 4 4 4 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing i 
nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt fra året før 

22,9 25 22,1 

Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning på 
nasjonale prøver skal være under skolens gjennomsnitt fra året før 

17,6 14 26,9 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning på 
Nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt året før 

17,6 22 25,2 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)      

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 3,9 4,3 4,2 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,8 5,0 5,1 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,6 4,9 4,8 

Overordnet ledelse 3,9 4,1 3,7 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,3 4,6 4,5 

Målt kvalitet:      

Nærvær 91,4 % 94 % 91,1 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 53 % 80 80 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 97,9 % ≤ 100 % 100,4 % 

 
*Elevundersøkelsen for årets 7. trinns-elever er gjennomført, men rapporten er ennå ikke ferdig fra 
Utdanningsdirektoratets side.  
 
Når det gjelder medarbeiderundersøkelsen viser resultatene stort sett en forbedring fra året før. Skolen skal 
lage en kompetanseutviklingsplan for lærere, assistenter og SFO-ansatte med prioritering, utarbeide en 
oversikt over spisskompetanse og muligheter for arbeidsdeling på tvers og sette av tid til evaluering. 
 

Økonomi 2013 
 
Berger skole og SFO Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 20 190 834 20 101 000 89 834 100,4 % 

 
Berger skole inkl. SFO har i 2013 hatt driftsutgifter i praksis tilsvarende budsjettrammen. 
 
 

Bjørnemyr skole inkl. SFO 
 
Bjørnemyr skole har 226 elever på 1.-7.trinn. Skolen har også ansvar for kommunens opplæringstilbud for barn 
med store funksjonshemninger ved avd. Lillebjørn. Det er i 13/14 ansatt 39 personer på skolen. Disse fordeler 
seg på ca. 22 årsverk for lærere og ca 14 årsverk for andre ansatte. Bygningsmassen er av varierende alder og 
kvalitet og er med jevne mellomrom bygget ut i sin 32-årige historie.  
 
Skolen legger spesiell vekt på stabile hverdager, gode resultater, variasjon i opplevelser, fysisk fostring og kultur 
som en viktig bærebjelke.  
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Bjørnemyr skole: 

 tror på at gode relasjoner er den viktigste faktoren for et godt elev- og læringsmiljø 

 er opptatt av at barn skal ha SFO-tid der de får erfaring i å håndtere sosialt samvær 

 tror på lekens egenverdi i barnets utvikling 

 har som mål å skape en god balanse mellom organisert og uorganisert lek 
 
Skolen kan til nå vise til jevnt godt resultat på nasjonale prøver de årene disse har vært gjennomført. Enkelte år 
har det vært spesielt høyt nivå. På relativt små skoler vil enkeltelever utgjøre en stor prosent. Det samme 
gjelder trivselsundersøkelsen. Resultatene analyseres jevnlig.  
 
I januar 2013 ble den nye Bjørnemyrhallen offisielt åpnet med en storslagen kulturkveld der flerbruk stod i 
fokus. Skolen har nå en moderne gymsal, men også en ny storstue som kan benyttes til felles samlinger for hele 
skolen. 
 
Bjørnemyr skole kunne i 2013 feire 7 år med gjennomføring av Bjørnemyrløftet, som er den lokale utgaven av 
læreplanen. Det betyr at skolen våren 2014 kan sende elever til ungdomsskolen med hele opplegget i sin 
«bagasje». Skolen erfarer også etter hvert at Bjørnemyrløftet har dannet mal for enkeltprosjekter på andre 
skoler.  

 
 
Styringskort 2013 

 

BJØRNEMYR SKOLE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall 
 

Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket 
 

1 %  

Andelen elever som føler seg mobbet i skolen skal være under 
landsgjennomsnittet (skala 1 -5) 

1,2 1,0 * 

Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse skal 
være under skolens gjennomsnitt fra året før 

25 18 17,9 

Tjenester:  
  

 

Opplevd kvalitet: 
  

 

Andelen som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de er gjort 
kjent med hva tilpasset opplæring vil si for eget barm skal økes 

42 % 70 % 52 % 

Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes  21 % 50 % 41,4 % 

Andel foreldre som oppgir at de er helt eller delvis enige med 
kontaktlæreren om hvordan barnet skal følges når det gjelder 
læring og utvikling skal økes. 

65 % 80 % 83 % 

Trygghet og respektfull behandling/Øke andel elever som trives 
godt med lærerne i skolen i elevundersøkelsen (7. trinn) (På en 
skala fra 1-5) 

4,1 4,3 * 

Øke andels elever som opplever at de får faglig veiledning (på en 
skala fra 1-5) i elevundersøkelsen 

3,3 4,0 * 

Målt kvalitet: 
  

 

Brukerdialoger pr år: utviklingssamtaler, FAU, SU, foreldremøter 4 4 4 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing i 
Nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt fra året før 

28,6 30 46,2 

Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning på 
nasjonale prøver skal være under skolens gjennomsnitt fra året før 

10,7 15 12,8 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning på 
Nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt året før 

53,6 35 33,3 
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BJØRNEMYR SKOLE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6) 
  

 

Opplevd kvalitet: 
  

 

Faglig og personlig utvikling 4,2 4,4 4,1 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,2 5,2 4,9 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,3 5,3 5,1 

Overordnet ledelse 4,3 4,5 4,6 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,8 5,0 4,8 

Målt kvalitet: 
  

 

Nærvær 96,0 % 94 % 94,1 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 61 80 91 

Økonomi 
  

 

Målt kvalitet: 
  

 

Forbruk nettoramme 98,2 % ≤ 100 % 99 % 

*Elevundersøkelsen for årets 7. trinns-elever er gjennomført, men rapporten er ennå ikke ferdig fra 
Utdanningsdirektoratets side.  
 
Skolen opplever at elevene presterer som forventet på nasjonale prøver. Andelen elever som presterer på 
laveste nivå i lesing er noe høyere enn ønsket, men kan forklares. 
 
Resultatene på medarbeiderundersøkelsen er gode, og andelen som har svart på medarbeiderundersøkelsen 
økte i 2013 til 91 %.  

 

Økonomi 2013 
 
Bjørnemyr skole m/ Lillebjørn og SFO Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 19 284 695 19 484 000 -199 305 99,0 % 

 
Skolen har klart å holde seg innenfor budsjettrammen og spart slik det ble forventet ved innføring av 
innkjøpsstopp i slutten av oktober. Det er likevel verdt å merke seg at assistentbehovet på Lillebjørn/skoledel 
ikke har vært mulig å dekke innenfor den tildelte stillingsrammen. Det har medført overforbruk med hensyn på 
lønn, som er spart inn på øvrig drift.  

  
 

Fjellstrand skole inkl. SFO og Uteskolen  

Fjellstrand skole har 128 elever fordelt på en parallell fra 1. til 7. trinn. Det er 60 elever med i SFO-ordningen. 
SFO har en stillingsressurs på 288 % fordelt på sju ansatte.  Uteskolen har en lærerressurs på 280 % fordelt på 
fire ansatte. I tillegg har Uteskolen en fagarbeider i en 100 % stilling.   
 
Fjellveien barnehage benytter skolens 1. klasserom og SFO-lokalene. Denne ordningen skal fortsette fram til 
2016.  
 
Uteskolen har nå utviklet sitt bidrag til konseptet «Fra eldst til yngst». Elever som ønsker yrkesrettet 
videregående utdanning får nå tilbud om kurs på To gård. På denne måten håper Uteskolen å være med på å 
bidra til å holde frafallstatistikken så lav som mulig. Uteskolen er også i startfasen med et pedagogisk opplegg 
rettet mot elever som søker helse og sosialfag på Nesodden videregående skole.   
 
Fjellstrand skole er inne i et forskningsprosjekt i samarbeid med UIO og Høyskolen i Vestfold. Formålet med 
forskningen er å se på multimodalitet i den første skrive- og leseopplæringen. Resultatene fra prosjektet 
foreligger vår 2014.  
 
Videre jobber Fjellstrand skole og Fjellstrands barnehager med å bli en humlevennlig skole /barnehage. 
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Styringskort 2013 
 

FJELLSTRAND SKOLE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:       

Målt kvalitet:       

Virksomheten kildesorterer avfall Nei Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket 
 

 1 % 
 

Andelen elever som føler seg mobbet i skolen skal være under 
landsgjennomsnittet (skala 1 -5) 

1,2 1 * 

Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse 
skal være under skolens gjennomsnitt fra året før 

18,8 24 0  

Tjenester:        

Opplevd kvalitet:       

Andelen som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de er gjort 
kjent med hva tilpasset opplæring vil si for eget barn, skal økes.  

67 % Ikke målt  

Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes.  26 % 60 % Ikke målt 

Trygghet og respektfull behandling/Øke andel elever som trives 
godt med lærerne i skolen i elevundersøkelsen (7. trinn) (På en 
skala fra 1-5) 

4,2 4,5 * 

Andel foreldre, som oppgir at de er helt eller delvis enige med 
kontaktlæreren om hvordan barnet skal følges når det gjelder 
læring og utvikling, skal økes. 

67 % 69 % Ikke målt 

Øke andel elever som opplever at de får faglig veiledning (på en 
skala fra 1-5) i elevundersøkelsen 

4 4,4 * 

Målt kvalitet:       

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing i 
nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt fra året før 

25 % 25 % 42,9 

Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning på 
nasjonale prøver skal være under skolens gjennomsnitt fra året 
før 

52,6 35 % 7,1 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning 
på Nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt året før 

10,5 25 % 28,6 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)       

Opplevd kvalitet:       

Faglig og personlig utvikling 4,7 4,9 4,5 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,3 5,0 5,4 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 4,7 4,7 

Overordnet ledelse 3,9 4 3,6 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,8 4,8 4,6 

Målt kvalitet:       

Nærvær 92,6 % 94 % 93,5 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 46 % 80 % 79 % 

Økonomi       

Målt kvalitet:       

Forbruk nettoramme 99,50 % ≤ 100 % 99,2 % 

*Elevundersøkelsen for årets 7. trinns-elever er gjennomført, men rapporten er ennå ikke ferdig fra 
Utdanningsdirektoratets side.  
 
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen gir en tilfredsstillende tilbakemelding på at Fjellstrand skole er på 
rett vei. Nytt av året er at resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er basert på svarene fra Fjellstrand skole, 
Fjellveien barnehage og Uteskolen.  
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Økonomi 2013 
 

Fjellstrand skole m/ SFO og Uteskolen Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 13 068 905 13 172 000 - 103 094 99,2 

 
Penger var satt av til bruk i desember til ny motor til båten «Vera» og seminar for Fjellstrand skole, Fjellveien 
barnehage og Uteskolen. På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen måtte disse pengene trekkes 
inn.  
 
 

Jaer skole inkl. SFO  

Jaer skole er den eldste og minste skolen på Nesodden. I 2013 har det gått 86 elever på skolen, 48 elever på 

småtrinnet og 38 elever på mellomtrinnet. Det er ansatt 17 personer ved skolen, fordelt på ca. 14 årsverk til 

sammen. I tillegg har en lærekandidat og en person som har vært på arbeidsutprøving via NAV vært tilknyttet 

Jaer skole.  På SFO har det vært påmeldt 41 elever. 

Jaer skole er en liten og trivelig nærmiljøskole som setter læring, kultur og nærmiljøet i fokus. Elevene er delt i 

aldersblandede grupper der elevene deles i 1.-2. trinn, 3.-4. trinn og 5.-7. trinn. Det legges til rette for at 

elevene skal lære av hverandre og utvikle gode sosiale relasjoner på tvers av trinn. En del av undervisningen i 

basisfagene norsk, matematikk og engelsk foregår i aldersdelte grupper. 

 

Styringskort 2013 
 

JAER SKOLE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 RESULTAT 2013 

Samfunn: 
 

  

Målt kvalitet: 
 

  

Virksomheten kildesorterer avfall Kun papir Ja Kun papir 

Årlig reduksjon i energiforbruket 
 

1 % 
 

Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1 -5, 1 er 
best) 

1,3 1,0 * 

Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 
5. klasse.  

13,3 % 15 % 7,7 % 

Tjenester:  
 

  

Opplevd kvalitet: Foreldre og elevundersøkelsen 
 

  

Foreldre som oppgir at de er helt eller delvis enig i at 
de er gjort kjent med hva tilpasset opplæring vil si for 
eget barn. 

Ikke målt 70 % 80 % 

Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen.  Ikke målt 50 % 18 % 

Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er 
best) 

4,0 4,2 * 

Elever som opplever at de får faglig veiledning (7. 
trinn) (skala fra 1-5, 5 er best)  

3,3 4,0 * 

Målt kvalitet: 
 

  

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste 
nivå i lesing på nasjonale prøver 

46,7 % 42 % 30,8 % 

Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå 
i regning på nasjonale prøver  

28,6 % 17,0 % 30,8 % 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste 
nivå i regning på nasjonale prøver  

42,9 % 32,0 % 23,1 % 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6) 
 

  

Opplevd kvalitet: 
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JAER SKOLE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 RESULTAT 2013 

Faglig og personlig utvikling 4,6 4,6 5,0 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,3 5,5 5,2 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 5,0 4,9 

Overordnet ledelse 3,6 4,0 4,0 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,6 4,7 4,7 

Målt kvalitet: 
 

  

Nærvær 96,8 % 95 % 92,9 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 93 % 100 % 100 % 

Økonomi 
 

  

Målt kvalitet: 
 

  

Forbruk nettoramme 99,5 % ≤ 100 % 98,11 % 

 
*Elevundersøkelsen for årets 7. trinns-elever er gjennomført, men rapporten er ennå ikke ferdig fra 
Utdanningsdirektoratets side.  
 
Resultatene fra de nasjonale prøvene er fra høsten 2013. På Jaer skole er det i år 13 elever som har 
gjennomført nasjonale prøver.  Det må derfor påpekes at hver elev teller mye, omtrent 7,7 %. Jaer skole er ikke 
tilfreds med resultatene for andel elever på laveste og høyeste nivå i regning dette året. Det arbeides derfor 
systematisk med gruppa for å øke kompetansen innenfor forståelse av regning og matematikk. Når det gjelder 
resultater i lesing har skolen over tid hatt generelt gode resultater. 2013 var ikke noe unntak i forhold til dette.   
 
I læringsarbeidet benyttes varierte arbeidsmetoder. Det jobbes hele tiden aktivt for å skape et stort 
læringstrykk for både elever og ansatte. I 2013 har personalet hatt vurdering for læring som hovedområde i det 
pedagogiske utviklingsarbeidet. I tillegg har det blitt arbeidet med å styrke bruken av IKT i læringsarbeidet.  
 
Medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte ved Jaer skole stort sett er godt fornøyd med arbeidsplassen sin. 
Resultatene av undersøkelsen viser at det på de fleste områdene er stabile eller forbedrede resultater. 
Tiltaksplan i forhold til forbedringsområder og bevaringsområder er laget og tiltak er iverksatt i samarbeid 
mellom ledelsen og de ansatte. Andelen som svarte på medarbeiderundersøkelsen var 100 %.    
 

Økonomi 2013 

Jaer skole  Regnskap i kr   Rev. Budsjett  Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 8 013 761 8 168 000 -154 239 98,1 

 
Jaer skole har et mindreforbruk på 154 000 kr ift budsjettet for 2013. Dette skyldes innkjøps- og 
ansettelsesstopp høsten 2013.  
 
 

Myklerud skole inkl. SFO 
 

Myklerud skole hadde ved utgangen av 2013 211 elever fra 1.-7. trinn, hvorav 87 av elevene på 1.-4. trinn går i 

SFO. Skole og SFO har til sammen 31 ansatte fordelt på 27 årsverk.  

 

Skolens visjon er «en skole der alle tar ansvar for læring og trygghet», noe elever og ansatte jobber etter. 

 

Bygningsmassen er av varierende alder og kvalitet. I tillegg til egne rom til hver klasse har skolen godt med 

grupperom, spesialrom, gymsal og svømmebasseng. Uteområdet er variert med gress, trær og asfalterte 

plasser. Området inspirerer til frilek og ulike aktiviteter. Skolen har også mange trivselsleker organisert av 

elevene selv. 
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I løpet av 2013 har alle trinn tatt i bruk «Eplehagen». Dette er et naturområde i skolegården som er klargjort til 

praktisk undervisning i naturfag, som et ledd i arbeidet med den naturlige skolesekken (DNS).   

 

Styringskort 2013 

 

MYKLERUD SKOLE RESULTAT 2012 MÅL 2013 RESULTAT 2013 
Samfunn:       

Målt kvalitet:       

Virksomheten kildesorterer avfall Nei Ja Delvis (papir) 

Årlig reduksjon i energiforbruket   1 % 
 

Andelen elever som føler seg mobbet i skolen skal være under 
landsgjennomsnittet (skala 1 -5) 

1,3 1 * 

Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse 
skal være under skolens gjennomsnitt fra året før 

25,9 20 18,8 

Tjenester:        

Opplevd kvalitet:       

Andelen som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de er gjort 
kjent med hva tilpasset opplæring vil si for eget barn, skal økes 

 60 % 74 % 

Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes.   50 % 56 % 

Trygghet og respektfull behandling/Øke andel elever som trives 
godt med lærerne i skolen i elevundersøkelsen (7. trinn) (På en 
skala fra 1-5) 

4 4,3 * 

Andel foreldre, som oppgir at de er helt eller delvis enige med 
kontaktlæreren om hvordan barnet skal følges når det gjelder 
læring og utvikling, skal økes. 

 80 % 92 % 

Lærerne stiller krav og forventninger til mitt/vårt barns 
arbeidsinnsats 

 80 % 84 % 

Øke andel elever som opplever at de får faglig veiledning (på en 
skala fra 1-5) i elevundersøkelsen 

3,3 4 * 

Målt kvalitet:       

Brukerdialoger pr år 6 6 6 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing i 
nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt fra året før 

22,2 25 12,5 

Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning på 
nasjonale prøver skal være under skolens gjennomsnitt fra året 
før 

33,3 25 36,4 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning 
på nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt året før 

29,6 30 9,1 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)       

Opplevd kvalitet:       

Faglig og personlig utvikling 4,7 4,8 4,1 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,9 5,0 4,4 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,5 4,8 4,1 

Overordnet ledelse 3,6 4,5 3,4 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,7 4,9 4,2 

Målt kvalitet:       

Nærvær 97,0 % 98 % 89 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 71 % 80 % 71 % 

Økonomi       

Målt kvalitet:       

Forbruk nettoramme   ≤ 100 % 96,6 % 

     
*Elevundersøkelsen for årets 7. trinns-elever er gjennomført, men rapporten er ennå ikke ferdig fra 
Utdanningsdirektoratets side.  
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Skolen er ikke fornøyd med resultatene på de nasjonale prøvene i lesing og regning. Dette vil det bli tatt tak i 
ved å starte et arbeid med å lage nye lokale læreplaner hvor de grunnleggende ferdighetene (blant annet lesing 
og regning) får en mer sentral plass i alle fag, og med en jevn progresjon fra 1.-7. trinn. I tillegg har skolen en 
egen leselærer på 1. og 2. trinn. Dette vil videreføres. 
 
Når det gjelder medarbeiderundersøkelsen har resultatene gått ned fra 2012 til 2013. Skolen har tatt tak i dette 
og arbeidsmiljøet har bedret seg utover høsten 2013. 

 

Økonomi 2013 
 

Myklerud skole og SFO Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme  13 975 823 14 474 000 -498 177 96,6 

 
Skolen har et mindreforbruk i 2013 på nesten 0,5 mill. Hovedårsaken er besparelser innenfor lønn på grunn av 
store sykepengerefusjoner. I tillegg har skolen forsøkt å spare det de kunne på grunn av innkjøp- og 
ansettelsesstoppen som ble vedtatt høsten 2013.  
 
 

Nesoddtangen skole inkl. SFO  
 
Skolen er en barneskole med elever fra 6 - 12 år fordelt på 24 klasser i undervisningsdelen av virksomheten, 

totalt 576 elever. SFO-ordningen gir et variert og spennende tilbud til 320 elever. Virksomheten har også en 

mottaksklasse for alle nyinnflyttede fremmedspråklige elever i kommunen. «Lagunen» er en avdeling for elever 

med større spesialpedagogiske behov.  

 

Skolen har et personale med bred og variert kompetanse, og har i år hatt hovedfokus på klasseledelse, 

grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring. SFO har spesielt fokus på matserveringen i år.  

 

I skoleåret 2012 – 13 feiret skolen sitt 50 års jubileum med en stor fest i mai. Det var et omfattende program 

med jubileumsforestilling, musikal, bokløyper, dukketeater og utstillinger. Trivselslederne arrangerte leker og i 

samarbeid med FAU hadde elevene laget en tegnekonkurranse til jubileums T-skjorter. De laget også en stor 

bursdagskake med barnas vennskapstegninger trykket i pynten.  

 

I tillegg til dette har virksomheten stort fokus på kunst og kultur. Skolen ble nominert til prisen ”Gullsekken” 

både i 2012 og 2013 for kulturarbeidet. Nytt i 2013 er at skolen har deltatt i et samarbeid med kulturskolene i 

Nesodden og Ås med prosjekter i Kreativt partnerskap. WOW-timen på mellomtrinnet er en ny organisering av 

deler av kunst og kultur-, musikk- og kroppsøvingstimen i år. Dette er en time for alle elever på mellomtrinnet 

der de fysiske og kreative fagene står i fokus. Innholdet er kunst, drama, dans og aktiv læring.  

 

Skolen ble høsten 2013 godkjent som en praksisskole for elever fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Inneværende 

år er det sju praksislærere ved skolen som har ansvar for å følge opp 3–4 studenter hver. Dette er inspirerende 

for både praksislærere og skolens øvrige personale. Samtidig krever det også at alle er skjerpet og bevisste på 

det læringsarbeidet som utøves både på skolen som helhet og i de enkelte elevgruppene.  

 

Styringskort 2013 

 

 NESODDTANGEN SKOLE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Nei Ja ja 
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 NESODDTANGEN SKOLE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Årlig reduksjon i energiforbruket   1 %  

Andelen elever som føler seg mobbet i skolen skal være under 
landsgjennomsnittet (skala 1 -5) 

4,75 5 * 

Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse skal 
være under skolens gjennomsnitt fra året før 

7,5 9 12,9 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Andelen som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de er gjort 
kjent med hva tilpasset opplæring vil si for eget barm, skal økes. 

65 % 80 % 
 

55 % 

Andel foreldre, som oppgir at de er helt eller delvis enige med 
kontaktlæreren om hvordan barnet skal følges når det gjelder 
læring og utvikling, skal økes. 

90 % 95 % 
 

92 % 

Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes 11 % 50 % 24 % 

Trygghet og respektfull behandling/Øke andel elever som oppgir at 
de trives godt med lærerne i skolen i elevundersøkelsen (7. trinn) 
(På en skala fra 1-5) 

4,1 4,5 * 

Øke andels elever som opplever at de får faglig veiledning (på en 
skala fra 1-5) i elevundersøkelsen 

3,5 4,0 * 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år: elevsamtaler, utviklingssamtaler m/ foreldre, 
elevråd, foreldremøter, FAU, SU /SMU 

1 6 6 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing i 
nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt fra året før 

43,8 40 
32,3 

Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning på 
nasjonale prøver skal være under skolens gjennomsnitt fra året før 

20,0 15 
 

27,7 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning på 
Nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt året før 

24,5 27 
 

24,6 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)      

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 4,2 4,4 4,5 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,9 5,2 4,9 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 5,2 4,8 

Overordnet ledelse  4,1 4,5 3,9 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,4 4,6 4,5 

Målt kvalitet:      

Nærvær 93,5 % 95,0 % 93,4 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 75 % 80 % 79 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 100,0 % ≤ 100 % 100,2 % 

 
*Elevundersøkelsen for årets 7. trinns-elever er gjennomført, men rapporten er ennå ikke ferdig fra 
Utdanningsdirektoratets side.  
 
Resultatene fra de nasjonale prøvene viser litt svakere resultater i lesing enn året før. Resultatene er fortsatt 

betydelig bedre enn både kommunens gjennomsnitt og landsgjennomsnitt. Lesing er fortsatt et 

satsningsområde for skolen, og skolen har flere lesegrupper som følger opp elever som sliter.  
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I matematikk var resultatene svakere enn måltallene. Lærerne har gjennomgått resultatene nøye og bruker 

prøveresultatene for å følge opp den enkelte elev fremover. Skolen har også fokus på arbeidet med de 

grunnleggende ferdighetene. 

 

Bygningsmessig har skolen i løpet av 2013 fått et stort løft med nytt ventilasjonsanlegg og varmt vann til 

klasserommene. Dette settes det stor pris på. Det er imidlertid fortsatt stort behov for rehabilitering av skolens 

bygningsmasse, f.eks. nye gulvbelegg, oppgradering av skolekjøkken, dusjanlegg og toaletter. 

  

Virksomheten har i 2013 hatt samme nærværsprosent som året før. Det er litt lavere enn målet for 2013. 

Nærværsarbeidet følges opp med møter i arbeidsmiljøgruppa og samarbeid med arbeidslivssenteret.  

 

Økonomi 2013 

 

Nesoddtangen skole Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 33 605 075 33 542 000 63 075 100,2 

 

Nesoddtangen skole har i 2013 hatt driftsutgifter tilsvarende budsjettrammen. 

 

Alværn ungdomsskole 
 
På Alværn ungdomsskole er det 296 elever og 32 ansatte. Læring, kreativitet og fellesskap er fokusområder og 
kulturformidling og fysisk aktivitet er verdifulle læringsprosesser.  
 
Skolen har utviklet et årshjul hvor ulike aktiviteter som årlige idrettsdager, turdager samt kulturkvelder er 
beskrevet. Dette er fine arenaer hvor elevene kan vise sine ferdigheter og sitt engasjement. Skolen har et aktivt 
kulturforum hvor elevene er engasjert i forskjellige grupper, - her utøves ulike former for design, dans og sang 
og det drives med forskjellig bandvirksomhet.  
 
Høsten 2013 ble Nesodden kommune og Alværn ungdomsskole med i den nasjonale satsingen på 
ungdomstrinnet. Skolen har et samarbeid med Høgskolen i Hedmark og fokus er klasseledelse. 
 

Styringskort 2013 
 

ALVÆRN UNGDOMSSKOLE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Nei Ja Nei 

Årlig reduksjon i energiforbruket   1 % 1 % 

Andelen elever som føler seg mobbet i skolen skal være under 
landsgjennomsnittet (skala 1 -5) 

1,4 1,0 * 

Andelen elever som presterer på mestrings nivå 2 i lesing i 9. 
klasse skal være under skolens gjennomsnitt fra året før 

13 13 14,9 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Andelen som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de er stiller 
krav og forventninger til elevens arbeidsinnsats 

53 % 60 % 68,5 % 

Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes.  75 % 70 % 61,4 % 

Trygghet og respektfull behandling/Øke andel elever som trives 
godt med lærerne i skolen i elevundersøkelsen (10. trinn) (På en 
skala fra 1-5) 

3,7 4 
 

* 
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ALVÆRN UNGDOMSSKOLE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Andel foreldre, som oppgir at de er helt eller delvis enige med 
kontaktlæreren om hvordan barnet skal følges når det gjelder 
læring og utvikling, skal økes. 

75 % 80 % 94,5 % 

Øke andels elever som opplever at de får faglig veiledning (på en 
skala fra 1-5) i elevundersøkelsen 

2,8 3,1 * 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år: utviklingssamtaler, FAU, SU, foreldremøter 1 6 6 

Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing i 
nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt fra året før 

21,8 21,8 15,4 

Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing i 
nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt fra året før 

23,6 23,0 20,8 

Andel elever på 8. trinn som presterer på laveste nivå i regning på 
nasjonale prøver skal være under skolens gjennomsnitt fra året 
før 

4,1 1,1 1,0 

Andel elever på 9. trinn som presterer på laveste nivå i regning på 
nasjonale prøver skal være under skolens gjennomsnitt fra året 
før 

1,0 1,0 3,4 

Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i regning 
på nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt året før 

16,1 16,1 9,2 

Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i regning 
på nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt året før 

25,5 26 29,2 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)      

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 4,8 4,8 4,7 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,9 6,0 5,6 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,6 5,6 5,1 

Overordnet ledelse 2,7 3,7 2,7 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 5,0 5,2 4,7 

Målt kvalitet:      

Nærvær 97,6 % 96 % 97,7 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 81 % 84 % 88 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 100,0 % ≤ 100 % 100,6 % 

 
Det var en målsetning at skolen skulle kildesortere papir høsten 2013. Dette ble ikke innfridd.  
 
*Elevundersøkelsen for årets 7. trinns-elever er gjennomført, men rapporten er ennå ikke ferdig fra 
Utdanningsdirektoratets side.  
 
Arbeid med nasjonale prøver og utvikling av et system hvor det jobbes for en læringsprogresjon for den enkelte 

elev er viktig. Det er nødvendig at skolen har et system for hvordan det skal jobbes med resultatene. Lærerne 

jobber i fagseksjoner og på team hvor resultatene analyseres og tolkes. På bakgrunn av analysen vil ulike tiltak 

bli igangsatt og det blir gitt direkte tilbakemeldinger til elever og foresatte. Skolen er fornøyde med den 

utviklingen resultatene viser, og er opptatt av å bli gode på å jobbe systematisk, slik at elevene får en positiv 

utvikling. 

 

Elevundersøkelsen er viktig for å få oversikt over elevenes trivsel og deres forhold til egen læring.   

Skolens mål er et godt skolemiljø, der skolen skal være et inkluderende fellesskap. Derfor satses det på 

elevmeglere, «snikk – snakk grupper», og god dialog med elevrådet. Resultatet for 2013 er positivt. 

Elevundersøkelsen vil bli gjennomført på 9. trinn våren 2014. 
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Økonomi 2013 

 

Alværn ungdomsskole Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 21 104 404 20 964 000 140 404 100,7 % 

 
Alværn ungdomsskole hadde i 2013 overskridelse på driftsbudsjettet på 0,7 %, tilsvarende 140 000 kr, på grunn 

av større investeringer. Skolen investerte blant annet i solavskjerming på kontorene og det ble gjort innkjøp av 

utstyr til scene, musikkbinge og annet inventar.  

 

Bakkeløkka ungdomsskole 

 

Bakkeløkka er en åpen landskapsskole. Skoleanlegget stod ferdig i 2001 og har fått positiv oppmerksomhet 

både for spennende arkitektur og nytenkende pedagogikk. Skolen fikk Skolebyggprisen i 2003 og var 

Demonstrasjonsskole i perioden 2005-2007.  

 

Virksomheten har 22 ansatte og 165 elever. Skolen har en ambisjon om å gi elevene en samarbeidende og 

utforskende tilnærming til læring, med spesielt fokus på natur- og kulturopplevelser. Den årlige 

teateroppsettingen er en stor begivenhet. I 2013 ble «Charlie og sjokoladefabrikken» spilt for barnehager, 

skoler og lokalmiljøet på Fagerstrand.  

 

Fra og med høsten 2013 deltar skolen sammen med de andre ungdomsskolene på Nesodden i 

Utdanningsdirektoratets program for Skolebasert kompetanseutvikling. Fokusområder er grunnleggende 

ferdigheter som lesing, skriving og regning i alle fag i tillegg til klasseledelse. Målet er å gjøre opplæringen mer 

praktisk og variert. Skolen mottar veiledning fra en høyskolelektor fra Høgskolen i Hedmark. 

 

Styringskort 2013 

 

BAKKELØKKA SKOLE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 

2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Nei Ja Delvis 

Årlig reduksjon i energiforbruket 
 

1 %  

Andelen elever som føler seg mobbet i skolen skal være under 

landsgjennomsnittet (skala 1 -5) 
1,5 1 * 

Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 8. klasse 

skal være under skolens gjennomsnitt fra året før 
5,1 4,6 5,3 

Tjenester:  
  

 

Opplevd kvalitet: 
  

 

Resultat for brukerne vedrørende dialog og medvirkning skal være 

høyere enn landsgjennomsnittet for Foreldreundersøkelsen 
72 % 75 % 75,8 % 

Andelen elever som opplever at de har reell medvirkning 3,7 3,9 2,65 

Øke andelen elever som trives godt med lærerne på skolen 3,8 4,2 3,81 

Andel foreldre som oppgir at de blir enige med kontaktlæreren 

om hvordan eleven skal følges opp mht. læring og utvikling skal 

ligge over landsgjennomsnittet 

76 % 80 % 74,7 % 
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BAKKELØKKA SKOLE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 

2013 

Informasjon til og fra skolen skal ligge over landsgjennomsnitt i 

foreldreundersøkelsen 
78 % 85 % 82,8 % 

Målt kvalitet: 
  

 

Brukerdialoger pr år 3 4 4 

Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing i 

nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt fra året før 
20,4 % 22 % 28 % 

Andel elever på 9. trinn som presterer på laveste nivå i regning på 

nasjonale prøver skal være under skolens gjennomsnitt fra året 

før 

7,1 % 6,0 % 0 % 

Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i regning 

på nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt året før 
16,1 % 17,0 % 28 % 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6) 
  

 

Opplevd kvalitet: 
  

 

Faglig og personlig utvikling 4,1 4,2 4,6 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,7 5,2 4,7 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,1 4,5 4,4 

Overordnet ledelse 3,8 4,5 4,4 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,4 4,8 4,2 

Målt kvalitet: 
  

 

Nærvær 97,1 % 98 % 95,7 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 86 % 90 % 89 % 

Økonomi 
  

 

Målt kvalitet: 

  

 

Forbruk nettoramme 96,6 % ≤ 100 % 99,5 % 

 

*Elevundersøkelsen for årets 7. trinns-elever er gjennomført, men rapporten er ennå ikke ferdig fra 
Utdanningsdirektoratets side.  
 

Resultat fra de nasjonale prøver på 9. trinn viser gledelig fremgang på alle punkt, men det er fortsatt behov for 

å få flere med på fremgangen.  

 

Når det gjelder medarbeiderundersøkelsen har faglig og personlig utvikling, stolthet og overordnet ledelse gått 

opp. De andre målene jobbes det med kontinuerlig. Skolen har tro på at kontinuerlig arbeid vil gi positive 

resultater på sikt. 

  

Når det gjelder nærvær er målet for perioden ikke nådd. Det skyldes økt langtidsfravær.  

 

 

Økonomi 2013 

 

Bakkeløkka ungdomsskole Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 2013 12 353 878              12 415 000               -61 122                                99,5  

 

Bakkeløkka ungdomsskole har på grunn av innkjøpsstoppen fra 1.oktober brukt litt mindre enn budsjettert.  
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Tangenåsen ungdomsskole 
 
Tangenåsen ungdomsskole har store, lyse og gode lokaler. Alle våre elever 226 kommer fra Nesoddtangen 
barneskole. Det er 16,4 årsverk i undervisningen og i alt 23,6 årsverk ved skolen. 
 
Elevene ved skolen har gode grunnleggende ferdigheter, og gode resultater. Samtidig har virksomheten aktive 
elever og høy grad av trivsel. Årlig arrangerer elever, foreldre og lærere Tangenfestivalen som er et stort, lokalt 
kulturarrangement. Gjennom et slikt arrangement legges det til rette for at alle får brukt sine styrker, og blir 
godt kjent på tvers. Det er igjen med på å legge grunnlaget for et godt og trivelig læringsmiljø. 
 
Tangenåsen deler lokaler med kulturskolen, og lærere fra kulturskolen er med i skolens valgfag.  
Skolen er med i det statlige satsningsområdet «Ungdomstrinn i utvikling». 
 

 
Styringskort 2013 
 

TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 
2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja  Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket   1 %  

Andelen elever som føler seg mobbet i skolen skal være 
under landsgjennomsnittet (skala 1 -5) 

1,3 1,0 * 

Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 
9.klasse skal være under skolens gjennomsnitt fra året før 

2,8 2,0 0 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Andelen som oppgir at de helt eller delvis er enig i at 
opplæringen er preget av ro og god struktur 

ikke målt 60 % 60 % 

Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes.  
 

50 % Ikke målt 

Trygghet og respektfull behandling/øke andel elever som 
trives godt med lærerne i skolen i elevundersøkelsen (På en 
skala fra 1-5) 

3,6 4,0 * 

Andel foreldre som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de 
har god og nær kontakt med skolen 

ikke målt 70 % Ikke målt 

Øke andel elever som opplever at de får faglig veiledning (på 
en skala fra 1-5) i elevundersøkelsen 

2,9 3,3 * 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år: utviklingssamtaler, FAU, SU, 
foreldremøter 

2 4 4 

Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing 
i nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt fra 
året før 

14,3 15 17,9 

Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing 
i nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt fra 
året før 

19,4 20 40,9 

Andel elever på 8. trinn som presterer på laveste nivå i 
regning på nasjonale prøver skal være under skolens 
gjennomsnitt fra året før 

1,4 1 2,5 

Andel elever på 9. trinn som presterer på laveste nivå i 
regning på nasjonale prøver skal være under skolens 
gjennomsnitt fra året før 

0 1 1,5 
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TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 
2013 

RESULTAT 
2013 

Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i 
regning på nasjonale prøver skal være over skolens 
gjennomsnitt året før 

11,4 11,5 17,7 

Andel elever på 9.trinn som presterer på høyeste nivå i 
regning på nasjonale prøver skal være over skolens 
gjennomsnitt året før 

28,6 28 33,3 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)      

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 4,5 4,6 4,8 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,2 5,2 5,1 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,2 5,2 4,9 

Overordnet ledelse 4,5 4,5 3,8 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 5,1 5,0 4,8 

Målt kvalitet:      

Nærvær 93,9 % 94,0 % 90 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 61 % 80 % 96 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 98,2 % ≤ 100 % 101,6 % 

 
*Elevundersøkelsen for årets 7. trinns-elever er gjennomført, men rapporten er ennå ikke ferdig fra 
Utdanningsdirektoratets side.  
 
Nasjonale prøver viser at skolen jobber godt med lesing. Det er stor framgang, ingen elever på årets 9. trinn 
ligger på nivå 1 i lesing. Totalt sett ligger nesten 80 % av elevene på 9. trinn på de to øverste nivåene.  
Regneresultatene på 9. trinn viser framgang, men det er fortsatt et mål å få 0 elever på nivå 1. Tallene fra 8. 
trinn viser bagasjen de har med fra barneskolen. Tangenåsen jobber med lesegrupper og har fokus på 
grunnleggende ferdigheter både i regning og lesing med det mål å få flyttet elever oppover på nivåene.  
 
Nærværet har i 2013 vært lavere enn året før. Dette skyldes tre langtidssykemeldte. 
 

Økonomi 2013 

Tangenåsen ungdomsskole Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 15 329 788 15 091 000 238 788 101,6 

 
Merforbruket skyldes tilbakebetaling til NAV av urettmessige utbetalte sykepenger. I tillegg har det vært 
nødvendig å bruke mer vikar enn forutsett. Dette skulle dekkes av driftsbudsjettet. Siden det ble tatt inn midler 
fra driftsbudsjettet fra oktober og ut året (grunnet innkjøpsstoppen), kunne ikke disse driftsmidlene brukes til å 
dekke de økte lønnskostnadene.  
 

 

Kulturskolen 
 

Virksomheten tilbyr undervisning i musikk, visuell kunst, animasjonsfilm og teater til innbyggere i Nesodden 
kommune. Kulturskolen skal gi et tilbud til og være en samarbeidspartner for alle grupper og enkeltpersoner på 
Nesodden innen ønskede kulturuttrykk, både som forvalter av etablerte uttrykksformer og som videreutvikler 
av disse. Kulturskolen er åpen for alle og skal så langt det er mulig gi et tilbud til innbyggere i alle aldersgrupper 
og på alle funksjonsnivåer. Voksne over 21 år kan få undervisning hvis ledig kapasitet, og da til selvkost. 
 
Nesodden kulturskole holder til i Tangenten hvor både administrasjonen og hovedvekten av undervisningen 
foregår. 
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Kulturskolen har skoleåret 2013-14 tilbud innenfor rammen av «Kulturskoletimen» til 4.-klassinger ved alle 
barneskolene. Tilbudet er organisert som et 6-ukerstilbud i SFO-tiden. Fagtilbudene har vært: Animasjon, 
ukulele, dans, teater, komposisjon og visuell kunst. 
 
35 personer var tilknyttet skolen i 2013. Pr september 2013 hadde virksomheten 13,4 årsverk, 490 elever fikk 
undervisning og 493 sto på ventelister. 
 

Styringskort 2013 
 

 
KULTURSKOLEN 

RESULTAT 
2012 

MÅL 
2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket 1 % 1 % 1 % 

Øke andel: "Mitt barn trives sammen med andre elever på 
kulturskolen" 

4,9 5,2 Ikke målt 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne 4,7 5 Ikke målt 

Brukermedvirkning 4,8 5 Ikke målt 

Trygghet og respektfull behandling 4,7   Ikke målt 

Tilgjengelighet 4,1 4,5 Ikke målt 

Informasjon 5 5,2 Ikke målt 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år 1 Minst 1 Ikke målt 

Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes.  20 % 50 % Ikke målt 

Øke andel: "Mitt barn har god faglig utvikling" 4,6 4,8 Ikke målt 

Øke andel: "Forventningene til mitt barns innsats er tydelige" 4,1 4,5 Ikke målt 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)      

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 4,0 4,5 4,4 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,2 5,3 5,2 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,2 5,3 5,1 

Overordnet ledelse 4,5 4,6 4,3 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,8 4,9 4,7 

Målt kvalitet:      

Nærvær 96,5 % 97 % 97 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 63 % 80 % 68 % 

 
Kulturskolen har ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2013.  
 
Når det gjelder medarbeiderundersøkelsen har kulturskolen følgende resultater: 
 
«Faglig og personlig utvikling» viser en økning fra 4.0 til 4.4. Dette er gledelig da det var et satsningsområde 
som ble påbegynt i fjor. «Samarbeid og trivsel» samt «Stolthet over egen arbeidsplass» går ned 0,1 
prosentpoeng. Overordnet ledelse går ned fra 4,6 til 4,3, noe som kan være et signal om flere ting og er tatt 
opp med tillitsvalgte og lærerne.  
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Økonomi 2013 
 
Kulturskolen Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto driftsutgifter 6 701 585 6 345 000 356 585 105,6 

 
 
Kulturskolen har et underskudd ved årets slutt på om lag 0,4 mill kr. Dette skyldes hovedsakelig merutgifter ift. 
budsjett i Wow-prosjektet – et samarbeid mellom kulturskolen og SFO.  
 

Barn, unge og familie 
 
Barn, unge og familie (BUF) er en virksomhet sammensatt av 4 fagområder. Virksomheten er underlagt 

kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst, og omfatter 52 ansatte med til sammen ca. 40,5 årsverk. 

Hvert fagområde ledes av en fagsjef. Informasjon om fagområdene og tjenestene er lagt ut på kommunens 

nettsider. Barn, unge og familie har som hovedmålsetting å tilby riktig hjelp til riktig tid. 

Fagområdene: 

1. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), inkludert Førskoleteamet og logoped, har 9 årsverk som tilbyr 
tjenester til aldersgruppen 0 – 100 år, + en 50 % sekretær. 
PPT har fokus på økt forbyggende (system-rettede) tiltak, og har ingen venteliste på barn som trenger 

utredning(!)  

2. Barneverntjenesten: 10 årsverk + 50 % sekretær, tilbyr tjenester i aldersgruppen 0-18 år. Gjennomfører ca. 
170 nye undersøkelsessaker i året. Barneverntjenesten har i 2013 hatt revisjon ved Follo Distriktsrevisjon.  

3. «Psykisk helsetjeneste, barn og unge (PHBU)»: 3,5 årsverk, tilbyr tjenester i aldersgruppen 0-20 år. 
Nesodden har noe høyere andel unge enn landsgjennomsnittet som rapporterer om psykiske problemer, 
og har for tiden en venteliste på 20-25 barn. I 2013 startet 2 forskjellige gruppetilbud for foreldre, med 
fulle kurs og stor interesse – noe som ha en forebyggende effekt.  

4. «Forebyggende helsetjenester, barn og unge»: ca. 16 årsverk som omfatter 
a. Skolehelsetjenesten på 10 skoler (6-21 år) 
b. 3 helsestasjoner, inkludert helsestasjonen for ungdom (Nesoddtangen, Myklerud og Berger) 
c. Fysio- og ergoterapitjenesten til barn og unge (0-20 år)  
d. SLT-koordinator (samordning av lokale, kriminalitetsforebyggende tiltak) 

Fagområdet trekker fram den omfattende pågangen og gjennomføring av «ruskontrakt», der 31 
ungdommer med påbegynt «ruskarriere», nå har blitt rusfrie. Dette er svært gode resultater sammenliknet 
med andre kommuner med tilsvarende tiltak. 
 

Styringskort 2013 

BARN, UNGE OG FAMILIE 
 

RESULTAT 
2012 

MÅL 
2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:     

Målt kvalitet:     

Virksomheten kildesorterer avfall ja ja ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket   1 % 1 % 

Andel barn som har fullført helseundersøkelse, 2-3 års 
alder 

 80 % 95 %  89 % 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet: 1)      

Resultat for brukerne 4,9 5,1 4,9 

Brukermedvirkning 5,0 5,1 5,0 

Trygghet og respektfull behandling 5,3 5,4 5,5 

Tilgjengelighet 5,1 5,3 5,3 
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BARN, UNGE OG FAMILIE 
 

RESULTAT 
2012 

MÅL 
2013 

RESULTAT 
2013 

Informasjon 4,9 5,2 5,0 

Samordning 5,1 5,5 5,7 

Helhetsvurdering 5,1 5,3 5,3 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år 2) 
 

Se under Se under 

Andel hjemmebesøk til nyfødte innen to uker etter 
hjemkomst (Helsestasjonene) 3) 

52 % 100 % 47 %  

Andel barn i hjelpetiltak som har tiltaksplan (barnevern) 59 % 100 % 82 % 

Nedgang i antall enkeltvedtak (PPT)  181 - 10 % - 9,5 % 

Andel brukere (i %) som er enig/helt enig i at de har fått 
god hjelp (Psykisk helsetjeneste barn/unge) 

Ikke målt 90 % 87,5 % 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)      

Opplevd kvalitet:     

Faglig og personlig utvikling 4,9 5,0 5,2 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,3 5,3 5,4 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,9 5,0 

Overordnet ledelse 3,9 4,5 3,6 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,5 4,7 4,6 

Målt kvalitet:      

Nærvær 4) 98,5 % 98 % 91,5 %  

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 84 % 84 % 92,9 % 

 
Brukerundersøkelsene viser en stigning i brukernes vurdering av tjenestene som blir omfattet av 
undersøkelsene, men ser at noen mål har vært litt ambisiøse. Spesielt fornøyde er virksomheten med 
vurderingen om at samordningen av tjenestene til barn og unge nå ligger på 5,7. Det har vært et fokusområde 
der alle ansatte i fellesskap har utarbeidet målområder og iverksatt en rekke tiltak internt og eksternt for å 
utnytte den samlede kompetansen til barnas beste. 
 
Brukerdialogmøter defineres i BUF som organiserte møter med brukergrupper: årlige flerfaglige møter med 
hele personalet i skolene, fastlagte flerfaglige møter med skolehelseteam og med styrerne i barnehagene, 
årlige møter med fastleger og skoletannleger m.m. For øvrig innebærer tjenestene i seg selv omfattende dialog 
med brukerne. 
 
Antall hjemmebesøk etter fødsel viser en nedgang på 5 % (100 % av de som ønsker det, får tilbud om 
hjemmebesøk, men 53 % velger nyfødtsamtaler på helsestasjonen i stedet). Etterslepet i 2 -3 års 
helseundersøkelse er redusert med 9 % grunnet en omorganisering av legeressursene. Disse områdene vil 
fortsatt være innsatsområder i 2014. 
 
Virksomheten har hatt en stor økning i sykefravær, fra 1,5 % i 2012 til 8,5 % i 2013. Tiltak iverksettes med 
bistand fra NAV- Arbeidslivssenteret. 
 

Økonomi 2013 

Barn, unge og familie Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto driftsutgifter 35 950 850 35 582 400 368 450 101,0 

 
Barn, unge og familie har et underskudd ved årets slutt på 1 %, eller 0,4 mill kr. Dette skyldes hovedsakelig 
merforbruk innenfor barnevernet på om lag 1,5 mill kr. Sammenlignet med andre kommuner driver imidlertid 
barnevernet svært kostnadseffektivt, og merforbruket vil antakelig ikke kunne reduseres vesentlig.  
 
Årsaken til at merforbruket totalt sett ikke ble større enn 0,4 mill kr er at de andre fagområdene har mottatt 
økte inntekter innenfor sykepengerefusjoner og refusjoner fra staten.  
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Sykehjemmet 
 
Nesoddtunet sykehjem har 117 årsverk, fordelt på pleiepersonell, overlege, merkantilt personell og 

avdelingsledere. 

 

 I 2013 har det vært en formidabel aktivitet, på grunn av økt utskrivning fra spesialisthelsetjenesten som en 

følge av samhandlingsreformen.  Økt antall korttidspasienter medfører spennende utfordringer, som 

kompetanse, pasientflyt, logistikk, internt og eksternt samarbeid. Sykehjemmet har endret på praksis for å 

møte den nye pasientkategorien, samt å utvikle sine tjenester for å bidra til forsvarlig helhetlig pasientforløp i 

kommunen. 

 

Korttidsplasser og rehabiliteringsplasser er etablert og skal videreutvikles i 2014. Palliativt team disponerer ett 

rom på sykehjemmet. Gjennomsnittlig oppholdstid på sykehjemmet er på ca. 7 måneder, som forklares med 

økt antall korttidspasienter. 

 

Nesoddtunet har ved årsslutt 106 pasientrom i drift, som tilsvarer 38 690 liggedøgn, fordelt på korttidsopphold, 

rehabiliteringsopphold, avlastningsopphold og langtidsopphold. Sykehjemmet har tett samarbeid om elever, 4 

helsefagarbeiderlærlinger og studenter fra videregående opplæring og høgskoler.  

 

Nesoddtunet har som en del av den sentrale omorganiseringen i kommunen, gjort nødvendige tilpasninger i 

lederspenn og oppgavefordeling.  

 

Styringskort 2013 

 

SYKEHJEM 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer Delvis (Papp) Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket 1 % 2 % 1 % 

Dialogmøter med alle frivillige tilknyttet frivillighetsarbeidet ved 
sykehjemmet 

1 gang 3 ganger 3 ganger 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne 4,8 4,8 5,2 

Brukermedvirkning 4,6 4,6 5,0 

Trygghet og respektfull behandling 5,4 5,4 5,7 

Tilgjengelighet 5,1 5 5,3 

Informasjon 4,7 5 5,2 

Brukertilfredsheten skal være bedre enn landsgjennomsnittet Ja (4,9)  4,9 5,4 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år 1 5 6 

Alvorlig syke og døende har tilbud om akuttplass i institusjonen, 
i palliativ seng 

1 seng 2 senger 1 seng 

Personer med demens og deres pårørende har tilbud om 
kvalitativ god og helhetlig tiltakskjede 

50 % 100 % 100 % 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)      

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 4,1 4,0 4,0 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,9 5,1 4,9 
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SYKEHJEM 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,6 4,7 4,6 

Overordnet ledelse 3,9 4,0 4,0 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,2 4,6 4,6 

Målt kvalitet:      

Nærvær 90,1 % 93 % 91,7 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 62,0 % 80 % 61 % 

HMS avvik som forekommer skal meldes i kvalitetslosen Oppstart 10/12 100 % 100 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Redusere bruk av overtid 430 000 < 500 000 781 917 

Forbruk nettoramme 107,6 % ≤ 100 % 106,4 % 

 
Brukerundersøkelsen rettet mot pasienter og deres pårørende, har gitt meget gode resultater i 2013. 
 
Resultatet på medarbeiderundersøkelsen, er tilfredsstillende. Svarprosenten er ikke tilfredsstillende.  
 
Sykehjemmet når ikke målet på 93 % nærvær. Det er påbegynt et prosjekt med Bedriftshelsetjenesten 
«helsefremmende arbeidsplass». 

 
 
Økonomi 2013 

 
Sykehjem Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 75 290 163 70 762 000 4 528 162 106,4 % 

 
Virksomheten hadde et forbruk på 106,4 % i 2013.  

Merforbruket skyldes: 

 

 Stor endring i utskrivningsmønster fra A-hus, som følge av samhandlingsreformen 

 Press fra helseforetaket har ført til at sykehjemmet drifter 16 senger i det nye bygget ved årsslutt. I 

budsjettet for 2013 ble det kun anslått 8 plasser  

 Det har blitt kjøpt sykehjemsplasser utenfor kommunen 

 Økte utgifter til legemidler 

 Økte utgifter til mat 

 Økte utgifter til medisinsk forbruksmateriell 

 Økte inventarkostnader og kjøp av medisinskteknisk utstyr 

 1 ressurskrevende bruker over 67 år, som ikke utløser refusjon fra staten 

 
 
Hjemmetjenester 
 
Hjemmetjenesten består av fire avdelinger, hjemmesykepleien avdeling øst, avdeling vest, psykisk helse og 

psykisk helse bolig. Hjemmetjenesten gir hjemmetjenester til beboere i Nesodden kommune, etter tildeling fra 

Tildelingsteamet. 

Hver av de fire avdelingene har en leder. Hjemmesykepleien øst og vest består av hjemmesykepleie, praktisk 

bistand, dagavdeling for eldre, dagavdeling demente og BPA (brukerstyrt personlig assistent). Psykisk helse 
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består av psykiatrisk hjemmetjeneste, Nesoddtangen gård. Psykisk helse bolig består av Bekkeblomveien og 

Håkonsletta. 

Hjemmetjenestene har også oppgaver knyttet til trygghetsalarmer, omsorgslønn og privat avlastning. 

 

Styringskort 2013 

HJEMMETJENESTER 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket 1 % 1 % 1 % 

Informasjon til pasienter i risikogruppen for KOLS 50 % 100 % 50 % 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne 3,4 3,5 - 

Brukermedvirkning 3,7 3,9 - 

Trygghet og respektfull behandling 3,6 3,7 - 

Tilgjengelighet 3,4 3,5 - 

Informasjon 3,1 3,2 - 

Dialog med frivillige 2 2 - 

Brukertilfredsheten skal være bedre enn landsgjennomsnittet 3,5 3,5 - 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år 1 5 5 

Andel ansatte med høyskoleutdanning 79 % 89 % 79 % 

Alvorlig syke og døende har tilbud om tilrettelagte tjenester i 
hjemmet 

100 % 100 % 100 % 

Personer med demens og deres pårørende har tilbud om kvalitativ 
god og helhetlig tiltakskjede 

50 % 100 % 100 % 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)      

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 3,6 4,0 3,9 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,1 5,1 5,2 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,6 4,7 4,9 

Overordnet ledelse 3,5 4,0 3,0 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,2 4,6 4,4 

Målt kvalitet:      

Nærvær 94,1 % 93 % 93,1 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 71,6 % 100 % 82,5 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Redusere bruk av overtid 932 140 < 500 000 914 534 

Forbruk nettoramme 120,2 % ≤ 100 % 109,2 % 

 
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013. 
 
Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen er tilfredsstillende, med økning fra 2012 til 2013 på alle parameter 

utenom overordnet ledelse. Svarprosenten er ikke tilfredsstillende.  
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Økonomi 2013 
 

Hjemmetjenester Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 65 411 581 59 912 000 5 499 580 109,2 

 
Virksomheten hadde et merforbruk på 5,5 mill kr i 2013. En stor del av overskridelsene skyldes økt utskrivning 
av pasienter fra helseforetaket (samhandlingsreformen). Dette har medført en økning i virksomhetens 
arbeidsmengde. 
 
Dette har bidratt til at virksomheten har sett seg nødt til bruke flere ansatte enn budsjettert. Blant annet er det 
brukt om lag 4 mill kr mer enn budsjettert innenfor lønn. Disse merkostnadene er i hovedsak knyttet til 
hjemmesykepleie og brukerstyrte personlige assistenter. 
 

Dette har også medført økte utgifter knyttet til andre driftskostnader. Det største merforbruket innenfor 
driftsutgiftene er knyttet til drift av bilparken og medisiner og medisinske forbruksartikler til brukere. Dette 
beløper seg til om lag 1 mill kr. 

 
 
Boliger med bistand 

 
Boliger med bistand består av Håkontoppen, Bergertoppen, Ødegårdveien, Hjertebakken og Bjørnemyrveien 

som samlet tilbyr heldøgns tjenester til 32 brukere med ulike bistandsbehov. Bergertoppen gir også avlastning 

til familier med barn og unge med bistandsbehov.  I tillegg leier kommunen privat tjeneste for en bruker med 

store bistandsbehov, som leier egen bolig.  

Virksomhetsleder innenfor opplærings- og aktivitetssenteret har fra 1.8.13 vært konstituert som 

virksomhetsleder for bolig med bistand, slik at det har vært 1 virksomhetsleder for begge virksomhetene. 

Bistandsbehovene til beboerne vil variere utfra alder og endring i helse, barn med bistandsbehov som flytter til 

kommunen, barn som blir født med funksjonshemninger og trenger avlastning. Dette betyr at antall 

årsverk/brukere/kostnader vil variere over tid. 

 
Styringskort 2013 
 

BOLIGER MED BISTAND 

RESULTAT 
2012 

MÅL 2013 RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket 1 % 1 % 1 % 

Øke aktiviteten for beboerne både fysisk og sosialt, i alle 
boligene ved å arrangere aktivitetsdager og kulturkafeer 

- 27 tiltak Ca 35 tiltak 

Tjenester:     

Opplevd kvalitet: Skala fra 1 - 4    

Resultat for brukerne 2,4 - Ikke målt 

Brukermedvirkning 1,9 - Ikke målt 

Trygghet og respektfull behandling 3,3 - Ikke målt 

Tilgjengelighet 3,1 - Ikke målt 

Informasjon 3,1 - Ikke målt 

Utarbeide Individuell plan (IP) for brukere (inkl. avlastning 
Bergertoppen) 

- 33  30 

Målt kvalitet:    

Øke tilbudet om beboermøter i boligene 6 9         50 (Totalt) 
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BOLIGER MED BISTAND 

RESULTAT 
2012 

MÅL 2013 RESULTAT 
2013 

Øke pårørende/brukerrepresentant-møter i hver bolig 2 2 15 

Fremme god ressursutnyttelse ved gjennomgang av turnus Årlig Årlig Årlig 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)    

Opplevd kvalitet:    

Faglig og personlig utvikling 4,0 4,0 4,0 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,9 4,9 4,9 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,2 4,3 4,3 

Overordnet ledelse 3,6 3,4 3,4 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,2 4,0 4,0 

Målt kvalitet:    

Nærvær 91,8 % 91,4 % 90,7 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 66 % 85,5 % 90 % 

Økonomi    

Målt kvalitet:    

Forbruk nettoramme 112,0 % 126,2 % 114,4 % 

 
 
Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse for boliger med bistand i 2013, brukerundersøkelsen for 
utviklingshemmede og deres pårørende var ikke tilgjengelig i «Bedrekommune» grunnet et pågående 
pilotprosjekt. 
 
Det er godt samarbeid mellom boligene internt i kommunen, - gjennom faste interne møter og møtearenaer 
som boligene selv arrangerer. Dette er: Fagledermøter, div.opplæring for personalet i boligene med spesiell 
vekt på medisinkompetanse og lovverk som regulerer bruk av tvang og makt, pårørendemøter osv. Boligene 
har også samarbeid med aktører som sykehus, DPS/psykiatri, VTA-bedriften Remonter Nesodden, OAS, 
Lillebjørn, Nesodden videregående skole, PPT mm. 
 
Når det gjelder den store økningen i antall beboere/pårørende/brukerrepres.møter er årsaksforklaringen at 
dette har blitt satt i system og foregår jevnlig til faste tider. 
 
Medarbeiderundersøkelsen hadde høy svarprosent fra boliger med bistand i 2013, og resultatene er omtrentlig 
like som året før. 
 

Økonomi 2013 
 

Boliger med bistand Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 42 787 581 37 401 400 5 386 181  114,4 

 

 
Boliger med bistand hadde et merforbruk i 2013 på om lag 5,4 mill kr. Dette skyldes i stor grad endrede 
helsetilstander hos brukerne av tjenesten, noe som har medført kjøp av private tjenester, og økende behov for 
omfattende tjenester innen avlastningsenheten med krav om nødvendig fagkompetanse.  
 
 

Forebyggende og behandlende tjenester voksne 
 

Virksomheten fokuserer på forebygging og helsefremmende arbeid for voksne, blant annet for å møte 

samhandlingsreformens krav og utfordringer til koordinering av tjenester. Virksomheten består av 

tildelingsteam, 6 stillinger inkludert fagsjef og koordinator for sammensatte og komplekse tjenester.  

 

Tildelingsteamet fatter vedtak om helse- og omsorgstjenester til personer uavhengig av alder. Videre består 

virksomheten av fysioterapi- og ergoterapitjenester til voksne i pasientens hjem og /eller sykehjem, 5 stillinger 
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inkludert fagsjef, logopedi, koordinator for støttekontakttjenesten, demenskoordinator og frisklivskoordinator. 

Virksomheten har forvaltningsansvaret for fysioterapeuter med kommunal driftsavtaler, fastlegeavtaler, 

legevakt, miljørettet helsevern, samt medfinansiering for innleggelser på sykehus og overliggedøgn i 

helseforetakene.  

 

Styringskort 2013 

FOREBYGGENDE OG BEHANDL. TJENESTER FOR 
VOKSNE 

RESULTAT 
2012 

MÅL 2013 
RESULTAT 

2013 
Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall   Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket   1 %  

Tilbud om helsesamtaler av frisklivskoordinator   100 % 83 samtaler* 

Avholde folkehelseuke 0 1  

Andel hjemmeboende i aldersgruppen 80+ har 
gjennomført fallforebyggende tiltak 

  
80 % 100 % 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne 4,4 4,6 4,7 

Brukermedvirkning 5,2 5,4 5,2 

Trygghet og respektfull behandling 5,8 5,6 5,8 

Tilgjengelighet 5,2 5,2 5,4 

Informasjon 4,4 4,9 4,6 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år 1 Minst 1  

Tilbud til personer med demens og deres pårørende   50 % 100 % *** 

Økt kompetanse om demens for ansatte 0 50 % **** 

Økt kompetanse om depresjonsmestring hos pasienter 50 % 100 % ** 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)      

Opplevd kvalitet:      
Faglig og personlig utvikling 4,9 5,1 4,8 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,1 5,2 5.3 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 5,2 4,8 

Overordnet ledelse 4,0 4,0 4,3 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,7 5 4,5 

Målt kvalitet:      

Nærvær 92,0 % 93 % 97,5 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 70 % 80 % 98 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 99,7 % ≤ 100 % 100,7 % 

 
Frisklivssentralen 
*Gjennomført 83 helsesamtaler, hvorav 36 er nye personer. 
Kurs i regi av frisklivssentralen:  
 

 Røykeslutt: 33 deltagere  

 Bra mat: 21 deltagere  

 Mestring av depresjon: 19 deltagere  

 Mestring av belastninger: 16 deltagere 

 Lavterskel trening: Gruppetrening x 2 pr. uke i samarbeid med Energihuset treningssenter. Utetrening 
x 2, tirsdager på Fjellstrand og torsdager på Ekelund seniorsenter. 80 personer har benyttet tilbudet. 
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Frisklivsuka ble gjennomført 18. september – 22. september med et bredt spekter av tilbud til hele 
befolkningen.  
 
Fysio- og ergoterapitjenesten 
Kommunen overtok i januar 2013 det økonomiske og administrative ansvaret for fysioterapitreningsgrupper i 
det lille bassenget på Sunnaas som tidligere har vært drevet i regi av sykehuset. Kommunen betaler 
bassengeleie og instruktør. Tilbudet gis i dag til ca. 60 pasienter, fordelt på 6 grupper.  
Tjenesten har også gitt tilbud om fallforebyggende tiltak til alle over 80 år som ønsker det. 
 
Demenskoordinator: 
***Samtalegrupper for pårørende 1 gang per måned, fordelt på 1 gruppe for ektefelle og samboere, 1 gruppe 
for barn av demente, 1 gruppe for pårørende til yngre demente i samarbeid med kompetansehjulet. 
 
Dagsseminar: 
****Nesodden var arrangør av årets Demensforum i samarbeid med kompetansehjulet. 140 personer deltok, 
både fagpersoner, pårørende og andre interesserte. 
 
Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter åpnet 4. november.  Det har plass til 6 personer og er åpent 3 dager pr uke.  
 
Tildelingsteamet:  
Tildelingsteamet har hatt en markert økning i søknader og henvendelser, spesielt har henvendelser fra AHUS 
økt etter at elektronisk meldingsutveksling ble tatt i bruk.  
 
Brukerundersøkelse for fysio- og ergoterapitjenesten:  
Svært gode resultater, på flere av delspørsmålene høyere enn landsgjennomsnittet og høyeste scoore i landet 
på flere spørsmålene. Svarprosent 51 % 
 
Medarbeiderundersøkelsen: 
Høy svarprosent, 98 %. Noe nedgang fra i fjor, på stolthet over egen arbeidsplass og helhetsvurdering. Det er 
stor variasjon mellom de ulike tjenesteområdene. Det er tilsatt fagsjef i tildelingsteamet for å sikre en tettere 
oppfølging av de ansatte i teamet. 
 
Nærvær: 
Virksomheten har et nærvær på 97,5 % 

 

Økonomi 2013 
 

Forebyggende Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 39 427 530 39 133 000 294 529 100,7 % 

 
Virksomheten hadde et forbruk på 100,7 % i 2013. Merforbruket på knappe 300 000 skyldes sluttoppgjøret for 
2012 ifm. medfinansiering av sykehusinnleggelser. Fakturaen ble mottatt såpass sent at den ble belastet i 2013. 

 

Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet 
 
Virksomheten er et senter for voksne funksjonshemmede med medfødte og ervervede hjerneskader, og bygger 

sin virksomhet på opplæringsloven § 4A-2. Skoleåret 2013/2014 gis det tilbud til 19 personer.  

I tillegg har senteret et aktivitetstilbud for mennesker som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg et 

fulltidsarbeid i VTA (varig tilrettelagt arbeid) bedrifter eller andre aktuelle arbeidsplasser. Grunnet lite 

hensiktsmessige lokaler, mottar 3 brukere aktivitetstilbud i boligene. 

Virksomhetsleder har fra 1.8.13 vært konstituert som virksomhetsleder for bolig med bistand, slik at det har 

vært 1 virksomhetsleder for begge disse virksomhetene. 
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Styringskort 2013 

Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT  
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket 1 % 1 % 1 % 

Bedret kosthold hos psykisk utviklingshemmede. 90 % 100 % 100 % 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne 3,1 - Ikke målt 

Brukermedvirkning 2,5 - Ikke målt 

Trygghet og respektfull behandling 3,4 - Ikke målt 

Tilgjengelighet 3,3 - Ikke målt 

Informasjon 3,6 - Ikke målt 

Målt kvalitet:      

Økt fokus på fysisk fostring 80 % 100 % 100 % 

Tilbud om brukerdialogmøter inkludert pårørende pr. 
år 

90 % 100 % 100 % 

    

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 4,8 4,9 4,6 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,3 5,3 4,8 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 5,0 5,2 

Overordnet ledelse 4,0 4,3 4,5 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,8 4,8 4,8 

Målt kvalitet:      

Nærvær 89,9 % 93 % 97,53 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 100 % 100 % 100 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 95,3 %   100 % 98,6 % 

 
Det har ikke vært avholdt brukerundersøkelse i 2013 grunnet samme årsak som hos Boliger med bistand.  
 
Virksomheten samarbeider med interne og eksterne parter som Boliger med bistand, Ahus voksenhabilitering, 
Remonter VTA-bedrift Nesodden, PPT, Nesodden videregående skole og andre aktuelle 
arbeidsplasser/partnere. 
 

Økonomi 2013 
 

Forebyggende Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 6 437 022 6 527 000 - 89 978 98,6 % 

 
Virksomheten har et forbruk på 98,6 % ved årets slutt, noe som er tilfredsstillende.  
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Nesodden bibliotek 

Bibliotektjenesten i Nesodden kommune er forankret i Lov om folkebibliotek, som gir biblioteket klart definerte 

oppgaver. Loven sier at biblioteket har til «oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 

virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som 

bor i landet». I tillegg til dette sier loven at biblioteket skal være en møteplass og arena for offentlig samtale og 

debatt. I virksomhetens tilbud skal det legges vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet, og det skal gjøres det 

kjent for brukerne. Folkebibliotek er et ledd i et nasjonalt biblioteksystem, og skal forholde seg til 

fylkesbiblioteket og andre folke- og fagbibliotek i landet i forskjellige samarbeid, som for eksempel fjernlån. 

 

Nesodden bibliotek har sitt tilholdssted på Tangenten, og virksomheten har 7 årsverk. 2013 har vært et spesielt 

år for biblioteket. For det første har det vært det første hele året i nye lokaler. Nesoddens innbyggere har 

funnet veien til kommunens nye storstue, og besøket har økt med hele 61,1 % fra 2012. I tillegg har 

utlånstallene økt med 21,6 %. I 2012 hadde biblioteket stengt 3 måneder på grunn av flytting til nye lokaler i 

Tangenten, og økningen i 2013 kan anslås å være noe høyere enn om biblioteket hadde hatt normal åpningstid 

i 2012. De gode resultatene skyldes hovedsakelig nye lokaler og bedre tilgjengelighet for bibliotekbrukerne.  

 

Av større og mindre arrangementer og utstillinger har biblioteket totalt hatt 210 arrangementer i 2013, dette 

inkluderer blant annet forfatterbesøk, bok-kafe, eventyrstund, småtassfilm, babykino og foredrag. Et 

høydepunkt var da Nesodden bibliotek hadde æren av å stå for åpningen av Litteraturfestivalen i Akershus 

etterfulgt av et litterært arrangement med forfatteren Jon Michelet. En av de større utstillingene som gjorde 

seg bemerket hos bibliotekets besøkende var da virksomheten, i samarbeid med lokale krefter og med midler 

sponset av den japanske ambassaden, ble fylt av japanske kunst- og kulturuttrykk i form av bilder, 

blomsteroppsatser og annet. Biblioteket har ellers tatt imot klassebesøk fra kommunens barnehager og skoler, 

med både litteraturformidling og opplæring i bibliotekbruk som hovedfokus.  

 

Nytt av året er at virksomheten i samarbeid med Fylkesbiblioteket i Akershus og fylkets folkebibliotek har gått 

sammen om å starte opp med utlån av e-bøker gjennom app-en «eBokBib». Dette er et prosjekt som er i 

startgropen og gradvis skal utvikle seg videre. Det ble startet opp høsten 2013 og utlånstallet for Nesodden 

bibliotek var på 330 e-bøker. Tallet ventes å øke i 2014, ettersom flere og flere får øynene opp for dette digitale 

tilbudet. 

Høsten 2013 ble det startet et prøveprosjekt i regi av Tangenten som gikk ut på å ansette servicemedarbeidere 

på ettermiddag-/kveldstid, noe som medførte at biblioteket kunne utvide de ubetjente åpningstidene. Dermed 

kunne bibliotekbrukerne benytte bibliotekets lokaler og samling fra kl. 08.00 til 19.00 fra tirsdag til fredag hver 

uke, totalt 8 timer lengre ubetjent åpningstid. Bibliotekets brukere har gitt uttrykk for at dette er et supert 

tilbud, og det er noe man håper å kunne fortsette med.  

 

Styringskort 2013 

NESODDEN BIBLIOTEK 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket  
 

1 %  

Antall arrangementer og utstillinger pr år 40 150 210 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne 5,2 5,5 5,8 
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NESODDEN BIBLIOTEK 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Brukermedvirkning 5,0 5,0 5,4 

Trygghet og respektfull behandling 5,7 5,5 5,9 

Tilgjengelighet 5,5 5,5 5,2 

Informasjon 5,2 5,5 5,2 

Hvordan blir publikum mottatt og behandlet 5,7 5,5 5,9 

Ventetid i skranken 5,7 5,5 5,8 

Hvor flinke er de ansatte til å hjelpe 5,7 5,5 5,9 

Ventetid på bestilt materiell 5,1 5,0 5,5 

Åpningstid 4,6 5,0 4,7 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år 1 Minst 1 1 

Besøk pr. innbygger 5,7  5,0 9,1 

Utlån pr. innbygger  6,0 7,2 8,0 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)      

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 4,9 5,0 5,2 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,1 5,5 5,7 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,8 5,5 5,7 

Overordnet ledelse 4,3 5,0 3,9 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,8 5,0 5,0 

Målt kvalitet:      

Nærvær 98,5 % 93,0 % 89,6 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 83 100 100 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 99,7 % ≤ 100 % 101,4 % 

 
I forhold til målene som ble satt for 2013 har Nesodden bibliotek oppnådd gode resultater på de fleste 
områder, og på noen har virksomheten oppnådd enda bedre resultater enn forventet. Under opplevd kvalitet 
har virksomheten ikke nådd målet for åpningstid. Som tidligere nevnt har den ubetjente åpningstiden blitt 
utvidet mot slutten av 2013, noe man antar at oppleves som en forbedring hos brukerne. 

 
Økonomi 2013 
 

Biblioteket Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme            3 654 560             3 603 400           51 160       101,4 % 

 
Nesodden bibliotek har et merforbruk på ca 51 000 kr i 2013. Årsaken til merforbruket er at virksomheten ikke 

klarte å spare hele det forventede kuttet ifm. innkjøpsstoppen fom. oktober og ut året.  

 

Ungdom og fritid 

Ungdom og fritid i Nesodden kommune organiserer de kommunale fritidstilbudene til ungdom i alderen 12–20 

år. I tillegg har virksomheten ansvar for kommunens sommertilbud til barn og unge, ungdomskontakten og 

Nesodden ungdomsråd.  

Per i dag har Ungdom og fritid ansvar for to ungdomsklubber, en selvstyrt ungdomsarena på Fjellstrand, en 

ungdomscafé, og en kulturarena for barn og unge på Berger med blant annet Nesodden musikkverksted og 

Connect Dans/Nesodden danseverksted. I tillegg kommer ungdomsarenaen på Tangenten som benyttes som 
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ungdomsklubb om sommeren, og som øvingsarena for Connect Dans og utstillingsarena for unges kunst- og 

kulturuttrykk resten av året.  

 

Nyvinninger i 2013: 

Ungdomsklubben på Berger og Ungdomskaféen på Skoklefald ble samlokalisert i ett felles hus – Ungdomshuset 

på Skoklefald. Framstår i dag som et nyoppusset aktivitetshus over 3 etasjer. Fagerstrand ungdomshus og RC-

banen på Fjellstrand ble betydelig oppgradert. Sommerklubben i Ungdomsarenaen på Tangenten ble etablert 

med gode resultater. Videreføres i 2014. Oppsøkende ungdomsarbeid i helgene ble gjennomført i perioden 

mai-september. Videreføres i høysesongen fom. 1. mai og fram til sommerferien 2014. En 50 % stilling som 

jobber opp mot foreldregruppen ble ansatt i Ungdom og fritid. 

 

Styringskort 2013 

UNGDOM OG FRITID 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket 
 

1 %  

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne  5  

Brukermedvirkning  5  

Trygghet og respektfull behandling  5  

Tilgjengelighet  4  

Informasjon  4,5  

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år hele tiden hele tiden hele tiden 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)      

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 4,2 4,3 3,9 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,1 5,2 5,3 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,0 4,4 

Overordnet ledelse 3,8 4,0 4,0 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,5 4,6 4,7 

Målt kvalitet:      

Nærvær 99,4 % 95 % 98,6 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 75 80 85 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 93,9 % ≤ 100 % 99,3 

 
Ungdom og fritid har ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2013.  

Når det gjelder medarbeiderundersøkelsen viser faglig og personlig utvikling en score på 3,9. Det har i 2013 

blitt satt fokus på dette området, og det vil fortsette i 2014. Samarbeid og trivsel med kollegaer er på 5,3 

poeng, noe virksomheten er fornøyd med. Helhetsvurderingen har en positiv utvikling.  
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Økonomi 2013 

Ungdom og fritid Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme  3 893 622 3 920 000 -26 378  99,3 

 

Ungdom og fritid har et overskudd på 26 000 kr i 2013, noe som er tilfredsstillende. 

 

Kultur, næring, idrett og friluftsliv 

Kultur, næring, idrett og friluftsliv er en virksomhet bestående av 6 personer. Virksomhetens hovedmål er å 

skape et mer levende lokalsamfunn på Nesodden. Virksomheten skal ivareta brukerperspektivet, og være en 

tilrettelegger og samarbeidspartner for kultur, næring, idrett og friluftsliv på Nesodden. Virksomhetens misjon 

er å skape en positiv opplevelse av kommunens tjenester (service), og gode resultater for innbyggerne. 

Virksomhetens viktigste styringsdokumenter er kulturplan, strategisk næringsplan og plan for fysisk aktivitet, 

idrett og friluftsliv. 

I 2013 har de største begivenhetene vært de to store arrangementene Kulturisten og julegrantenning. 

Kulturisten har i alle år vært en viktig arena for å vise Nesoddens profesjonalitet og mangfold innenfor 

kulturområdet. Kulturisten har samtidig bidratt til å styrke Nesodden som Norges i særklasse største 

kulturkommune.  I 2013 ble Kulturisten for første gangen avviklet i september. Nytt var også nye kulturarenaer 

i Tangenten. Det ble suksess med fulle hus og ny besøksrekord – en av de beste Kulturisten-arrangementene 

gjennom tidene. 

Julegrantenningen gikk for andre året ved Tangenten og torget på Tangen. Det ble ny suksess med cirka 3 000 

besøkende som skapte god julestemning.  

I tillegg har virksomheten i 2013 fraktet cirka 1 000 mennesker med båten Undine ut til Nesoddens perle og 

største turistattraksjon, Steilene.  

Virksomheten har også gitt mange hundre seniorer et tilbud om det gode livet på Ekelund Seniorsenter, og FIF-

huset på Fagerstrand. 

Det meste av utleievirksomheten er nå flyttet fra samfunnshuset til Tangenten, som nå har tatt form som en 

levende møteplass og flott kulturarena for innbyggerne. 

 

Styringskort 2013 

KULTUR, NÆRING, IDRETT OG 
FRILUFTSLIV 

RESULTAT 
2012 

MÅL 2013 
RESULTAT 

2013 

Samfunn:       

Målt kvalitet:       

Virksomheten kildesorterer avfall 
(Kulturisten og julegrantenning) 

Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket Ikke målt 1 % 
 

Tjenester:        

Opplevd kvalitet:       

Resultat for brukerne   4   

Brukermedvirkning   4,5   

Trygghet og respektfull behandling   4,5   
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KULTUR, NÆRING, IDRETT OG 
FRILUFTSLIV 

RESULTAT 
2012 

MÅL 2013 
RESULTAT 

2013 

Tilgjengelighet   4,6   

Informasjon   4,6   

Målt kvalitet:       

Brukerdialogmøte minst 2 ganger i året – 
pr. område i virksomheten 

6 6 6 

Stimulere til fysisk aktivitet på Nesodden   
Kommunedelplan for 

fysisk aktivitet skal vedtas 
OK 

Utvikle «kultur for næring» hos folkevalgte, 
kommuneadministrasjon, og barn og unge - 
sammen med Nesodden næringsråd 

  Igangsettes OK 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala 
fra 1-6) 

      

Opplevd kvalitet:       

Faglig og personlig utvikling 5,1 4,8 5,5 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,3 5,4 5 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,5 5,2 5,6 

Overordnet ledelse 3,7 4,6 3,3 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,5 4,6 5,5 

Økonomi    

Målt kvalitet:    

Forbruk nettoramme 93,9 % ≤ 100 % 98,9 % 

 

Kultur, næring, idrett og friluftsliv har grunnet en allerede omfattende dialog med brukere og 

samarbeidspartnere valgt ikke å gjennomføre brukerundersøkelser i 2013, men tar sikte på å gjennomføre 

dette på Ekelund seniorsenter i 2014. Når det gjelder målt kvalitet har virksomheten oppnådd de fleste målene 

som ble satt, og man er godt fornøyd med innsatsen i 2013. 

Virksomheten er også godt fornøyd med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen, med unntak av resultatet 

for overordnet ledelse. Øvrige resultater viser at virksomheten har et godt arbeidsmiljø og høy grad av stolthet 

i jobben. 

 

Økonomi 2013 

Kultur, næring, idrett og friluftsliv Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 8 622 343 8 720 700 -98 357 98,9 

 

Virksomheten har et forbruk på 98,9 % i 2013, noe som medfører et overskudd på om lag 98 000 kr.   

 

 

Introsenteret 

Introsenteret på Nesodden tilbyr undervisning i norsk og samfunnskunnskap til voksne innvandrere etter Lov 
om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Undervisningen følger læreplanen i 
norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.  
 

Introsenteret har totalt ca. 90 elever, fordelt på dag- og kveldsundervisning (ca. 60 på dagtid og 30 på 
kveldstid). 15 av elevene deltar også i Introduksjonsprogrammet, et toårig løp for nyankomne innvandrere (jf. 
Introduksjonsloven). Introduksjonsprogrammet er et helhetlig program for oppfølging og integrering av 
nyankomne innvandrere.  
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Introsenteret tilbyr også kurs i grunnleggende ferdigheter for offentlige og private bedrifter (BKA-
Basiskompetanse i arbeidslivet). 
 

Styringskort 2013 
 

INTROSENTERET 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja  Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket  1 %  

Andel elever som aktivt bruker kyststien  15 %  

Tjenester:      

Opplevd kvalitet:     

Resultat for brukerne  4,4  

Brukermedvirkning  4,6  

Trygghet og respektfull behandling  4,5  

Tilgjengelighet  4,0  

Informasjon  4,5  

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år 1 Minst 1 2 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)      

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 3,4 4,6 4,0 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,6 4,6 6,0 

Stolthet over egen arbeidsplass 3,6 4,7 5,2 

Overordnet ledelse 3,2 4,6 4,0 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 3,5 4,8 5,7 

Målt kvalitet:      

Nærvær 96,7 % 97 % 82,7 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 80 % 100 % 75 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 78,5 % ≤ 100 % 92,6 % 

 
Når det gjelder andelen elever som aktivt bruker kyststien har ikke dette blitt målt i 2013. Etter at Introsenteret 
flyttet til Fjellstrand har det vært uhensiktsmessig å bruke tid til å la deltakere dra til kyststien og å få oversikt 
over hvem som bruker dette tilbudet når. Nærområdet på Fjellstrand har imidlertid blitt brukt en del til 
opplæring/friluftsliv. 
 
Virksomheten har ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2013. Dette grunnet langtidssykdom i 
administrasjonen som medførte manglende ressurser til å kunne tilrettelegge en brukerundersøkelse for 
minoritetsspråklige. 
 
Medarbeiderundersøkelsen viser at Introsenteret hadde stor økning på alle parametere fra 2012 til 2013. 
Samarbeid og trivsel med kollegaer og helhetsvurderingen viser topp resultater, på hhv. 6,0 og 5,7, noe som er 
meget bra.  
 
Nærværet er på 82,7 %. Virksomheten hadde 2 ansatte som var langtidssykemeldt i deler av året. Dette er en 

liten virksomhet (5,6 årsverk), noe som gjør at dette slår ganske kraftig ut.  
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Økonomi 2013 

 

Introsenteret Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme            1 119 776  1 209 000 -89 224            92,6  

 
Introsenteret har et mindreforbruk på nesten 90 000 kr i 2013, noe som er tilfredsstillende.  
 

 

Infrastruktur og vannmiljø 

Infrastruktur og vannmiljø har hovedoppgave er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde kommunal 

infrastruktur, herunder vei, vann, avløp, overvann og kabelanlegg. I tillegg skal virksomheten stå for planlegging 

av egnede vann- og avløpsløsanlegg i eksisterende- og nye boligområder. 

 

Virksomheten har 19,5 stillingshjemler fordelt på 20 ansatte innenfor enhetene samferdsel, vann, avløp og 

slam. I tillegg finansieres 3,4 stillinger for ansatte i økonomi og plan og bygg, som inngår som støttetjenester for 

avgiftsområdet.  

 

Renovasjon og feiing ligger innenfor virksomhetens ansvarsområde, men disse driftes av interkommunale 

selskaper. 

 

Spesielle hendelser i 2013 

 

 Det er igangsatt regulering av områder hvor det skal etableres kommunalt vann og avløp, eller 

opprydning i lokale løsninger, i henhold til hovedplan for drikkevann og vannmiljø 

 Gjennomført overføring avløpsvann fra Bomansvik, Kirkevika til Buhrestua. Vannforsyning fram til 

Bomansvik 

 Prosjektert ledningsanlegg i Bomansvik i hovedtrasé opp til riksveien inklusive nytt høydebasseng 

 Gjennomført opparbeidelse av vann og avløpsanlegg i Nedre Fagerstrand 

 Gjennomført rehabilitering vannledninger på Bjørnemyr 

 Systematisk lekkasjesøk på vannledningsnettet har medført reduksjon i lekkasjeandelen. Den ligger nå 

på mellom 15-20 % lekkasje. Dette er meget lavt sammenlignet med andre kommuner 

 Hovedplan for vei ble vedtatt 

 Vedtatt avgiftsparkering Tangenten 

 Oppgradert deler av Agnorveien 

 

Styringskort 2013 

 

INFRASTRUKTUR OG VANNMILJØ 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Avklare eierskap til veier i kommunen  Ja Ja 

Energibesparende veibelysning ved nyanlegg  Ja Ingen nyanlegg 

Hygienisk betryggende drikkevann (kommunalt) God God God 

Tilknytningsgrad til godkjente utslipp (dårlig pga. 
mange private avløpsanlegg) 

Dårlig Dårlig Dårlig 

Tjenester:  
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INFRASTRUKTUR OG VANNMILJØ 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Opplevd kvalitet: 
  

 

Resultat for brukeren 4,5 4,5 4,7 

Tillitt og respekt 4,9 4,9 5,0 

Service og tilgjengelighet 3,4 3,8 3,9 

Informasjon 3,9 4,3 4,2 

Målt kvalitet: 
  

 

Brukerdialoger pr år 1 1 3 

Bruksmessig vannkvalitet God God  

Leveringsstabilitet vannforsyning God God  

Alternativ vannforsyning God God  

Vannledningsnettets funksjon God God  

Overholdelse av avløpsrensekrav Nei God Nei* 

Kvalitet og bruk av avløpsslam God God God 

Utslipp fra overløp på avløpsnettet Mangelfull Mangelfull  

Avløpsledningsnettets funksjon Mangelfull Mangelfull  

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6) 
  

 

Opplevd kvalitet: Stab/drift Stab/drift Stab/drift 

Faglig og personlig utvikling 5,1/4,1 5,1/4,3 5,4/4,2 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,1/4,9 5,1/5,1 5,3/5,1 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0/4,4 5,0/4,6 5,0/4,6 

Overordnet ledelse 4,6/4,4 4,6/4,4 4,5/4,1 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 5,4/4,0 5,4/4,3 5,2/4,5 

Målt kvalitet: 
  

 

Nærvær 98,03 % 96 % 95,73 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 100/50 100/80 100/100 

Økonomi 
  

 

Målt kvalitet: 
  

 

Forbruk nettoramme samferdsel og parkering 106,63 % ≤ 100 % 96,1 % 

Forbruk nettoramme VAR 80,66 % ≤ 100 % 107 % 
 *Gjelder kun maksimal utslippskonsentrasjon Fagerstrand renseanlegg 

 

Brukerundersøkelsen viser en positiv utvikling på alle områder. Virksomheten har arbeidet med informasjon 

mot publikum og tilgjengelighet.  

 

I kolonnen status 2012 er det lagt inn to tall når det gjelder ”Medarbeidere og organisasjon”, det er henholdsvis 

drift og stab. Det er generelt høyere tilfredshet i stab. «Faglig og personlig utvikling» og «overordnet ledelse» 

er de områdene som skårer lavest. Virksomheten har sendt en del medarbeidere på kurs, som et tiltak. 

 

Økonomi 2013 

 

Parkering og samferdsel Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme  5 774 012 6 007 500 -233 487 96,11 % 

 
Parkering og samferdsel fikk et overskudd på ca 233 000 i 2013 med bakgrunn i innkjøpsstoppen som ble 

innført fra og med oktober. Mindreforbruket gir en driftsmessig utfordring for 2014 på vedlikehold av veier. 

Drift og vedlikehold av vei hadde en besparelse på kr 800 000, mens parkering gikk med underskudd på 

600 000 kr grunnet manglende inntekter fra parkering utenfor Tangenten. Parkeringstomten har ikke vært 

avgiftsbelagt 2013. Det ble vedtatt avgiftsparkering av Tangenten og Kongleveien i 2013. Detaljer om 

avgiftssystemet legges frem som sak i 2014.  
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Infrastruktur og vannmiljø Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme  -12 385 086 -11 561 400 -823 686 107 % 

 

Tallene i tabellen ovenfor viser bunnlinjen i budsjettene for vann, avløp, renovasjon, slam og feiing 

(kommunale avgifter). Områdene ble budsjettert med en inntekt på til sammen 11,5 mill kr i 2013. Denne 

inntekten skal dekke renter og avdrag på lån innenfor avgiftsområdet.  

 

Hvert enkelt avgiftsområde blir balansert med avsetning/bruk av fond. Områdene for de kommunale avgiftene 

gjøres opp i henhold til selvkostprinsippene i Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2003).  

Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune for å påse at retningslinjene etterfølges. 

 

Det vises for øvrig til note 15 angående mer informasjon om hvert enkelt VAR-område. 

 

Eiendom 

Virksomhetens hovedoppgaver er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg, anlegg og 

eiendommer. Boligkontoret er kommunens arena for det boligsosiale arbeidet. Eiendom legger til rette for bruk 

av uteområder, friområder og idrettsanlegg i form av snøbrøyting/gressklipping, oppvarming av kunstgress og 

merking, og tilrettelegging for skiaktiviteter både nedover og bortover. Virksomheten har et stort ansvar 

innenfor naturforvaltning og miljøarbeid. Eiendom er også definert ansvarlig for koordinering og oppfølging av 

energi, klima og miljøplanen, herunder bl.a. miljøfyrtårnsertifisering.  

 

Driften har årlig stor aktivitet rundt fjerning av fremmede, uønskede planter. Og i samarbeid med kommunene 

i indre Oslofjord gjennomføres punktering av gåseegg for å holde bestanden nede. Virksomheten er i tillegg 

ansvarlig for forsvarlig drift av kommunens skogseiendommer og innmark/dyrket mark, samt kirkegårdene.  

 

Virksomheten har 28,3 stillingshjemler fordelt innenfor områdene:  

 Eiendom administrasjon  

 Kommunale boliger 

 Eiendom FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) 

 Skog og jord  

 Kirkegårder  

 Idrett og friluftsliv 

 
Spesielle hendelser i 2013 
 

 Innkjøpsstoppen fra og med oktober 2013, førte til at flere driftsoppgaver ble stoppet. Dette vil 

medføre et økt etterslep innenfor vedlikehold 

 Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i kommunestyret i september, arbeidet med vedtatte tiltak er 

igangsatt 

 Vestkanten borettslag er kjøpt og driften er overtatt av kommunen 

 Oppgradering av Energihuset har pågått gjennom året. Pga. innkjøpsstoppen ble egne mannskaper 

benyttet  

 Demensavdeling på Bjørnemyr er tilpasset og åpnet 

 Kommunen har overtatt Fjellstrand grendehus 

 En del av 1. etasje på Fjellstrand skole er bygget om til barnehage ved bruk av driftsmidler  
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 Nesoddtangen skole har fått nytt ventilasjonsanlegg 

 Det er etablert beredskapsbase for Parametric på brannstasjonen 

 Det er etablert en ny lysløype-trasé mellom Myklerud og Tjernsbråtan 

 Kunstgressbanen på Myklerud er ferdigstilt og åpnet 

 Det er ferdigstilt ny miljøvennlig avløpsløsning på To gård. Løsningen er svært moderne. NMBU har vist 

interesse for prosjektet 

 Brattbakken har fått nytt snøproduksjonsanlegg finansiert av inntekter fra billettsalg 

 Det er utført omfattende radonmålinger i skoler og barnehager, som følges opp av fase 2-målinger. 

Dette er et av flere tiltak som inngår i arbeidet for HMS-godkjenning. Virksomheten arbeider 

kontinuerlig med tiltak for å få HMS-godkjente skoler og barnehager. 2 nye er HMS-godkjente i 2013 

 For trivselen til alle ansatte i kommunen bistår Eiendom tungt til fag og fest-arrangementet 

 

Styringskort 2013 

 

 
Eiendom 

RESULTAT 
2012 

MÅL 2013 
RESLULTAT 

2013 
Samfunn: 

  
 

Målt kvalitet: 
  

 

Virksomheten kildesorterer avfall Delvis Ja Ja 

Årlig reduksjon i strømforbruket 14 380 334 kwt 1 % 15 295 966 kwt 

Årlig reduksjon i forbruk av fyringsolje i kwt 782 387 kwt 1 % 828 531 kwt 

Antall miljøsertifiserte bygg 2 private 1 kommunal 4 private 

HMS-godkjenning av skoler og barnehager  2 Alle 4 

Antall bygg i gang i drift med FDV-program 3 15 5 

Tjenester:  
  

 

Opplevd kvalitet: 
Vaktmester/ 

eiendom 
Vaktmester/ 

eiendom 
Vaktmester/ 

eiendom 

Eiendom yter god service ved henvendelser 4,1/3,4 4,3/3,7 4,9/3,8 

Eiendom leverer tjenester med god kvalitet 4,0/3,1 4,2/3,4 4,9/3,7 

Eiendom er tilgjengelig i åpningstiden 3,5/2,6 3,7/3,3 4,5/3,1 

Eiendom tydeliggjør hvilke tjenester som kan tilbys 2,8/2,5 3,8/3,2 4,5/3,2 

Tilfredshet med tjenesten fra eiendom 3,6/2,9 3,7/3,1 4,6/3,6 

Opplevd kvalitet på anleggene Ikke målt Ikke målt Ikke målt 

Målt kvalitet: 
  

 

Brukerdialoger pr år 1 pr bruker 
Minst 2 pr 

bruker 
Kontinuerlig 

dialog 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-
6)   

 

Opplevd kvalitet: 
Operativt/ 
eiendom 

Operativt/eien
dom 

Operativt/ 
eiendom 

Faglig og personlig utvikling 3,5/3,8 4,5/4,5 3,9/4,5 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5/4,8 5,0/5,0 4,6/5,0 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,1/4,2 4,7/4,7 4,4/4,2 

Overordnet ledelse 2,9/3,0 4,5/4,5 2,6/3,2 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,3/3,9 4,6/4,6 3,9/3,7 

Målt kvalitet: 
  

 

Nærvær 93,69 % 94 % 87,22 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 75 % 80 % 96 % 

Økonomi 
  

 

Målt kvalitet: 
  

 

Forbruk nettoramme 105,6 % ≤ 100 % 100,3 % 
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Virksomhet eiendom har arbeidet med tilgjengelighet, service og brukerkontakt i 2013, dette gjenspeiles i 

forbedrede resultater i brukerundersøkelsen. Virksomhet eiendom har arbeidet med kultur og struktur i 

virksomheten og har også forbedret de fleste resultatene i medarbeiderundersøkelsene.  

 

Økonomi 2013 

 

Eiendom Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme  43 120 719 43 004 338 116 381 100,27 

 
Tabellen ovenfor viser at Eiendom har et merforbruk på ca 116 000 kr i 2013. I forbindelse med 

innkjøpsstoppen fikk eiendom et trekk i budsjettrammen på 950 000 kr som ble plassert på et fellesområde for 

å redusere kommunens underskudd. Dette kuttet ble vanskelig å ta i og med at det er gjort to store 

oppgraderinger over driftsbudsjettet i 2013. Fjellveien barnehage ble klargjort og det gamle biblioteket måtte 

settes i stand etter at leieavtalen ble sagt opp.  

 

 

Teknisk service 
 

Virksomhetens hovedoppgave er å sørge for god kvalitet på renhold for å ivareta kommunens eiendomsmasse, 

kommunens ansatte og befolkning. Teknisk service har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av 

kommunens bil- og maskinpark, samt forvaltning og drift av lager for hjelpemidler. Virksomheten har ansvar for 

å legge til rette for kommunens øvrige virksomheter. 

 

Teknisk service består av har 51,98 stillingshjemler fordelt innenfor områdene:  

 Teknisk service stab 

 Verksted og bil-pool 

 Hjelpemiddelhåndtering 

 Renhold 

 

Per 31.12.2013 hadde kommunen 42 leasing-biler og 46 eide biler, av disse er det 2 el-biler.  

Pr. 31.12.2012 var det 224 utplasserte trygghetsalarmer. 

 

I 2013 ble renholdet på Nesoddtunet lagt innunder teknisk service for å sikre en enhetlig forvaltning av 

renholdstjenesten. Det er etablert samarbeidsmøter på alle brukerstedene for å bedre kommunikasjonen og 

for tydeliggjøring av hvilke tjenester renhold leverer til den enkelte lokasjon.  

 

Teknisk service har også overtatt driften av bilparken hos helse og omsorg. En stor del av bilparken har blitt 

integrert i CarAdmin-systemet, som gir en bedre kontroll og oppfølging. Det har vært stor skadefrekvens på 

bilene i hjemmesykepleien i 2013. Det arbeides aktivt for å senke skadestatistikken.  

 

Styringskort 2013 

 

TEKNISK SERVICE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Antall km kommunens el-biler 2 370 6 000 6 736 
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TEKNISK SERVICE 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Tjenester:  
  

 

Opplevd kvalitet: 
  

 

Teknisk service yter god service ved henvendelser 4,0 4,1 4,8 

Teknisk service leverer tjenester med god kvalitet 3,7 3,8 4,2 

Teknisk service er tilgjengelig i åpningstiden 3,7 3,8 4,7 

Teknisk service tydeliggjør hvilke tjenester som kan tilbys 3,3 3,4 3,4 

Tilfredshet med tjenesten fra teknisk service 3,7 3,8 4,4 

Målt kvalitet: 
  

 

Brukerdialoger pr år 1 Minst 1 1 

Antall brukersteder med gjennomført hovedrengjøring 12 20 20 

Responstid på utlevering av hjelpemidler 1 uke 1 uke 1 uke 

Antall biler/maskiner med Car-admin installert 40 50 76 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6) 
  

 

Opplevd kvalitet: 
  

 

Faglig og personlig utvikling 3,3 3,7 4,4 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,6 4,7 5,1 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,5 4,6 4,6 

Overordnet ledelse 3,6 3,8 4,0 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 3,9 4,0 4,3 

Målt kvalitet: 
  

 

Nærvær 87,74 % 90 % 88,1 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 83,0 %  85 % 85 % 

Økonomi 
  

 

Målt kvalitet: 
  

 

Forbruk nettoramme 100,02 % ≤ 100 % 97,0 % 

 

El-bilen blir brukt mye av kommunens ansatte, noe som sparer miljøet. 6 736 el-bil-kilometer i 2013 har spart 

miljøet for 190 kg Co2, sammenlignet med tilsvarende km på en bensindrevet bil.  

 

Andelen av ansatte som har besvart medarbeiderundersøkelsen er 85 % i 2013. Dette måltallet vil 

virksomheten holde fokus på for at en økning skal være mulig i 2014. Tiltak for å få dette til er blant annet å øke 

kompetansen for bruk av pc blant ansatte. Analyse av undersøkelsen er utført og tiltak formulert. Det er 

ønskelig at ansatte oppnår en større grad av faglig utvikling. Renholdere oppfordres til å ta fagbrev og det 

gjennomføres kurs. Andre ansatte i virksomheten oppfordres til å delta på interne og eksterne kurs.   

 

Nærværet i 2013 var lavere enn måltallet, men likevel høyere enn året før. Dette er et fokusområde hvor den 

enkelte følges tett opp.  

 

Økonomi 2013 

 

Teknisk service Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme  22 694 357 23 403 600 -709 243 96,97 

 

Virksomhet teknisk service fikk et overskudd på 700 000 kr i 2013 med bakgrunn i innkjøpsstoppen som ble 

innført fra og med oktober. Mindreforbruket gir en driftsmessig utfordring for 2014, spesielt på utstyrssiden, 

fordi nødvendige utskiftninger ikke ble utført som planlagt i 2013. 

 



 

107 RESULTATVURDERING AV VIRKSOMHETENE/STABSOMRÅDENE 

 

NAV 

NAV Nesodden yter lovpålagte kommunale tjenester etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen, Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kontoret 

har i tillegg alle individbaserte tjenester etter Husbankens ordninger, startlån, bostøtte og utbedringstilskudd. 

Utover dette yter NAV lovpålagte statlige tjenester etter Folketrygdloven. 

De kommunale tjenestene rapporteres via rådmannen til kommunestyret, mens de statlige tjenestene 

rapporteres via fylkesdirektør til Arbeids- og Velferdsetaten.  

Samhandling mellom kommunalt og statlige ansatte har vært og er et satsingsområde, hvor man fortsatt kan 

bli bedre. Dette etterstrebes gjennom felles ledelse og møter på tvers av fag- og ansettelsestilhørighet, samt 

formelt og uformelt organisert teamarbeid. 

I 2013 har NAV Nesodden vært med på å sette store endringsprosesser i bevegelse og tilegnet mye tid for å 

trygge de ansattes behov gjennom dette. Midlertidige resultater fra brukerundersøkelser i 2013 viser at 

kontoret likevel har klart å nå mange av de målene som ble satt i 2012, i forhold til viktige områder ut mot 

tjenestemottaker, som blant annet tilgjengelighet, trygghet og respektfull behandling. Dette er virksomheten 

godt fornøyd med, men mener også at man kan bli enda bedre og jobber bevisst og målrettet med interne 

prosesser for å oppnå dette. 

 

Styringskort 2013 

NAV 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Papp og papir  Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket   1 %  

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne  55 % 66,5 % 

Brukermedvirkning  80 % 79 % 

Trygghet og respektfull behandling  80 % 82 % 

Tilgjengelighet  55 % 60,5 % 

Informasjon  60 % 61,6 % 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år 1 Minst 1 0 

Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet 22 30 20 

Andel brukere med mer enn 6 mnd stønadstid skal 
reduseres med 20 % 

Kostra 20 % 
Foreligger ikke 

resultat 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)      

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 5,0 5,0 2,8 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,3 5,3 4,0 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,4 5,0 3,1 

Overordnet ledelse 4,0 4,5 4,0 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,6 5,0 3,5 

Målt kvalitet:      

Nærvær 96,2 % 95 % 90,8 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 58 % 70 % 63 % 

http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html
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NAV 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 91,9 % ≤ 100 % 106,4 % 

 

NAV Nesodden har vært i støpeskjeen gjennom store deler av 2013, og omfattende endringsprosesser er satt i 

gang. Det er sannsynlig at resultatene i medarbeiderundersøkelsen henger sammen med dette. I tillegg vil økt 

svarprosent også være av betydning under dette punktet. 

 

Når det gjelder nedgangen i nærværsprosenten, må denne sees i sammenheng med flere ting, blant annet kan 

nevnes høy andel av seniorer, ansatte i svangerskap/småbarnstid, men generelt også et tilspisset arbeidspress 

og hardt mediekjør gjennom hele året.   

 

Økonomi 2013 

NAV Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme  28 003 415 26 309 100 1 694 315 106,44 

 

NAV uten integreringsavdelingen har et mindreforbruk på 2,3 mill kr, mens integrering, med de tre boligene for 

enslige mindreårige flyktninger, har et merforbruk på 4 mill kr. Hovedårsaken til dette er at det er mottatt 

mindre refusjon knyttet til boliger for enslige mindreårige flyktninger enn budsjettert. Regjeringen vedtok i 

statsbudsjettet at refusjon for enslige mindreårige flyktninger skulle reduseres fra 100 % til 80 %. Dette skulle 

gjelde for alle refusjonskrav mottatt etter 1. desember 2013. For Nesodden kommune utgjorde dette 2,6 mill kr 

mindre i refusjon enn budsjettert.  

Dette gjør at NAV totalt sett får et merforbruk på om lag 1,7 mill kr ved årets slutt.  

 

Plan, bygg og geodata 

Hovedarbeidsområder er kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, bygge-, dele- og utslippssaker, 

forurensning på enkelteiendommer, kart- og oppmåling, oppdatering og vedlikehold av geodata, oppdatering 

og ajourhold av data i matrikkelregisteret (tidligere GAB) og i planregisteret.  

Virksomheten har ansvaret for natur- og miljøforvaltningen i kommunen, havne og farvannsloven, 

motorferdsel i utmark, dispensasjonssaker for bygge- og delesaker og klagesaker innenfor de overnevnte 

arbeidsområdene, beregning og fakturering av saksbehandlingsgebyrer innen virksomhetens fagområder og 

tilknytningsavgift for VA samt tilsynsansvar innenfor hovedfagområdene og oppfølging av ulovligheter.  

Plan, bygg og geodata har 15 ansatte.  

Viktige hendelser 2013 

Virksomheten har prioritert informasjon og service gjennom informasjonsmøter etter hvert som 

reguleringsplaner har blitt lagt på høring, samt at det har vært arrangert åpent informasjonsmøte om plan, 

bygg og kartportalen. Virksomhetsleder har hatt åpen dag for brukere/innbyggere i Infosenteret en gang i 

måneden fram til november.  

 

Det har vært stor aktivitet i samarbeidet med virksomhet for Infrastruktur og vannmiljø på områdeplaner, bl.a. 

Blylaget, Bomannsvik, Nordre Tangen, noe som har medført at flere nye områdeplaner er igangsatt. 
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Reguleringsplan for Spro havn ble endelig vedtatt av departementet i 2014 etter mange innsigelser. 

Reguleringsplan for utvidelse av Nesodden kirkegård ble vedtatt.  

 

Forhandling av ny avtale for anskaffelse av nytt geodatasystem for Follo er gjennomført i samarbeid med 

Follokommunenes Geodatagruppe/IKT-samarbeid. Bakgrunn for ny avtale er at foregående avtaleperiode gikk 

ut. Implementering av det nye systemet skjer våren 2014. 

 

Styringskort 2013 

PLAN, BYGG OG GEODATA 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 RESULTAT 2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet: (klima/folkehelse)      

Reguleringsplan for gang- og sykkelvei i 
kommunen (antall) 

1  3 planer 1 vedtatt plan 

Synliggjøre i relevante planer hvordan målet 
om gode møteplasser er ivaretatt. Vurdere 
behov og muligheter i forbindelse med 
planarbeidet. 

Arbeid pågår i 
områdeplaner 

2 planer 
Områdeplaner er under arbeid 

og møteplasser blir avklart i 
disse. 

Universell utforming av uteanlegg – krav 
angitt i reguleringsplan 

1 4 
Inntas i områdeplanene, jfr. pkt. 

ovenfor  

Turkart for vinter og sommer tilgjengelig på 
nett inkl. kyststi og stier/veier til 
bussholdeplasser og strandområder 

Deler av 
arbeidet er 

utført 

Turkarter 
er ferdig på 

nett 

Turkart vinter finnes på 
kartportalen. Turkart sommer 
skal forbedres og ny versjon 
kommer vår/sommer 2014 

Forurensning fra avløp – oppstart av pålegg 
om opprydding i definert soner 

 Min 2 soner  Oppstart høst 2014 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet: (På en skala fra 1-6)      

Respektfull behandling 4,4  5,0  * 4,4 

Pålitelighet 4,0  4,5  * 3,9 

Tilgjengelighet 3,4  4,5  * 3,6 

Informasjon 3,6  4,5  * 3,6 

Målt kvalitet:      

Bruker og informasjonsmøter årlig min   2 2 3 

Leder av virksomheten har åpen dag i 
infosenteret årlig min  

5 10 
7  
 

Foreløpig svar på alle søknader 80 %  100 %  100 %  

Byggesak - gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid (KOSTRA tall) 

- 50 dager 
40 dager 

Byggesak – totalt antall tilsyn - 70 saker  **5 tilsyn + 163 mangelbrev 

Oppmåling – gjennomsnittlig fra bestilling til 
utført kartforretning (inkl. ventetid pga. 
vinter) 

-  120 dager 
 

*** 132 dager 

Oppmåling – netto tid (uten ventetid pga. 
vinter og annet som vi ikke styrer) 

- 70 dager 
*** 75 dager 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala 
fra 1-6) 

    
 

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 4,5 5,0  4,9 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,5 5,2 5,3 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,0 4,5 4,3 

Overordnet ledelse 3,7 4,5 4,3 
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PLAN, BYGG OG GEODATA 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 RESULTAT 2013 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,1 4,8  4,6 

Kurs i mestring, holdninger og 
kundebehandling 

- 2 dager Ikke gjennomført.**** 

Målt kvalitet:      

Nærvær 98,5 % 98 % 96,3 %  

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen - 100 % 86 %  

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 111,8 %  ≤ 100 % 79,3 %  

 
* Brukerundersøkelsen omfatter kun byggesak. Virksomheten må jobbe enda bedre med informasjon og 
tilgjengelighet, da kommunikasjonen med brukerne er ikke god nok.  Råd fra andre kommuner som gjør det bra 
er å opprette brukergruppe. Dette vil bli vurdert opprettet i 2014. 
 
** Antall tilsyn på prosjektering og byggeplass må økes i samarbeid med Follo Byggetilsyn (som er et 
interkommunalt samarbeid). Virksomheten vil forbedre informasjon om byggesak på nettsiden til kommunen 
for å hjelpe søkere å unngå feil og mangler i byggesøknad. 
 
*** Oppmålingsforretninger utføres av 2 personer- Grunnet delvis sykefravær i 2. halvår har dette medført 
lengre ventetid for gjennomføring av forretningene. Dette anses å være en forbigående situasjon. 
 
**** Årsak er flere endring i bemanning, (faste og vikarer), gjennomføres høsten 2014. 

 
Økonomi 2013 

Plan, bygg og geodata Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 2 963 048  3 734 500 -771 451 79,3 

  

Årets regnskap viser et mindreforbruk på ca. 0,8 mill kr. Hovedårsaken til dette er merinntekter knyttet til 
gebyrer og sykerefusjoner. Selv om plan, bygg og geodata isolert sett innenfor sitt kjerneområde oppnår et 
overskudd er det kommunens totale utgifter og inntekter innenfor disse tjenesteområdene som er avgjørende 
for selvkostregnskapet for 2013. Dette betyr at andre indirekte faktorer som støttetjenester og tilleggsytelser 
etterkalkuleres ved årets slutt. Dette arbeidet gjøres helt uavhengig av virksomhetens budsjettramme.  
 
Nesodden kommune ønsker å strebe etter selvkost innenfor byggesak, kart- og oppmåling, samt plansak. 
Selvkostregnskapet viser derimot at det kun er byggesak som oppnår dette. Det vises for øvrig til note 15 
angående selvkostområdene.  
 

 

STABSOMRÅDENE 
 
Staben har i dag ca. 80 årsverk og består av 4 områder:  
 

 Rådmannens ledergruppe 

 Økonomi og styring 

 Organisasjon og tjenesteutvikling 

 Interne tjenester og kommunikasjon 
 
Staben har et felles ansvar for å levere gode og målrettede tjenester til rådmannsnivå, virksomhetsnivå og 
folkevalgte organer. Etter ny organisering i 2012/2013 har staben hatt fokus på fornyelse, innovasjon, styrke 
fagmiljøene, samt mer samarbeid på tvers i organisasjonen. 
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Viktige hendelser i staben 

 IKT, Dokumentsenter og politisk sekretariat  

Et viktig fokusområde for Dokumentsenter og politisk sekretariat har vært overgangen til «digitale politikere». I 

praksis betyr dette at man har sluttet å trykke og sende ut saker, innkallinger og møtebøker til politiske 

utvalgsmøter. Politikerne har fått iPads som benyttes i møtene og til lesing av saker. Det er tatt i bruk en 

Politikerportal hvor alle møtedokumenter er tilgjengelig elektronisk. Alle politikerne har fått kommunal e-

postadresser. I juni 2013 ble det igangsatt web-overføring av kommunestyremøtene. Det er investert mye tid i 

tilrettelegging og støtte i innføringsfasen for å få de digitale løsningene til å fungere på en god måte. 

I året som er gått er det også lagt ned et betydelig arbeid i oppgradering av kommunens sak-/arkivsystem. 

Dokumentsenter og politisk sekretariat hadde ansvar for den praktiske gjennomføringen av Stortingsvalget 

2013. I år ble Tangenten for første gang benyttet som valglokale for Tangen krets. 

På IKT-området er det gjort flere forbedringer. Det er investert i ny hardware for å øke lagringskapasiteten og 

for oppgradering av infrastrukturen. Det er gjort store forbedring av sikkerheten ved å etablere ny backup-

løsning og tilkobling av nødstrøm for IKT driftskontor, sentralbord og kriseberedskapsrom. Gjestenettet er 

utvidet og det er gjort tilgjengelig med pålogging via SMS. Det er allerede over 50 000 registreringer. 

Det er etablert kommunikasjon over Norsk Helsenett med alle fastleger i kommunen og med Ahus. Det er 

innført FEIDE (sikker autentisering) for alle elevene i skolen. I tillegg er det etablert fibertilknytting inn i 

Follonettet og det er lagt fiber til Kommunesenter Syd. Det er foretatt oppgraderinger av fagprogrammer og 

felles programvare som Exchange og Lync 2013, og alle ansatte har tatt i bruk Office 2010.  

Prosjekt Dataflyt og arbeidsprosesser er godt i gang med formål å effektivisere arbeidsprosesser, øke kvaliteten 

på registrerte data og utnytte kommunens datasystemer optimalt med sikte på å avskaffe manuelle rutiner. 

Kommunikasjon og service har i 2013 overtatt all saksbehandling i forbindelse med skjenkesaker i kommunen 

og i tillegg er håndtering av vannmålere lagt til Infosenteret. Det er i løpet av året tatt i bruk ny telefoni og 

sentralbordløsning for hele kommunen. 
 

Aktivitet i Tangenten 

Daglig leder for Tangentens koordinerende rolle, med fokus på sambruk og samarbeid, har bidratt sterkt til å nå 

målsettingen om å skape Tangenten til Nesoddens mest spennende møteplass. Etter et års bruk av lokalene er 

det fremdeles behov for en del driftsmessige justeringer (ventilasjon, lys etc.). Det ble derfor opprettet en 

driftsgruppe med representanter fra Eiendom og alle virksomhetene i huset (Kulturskole, administrasjon, 

helsestasjon, bibliotek, ungdomsskole). 

Kafé Tangenten åpnet i april 2013. Dette ble en viktig brikke for trivselen i Tangenten, både med tanke på 

publikum og Tangentens ansatte. Bibliotek og kafé ble viktige samarbeidspartnere, og innbyggere i alle aldre 

fikk et godt og fullverdig tilbud. Tangenten og biblioteket ble en forlengelse av folks egen stue. 

2013 var et år med høyt aktivitetsnivå på alle områder, både med tanke på arealutnyttelse og kapasitet. 

Politiske gruppemøter, utvalg, kommunestyre- og formannskapsmøter ble avholdt i bygget, og Tangentens 

lokaler, inkl. Tangenåsen ungdomsskole, ble brukt av kommunens administrasjon, Kulturskolen, lag, foreninger, 

frivilligheten, sameier og et vidt spekter av fritidsaktiviteter. Både på dag- og kveldstid. Utfordringen er å kunne 

imøtekomme den store etterspørselen etter ledige lokaler, både med tanke på sikkerhet, låsing, bemanning 

etc.  
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Eiendomsskatt og nye prosjekter innenfor økonomi 

Skatteoppkreverkontoret iverksatte og organiserte takseringen av alle næringseiendommer og re-taksering av 

verker og bruk. Arbeidet med omorganisering av Økonomi og styring startet før jul og ble ferdigstilt i januar 

2014. Økonomi og styring har også hatt ansvar for pågående prosjekter innenfor fakturahåndtering og E-handel 

som skal føre til en mer effektiv dataflyt i framtida. 

Kvalitetsutvikling 

Stabsområdene støtter virksomhetene i deres daglige drift. Hele organisasjonen har fått opplæring i 

avviksbehandling som en del av kommunens kvalitetsutviklingssystem. I tillegg er det utviklet prosedyrer og 

maler for å sikre kvalitet ved utarbeidelsen av kommunedelplaner/strategier.  

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse ble gjennomført i 2013. Overordnet plan for beredskaps- og 

krisehåndtering har gjennomgått en omfattende revidering for å sikre at planen er brukervennlig og i tråd med 

dagens krav. Tilsvarende revidering er gjennomført for plan for psykososiale kriseteam. Kommunen har tatt i 

bruk elektronisk verktøy for krisehåndtering.  

Stabsområdene har initiert, planlagt og gjennomført oppstart av kvalitetsindikatorer på Nesoddtunet. 

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan for fagutvikling og kompetanseheving innen helse og 

omsorgssektoren. Samarbeidet er ytterligere videreutviklet i 2013. Stabsområdet har deltatt i prosjektet for 

elektronisk samhandling mellom kommunen, fastleger og Ahus (Norsk Helsenett). 

Samfunnsplanlegging har inngått samarbeidsavtale med Høgskolen i Oslo og Akershus. Avtalen knytter seg til 

arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning i perioden 2013 - 2017. Det ble i året som gikk utarbeidet prosesser 

og startet med tilsyn i barnehagene. 

Høsten 2013 ble Nesodden kommune FEIDE- godkjent. Stabsområdet hadde en sentral rolle i prosessen. Det  

har også, som tidligere år, blitt gjennomført sensorskolering for alle interne og eksterne sensorer i lokalt gitt 

eksamen i Follo. 

 

 

Rådmannens ledergruppe 

Rådmannens ledergruppe består av rådmannen og 7 kommunal/stabssjefer. I tillegg er kommuneoverlege, to 

kommuneadvokater og politisk virksomhet lagt innenfor dette ansvarsområdet. 

Økonomi 2013 

Rådmannens ledergruppe  Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 15 821 665 15 767 200 54 465 100,4 

 

Rådmannens ledergruppe har ikke styringskort for sitt område. Tabellen ovenfor viser et regnskap i tilnærmet 

balanse til tross for merforbruk innenfor politisk styring og valg på 0,7 mill kr. Tilsvarende mindreforbruk 

knyttet til lønnsmidler og sykerefusjoner gir likevel balanse innenfor Rådmannens ledergruppe.  
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Økonomi og styring  

Økonomi og styring har ansvar for økonomifunksjonene i kommunen. Stabsområdet er delt inn i tre 
fagområder: 

 
Budsjett og styring: 
 

 Støttefunksjon for virksomhetene på økonomiområdet 

 Utarbeidelse av saksdokumenter for politisk behandling av budsjett- og økonomiplan 

 Månedsrapportering og tertialrapportering for politisk behandling  

 Økonomisk saksbehandling innenfor økonomisaker 

 Årsregnskap og koordinering av årsberetning 

 Innkjøpskompetanse  

 Låneopptak og finansforvaltning og likviditetsstyring 
 

 
Lønn, avgift og regnskapstjenester: 

 

 Støttefunksjon for virksomhetene på økonomiområdet 

 Regnskapsførsel av lønn 

 Kommunens regnskaper  

 Innkreving av kommunale avgifter 

 Fakturamottak og utbetalinger 
 
Skatteoppkreverfunksjonen: 
 

 Skatteoppkreverfunksjonen på vegne av staten – som omfatter all felleskinnkreving av skatt i 
Nesodden 

 Eiendomsskatteområdet samt arbeidsgiverkontroll 
 
Antall årsverk: 23,5 

 

Styringskort 2013 

ØKONOMI OG STYRING 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall   Ja Ja 

Folkehelse: Aktivitetsdag for alle ansatte 1 gang 2 ganger pr år 2 ganger 

Antall ansatte som deltar i bedriftsorganiserte aktiviteter 
(Gode takter) (Totalt 25 stk) 

  8 (32 %)  10 (40 %) 

Andel kunder med e-faktura (kun elektronisk handelsformat 
EHF)  

40 % 4,3 % 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Økonomi og styring yter god service ved henvendelser 4,0 4 4,2 

Økonomi og styring leverer tjenester med god kvalitet 4,0 4 4,2 

Økonomi og styring tydeliggjør hvilke tjenester som kan 
tilbys 

3,4 4 3,5 

Økonomi og styring er tilgjengelig i åpningstiden 3,7 4 3,8 

Tilfredshet med tjenesten fra økonomi og styring 3,9 4 4,0 

Skatteoppkreverkontoret møter brukerne på en god måte 5,4 5,5 5,3 
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ØKONOMI OG STYRING 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Skatteoppkreverkontoret leverer generelt god service 5,0 5,1 5,0 

Saksfremlegg til politikerne er av god kvalitet 4,5 4,7 3,2 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år (med virksomhetene) 1 Minst 1 4 

Skatteinnkreving: Statens krav til måloppnåelse innenfor 
restskatt skal være oppfylt 

94 % 96 % 93 % 

Redusere antall inngående purringer (fra leverandører) med 
30 %   

90 520 

Korrigeringer ifm. feilføringer i regnskapet skal reduseres 
med 20 % 

  20 % 2,5 % 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)      

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 3,9 4,0 4,3 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,9 5,0 5,2 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,1 4,3 4,2 

Overordnet ledelse 3,5 4,0 3,3 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,0 4,3 4,5 

Målt kvalitet:      

Nærvær  94,2 % 93 % 96,6 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 84 % 90 % 80 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 98,6 %  ≤ 100 % 91,2 % 

 

Resultatene fra årets brukerundersøkelser er jevnt over bedre enn i 2012. På de fleste tjenesteområdene er 

målene oppnådd men noen av resultatene har et forbedringspotensial. Dette gjelder saksfremlegg til politikere 

med en score på 3,2, samt at tydeliggjøring av tjenestene som Økonomi og styring tilbyr har en score på 3,5. 

Resultater fra politikerundersøkelsen viser en meget stor spredning mht tilfredshet. Hele skalaen fra 1 – 6 er 

benyttet, noe som indikerer at flere er særdeles godt fornøyd mens andre er ekstremt misfornøyd med 

saksfremleggene.  

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er gode og det er kun en lav score på overordnet ledelse som 

trekker ned gjennomsnittet. Nærværsprosenten på 96,6 % er meget tilfredsstillende.   

 

Økonomi 2013 

Økonomi og styring Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 17 836 347 19 564 100 - 1 727 752 91,2 

 

Økonomi og styring har et mindreforbruk i størrelsesorden 1,7 mill kr for 2013. Hovedårsaken til dette er lavere 

utgifter til taksering av eiendomsskatt pålydende 1,2 mill kr samt innsparing av lønnsmidler ved 

stillingsvakanser. 
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Organisasjon og tjenesteutvikling 

Stabsområdet Organisasjon og tjenesteutvikling er delt inn i to fagområder: 

 

HR og organisasjonsutvikling 

 

 Stillingsutlysninger/ tilsettinger/lønnsendringer/lønnsforhandlinger 

 Arbeid med inkluderende arbeidsliv/ HMS/Bedriftshelsetjeneste 

 Veiledning i bruk av personalsystemer, og videreutvikling av disse 

 Rådgivning i lov og avtaleverk 

 Utvikling av rutiner og prosedyrer på fagområdet 

 Organisasjonsutvikling. Utvikling av personalpolitikk, herunder rekruttering og kompetanseutvikling, 

leder- og medarbeiderutvikling. 

 

Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling 

 

 Overordnet strategisk samfunnsplanlegging 

 Overordnet tjenesteutvikling 

 Støtte rådmannsnivået i utøvelsen av overordnet fagansvar, deriblant helse, skole- og 

barnehageeierrollen 

 Videreutvikle kommunens kvalitetssystem (Kvalitetslosen) 

 Pedagogisk veiledning for private barnehager 

 

Antall årsverk 24,5 

 

Styringskort 2013 

Organisasjon og tjenesteutvikling 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall   Ja Ja 

Folkehelse: Aktivitetsdag for alle ansatte 1 gang 2 ganger pr år 1 

Antall ansatte som deltar i bedriftsorganiserte aktiviteter 
(Gode takter) 

  Alle 
10 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Stabsområdet yter god service ved henvendelser 4,2 4,5 4,6 

Stabsområdet leverer tjenester med god kvalitet 4 4,5 4,4 

Stabsområdet tydeliggjør hvilke tjenester som kan tilbys 3,5 5 3,9 

Stabsområdet er tilgjengelig i åpningstiden 4 5 4,5 

Tilfredshet med tjenesten fra stabsområdet 3,9 5 4,3 

Saksfremlegg til politikerne er av god kvalitet Ikke målt 5 3,6 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år (med virksomhetene) 0 Minst 1 0 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)      

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 5,2 5,1 5,0 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,1 5,1 5,3 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,5 5,0 5,0 
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Organisasjon og tjenesteutvikling 
RESULTAT 

2012 
MÅL 2013 

RESULTAT 
2013 

Overordnet ledelse 3,6 4,5 4,3 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,5 5 4,7 

Målt kvalitet:      

Nærvær 98,3 %  97 % 94,5 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen   100 74 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 99,3 %  ≤ 100 % 97,9 % 

 
Når det gjelder brukerundersøkelsene er det stor forbedring fra 2012, men målene som ble satt for 2013 var 

nok litt for hårete. Lav svarprosent er sannsynligvis forårsaket av at morsmålslærere også er i porteføljen, og 

disse ikke føler seg spesielt knyttet til de øvrige medarbeiderne og ledelse i stabsområdet.  

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2013 er gode og viser stort sett en forbedring i fra 2012.  

Nærvær har en nedgang fra 2012 men likevel et tilfredsstillende resultat. 

Økonomi 2013 

Økonomi og styring Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 19 348 667 18 761 400 - 412 733 97,9  

 

Organisasjon og tjenesteutvikling har et mindreforbruk i størrelsesorden 0,4 mill kr i 2013. Hovedårsaken til 

dette er merinntekter knyttet til sykerefusjoner. 

 

Interne tjenester og kommunikasjon 

Stabsområdet er delt inn i tre områder med ansvar for støtte, drift og utvikling innenfor sine fagområder. 

 
Dokumentsenter og politisk sekretariat 
 

 Arkivdanning – postsortering og dokumentbehandling, journalføring og arkivpleie, ansvar for 
kommunens arkivdepot, brukerstøtte i WebSak 

 Innsynsbegjæringer fra presse og publikum i kommunens arkiver 
Politisk sekretariat – utvalgsmøter og politikerkontakt, brukerstøtte politikerportal og iPad 

 
IKT og e-kommune 
 

 Planlegging, utvikling, sikkerhet, drift og vedlikehold 

 Brukerstøtte 

 
Kommunikasjon og service 
 

 Infosenter  

 Sentralbord og telefoni 

 Kommunikasjon og informasjon, intra- og internett 

 Tangenten – sambruk og utvikling 
 

Antall årsverk: 21 

http://nkweb/intralink/admin/plugins/infolink/artikkel.asp?editsprak=norsk&AId=258&back=1
http://nkweb/intralink/admin/plugins/infolink/artikkel.asp?editsprak=norsk&AId=258&back=1
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Styringskort 2013 

Stabsområde interne tjenester og kommunikasjon 
Resultat 

2012 
Mål 2013 

Resultat 

2013 

Samfunn       

Målt kvalitet:    

Virksomheten kildesorterer  ja ja 

Folkehelse: Aktivitetsdag for alle ansatte 1 gang 2 gg pr år 1 gang 

Antall ansatte som deltar i bedriftsorganiserte aktiviteter  8 8 

Tjenester       

Opplevd kvalitet:    

Interne tjenester og kommunikasjon yter god service ved 

henvendelser(Skale fra 1-6) 
4,7 4,7 4,7  

Interne tjenester og kommunikasjon leverer tjenester med 

god kvalitet(Skala fra 1-6) 
4,5 4,7 4,5 

Interne tjenester og kommunikasjon tydeliggjør hvilke 

tjenester bruker kan få 
3,9 4,2 4,0  

Alt i alt, er bruker fornøyd med tjenesten fra stabsområdet 4,4 4,6 4,4 

Medarbeidere og organisasjon  
 

    

Opplevd kvalitet:    

Faglig og personlig utvikling 4,6 4,8 4,9 

Samarbeid og trivsel med kollegene 4,9 5,0 5,4 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,0  4,5 

Overordnet ledelse 4,0 4.2  4,0 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse  4,6 4,8 4,7 

Nærvær  94 % 95 % 93 % 

Økonomi    

Målt kvalitet:    

Avvik i forhold til budsjett 93,9 % < 100 % 101,8 % 

  
Den interne undersøkelsen følges opp og det tas tak i forbedringsområder. Med ressursknapphet og økende 
oppgavemengde er det en utfordring å holde høy kvalitet og gi god service. En stadig gjennomgang av oppgaver 
og nødvendige omprioriteringer må til for å kunne levere tilfredsstillende kvalitet. 
 
I etterkant av medarbeiderundersøkelsen jobbes det systematisk med bevarings- og forbedringsområder. Det 
legges vekt på bred deltagelse i oppfølgingsarbeidet i de respektive fagområdene.  
 
Nærvær og arbeidsmiljø har høyt fokus og det settes inn tiltak for god og systematisk oppfølging av sykmeldte. 
 

 
Økonomi 2013 

Interne tjenester og kommunikasjon Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 19 742 548  19 399 500 343 048 101,8 

  
Merforbruket på 0,3 mill kr skyldes økte lisenskostnader som følge av økt antall brukere, flere servere, 

utvidelse av nettverk og oppgradering av infrastruktur. 
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9. KOSTRA 
 

KOSTRA publiserer ukorrigerte finansielle nøkkeltall. De korrigerte tallene gir et riktigere bilde av den faktiske 

situasjonen i kommunen. En grundig analyse av de korrigerte og ukorrigerte tallene er gjort i kapittel 4. 

FINANSIELLE NØKKELTALL     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinnt. 6,3 3,3 3,2 2,3 3,9 

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinnt. 6,1 2,8 2,6 2,2 4,2 

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinnt. 180,1 185,7 193,5 198,1 197,1 

Arbeidskapital ex premieavvik  i % av brutto driftsinnt. 6,3 8,0 7,6 16,3 26,1 

Frie inntekter i kroner per innb. 38 683 42 150 44 084 44 813 46 257 

Netto lånegjeld i kroner per innb. 41 981 43 919 47 252 49 274 52 635 

 

Brutto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 
Indikatoren viser differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i prosent av driftsinntektene. 

Avskrivninger, som er et uttrykk for verdiforringelsen på kommunale anleggsmidler, føres i driftsregnskapet, men blir 

eliminert før regnskapsmessig netto resultat fastsettes. I indikatoren brutto driftsresultat gis imidlertid avskrivningene 

resultateffekt, og kan følgelig brukes for sammenligning med det resultatorienterte regnskapssystem, som primært brukes i 

privat næringsliv.  

Det fremkommer av tabellen at resultatet for Nesodden på 3,2 %, som er på nivå med fjoråret. Nesodden er 

om lag 1 prosentpoeng over gruppe 7 snittet, men over ½ prosentpoeng under snittet i fylket.  

 

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 
Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, 

men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag samt kommunale 

utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat 

kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk.  

Netto driftsresultat er på 2,6 %, og har en negativ trend de siste årene. Det vises for øvrig til kapittel 4 
angående korrigert netto driftsresultat.   

 
Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene 
Indikatoren viser langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene. Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av 

driftsinntektene, og indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for videreformidling til 

andre instanser/innbyggere, såkalte formidlingsutlån, inngår også i indikatoren. Langsiktige lån har normalt lengre løpetid 

enn ett år.  

Den langsiktige gjelden til kommunen har økt de siste årene og er like under snittet i begge 

sammenligningsgruppene. 

 

Arbeidskapital ex premieavvik i prosent av driftsinntektene 
Indikatoren viser arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. Arbeidskapital 
ex. premieavvik defineres som differansen mellom omløpsmidler ex. premieavvik og kortsiktig gjeld ex. premieavvik, og er 
et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. 
Premieavik er holdt utenfor definisjonen for å gi et bedre uttrykk for likviditeten 
 
Det vises til kapittel 4 der en nærmere analyse av arbeidskapitalen foreligger.  
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Frie inntekter i kroner pr innbygger 
Indikatoren viser kommunens frie inntekter i kroner per innbygger. Med frie inntekter menes inntekter som kommunene 

kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra 

staten defineres som frie inntekter.  

Kommunens frie inntekter har økt jevnt de siste årene og Nesodden er nå på nivå med snittet for gruppe 7. 

Netto lånegjeld i kroner pr innbygger 
Indikatoren viser netto lånegjeld i kroner pr innbygger. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld fratrukket totale 

utlån og ubrukte lånemidler.  

Kommunens lånegjeld pr innbygger har økt med om lag 5 300 kr pr innbygger siden 2011. Denne må ses i 
sammenheng med frie inntekter i kroner pr innbygger, som også har økt tilsvarende. Noe av årsaken til 
økningen er den relativt store investeringstakten som kommunen har hatt de siste årene.  

 

Utdypende tjenesteindikatorer 

Nedenfor følger utdypende tjenesteindikatorer for kommunens tjenesteproduksjonsområder. For at tallene 

skal bli mest mulig sammenlignbare er variablene sektorinndelt av SSB, og inndeling skal således være 

organisasjonsnøytral. Dette medfører at noen av variablene er virksomhetsovergripende for Nesodden 

kommune sin del. 

KOSTRA tallene som vist nedenfor skal si noe om prioritering av tjenester i kommunen, dekningsgrader og 

produktivitet / enhetskostnader ved produksjon av de enkelte tjenester. 

Tallene er hentet fra kommuneregnskapet, samt kommunenes egne innrapporteringer til SSB.  

Som et supplement til nøkkeltallene ovenfor er det viktig å se på kommunens behovsprofil. Dette fordi det kan 

være med og forklare noe av kommunens prioriteringer. Tabellen nedenfor sammenligner behovsprofilen til 

Nesodden i forhold til gjennomsnittet i kommegruppe 7 og Akershus. 

 

BEHOVSPROFIL     
snitt  

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Andel 0 åringer 1,2 1,0 1,0 1,2 1,1 

Andel 1-5 år 6,4 6,4 6,4 6,5 6,6 

Andel 6-15 år 14,3 14,1 13,9 13 13,5 

Andel 16-18 år 4,7 4,8 4,6 4 4 

Andel 19-24 år 7,0 6,9 7,1 7,4 7,2 

Andel 25-66 år 55,4 55,6 55,2 54,7 54,8 

Andel 67-79 år 7,6 7,8 8,4 9,4 9,0 

Andel 80 år og over 3,3 3,3 3,3 3,9 3,7 

 

Som det fremgår av behovsprofilen over har det ikke vært de store endringene i kommunen de siste på årene. 

Mest påfallende er at barn i grunnskolealder er fallende, samtidig som de mellom 67-79 år er stigende. 

 

 

 

 

 

 



 

120 KOSTRA 

Administrasjon 

STAB OG ADMINISTRASJON     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Netto driftsutg pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg 3 987 4 403 4 602 3 802 3 751 

Netto driftsutg. til adm. og sty i % av tot netto driftsutg 10,2 10,3 10,5 8,3 8,1 

Lønn, adm, styring, fellesutg, i % av totale lønnsutg 9,0 9,1 9,0 6,9 7,1 

 

Netto driftsutgifter pr innbygger til administrasjon og styring er vesentlig høyere i Nesodden enn i 

sammenligningsgrunnlaget. Rådmannen har sett på dette opp mot andre Follo kommuner for å se på mulige 

forskjeller. Rådmannen finner at Nesodden kommune har samlet noe flere stillinger og tjenester innenfor 

administrasjon. I tillegg har en del av de andre kommunene private løsninger på noen områder innen 

administrasjon. Nesodden kommunes organisering medfører også at noen lederfunksjoner i virksomhetene må 

føres på administrasjon. 

 

Skole og oppvekst 

BARNEHAGER     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Netto driftsutg. bhg i % av komm netto driftsutg. 19,1 19,1 18,0 16,1 17 

Andel barn 1-5 år med bhgplass 92,3 94,6 94,1 89,9 91,3 

Korr oppholdstimer per årsverk i komm.bhg 11 749 12 140 12 094 11 789 11 787 

Korr. brutto driftsutg i kr. per barn i komm. bhg 152 220 160 304 156 528 156 733 159 717 

Brutto driftsutg. til komm. bhg pr korr. Opph.time  51 52 51 52 52 

Komm. overf.  til priv. bhg per korr. opph.time  40 42 41 38 39 

Funksjon 201 - Opphold og stimulering 79,5 81,3 82,8 83,2 82,3 

Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak 9,7 8,6 7,5 7,9 8,8 

Funksjon 221 - Lokaler 10,9 10,1 9,7 8,9 9 

 

Barnehageområdets andel av de kommunale netto driftsutgifter går ned fra 19,1 % til 18 %. Men Nesodden 

bruker fortsatt mer av kommunens netto driftsutgifter enn kommunene i Akershus/gruppe 7. Det er i samsvar 

med at 3-4 % flere barn i barnehagealder går i barnehagene i Nesodden enn i Akershus kommune/gruppe 7. 

Det vil si at flere barn uten rett/født etter 1. september året før har fått plass i barnehage, noe som er i tråd 

med vedtaket om barnehageplanen.  

Tilrettelagte tiltak er redusert er i tråd med budsjettvedtaket.  Utgifter til lokaler er gått ned. Heia barnehage 

bidrar til nedgangen i kommunale kostnader pr barn, både ved at plassene blir utnyttet og at nye lokaler er 

kostnadseffektive. De totale eiendomskostnadene er fremdeles høyere enn i Akershus-/gruppe 7-kommunene. 
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GRUNNSKOLE     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Netto driftsutg gr.skoleoppl i % av samlede net driftsutg 28,2 27,3 26,9 26,1 25,5 

Korr brutto driftsutg til grunnskolesektoren per elev 93 894 98 986 101 263 100 890 97 564 

Korr brutto driftsutg til gr.skole, per elev 69 610 72 940 75 918 77 093 72 942 

Korr brutto driftsutg til skolelokaler,  per elev 14 552 16 040 15 806 15 125 15 551 

Korr brutto driftsutg til skoleskyss, per bruker 8 171 10 033 7 440 8 723 9 290 

Lønnsutg til gr.skole, skole- lokaler, -skyss, per elev 69 465 74 059 76 991 76 321 70 793 

Elever per kommunal skole 251 254 251 236 312 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 4.årstrinn 14,7 15 14,1 14,4 15,3 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.til 7.årstrinn 12,9 13,6 14,4 14,0 15,0 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 17,1 17,4 17,9 15,6 16,0 

Korr brutto driftsutg til SFO, per komm. bruker 24 165 24 590 23 897 25 816 24 946 

Netto driftsutg til voksenoppl. i % av samlede netto 

driftsutg 0,9 0,9 0,8 0,2 0,3 

Netto driftsutg til voksenopplæring, per innbygger 359 366 349 101 155 

Gjennomsnittlige gr.skolepoeng 42,8 42,0 42,8  - 41,1 

Direkte overgang fra grunnskole til videregående skole 99,3 98,9 98,5 98,3 97,8 

 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng er tilbake til 42,8 for 2013, og ligger dermed på topp i Akershus sammen 

med Bærum kommune. Snittet for Akershus er 41,1. Dette er gjennomsnittet av avgangskarakterene for 10. 

klasse. Dette er meget bra. 

Nesodden kommune har høye netto driftsutgifter pr innbygger i forhold til gjennomsnittet i Akershus/ gruppe 

7. Noe av årsaken er aktivitetsdelen av Opplærings- og aktivitetssenteret samt at Nesodden kommune har en 

kommunal nettokostnad i forhold til tilbudet til norsk med samfunnskunnskap for innvandrere og flyktninger. 

 

KULTURSKOLEN     
snitt    

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, 

i % av samlede netto driftsutgifter. Enhet: Prosent 0,6 0,6 0,9 0,6 0,5 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og 

kulturskoler, pr bruker 14 982 16 641 19 369 15 776 17 007 

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens 

musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 

år. Enhet: Prosent 14,0 14,0 14,8 13,6 12,7 

 

Både utgiftene og brukere i kommunens kulturskole har økt det siste året.  Det fremkommer av tabellen at 

Nesodden ligger over snittet i de to sammenligningskommunene på alle variablene. 
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BARNEVERN     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Netto driftsutg per innbygger 0-17 år, barneverntj. 3 998 3 933 4 264 6 917 5 560 

Barn med undersøkelse ift antall innb. 0-17 år, prosent 3,6 3,1 3,1 - - 

Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år 3,4 3,6 3,8 - - 

Stillinger m/fagutd. Per 1000 barn 0-17 år 2 2 2 3,3 3,6 

Brutto driftsutg per barn som ikke er plassert av barnevernet 

(f.251) 25 190 20 680 106 556 - - 

Brutto driftsutg per barn utenfor opprinnelig familie (f.252) 526 265 871 081 230 373 - - 

Netto driftsutg (f. 244,251,252) pr barn i barnevernet 74 412 75 361 75 488 - - 
 

Som man ser av tabellen er netto driftsutgifter pr innbygger, barneverntjenesten, vesentlig lavere enn 

sammenlignbare kommuner i gruppe 7 og snittet i Akershus. Dette tyder på en effektiv barnevernstjeneste.  

Når det gjelder brutto driftsutgifter pr barn innenfor hhv. funksjon 251 og 252, har det i 2013 blitt rapportert 

inn feil antall barn innenfor disse kategoriene. Det ryddes opp i dette i skrivende stund, slik at de endelige 

Kostra-tallene i juni vil vise riktig fordeling.  

Som man ser av netto driftsutgifter pr barn i barnevernet brukes det i snitt noe over 75 000 kr pr barn, noe som 

er tilnærmet lik 2012.  

 

Helse og omsorg 

HELSE     

snitt 

gruppe 

7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Netto driftsutg i prosent av samlede netto driftsutg 3,9 3,9 4,1 4,2 4,3 

Netto driftsutg pr. innbygger i kroner, kommunehelsetj. 1 526 1 667 1 796 1 928 1 963 

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. 

innb 0-20 år 1 553 1 706 1 686 1 728 1 705 

Netto driftsutg til forebyggende arb, helse pr. innbygger 39 93 183 195 206 

Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. 

innbygger 1030 1078 1 129 1 263 1 282 

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetj. 9,3 9,3 9,6 9,2 8,6 

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetj. 8,3 7,7 7,7 7,9 9,6 
 

Nesodden kommune prioriterer kommunehelsetjeneste omtrent på nivå med sammenligningsgruppene. 

Kommunen har også god dekning av leger, men noe under snittet for fysioterapeuter. Utgifter til forebyggende 

helsearbeid har økt kraftig det siste året, noe som har sammenheng med økt satsing på folkehelse. 

 
 

PLEIE OG OMSORG - SAMLET     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Netto driftsutg. plo i % av kommunens totale net driftsutg 23,1 25,4 25,1 27,8 28,2 

Institusjoners andel av netto driftsutg til plo 50,1 46 46,8 45,4 45,2 

Tjenester til hjemmeboendes andel av netto driftsutg til plo 45,3 51 49,7 50,0 49,1 

Aktivisering, støttetjenesters  andel av netto driftsutg til plo 4,6 2,9 3,5 4,7 5,7 

Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, plo 658 957 930 257 981 977 653 446 674 165 
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PLEIE OG OMSORG - SAMLET     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Netto driftsutg pr. innbygger i kroner, plo-tj. 8 077 9 030 10 841 12 590 12 411 

Netto driftsutg, plo pr. innbygger 80 år og over 271 189 329 039 332 201 332 071 349 459 

Netto driftsutg, plo pr. innbygger 67 år og over 82 469 97 317 93 765 96 666 102 202 

 

Om lag ¼ av kommunens utgifter brukes i pleie- og omsorgssektoren. Dette er omtrent på samme nivå som 

fjoråret og marginalt lavere enn i sammenligningsgruppene. Fordelingen internt innenfor tjenestene viser at 

størsteparten av utgiftene er rettet mot hjemmetjenester. Utgifter pr innbygger over 67 år har gått noe ned i 

2013 i forhold til 2012. Dette har sammenheng med at andelen av befolkningen over 67 år har hatt en stor 

økning seneste år. Når det gjelder lønnsutgifter pr kommunalt årsverk innenfor PLO jobber rådmannen med å 

finne årsaken til at tallet de to siste årene er feilrapportert. Blant annet skal noen personer innenfor funksjon 

254 Tjenester til hjemmeboende omposteres til funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer. 

PLEIE OG OMSORG - INSTITUSJONER     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Plasser i institusjon i % av mottakere av pleie- og omsorgstj. 17,9 21,6 21,2 16,4 19,2 

Korr brutto driftsutg, institusjon, pr. kommunal plass 941 480 747 084 851 808 973 563 1 015 840 

Brukerbetaling i institusjon i forhold til Korr brutto driftsutg 17,1 15,5 15,0 13,5 15,3 

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 94,6 93,7 100 95,2 92,6 

 

Nesodden kommune har både nok plasser i sykehjem og i tillegg har kommunen full eneroms dekning. 

Kommunens sykehjemsplasser er noe billigere enn hos sammenlikningsgrunnlaget. Brukerbetaling sett opp 

mot utgiftene har gått noe ned de siste årene og dette har sammenheng med at det er tatt i bruk flere plasser 

(nye delen av Nesoddtunet).   

PLO - HJEMMETJENESTER     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Korr br.driftsutg pr mottaker av hjemmetjenester 163 249 203 291 212 571 201 799 219 964 

Brukerbetaling, praktisk bistand, i % av korr brutto 

driftsutg 2,0 1,9 1,4 1,6 1,6 

Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 4,7 4,2 - 5,9 6,5 

Andel beboere i bolig m/heldøgns bemanning 64,0 62,7 62,7 42,8 60,8 

And. hjemmetj. mottakere  67-79 år m/omf. bistandsbehov 6,2 6,2 5,3 13,4 12,0 

 

Korrigerte brutto driftsutgifter har steget noe en del de siste årene. Deler av dette skyldes en dreining fra 

institusjon til hjemmetjenester. Innføringen av samhandlingsreformen medførte en også en økning i utgiftene. 

Samtidig ble det overført midler fra helseforetakene til kommunene, men de er det ikke tatt høyde for i brutto 

driftsutgifter. 

 

Teknikk og miljø 

TEKNISK DRIFT - EIENDOM     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Netto driftsutg til kommunal eiendomsforvaltning per innb. 3 806 4 188 4 266 3 960 4 507 

Netto driftsutg til kom. eiendomsforvaltning, i % av net 

driftsutg 9,8 9,8 9,7 8,6 9,7 
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TEKNISK DRIFT - EIENDOM     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Korr. brt driftsutg til komm eiendomsfovaltning pr 

kvadratmeter 992 1 041 934 870 1 006 

Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter pr innbygger 3,9 4,1 4,6 4,4 4,2 

Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per 

kvadratmeter  145 132 131 118 124 

Samlet energibruk i kwt pr kvadratmeter  215 174 238 222 

 

Netto driftsutgifter pr innbygger og driftsutgifter pr kvadratmeter steg en del mellom 2011 og 2012. Årsaken til 

dette er nye arealer (Tangenten, Heia barnehage og ny del Nesoddtunet). Mellom 2012 og 2013 har netto 

driftsutgifter til eiendomsforvaltning steget med lønns- og prisvekst, omtrent. Det har også vært økning i 

arealer mellom 2012 og 2013 (Bjørnemyr flerbrukshall og Fjellstrand grendehus).  

I 2013 bruker Nesodden kommune 300 kr pr innbygger mere enn gruppe 7. Dette utgjør 5,5 mill kr. Årsaken til 

dette er organisering av området idrett; Nesodden kommune drifter idrettsanleggene selv, mens gruppe 7 gir 

mer tilskudd til idretten og drifter ikke anleggene selv, i like stor grad.  Ser man disse to organiseringsformene i 

sammenheng er tilskudd til idrett likt mellom Nesodden og gruppe 7.  

Kostratallene viser også at Nesodden kommune er en del dyrere på drift av barnehager, enn gruppe 7. Årsaken 

til dette kan være at Nesodden kommune har mange små barnehager. Snitt Akershus bruker 241 kr pr 

innbygger mer på eiendomsforvaltning enn Nesodden kommune, dvs. at Nesodden drifter eiendom rimeligere 

enn Akershus-kommunene.   

Årsaken til at Nesodden kommune er dyrere på eiendomsforvaltning pr innbygger er også at Nesodden har 

flere arealer pr innbygger.  

Nesodden kommune ligger høyere enn sammenligningsgruppene på energikostnader pr kvadratmeter, men 

lavere på energiforbruk. Det er gledelig å se at Nesodden kommune er god på energiforbruk. Det kan henge 

sammen med nye bygg. Nesodden kjøper inn strøm i et innkjøpsamarbeide i Follo. Det er en avtale hvor man 

kjøper strøm til spotpris direkte på kraftbørsen Nord Pool og gjør prissikringer i forkant. Resultatet av 

prissikringen ble en strømpris 1,6 øre/kwh høyere enn spotpris i 2013. 

MERK: da det ble rapportert feil arealer til KOSTRA, er tallene i tabellen justert i forhold til de tallene som ligger 

på KOSTRA nå. Rettingen vil bli publisert 15. juni. 

BOLIG     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Netto driftsutg til kommunalt disponerte boliger pr innb i kr -94 -79 -203 -100 -94 

Brutto driftsutg per kommunalt disponert bolig 22 598 25 390 21 727 44 345 59 032 

Ant boliger godkj. av komm for finansiering m/startlån pr 

1000 innb 2,4 1,8 2,2 2,4 1,3 

Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen 1 212 1 159 1 219 1 282 1 029 

Ant boliger godkj. av kommunen for boligtilsk. til tilpasn. pr 

1000 innb 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 

Beløp pr innb i boligtilsk til tilpasn videretildelt av 

kommunen 5 1 3 15 13 

 

Fortjenesten på kommunale boliger har økt betydelig mellom 2012 og 2013. Inntektene på kommunale boliger 

har økt med 2 mill kr mellom 2012 og 2013. Årsaken til dette er overskudd på nye boliger som kommunen 

kjøpte i 2012 (Tømmerbakkevei, Labråtveien og Vestkanten borettslag), i tillegg er prisene satt opp. Spriket 
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mellom Nesodden kommune og sammenligningsgruppene må ses i sammenheng med driftskostnadene pr 

bolig.  

Vedlikeholdskostnadene til kommunale boliger er betydelig lavere pr bolig enn sammenligningsgruppene.  

SAMFERDSEL     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Netto driftsutg i kr pr. innbygger, samferdsel i alt 364 437 359 714 681 

Netto driftsutg for samf. i alt i pst. av samlede net driftsutg. 0,9 1,0 0,8 1,5 1,5 

Korr brutto driftsutg. i kr pr. km komm. vei og gate i alt 124 891 125 109 110 745 93 498 175 706 

Kommunalt tilskudd i kr pr km privat vei 22 679 23 141 21 756 11 621 15 165 

Andel innbyggere per personbil 2,6 2,5 2,5 1,9 1,9 

 

Nesodden kommune bruker langt mindre på samferdsel pr innbygger enn sammenligningsgruppene. 

Kommunalt tilskudd til privat vei er nesten dobbelt. Kommunestyret har vedtatt at drift av private veier skal 

overtas av eiere, dette arbeidet er i gang. Nesodden kommune bruker likevel mer enn gruppe 7 pr km. Dette 

kan også henge sammen med at Nesodden kommune har færre kommunale km enn sammenligningsgruppene, 

altså mye av driftskostnadene går til å drifte privat vei. Samferdsel blir prioritert lavere på Nesodden enn i 

sammenligningsgruppene. Det ser man av at netto driftsutgifter til samferdsel i prosent av samlede netto 

driftsutgifter er 0,8 % i Nesodden kommune, mens andelen av driftsbudsjettet til samferdsel i 

sammenligningsgruppene er 1,5.  

Det er flere innbyggere pr personbil på Nesodden, enn i sammenligningsgruppene. Et positivt tall miljømessig.  

BRANN OG FEIING     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Netto driftsutg pr. innbygger i kr. brann og feiing 560 495 487 579 597 

Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere 1,5 1,3 1,5 0,9 0,6 

Antall utrykninger til branner & andre utryk. pr. 1000 innb. 7,8 6,5 8,2 - - 

 

Netto driftsutgifter pr innbygger til brann- og feiertjenesten er lavere i Nesodden kommune, enn i 

sammenligningsgruppene. Dette utgjør ca 1,7 mill kr. Noe av årsaken kan skyldes at Nesodden ikke har 

døgnbemannet brannvesen.  

 

VAR-TJENESTER     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 2 755 2 756 2 756 2 317 2 235 

Andel av bef. som er tilknyttet kommunal vannforsyning 88,4 98,6 97 - 86,9 

Årsgebyr for avløpstj. (gjelder rapporteringsåret+1) 3472 3712 3 156 3 480 3 350 

Andel av bef. som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste 84,9 84 87,3 - 91,4 

Årsgebyr for avfallstj. (gjelder rapporteringsåret+1) 2176 2067 1 757 2 385 2 322 

Årsgebyr for feiing og tilsyn (rapporteringsår + 1) 374 400 420 385 336 

 

Nesodden kommune er 115 kr dyrere på vann og avløp, enn gruppe 7. Nesodden er derimot 600 kr lavere på 

årsgebyret for renovasjon, det betyr at sum kommunale avgifter er rimeligere i Nesodden kommune, enn i 

sammenligningsgruppene.  

 

Kultur 
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KULTUR - NÆRING     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Netto driftsutg kultursektoren i % av kom. netto driftsutg 3,7 3,9 4,1 3,2 3,9 

Netto driftsutg for kultursektoren per innbygger i kroner 1 447 1 682 1 793 1 485 1 781 

Netto driftsutg til folkebibliotek per innbygger 203 347 256 225 258 

Netto driftsutg til aktivitetstilb barn og unge pr innb 6-18 år 1 351 1 344 1 425 966 1 108 

Netto driftsutg til kom. musikk- & kulturskoler, pr innb 6-15 år 1 664 1 931 2 829 2 006 1 855 

Netto driftsutg til muséer per innbygger 4 4 4 35 24 

Netto driftsutg til kunstformidling per innbygger 6 4 1 29 43 

Netto driftsutg til andre kulturaktiviteter per innbygger 165 139 200 189 167 

Netto driftsutg til idrett per innbygger 40 -23 17 135 137 

Netto driftsutg til kommunale idrettsbygg per innbygger 370 519 482 285 527 

Nto driftsutg. til tilretteleg og bistand for næringslivet pr. innb.  30 18 52 69 52 

Nto driftsutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb 34 5 -21 -158 -114 

 

Nesodden kommune har hatt en stigende utvikling de siste årene knyttet til kulturområdene med en stigning 

fra 3,7 til 4,1 % av de totale driftsutgiftene. Dette utgjør om lag 32 mill kr.  Kulturfeltet består av 10 forskjellige 

områder og av tabellen ovenfor ser en at Nesodden kommune prioriterer aktivitetstilbud barn og unge og 

musikk- og kulturskolen høyt sammenlignet med Akershuskommunene og kommunegruppe 7.  

Når det gjelder utgiftene knyttet til kommunale idrettsbygg og idrett generelt må disse sees i sammenheng. 

Nesodden kommune ligger høyt på idrettsbygg og meget lavt på idrett. Dette henger sammen med at 

kommunen har egne ansatte som jobber på kommunale anlegg/baner/skiløyper mm., mens enkelte andre 

kommuner har en litt annen modell gjennom høye kommunale overføringer til idretten som ivaretar disse 

aktivitetene/oppgavene. Samlet sett bruker Nesodden kommune litt mer ressurser sammenlignet med 

kommunegruppe 7 men mye lavere enn kommunene i Akershus. 

Kostratallene for kommunal næringsvirksomhet viser også at Nesodden har meget lave inntekter knyttet til 

næring, og at både kommunegruppe 7 og Akershuskommunene har helt andre inntekter pr innbygger på det 

området enn Nesodden kommune. 

 

Annet 

PLAN, MILJØ, BYGNING OG OPPMÅLING   
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Netto driftsutg til fysisk plan., kulturmin., natur & nærmiljø 

i % av komm. samlede net driftsutg 0,96 0,90 0,55 0,86 1,00 

Netto driftsutg til fysisk planlegging, kulturminner, natur og 

nærmiljø per innbygger. 374 385 241 395 462 

Netto driftsutg til fysisk planlegging per innbygger. 191 241 122 227 247 

Netto driftsutg til kart og oppmåling per innbygger. 69 54 65 72 73 

Netto driftsutg til plansaksbehandling per innbygger 109 125 95 165 177 

Netto driftsutg til naturforvaltning og friluftsliv per 

innbygger. 159 185 162 66 93 

 

Kostratall for 2013 viser en redusert andel av de totale utgiftene knyttet til plan, miljø, bygg og oppmåling i 

forhold til 2012. Sammenlignet med Akershuskommunene og kommunegruppe 7 prioriterer Nesodden 

kommune disse tjenestene lavere.  Spesielt innenfor planlegging, natur- og nærmiljø og kulturminner bruker 

Nesodden kommune mye mindre midler pr innbygger. Totalt sett bruker kommunen i overkant av 12 mill kr på 

tjenestene ovenfor. 
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GEBYRER OG SAKSBEHANDLING - PLAN/BYGG   
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Saksgebyret for privat forslag til reguleringsplan 57 315 42 380 42 380 - - 

Saksgebyret for oppføring av enebolig 34 800 30 000 32 000 15 680 23 036 

Standardgebyr for oppmålsforretning tilsv. boligtomt 750m2 25 345 27 880 30 000 17 747 19 036 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid,  reguleringsplaner  789 681 - - - 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid tiltak rammesøknad 65 45 40 - - 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålsforretning 126 107 132 - - 

Antall meldinger om tiltak per 10 000 årsinnbygger  60 40 24 69 40 

Antall søknader om tiltak per 10 000 årsinnbygger  153 141 164 177 105 

Antall utstedte målebrev per 1000 eiendommer  6 7 2 5 6 

 

Tabellen ovenfor viser liten endring i saksgebyrer fra 2012 til 2013 i Nesodden kommune. Som tidligere kjent er 

Nesodden vesentlig dyrere på oppmåling og oppføring av enebolig. Saksgebyret innenfor privat 

reguleringsforslag er derimot lavt sammenlignet med Akershuskommuner og kommunegruppe 7. Dette er noe 

vi vet selv om tallene for dette gebyret ikke vises i tabellen ovenfor. Rådmannen har i budsjettet for 2014 

foretatt noen grep i forhold til kostnadsfordeling og justering mht oppmåling.  

Videre viser tabellen at saksbehandlingstiden knyttet til byggesøknader har gått ned i forhold til de to 

foregående år mens oppmålingstiden har gått noe opp siden 2012. Når det gjelder antall søknader om tiltak i 

forhold til 2012 har denne en solid økning mens antall meldinger og utstedte målebrev har sunket vesentlig. 

 

SOSIAL     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Netto driftsutg. til sosialtj. i % av samlede netto driftsutg 2,8 2,5 2,7 3,3 3,3 

Netto driftsutg til sosialtj. pr. innbygger 20-66 år 1 826 1 715 1 959 2 511 2 531 

Netto driftsutg. til råd, veil. & sos.foreb arb. pr innb, 20-66  646 863 892 972 970 

Netto driftsutg til økonomisk sosialhjelp pr innb 20-66 år 1 028 797 906 1 235 1 240 

Andel netto driftsutg til økonomisk sosialhjelp 56,3 46,5 46,3 49,2 49,0 

Årsverk i sosialtj. pr. 1000 innbygger 0,45 0,56 0,60 0,71 0,88 

Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 8 128 7 482 7 526 - - 

Brutto driftsutg pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 62 131 64 985 71 786 74 197 86 917 

Brutto driftsutg til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker 31 877 28 778 31 780 35 640 40 977 

Netto driftsutg til introduksjonsstønad pr. innbygger 345  - - - - 

 

Det siste året har utgiftene til sosialtjeneste i kommunen økt igjen, etter et lite fall fra 2011 til 2012.  Det 

generelle inntrykket er allikevel at Nesodden kommune bruker noe mindre penger på sosialbudsjettet enn våre 

sammenligningsgrupper. 

 

KIRKE     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2011 2012 2013 2013 2013 

Netto driftsutg. til kirke pr. innbygger i kroner 269 287 320 424 410 

Netto driftsutg. til kirke i % av netto driftsutg 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 

Lønnsutg til kirke pr. innbygger 35 9 36 6 36 

Medlem av Dnk i % av antall innbyggere 68,8 68,0 66,7 80,3 71,8 

Døpte i prosent av antall fødte 68,3 51,1 58,3 70,4 54,0 

Konfirmerte i prosent av 15-åringer 43,8 35,7 40,3 64,8 55,0 
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Kostratallene for 2013 viser at Nesodden kommune bruker 320 kr pr innbygger på kirke og kirkegårder. Dette 

er en svak økning i forhold til de to foregående årene. Andelen av de totale netto driftsutgiftene er derimot lik 

med 0,7 %. Dette utgjør 5,8 millioner kr. i 2013. Sammenlignet med kommuner i Akershus og kommunegruppe 

7 er dette lavt.  Tabellen viser samtidig at andelen nesoddinger som er medlem av den norske kirke er 

synkende i forhold til de to foregående år. Andelen på 66,7 % er godt under snittet sammenlignet med de 

øvrige gruppene.  

 

Til tross for en tilskuddsøkning til Nesodden Kirkelige Fellesråd er dette likevel 90 kr under snittet i Akershus pr 

innbygger. Kirkevergen understreker at det det er bevilgning pr innbygger som er interessant og ikke bevilgning 

pr medlem. Hvis Nesodden Kirkelige Fellesråd hadde hatt samme rammebetingelser som sammenlignbare 

kommuner ville dette muligens medført bedre tjenester, økt antall døpte og konfirmerte.  

 

 

 
Nesodden, 31.03.2014 

 

 

 

 

 

sign         

Geir Grimstad       sign 

Rådmann       Arve Ruud 

        Stabssjef Økonomi og styring 

 

 

Saksbehandlere: 

Steinar Dahlen 

Siri Hatland 

Per-Johan Utkilen 

Hans Olav Nicolaysen 

Linn Reppe 

Kristin Solheim 

Mariann Hjelle 

Ragnhild T. Danielsen 

Marianne Rand-Hendriksen 
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VEDLEGG/NOTER 
 

 

Vedlegg 1           

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet         

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2013 

Regulert 
budsjett 

2013 

Budsjett 
justeringer 

2013 

Opprinnelig 
budsjett 

2013 
Regnskap 

2012 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 
     Skatt på inntekt og formue -479 767 -451 656 -1 540 -450 116 -438 494 

Ordinært rammetilskudd -326 838 -342 840 0 -342 840 -320 114 

Skatt på eiendom -1 336 -1 500 0 -1 500 -1 336 

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 

Andre generelle statstilskudd -24 179 -20 935 883 -21 818 -27 420 

Sum frie disponible inntekter -832 121 -816 931 -657 -816 274 -787 365 

      FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER           

Renteinntekter og utbytte -8 789 -8 239 -969 -7 270 -11 857 
Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter 23 824 30 991 0 30 991 24 722 

Avdrag på lån 33 271 32 650 0 32 650 29 974 

Netto finansinntekter/-utgifter 48 306 55 402 -969 56 371 42 839 

      AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER           

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige 
merforbruk 0 0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger 2 179 2 179 993 1 187 6 389 

Til bundne avsetninger 12 464 1 306 0 1 306 6 015 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk 0 0 0 0 -2 680 

Bruk av ubundne avsetninger -1 720 -1 720 -1 720 0 -6 295 

Bruk av bundne avsetninger -3 207 -2 862 -686 -2 176 -5 246 

Netto avsetninger 9 717 -1 096 -1 413 317 -1 817 

      FORDELING           

Overført til investeringsregnskapet 14 626 22 702 2 302 20 400 28 504 

Til fordeling drift -759 472 -739 923 -737 -739 186 -717 838 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 755 937 739 923 737 739 186 717 838 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -3 535 0 0 0 0 
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Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet       

Fordelt på Område           

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2013 

Regulert 
budsjett 

2013 

Budsjett 
justeringer 

2013 

Opprinnelig 
budsjett 

2013 
Regnskap 

2012 

Driftsutgifter pr. Område           

 
0 0 0 0 0 

Fellesposter -7 615 -17 061 -14 285 -2 775 -39 232 

Rådmannskontoret 15 821 15 767 313 15 454 15 102 

Økonomi og styring 17 836 19 564 452 19 112 16 672 

Ikke i bruk (gammel servicesenteret) 0 0 0 0 0 

Organisasjon og tjenesteutvikling 19 461 19 761 832 18 929 19 630 

Interne tjenester og kommunikasjon 21 158 21 072 1 884 19 188 19 973 

Skole, barnehage og oppvekst 343 372 342 850 3 982 338 868 336 601 

Helseavdelingen 0 2 2 0 0 

NAV 44 851 38 535 -71 38 606 40 521 

Pleie og omsorg administrasjon 0 0 -464 464 -24 

Sykehjem 75 290 70 962 1 568 69 395 70 941 

Hjemmetjenester 64 704 59 912 2 432 57 481 68 091 

Boliger med bistand 42 788 37 401 2 593 34 808 38 806 

Forebyggende behandlende tjenester voksne 39 553 39 133 994 38 139 37 848 

Opplæring, dagtilbud, tilr.lagt aktivitet 6 437 6 527 -210 6 737 6 389 

Kultur, næring og fritid 20 221 20 309 346 19 963 19 756 

Infrastruktur 5 710 6 008 96 5 912 6 183 

Teknisk avdeling VAR -22 364 -11 107 330 -11 437 -12 716 

Eiendom 43 061 43 033 -950 43 983 46 693 

Teknisk service 22 694 23 404 365 23 039 21 082 

Plan, bygg og geodata 2 958 3 850 529 3 321 5 522 

Sum fordelt 755 937 739 923 737 739 186 717 838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 VEDLEGG/NOTER 

Vedlegg 2           

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet       

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2013 

Regulert 
budsjett 

2013 

Budsjett 
justeringer 

2013 

Opprinnelig 
budsjett 

2013 
Regnskap 

2012 

FINANSIERINGSBEHOV 
     Investeringer i anleggsmidler 124 708 166 393 97 943 68 450 212 067 

Utlån og forskutteringer 22 594 0 0 0 20 845 

Avdrag på lån 6 572 6 900 0 6 900 86 539 

Avsetninger 12 447 1 983 1 983 0 1 781 

Årets finansieringsbehov 166 321 175 275 99 925 75 350 321 232 

      FINANSIERING 
     Bruk av lånemidler -123 453 -133 249 -75 509 -57 740 -138 372 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -6 895 0 0 0 -88 651 

Tilskudd til investeringer -900 -5 430 -5 430 0 -28 810 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -13 057 -5 780 1 120 -6 900 -19 694 

Andre inntekter -761 0 0 0 -4 282 

Sum ekstern finansiering -145 066 -144 459 -79 819 -64 640 -279 809 

      Overført fra driftsregnskapet -14 626 -23 931 -13 221 -10 710 -28 504 

Bruk av avsetninger -6 629 -6 885 -6 885 0 -12 919 

Sum finansiering -166 321 -175 275 -99 925 -75 350 -321 232 

      Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0 
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REGNSKAPSSKJEMA 2B           

INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ  Prosjekt       

Alle tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2013 

Regulert 
budsjett 

2013 

Budsjett-
justeringer 

2013 

Opprinnelig 
budsjett 

2013 
Regnskap 

2012 

Fra budsjettskjema 2A: 
     Investeringer i anleggsmidler 124 708 166 393 97 943 68 450 212 067 

      Fordeling på prosjekt 
     IT-UTSTYR 7 336 9 894 3 894 6 000 7 431 

KLP EGENKAPITALTILSKUDD 1 538 1 540 1 540 0 1 351 

PLANL./PROSJ. 
ADM.BYGG/SKOLE/KULTUR 24 019 27 500 7 500 20 000 46 730 

FJERNARKIV 73 271 271 0 39 

Prosjekt bibliotek 2011 0 0 0 0 853 

Kabling energihuset 335 500 500 0 0 

Ombygging/tilpasning av Energihuset 3 168 1 500 1 500 0 0 

DIGITALISERING/DATAFLYT 189 321 321 0 72 

Fagsystemer telefoni 1 288 2 639 2 639 0 0 

Båtbyggeri Grøstadstrand 0 0 0 0 250 

OMKOSTN./KJØP OG SALG EIENDOM 1 434 -656 -656 0 938 

Kjøp av Brygger 4 102 4 000 4 000 0 0 

Hjertebakken 141 113 113 0 0 

Oppgradering Gjestehuset 551 1 791 1 791 0 1 312 

Næringsplan 0 71 71 0 28 

Kjøp av Sunnaas sykehus barnehage 0 0 0 0 152 

Kjøp av Vestkanten Borettslag 448 1 161 1 161 0 5 697 

Rehabilitering tak Kløverveien 641 1 200 1 200 0 0 

Kjøp av to boliger mindreårige 
flyktninger 1 3 378 3 378 0 5 642 

Kjøp/innskudd boliger flyktninger 4 615 3 000 3 000 0 0 

Ombygging Fjellveien barnehage 762 762 762 0 0 

Nye barnehageplasser (Heia barnehage) 143 2 798 2 798 0 30 476 

Ny barnehage 0 1 500 0 1 500 0 
TILRETTELEGGING 
FUNKSJONSHEMMEDE 0 337 37 300 0 

SENTRALT DRIFTSSTYRINGSANLEGG 
(SKOLER) 0 0 0 0 30 

Myklerud skole 3 1 767 1 767 0 1 337 

Alværn ungdomsskole 78 -1 179 -1 179 0 1 029 

Nye hovedtavler (skoler) 0 -12 -12 0 0 

Planl. rehabilitering skole 
(rentekomp.midler) 0 1 330 1 330 0 29 

Gymsal/hall Bjørnemyr (rentekomp. 
midler) 5 046 7 965 7 965 0 34 182 

Nesoddtangen skole ventilasjon 17 936 17 913 11 413 6 500 218 

Rehab Follo barne- og ungdomsskole 0 0 0 0 459 

Planmidler ny skole Nesoddtangen 190 100 0 100 0 

Utbedringer ungdomskafe Skoklefald 0 29 29 0 0 

Uteområder skoler og barnehager 621 500 500 0 0 

HMS-godkjening Alværn skole 562 450 450 0 0 

HMS-godkjenning Bakkeløkka skole og 
flerbrukshall 36 450 450 0 0 

HMS-godkjenning Myklerud skole 325 100 100 0 0 
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REGNSKAPSSKJEMA 2B           

INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ  Prosjekt       

Alle tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2013 

Regulert 
budsjett 

2013 

Budsjett-
justeringer 

2013 

Opprinnelig 
budsjett 

2013 
Regnskap 

2012 

HMS-godkjenning Jaer skole 126 100 100 0 0 

HMS-godkjening Fjellstrand skole 1 632 3 000 3 000 0 0 

HMS-godkjenning Berger skole 23 300 300 0 0 

HMS-godkjenning Bjørnemyr skole 23 1 000 1 000 0 0 

HMS-godkjenning barnehagene 466 1 200 1 200 0 0 

Sentral driftsovervåkning skoler og 
barnehager 73 1 000 1 000 0 0 

IT-UTSTYR PLEIE- OG OMSORG 0 2 2 0 0 

RUSBOLIGER 0 98 98 0 0 

NYTT SYKEHJEM 1 950 3 400 3 400 0 8 046 

Dagsenter demens 547 0 0 0 0 

Branntiltak Nesoddtunet 755 734 734 0 559 

Oppgradering kjøkken Nesoddtunet 41 2 000 0 2 000 0 

Varmetraller sykehjemmet 0 500 0 500 0 

Nye omsorgsboliger 1 311 -1 563 -1 563 0 1 945 

Planmidler omsorgsboliger Fagerstrand 0 300 0 300 0 

Utbedring hjemmebaserte tjenester 0 265 265 0 85 

Oppgradering samfunnshuset 0 0 0 0 1 186 

Oppgradering el-anlegg mm 
samfunnshuset 0 0 0 0 35 

Planmidler Kulturbygg 0 200 100 100 0 

Oppgradering fritidsklubber 582 300 0 300 0 

VEDLIKEHOLD KOMM. LEILIGHETER 779 134 134 0 0 

Forskriftsmessige VA-løsninger 988 750 0 750 0 

BALLPLASS TANGEN 0 100 100 0 0 

Overtakelse Energihuset 0 -43 -43 0 16 578 

Fornyelse maskinpark (2010-2012) 0 0 -1 500 1 500 0 

DRIFTSBYGNING VERKSTED VARDEN 2 000 1 430 1 430 0 35 

Ny løypemaskin 0 0 -500 500 0 

Fornyelse maskinpark 0 0 0 0 700 

Fornyelse maskinpark (2012- 334 321 321 0 0 

Rehabilitering verneverdig 
bygningsmasse 92 2 000 0 2 000 0 

To person/varebiler til bil-pool 961 500 500 0 0 

Oppgradering boliger (boligsos. 
handlingsplan) 996 1 000 0 1 000 0 

NYE TOALETTER - FRIOMRÅDER 0 0 0 0 382 

Opparbeidelse av friarealer 0 250 250 0 0 

Fagerstrand Kunstgress 1 374 1 901 1 901 0 1 432 

Bidrag tennishall 1 067 1 067 1 067 0 5 100 
Rehabilitering garderober Nesoddhallen 0 685 685 0 80 

OPPRUSTNING BRYGGER 0 335 335 0 249 

generell planlegging idrettsanlegg 0 41 41 0 33 

Ny traktor samferdsel 481 389 389 0 0 

Oppgradrering Fundingrudveien og 
Agnorveien 297 300 300 0 0 

Oppgradering vei 0 0 0 0 0 

Gangveier (Fjordvangen - Toveien) 0 2 055 2 055 0 0 

Generell planlegging vei 60 11 11 0 219 
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REGNSKAPSSKJEMA 2B           

INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ  Prosjekt       

Alle tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2013 

Regulert 
budsjett 

2013 

Budsjett-
justeringer 

2013 

Opprinnelig 
budsjett 

2013 
Regnskap 

2012 

Utskifting PCB-skoler 0 135 135 0 570 

Opprustning kommunale veier 0 0 0 0 424 

Aksjon skoleveier 550 -4 -4 0 2 241 

Planmidler Skoklefall/Torvet 0 300 300 0 0 

Mulighetsstudie og samferdsel 
Fagerstrand 626 500 500 0 0 

Veianlegg nedre Fagerstrand 0 500 500 0 0 

Oppgradering av veilys til LED 328 1 000 0 1 000 0 

Aksjon skoleveier Vestoppfaret 0 150 150 0 0 

Planmidler vei 0 309 309 0 0 

UTVIDELSE NESODDEN KIRKEGÅRD 355 300 300 0 35 

Utskiftning el-anlegg kirker 134 300 300 0 0 

Planlegging kirkegårder 285 326 326 0 619 

Planmidler ny kirke 0 200 0 200 0 

Rampe Skoklefald 0 50 50 0 0 

Generell planlegging av prosjekter 96 149 149 0 412 

Rammebevilgning teknisk (til fordeling) 0 0 -10 000 10 000 0 

KYSTKULTURSTI FJELLSTRAND 0 194 194 0 0 

Ortofoto - Folloprosjekt 0 41 41 0 0 

TOALETT NESODDEN KIRKE 0 500 500 0 0 

Rehab Ledningsanlegg vann 719 4 703 2 703 2 000 778 

Ledningsanlegg Bomansvik 1 214 3 276 3 276 0 43 

Oppgradering Bleksli vannverk innvendig 166 1 500 -500 2 000 0 

Oppgradering Bleksli vannverk utvendig 954 1 000 500 500 0 

Rehabilitering Varden høydebasseng 1 109 1 109 1 109 0 0 

HØYDEBASSENG BJØRNEMYR 817 1 574 1 574 0 7 758 

Nedre Fagerstrand vei, vann og avløp 6 723 1 123 1 123 0 10 075 

Flaskebekk - granholt vann og avløp 299 299 299 0 2 313 

Overføringsanlegg Bomannsvik-
Buhrestua 9 526 9 526 9 526 0 4 883 

UV-anlegg Bleksli 0 641 641 0 522 

Utrede hovedvannforsyning 0 300 0 300 0 

Øvrige nyanlegg vann 421 1 165 -335 1 500 49 

Rehab ledningsanlegg Bjørnemyr 2 177 2 177 2 177 0 201 

Løkkeveien vei, vann og avløp 66 66 66 0 37 

Gamle Alværnvei vei, vann og avløp 27 25 25 0 2 664 

Områdeplan Nesoddtangen 212 212 212 0 307 

Områdeplan Blylaget 96 96 96 0 338 

Områdeplan Norstrand - Dalbo 611 611 611 0 256 

Områdeplan Torvika 270 270 270 0 255 

Områdeplan Svestad vann og avløp 414 414 414 0 0 

Områdeplaner vann - til fordeling 175 472 -528 1 000 0 

Rehab Ledningsanlegg avløp 225 3 483 1 483 2 000 745 

Områdeplan  Bomannsvik 392 3 368 3 368 0 1 159 

Slamutredning 0 200 200 0 0 

SEPTIKMOTTAK BÅTER 0 -35 -35 0 244 

Oppgradering avløpsrenseanlegg 611 788 -212 1 000 212 

Biler avløpsverket (2012- 1 029 1 850 750 1 100 0 
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REGNSKAPSSKJEMA 2B           

INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ  Prosjekt       

Alle tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2013 

Regulert 
budsjett 

2013 

Budsjett-
justeringer 

2013 

Opprinnelig 
budsjett 

2013 
Regnskap 

2012 

Kompletering av avløp på Nordre 
Tangen 113 0 0 0 0 

Fjordvangen - Toveien 0 500 500 0 0 

Områdeplaner avløp - til fordeling 186 397 -603 1 000 0 

Områdeplan Solbergskogen avløp 279 279 279 0 0 

Øvrige nyanlegg avløp 963 958 -542 1 500 7 

Sum fordelt 124 708 166 393 97 943 68 450 212 066 
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Vedlegg 3       

Balanseregnskapet       

Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2013 Regnskap 2012 

EIENDELER 

   A. ANLEGGSMIDLER 

   Faste eiendommer og anlegg 11 1 418 698 1 337 267 

Utstyr, maskiner og transportmidler 11 40 846 40 451 

Pensjonsmidler 2 795 585 729 485 

Utlån 
 

133 042 123 491 

Aksjer og andeler inkl. egenkapitaltilskudd  5 15 874 14 335 

Sum anleggsmidler   2 404 045 2 245 029 

B. OMLØPSMIDLER 

   Kortsiktige fordringer 
 

53 251 96 444 

Kasse, postgiro, bankinnskudd 19 172 923 151 186 

Premieavvik 2 48 605 48 050 

Sum omløpsmidler   274 778 295 680 

Sum eiendeler   2 678 823 2 540 709 

    EGENKAPITAL OG GJELD 
   C. EGENKAPITAL 

   Disposisjonsfond 6 -37 088 -41 077 

Bundne driftsfond 6 -29 000 -19 902 

Ubundne investeringsfond 6 -16 266 -5 441 

Bundne investeringsfond 6 -1 831 -2 231 

Prinsippendringer 18 8 677 8 677 

Regnskapsmessig mindreforbruk 20 -3 535 0 

Udisponert i investeringsregnskapet 
 

0 0 

Udekket i investeringsregnskapet 
 

0 0 

Kapitalkonto 7 -341 593 -364 749 

Sum egenkapital   -420 637 -424 724 

D. GJELD 

   LANGSIKTIG GJELD 

   Pensjonsforpliktelser 2 -1 064 838 -966 276 

Andre lån 16 -1 031 682 -970 231 

Sum langsiktig gjeld   -2 096 520 -1 936 507 

KORTSIKTIG GJELD 

   Kassekredittlån 
 

0 0 

Annen kortsiktig gjeld 
 

-144 379 -164 424 

Premieavvik 2 -17 287 -15 054 

Sum kortsiktig gjeld   -161 665 -179 478 

Sum egenkapital og gjeld   -2 678 823 -2 540 709 

MEMORIAKONTI: 

   Ubrukte lånemidler 
 

34 069 56 228 

Andre memoriakonti 
 

4 500 5 156 

Motkonto for memoriakontiene 
 

-38 569 -61 384 

Sum memoriakonti   0 0 
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Regnskapsvedlegg 4           

Økonomisk oversikt - drift 2013 

Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2013 

Regulert 
budsjett 2013 

Budsjett-
justeringer 

2013 

Oppr. 
budsjett 2013 

Regnskap 
2012 

DRIFTSINNTEKTER           

Brukerbetalinger -50 405 -48 112 2 230 -50 342 -49 427 

Andre salgs- og leieinntekter -87 292 -78 938 -534 -78 404 -80 319 

Overføringer med krav til motytelse -111 426 -76 969 -322 -76 647 -119 001 

Rammetilskudd -326 838 -342 840 0 -342 840 -320 114 

Andre statlige overføringer -24 179 -20 935 883 -21 818 -27 420 

Andre overføringer -2 812 0 0 0 -4 271 

Inntekts- og formuesskatt -479 767 -451 656 -1 540 -450 116 -438 494 

Eiendomsskatt -1 336 -1 500 0 -1 500 -1 336 

Sum driftsinntekter -1 084 055 -1 020 950 717 -1 021 667 -1 040 383 

DRIFTSUTGIFTER           

Lønnsutgifter 531 052 496 191 21 741 474 451 500 123 

Sosiale utgifter 147 230 145 689 5 662 140 027 134 583 

Kjøp av varer og tjenester som inngår 
i kommunens tjenesteproduksjon 125 917 112 767 3 951 108 816 123 091 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunens tjensteproduksjon 152 027 133 895 797 133 098 161 072 

Overføringer 57 055 59 567 -32 796 92 363 56 615 

Avskrivninger 41 693 40 000 0 40 000 36 466 

Fordelte utgifter -5 292 -4 169 57 -4 226 -4 487 

Sum driftsutgifter 1 049 682 983 941 -588 984 529 1 007 462 

Brutto driftsresultat -34 374 -37 008 130 -37 138 -32 922 

      

EKSTERNE FINANSINNTEKTER           

Renteinntekter og utbytte -8 789 -8 239 -969 -7 270 -11 857 

Mottatte avdrag på lån -117 0 0 0 -139 

Sum eksterne finansinntekter -8 906 -8 239 -969 -7 270 -11 996 

EKSTERNE FINANSUTGIFTER           

Renteutgifter og låneomkostninger 23 824 30 991 0 30 991 24 722 

Avdrag på lån 33 271 32 650 0 32 650 29 974 

Utlån 0 0 -50 50 0 

Sum eksterne finansutgifter 57 095 63 641 -50 63 691 54 696 

Resultat eksterne 
finanstransaksjoner 48 189 55 402 -1 019 56 421 42 700 

Motpost avskrivninger -41 693 -40 000 0 -40 000 -36 466 

Netto driftsresultat -27 878 -21 606 -889 -20 717 -26 688 

      

BRUK AV AVSETNINGER           

Bruk av tidligere års 
regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 -2 680 

Bruk av disposisjonsfond -1 720 -1 720 -1 720 0 -6 295 

Bruk av bundne fond -3 207 -2 862 -686 -2 176 -5 246 

Sum bruk av avsetninger -4 927 -4 582 -2 406 -2 176 -14 221 
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AVSETNINGER           

Overført til investeringsregnskapet 14 626 22 702 2 302 20 400 28 504 

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

Avsatt til disposisjonsfond 2 179 2 179 993 1 187 6 389 

Avsatt til bundne fond 12 464 1 306 0 1 306 6 015 

Sum avsetninger 29 269 26 188 3 295 22 893 40 908 

Regnskapsmessig mer-
/mindreforbruk -3 535 0 0 0 0 
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Regnskapsvedlegg 5           

Økonomisk oversikt - Investering         

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2013 

Regulert 
budsjett 

2013 

Budsjett-
justeringer 

2013 

Opprinnelig 
budsjett 

2013 
Regnskap 

2012 

INNTEKTER 

     Salg driftsmidler og fast eiendom -6 895 1 983 1 983 0 -88 651 

Andre salgsinntekter -761 0 0 0 -4 282 

Overføringer med krav til motytelse -1 185 1 050 1 050 0 -11 816 

Statlige overføringer -900 -5 430 -5 430 0 -28 810 

Andre overføringer 0 0 0 0 0 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 0 

Sum inntekter -9 740 -2 398 -2 398 0 -133 560 

      UTGIFTER 
     Lønnsutgifter 108 321 321 0 3 

Sosiale utgifter 32 0 0 0 0 

Kjøp varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 109 485 160 944 92 494 68 450 176 934 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunens tjenesteproduksjon 0 0 0 0 0 

Overføringer 14 282 3 588 3 588 0 32 689 

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 1 089 

Fordelte utgifter -738 0 0 0 0 

Sum utgifter 123 170 164 853 96 403 68 450 210 715 

      FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 
     Avdrag på lån 6 572 6 900 0 6 900 86 539 

Utlån 22 594 0 0 0 20 845 

Kjøp av aksjer og andeler 1 538 1 540 1 540 0 1 351 

Dekning av tidligere års udekkede 
merforbruk 0 0 0 0 0 

Avsatt til ubundne investeringsfond 11 967 0 0 0 1 781 

Avsatt til bundne fond 481 0 0 0 0 

Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 

Sum finansieringstransaksjoner 43 151 8 440 1 540 6 900 110 517 

      Finansieringsbehov 156 581 170 895 95 545 75 350 187 672 

      FINANSIERING 
     Bruk av lån -123 453 -133 249 -75 509 -57 740 -138 372 

Salg av aksjer og andeler 0 -2 763 -2 763 0 0 

Bruk av tidligere års udisponerte 
mindreforbruk 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån -11 873 -6 830 70 -6 900 -7 877 

Overført fra driftsregnskapet -14 626 -23 931 -13 221 -10 710 -28 504 
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Regnskapsvedlegg 5           

Økonomisk oversikt - Investering         

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2013 

Regulert 
budsjett 

2013 

Budsjett-
justeringer 

2013 

Opprinnelig 
budsjett 

2013 
Regnskap 

2012 

Bruk av disposisjonsfond -4 447 -14 -14 0 -7 061 

Bruk av ubundne investeringsfond -1 142 -1 334 -1 334 0 -5 497 

Bruk av bundne fond -1 040 -2 775 -2 775 0 -361 

Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 0 

Sum finansiering -156 581 -170 895 -95 545 -75 350 -187 672 

      Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0 
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NOTE 0 
REGNSKAPSPRINSIPPER, VURDERINGSREGLER OG ORGANISERING 
 
 
REGNSKAPSPRINSIPPER 
Nesodden kommunes regnskap er utarbeidet og avsluttet i henhold til bestemmelsene i 
kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. 
 
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelig i 
året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal bokføres når de er kjent etter 
anordningsprinsippet. Regnskapet er ført etter bruttoprinsippet, dvs. at utgifter og inntekter føres 
hver for seg. 
 
VURDERINGSREGLER 
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 anleggsmiddelet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten. 
Avskrivningsprinsippet er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. 
 
ORGANISERING 
Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon.  
 
Oversikt over tjenester som løses i egne selskaper/foretak: 
 
Interkommunale virksomheter organisert etter Kommuneloven§ 27 hvor Nesodden kommune er 
deltaker:  
Follo distriktsrevisjon 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
Follo barnevernsvakt 
 
Kommunens deltakelse i interkommunale selskaper IKS: 
Follo ren IKS 
Follo legevakt IKS 
Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
Søndre Follo Brannvesen IKS 
 
Andre samarbeidstiltak: 
Innkjøpssamarbeid med andre Follo kommuner 
Follo barne- og ungdomsskole 
Nesodden kommune deltar i Follorådet  
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NOTE 1  

ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN  
 

Endring arbeidskapital 31.12.2013 31.12.2012 Endring 

    

Balanseregnskapet:    

2.1 Omløpsmidler        274 778 395         295 680 292   

2.3 Kortsiktig gjeld        161 665 429         179 478 049   

Endring arbeidskapital i balansen        113 112 967         116 202 243  -3 089 277 

    

Drifts- og investeringsregnskapet:    

Anskaffelse av midler:    

Inntekter driftsregnskap  -1 084 055 478    

Inntekter investeringsregnskap -9 740 385    

Innbet. ved eksterne 
finanstransaksjoner - drift 

-8 906 261    

Innbet. ved eksterne 
finanstransaksjoner - investering 

-135 325 908    

Sum anskaffelse av midler   -1 238 028 032 

Anvendelse av midler:    

Utgifter i driftsregnskap 1 007 988 717    

Utgifter i investeringsregnskap 123 169 903    

Utbetalinger eksterne 
finanstransaksjoner - drift 

57 095 445    

Utbetalinger eksterne 
finanstransaksjoner - invest 

30 704 040    

Sum anvendelse av midler   1 218 958 105 

Anskaffelse – anvendelse av midler iflg. Bevilgningsregnskapet -19 069 927 

Endring ubrukte lånemidler (økning-/reduksjon+)  22 159 203 

Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet 3 089 277 

Differanse   0 
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NOTE 2 

PENSJON 

GENERELT OM PENSJONSORDNINGEN 

Nesodden kommune har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens 

Pensjonskasse (lærere) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.  

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og 

sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. 

Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden. 

For AFP 62 – 64 har kommunen valgt: 

 100 % utjevning 
 

For AFP 65 – 66 har kommunen valgt: 

 100 % utjevning 
 

PENSJON I REGNSKAPET FOR 2013 – NESODDEN KOMMUNE 

Etter § 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal driftsregnskapet belastes med 

pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-

regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til 

pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene.  

FORUTSETNINGER  

Tabellen nedenfor spesifiserer hvilke forutsetninger som ligger til grunn for 

beregningen 2013: 

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER KLP SPK 

Årlig avkastning (i %) 5,0 4,35 

Diskonteringsrente (risikofri rente i %) 4,0 4,0 

Årlig lønnsvekst (i %) 2,87 2,87 

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp (i %) 2,87 2,87 

ÅRETS NETTO PENSJONSKOSTNADER 

Oppsettet for spesifikasjon av pensjonskostnad for KLP og SPK ser slik ut for 2012 og 2013: 

PENSJONSKOSTNAD KLP 2013 2012 

   Nåverdi av årets pensjonsopptjening 46 152 334 40 769 839 

Vedlegg 
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+ Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 30 373 246 30 345 338 

= Brutto pensjonskostnad 76 525 580 71 115 177 

 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene 28 638 349 27 864 216 

= Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) 47 887 231 43 250 961 

+ Sum amortisert premieavvik 3 475 848 1 828 725 

+ Administrasjonskostnad 2 748 213 2 451 130 

= Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) 54 111 292 47 530 816 

 

PENSJONSKOSTNAD SPK 2013 2012 

   Nåverdi av årets pensjonsopptjening 14 987 666 14 115 632 

+ Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 9 171 584 9 853 416 

= Brutto pensjonskostnad 24 159 250 23 969 048 

 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene 7 175 654 7 800 943 

= Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) 16 983 596 16 168 105 

+ Sum amortisert premieavvik - 394 336 -188 069 

+ Administrasjonskostnad 402 087 385 527 

= Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) 16 991 347 16 456 395 

 

Årets netto pensjonskostnader 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 begge ordningene går opp med om lag 7,1 millioner kr. fra 2012 til 2013.  

PREMIEAVVIK 

Tabellen nedenfor viser beregning av premieavvik:  

Kommunen valgte 15 års amortiseringstid. *Fra og med 2011 amortiseres premieavviket over 10 år. 

PREMIEAVVIK KLP 2013 2012 

   Innbet. premie/tilskudd (ekskl. adm.) 52 243 318 59 722 191 
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 - Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) 47 887 231 43 250 961 

= Årets premieavvik 4 356 087 16 471 230 

Sats for arbeidsgiveravgift (AGA) 14,1 % 14,1 % 

AGA av premieavviket 614 208 2 322 443  

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 reduseres med om lag 12 millioner kr fra 2012 til 2013. Differansen mellom 

premieinnbetaling og pensjonskostnad ble mindre primært på grunn av lavere premie. Årsaken til 

lavere premie enn antatt var at lønns- og trygdeoppgjøret (reguleringspremien) ble betydelig lavere 

enn forutsatt i budsjettbetingelsene for 2013. Premieavviket for 2013 ble på 4,3 millioner kr.  

Akkumulert premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) for KLP viser 39,5 millioner kr. pr. 31.12.13 som 

er ca. 1 million kr. høyere enn i 2012. 

 

PREMIEAVVIK SPK 2013 2012 

   Innbet. premie/tilskudd (ekskl. adm.) 15 026 507 14 196 264 

 - Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) 16 983 596 16 168 105 

= Årets premieavvik - 1 957 089 -2 062 673 

Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 

AGA av premieavviket 275 950 290 837  

Netto pensjonskostnad har vært høyere i både 2012 og 2013. Negativt premieavvik med ca. 2 

millioner kr. gir et akkumulert premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) i SPK-ordningen med om lag 8,2 

millioner kr. Dette er en økning på om lag 2,7 millioner kr.  

Totalt sett gir dette et (positivt) akkumulert premieavvik for begge ordningene inklusiv 

arbeidsgiveravgift i størrelsesorden 31,3 millioner kr. som er en reduksjon på 1,7 millioner kr. i 

forhold til 2012.  

BALANSEFØRTE STØRRELSER 

Tabellen nedenfor viser de balanseførte størrelser. 

BALANSEFØRT PENSJONSFORPLIKTELSE KLP OG SPK 2013 KLP SPK 

   Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 778 116 207 253 448 844 

 - Pensjonsmidler 615 938 827 179 646 471 
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= Netto forpliktelse (før AGA) 162 177 380 73 802 373 

AGA av (balanseført) netto forpliktelse 22 867 011 

 

10 406 135 

 

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler regnes etter forskjellige økonomiske forutsetninger. 

Pensjonsforpliktelsene regnes ut med en lavere rente og blir dermed større enn pensjonsmidlene. I 

pensjonsforpliktelsene er det inkludert mulig fremtidig uttak av AFP. På pensjonsmidlene avsettes 

det til AFP når tilfellet har inntruffet. Pensjonsforpliktelsen har økt med om lag 22 millioner kr. i KLP 

og ca. 6 millioner kr. i SPK fra 2012 til 2013.  

ESTIMERTE STØRRELSER, FAKTISKE STØRRELSER OG ESTIMATAVVIK 

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. Estimatavvikene er 

nedenfor angitt i note. 

ÅRETS ESTIMATAVVIK 

KLP 

ESTIMAT 31.12.2013 (full 

amortisering) 

FAKTISK 

1.1.2013 

Estimatavvik 

2013 

Brutto pensjonsforpliktelse 694 080 594 724 766 977 30 686 383 

Pensjonsmidler 553 741 831 558 233 510 4 491 679 

 

Tabellen ovenfor viser en liten differanse mellom estimerte pensjonsmidler og faktiske 

pensjonsmidler på 4, 5 millioner kr. i KLP-ordningen. Videre overstiger den faktiske 

pensjonsforpliktelsen den estimerte pensjonsforpliktelsen med om lag 30 millioner kr. Dette er ikke 

uvanlig da de faktiske pensjonsforpliktelsene er beregnet med strengere økonomiske forutsetninger 

og flere aktive ansatte. 

ÅRETS ESTIMATAVVIK 

SPK 

ESTIMAT 31.12.2012 (full 

amortisering) 

FAKTISK 

1.1.2012 

Estimatavvik 

2012 

Brutto pensjonsforpliktelse 242 933 843 229 289 594 13 644 249 

Pensjonsmidler 175 743 265 157 444 310 18 298 955 

 

Tabellen ovenfor viser en differanse på 18,3 millioner kr. mellom estimerte pensjonsmidler og 

faktiske pensjonsmidler i SPK. Videre er den faktiske pensjonsforpliktelsen 13,6 millioner kr. lavere 

enn den estimerte pensjonsforpliktelsen.   
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NOTE 3 
GARANTIANSVAR 
 
Nesodden kommunes garantiansvar pr. 31.12.2013 

    
Garanti gitt til: 

 
2013 2012 

Garanti 
utløper 

Stiftelsen LIV 
 

1 456 000        1 568 000 01.12.2026 

Hellvik Barnehage 
 

505 288           618 088 01.08.2018 

Fjordvangen Andelslag BA 
 

5 197 500                5 467 500 21.03.2034 

Nesodden tennisklubb  5 500 000 5 500 000 04.02.2032         

     

Sum    12 658 788     13 153 588    

 
Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier.  
 
 
NOTE 4  
MELLOMVÆRENDE MED ANDRE KOMMUNER 
 

Kortsiktige poster  Fordringer  

2013 

Fordringer  

2012 

Oppegård kommune – kraftkjøp 3 291 000 1 586 000 

Oppegård kommune –avregning strøm 2013 44 981 0 

Sum 3 335 981 1 586 000 

 

NOTE 5 
AKSJER OG ANDELER 
    bokført verdi bokført verdi 
AKSJER antall pålydende  2013  2012  
Nesodden Bundefjord DS               279 150            279 150 
Nesodden Lettindustri AS 100 %              100 000            100 000 
 
ANDELER 
Andel Nesodden BBL           50                     50 
A/L Biblioteksentralen      1 500                1 500 
Andel foreningen Norden         100                   100 
                       
Totalt aksjer og andeler               380 800              380 800 
 
 
 
 
 
 



 

148 VEDLEGG/NOTER 

NOTE 6 
ENDRING I FOND 
 
 

Bundne driftsfond - kap. 251 2013 2012 

Beholdning pr.01.01 19 902 488,91 19 284 955,00 

Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet 3 206 732,88 5 245 730,00 

Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet 160 000,00 151 548,00 

Avsetning til bundne driftsfond 12 464 492,82 6 014 813,00 

Beholdning pr. 31.12 29 000 248,85 19 902 490,00 

   

   
Ubundne investeringsfond - kap. 253 2013 2012 

Beholdning pr.01.01 5 441 019,69 9 157 188,00 

Bruk av ubundne investeringsfond i 
investeringsregnskapet 1 141 611,11 5 497 397,00 

Avsetning til ubundne investeringsfond 11 966 674,11 1 781 229,00 

Beholdning pr. 31.12 16 266 082,69 5 441 020,00 

   

   
Bundne investeringsfond - kap. 255 2013 2012 

Beholdning pr.01.01 2 230 938,13 2 440 173,00 

Bruk av bundne investeringsfond i 
investeringsregnskapet 880 291,89 209 235,00 

Avsetning til bundne investeringsfond 480 581,00   

Beholdning pr. 31.12 1 831 227,24 2 230 938,00 

   

   
Disposisjonsfond - kap. 256 2013 2012 

Beholdning pr.01.01 41 076 641,52 48 043 332,00 

Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet 4 447 228,00 7 060 603,00 

Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet 1 720 198,00 6 295 152,00 

Avsetning til disposisjonsfond 2 179 225,00 6 389 065,00 

Beholdning pr. 31.12 37 088 440,52 41 076 642,00 

   

   

   
Samlet avsetning og bruk av fond i året 2013 2012 

Beholdning pr.01.01 68 651 088,25 78 925 648,00 

Avsetninger 27 090 972,93 14 185 107,00 

Bruk av avsetninger 11 556 061,88 24 459 665,00 

Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk) 15 534 911,05 -10 274 558,00 

Beholdning pr. 31.12 84 185 999,30 68 651 090,00 
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NOTE 7 

KAPITALKONTO 
 
Kapitalkontoen viser Nesodden kommunes egenfinansiering av anleggsmidler 

    DEBET KREDIT 

INNGÅENDE BALANSE 
 

364 749 438 

 
    

Salg anleggsmidler     
Avskrivning anleggsmidler 
Nedskrivning anleggsmidler 
Aktivering anleggsmidler 

41 693 095 
358 377 

 123 877 319 

Salg av aksjer og andeler 
  Nedskrivning av aksjer og andeler 

Kjøp av aksjer og andeler 
Oppskrivning av aksjer og andeler 
Egenkapitalinnskudd KLP 
 
Mottatte avdrag på utlån 
Av- og nedskrivning på utlån 
Utlån 
Oppskrivning utlån 
 
Bruk av midler fra eksterne lån 
Avdrag på eksterne lån 
Endring pensjonsforpliktelser 
Endring pensjonsmidler SPK 
Endring pensjonsmidler KLP 
 
Urealisert valutatap 
Urealisert valutagevinst 

 
 
 
 
 

11 920 389 
1 122 193 

 
 
 

123 453 203 
 

98 562 123 
 
 
 
 
 

 
 

1 538 459 
 

 
 

22 594 032 
 
 
 

39 843 028 
 

  
3 903 206 

62 196 996 
 
 
 

 
    

UTGÅENDE BALANSE 341 593 098 
   618 702 478 618 702 478 

 
 
 
NOTE 8 
INTERKOMMUNALT SAMARBEID ETTER KOMMUNELOVEN § 27 OG ANDRE SAMARBEIDSTILTAK 
 
Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) § 27 skal inngå i årsregnskapet 
til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Nesodden kommune er ikke 
vertskommune for noen interkommunale samarbeid. 
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NOTE 9 
NESODDEN KOMMUNES DELTAKELSE I INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS) OG § 27 
VIRKSOMHETER 
       Tilskudd 2013  Tilskudd 2012 

Follo barnevernsvakt               657 194             386 507 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat           221 000             184 000  
Follo legevakt             3 143 455                    2 556 654  
Follo ren IKS           13 499 020        19 361 088 
Krise- og incestsenteret i Follo IKS          1 588 184          1 484 401 
Søndre Follo brannvesen IKS           9 763 000          9 390 000 

 
NOTE 10 
ANTALL ÅRSVERK OG YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR 
 
Årsverk        2013   2012 
Nesodden kommune      1038                  1021 
 
Ytelser til ledende personer     2013   2012 
Rådmann: 
Lønn                 894 575          874 482  
Pensjon                 137 743                       154 383 
Ordfører: 
Lønn                 706 010          676 540 
Pensjon                 241 455          216 493 
 
Godtgjørelse til revisor      2013   2012 
Samlede godtgjørelser til revisor          1 135 000       1 045 000  
 
Kommunens revisor er Follo distriktsrevisjon. Revisjonen omfatter regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag. Kommunen inngikk avtale med Follo 
distriktsrevisjon i 2010. 
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NOTE 11 
VARIGE DRIFTSMIDLER (TALL I HELE TUSEN) 
 

  

EDB-utstyr, 
kontor-
maskiner 

Anleggs-
maskiner 
mv. 

Brannbiler, 
tekniske 
anlegg 

Boliger, 
skoler, veier 

Adm.bygg, 
sykehjem 
mv. 

SUM 

Anskaffelseskost 
01.01 

          53 635            29 521             30 777        1 223 309        221 375        1 558 617  

Årets tilgang             8 624              3 055             12 287              66 986           33 580            124 532  

Årets 
omposteringer    

        -147 912        147 912                       -    

Årets avgang                   -1 013                 -1 013  

Anskaffelseskost 
31.12 

          62 259            32 576             43 064        1 141 370        402 867        1 682 136  

Akk avskrivninger 
31.12 

     

                     -    

Netto akk. og rev. 
nedskrivninger 

  

                 -60  
             -7 

166  
          -2 500               -9 726  

Akk. avskr. og 
nedskr. 31.12. 

         -37 
553  

         -16 
436  

            -9 543          -146 037         -29 159          -238 728  

Bokført verdi pr. 
31.12 

          24 706            16 140             33 461           988 167        371 208        1 433 682  

Årets 
avskrivninger 

           -8 551             -2 732              -1 852            -24 681            -3 877             -41 693  

Årets 
nedskrivninger 

  

 

 

 
    

Årets reverserte 
nedskrivninger 

     

    

Årets avgang 
   

            -1 013  

 

    

Tap ved salg av 
anleggsmidler 

     

 

Gevinst ved salg 
av anleggsmidler 

     

 

  
     

  

Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år   

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær   

 
 
Forklaringer: 
 Årets avgang gjelder salg av to kommunale boliger på totalt 358 000 kr, samt at utgifter til utvidelse 
av kirkegården på kr 654 000 er tatt ut av kommunens regnskap og overført til Kirkelig fellesråd. 
 
Tomter og ikke avskrivbare eiendeler pr. 31.12.13 har en bokført verdi i balansen på 25,9 millioner 
kroner. 
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NOTE 12 
INVESTERINGSPROSJEKTER 
 

    

Prosjekt 
Vedtatt 

kostnads-
ramme 

Regnskapsført 
tidligere år 

Regnskaps-
ført i år  

Årets 
budsjett 

Sum 
regnskaps-

ført 

Gjenstår av 
kostnads-

ramme 

Tangenten - 
prosjekt 0103 

 366 145 000   335 356 000     26 000 000     27 500 000   361 356 000      4 789 000  

Nytt sykehjem - 
0413 

    69 800 000      66 448 000       1 950 000       3 400 000      68 398 000      1 402 000  

Bjørnemyrhallen 
- 0221 

    43 000 000      35 035 000       5 046 000       7 965 000      40 081 000      2 919 000  

 

I løpet av 2013 har kommunen ført følgende investeringer for Nesodden kirkelige fellesråd: 

 

Utvidelse 
Kirkegård     24 950 000        4 324 000          605 000           626 000        4 929 000    20 021 000  

Utskifting el-
anlegg kirker          300 000                       -            134 000           300 000           134 000         166 000  

 

Ved regnskapsavslutningen har disse prosjektene blitt overført til kirkelig fellesråd i samsvar med 

kirkeloven § 15 og notat fra GKRS av 24.09.07. 

 

 

NOTE 13 

VESENTLIGE FORPLIKTELSER  

Nesodden kommune har to forskjellige leasingordninger:  

Leasing av biler 
      Leasing av kopieringsmaskiner 

     

       Kommunen har vurdert ordningene og kommet til at ingen av disse er finansiell leasing.  
  

NOTE 14 

VESENTLIGE TRANSAKSJONER 

Av vesentlige transaksjoner i 2013 kan nevnes:  

Sluttføring av større investeringsprosjekter som Tangenten og Bjørnemyrhallen, se note 12 
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NOTE 15 

SELVKOST 
 
Etterkalkyle av selvkost for betalingstjenestene vann, avløp, renovasjon, slamtømming, feiing, 

plansak, byggesak og oppmåling i Nesodden kommune er utført i henhold til Retningslinjer for 

beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og 

regionaldepartementet, januar 2003). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost 

Kommune for å påse at retningslinjene etterfølges. 

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av de 

gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har dermed ikke anledning til å tjene 

penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen etterskuddsvis utarbeide 

en selvkostkalkyle som viser selvkostresultatet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en 

selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to 

regnskapene vil ikke være direkte sammenlignbare. 

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige 

avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt fordelte indirekte driftsutgifter 

(administrasjon). For kalkulatoriske avskrivninger skal det gjøres fratrekk av fremmedfinansiering. 

Kalkulatorisk rentekostnad er ikke et element i driftsregnskapet og skal reflektere 

alternativavkastningen kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. 

Rentekostnaden beregnes med basis i investeringenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente (3-

årig statsobligasjonsrente + 1 prosentpoeng). Retningslinjene fastsetter også regler for fordeling av 

relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i selvkostgrunnlaget. Videre bestemmer 

retningslinjene 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. Dette 

innebærer at hvis kommunen har overskudd som er eldre enn fire år så må disse i sin helhet gå til 

reduksjon av gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 

2013 i sin helhet være disponert innen 2018. 

I forkant av budsjettåret må kommunen estimere drift- og kapitalkostnader for neste 
økonomiplanperiode slik at kommunen er i stand til å vedta gebyrsatser som gir full inndekking av 
alle kostnader. Det er en rekke faktorer som kommunen ikke rår over i forhold til budsjettering. De 
største usikkerhetene er gjerne knyttet til hva periodens kalkylerente blir samt at antall brukere og 
forbruk kan variere fra år til år. Kommunens målsetting er at det over en femårsperiode skal være 
minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. 
 
 

Samlet selvkost etterkalkyle 2013  
 

Etterkalkylene for 2013 er basert på regnskap datert 6. februar 2014 og dagsmøte 7. februar 2014.  
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Vann, avløp, renovasjon og slam 

 
Vann Avløp Renovasjon Slam-

tømming

Totalt

17 672 101 23 304 723 14 407 939 2 589 672 57 974 435

57 221 937 563 6 453 374 -814 055 6 634 103

17 729 322 24 242 286 20 861 313 1 775 617 64 608 538

10 865 013 14 519 850 14 039 292 1 621 451 41 045 606

3 083 981 4 263 774 240 962 54 502 7 643 219

2 008 017 2 751 036 15 945 12 184 4 787 182

563 394 617 853 89 383 68 416 1 339 046

8 919 7 042 619 183 16 763

47 292 58 362 5 705 1 698 113 057

16 576 615 22 217 916 14 391 906 1 758 434 54 944 871

-41 243 147 334 144 718 -29 476 221 333

1 111 464 2 171 704 6 614 125 -12 292 9 885 001

107,0 % 109,1 % 145,0 % 101,0 % 117,6 %

-2 123 902 4 516 192 2 195 526 -1 114 616 3 473 200

1 111 464 2 171 704 6 614 125 -12 292 9 885 001

-1 012 438 6 687 896 8 809 652 -1 126 908 13 358 202

Indirekte kalkulatorisk rente (2,63 %)

Driftskostnader

+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %)

Etterkalkyle selvkost 2013

Gebyrinntekter

Øvrige driftsinntekter

Driftsinntekter

Direkte driftsutgifter

Avskrivningskostnad

Kalkulatorisk rente (2,63 %)

Indirekte netto driftsutgifter

Indirekte avskrivningskostnad

Resultat

Kostnadsdekning i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12  
 Feiing, plan, byggesak og oppmåling 

Feiing Plansaker 

(private)

Bygge- og 

eierseksj.-

saker

Oppmåling Totalt

2 246 240 553 061 4 812 984 1 791 320 9 403 605

105 47 512 327 963 131 383 506 963

2 246 345 600 573 5 140 947 1 922 703 9 910 568

2 072 021 886 328 4 559 795 2 282 544 9 800 688

Avskrivningskostnad 0 0 27 000 0 27 000

0 0 3 906 0 3 906

66 623 171 874 600 230 237 481 1 076 208

280 1 981 11 678 4 948 18 887

2 579 18 111 94 856 44 209 159 755

2 141 503 1 078 294 5 297 465 2 569 182 11 086 444

-10 731 -24 999 -3 700 -107 948 -147 378

94 111 -502 719 -160 218 -754 428 -1 323 254

104,9 % 55,7 % 97,0 % 74,8 % 89,4 %

-455 071 -699 175 -60 576 -3 727 273 -4 942 095

94 111 -502 719 -160 218 -754 428 -1 323 254

-360 960 -1 201 894 -220 794 -4 481 701 -6 265 349Fremførbart underskudd 31.12

Indirekte avskrivningskostnad

Indirekte kalkulatorisk rente (2,63 %)

Driftskostnader

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

Etterkalkyle selvkost 2013

Gebyrinntekter

Øvrige driftsinntekter

Driftsinntekter

Direkte driftsutgifter

Kalkulatorisk rente (2,63 %)

Indirekte netto driftsutgifter

+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %)

Resultat

Kostnadsdekning i %

Fremførbart underskudd 01.01

 
 
Etterkalkylen for 2013 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS som har mer enn 10 
års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til 
selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 140 norske 
kommuner. 



 

155 VEDLEGG/NOTER 

 

Vann 

Området har gått med overskudd i størrelsesorden 1,1 millioner kr. i 2013. Dette var etter planen 

med bakgrunn i et «negativt» vannfond fra tidligere. Den samlede underdekningen etter dette er på 

om lag 1 million kr. Selvkostfondet forutsettes å være lik 0 ved utgangen av 2018.  

 Avløp  

Området har gått med overskudd i størrelsesorden 2,2 millioner kr. i 2013, noe som er høyere enn 

forutsatt. Avløp har fra tidligere et positivt akkumulert overskudd som etter dette beløper seg til om 

lag 6,6 millioner kr. Gebyrene er redusert i 2014, noe som vil gi resultateffekt ved bruk av fond. 

Målsettingen er at fondet er lik 0 ved utgangen av 2018.  

Renovasjon  

Området har gått med hele 6,6 millioner kr. i overskudd i 2013. Hovedårsaken til dette er 

tilbakeføring overskudd fra Follo Ren. Dette medfører at renovasjonsfondet øker til om lag 8,8 

millioner kr. Avgiftene vil måtte settes ned både i 2014 og 2015. Selvkostfondet forutsettes å være i 0 

ved utgangen av 2018.  

Slamtømming  

Området har gått tilnærmet i balanse i 2013. Slam har p.r. 31.12.13 et negativt fond på om lag 1,1 

millioner kr. Selvkostfondet forutsettes å være i 0 ved utgangen av 2018.  

Feiing  

Området har gått med 0,1 millioner kr. i overskudd i 2013. Med negativt fond fra tidligere på 0,5 

millioner kr. reduseres dette til om lag 0,4 millioner kr. Gebyrinntektene skal øke i den kommende 

perioden og selvkostfondet er ventet i 0 ved utgangen av 2017.  

Plansaker  

Området har gått med underskudd i størrelsesorden 0,5 millioner kr. i 2013. Dette medfører et 

samlet underskudd (negativt fond) på om lag 1,2 millioner kr. Selvkost vil etterstrebes men 

rådmannen ser at deler av underskuddene vil måtte ettergis i den kommende 5-årsperioden.   

Bygge- og eierseksjoneringssaker  

Området har gått med et underskudd i størrelsesorden 0,2 millioner kr. i 2013. Med et lite negativt 

fond fra tidligere blir akkumulert negativt underskudd på 0,2 millioner kr. Dette er tilnærmet lik 

balanse og selvkostfondet er planlagt å gå i balanse i den kommende 5 års perioden.  

Oppmåling  

Området har gått med underskudd i størrelsesorden 0,8 millioner kr. i 2013. Akkumulert negativt 

fond blir etter dette på om lag 4,5 millioner kr. På dette området kan ikke kommunen påregne full 

inndekking av alle kostnader. Selvkostprinsippet ikke kan overholdes og gamle underskudd på etter 

hvert ettergis/slettes. 
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NOTE 16 
LANGSIKTIG GJELD 
 
 

LANGSIKTIG GJELD 2013 2012 

Kommunens samlede lånegjeld      1 031 682 171           970 231 199  

      

Kommunalbanken, flytende rente          611 506 840           561 020 400  

KLP, flytende rente          243 540 532           254 299 890  

Husbanken, flytende rente            25 109 400             21 188 961  

Husbanken-startlån, flytende rente          151 525 399           133 721 948  

 
 
MINIMUMSAVDRAG 
Årets avskrivninger divideres med           41 693 095 
IB Anleggsmidler minus tomter                   1 351 855 256  

Multiplisert med IB lånegjeld(ex startlån)       836 509 251 
Minimumsavdrag            25 799 108 
 
Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr 33 271 479. 
Minste lovlige avdrag etter kommuneloven § 50 nr 7 utgjør kr 25 799 108, dvs at kommunen har 
betalt nok avdrag i 2013. 
 
 
NOTE 17 
BETINGEDE FORHOLD OG HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN 
 
Angående private barnehager: 

Dette gjelder krav fra private barnehagers landsforbund om økte tilskudd i ferieperioden 2008 og 

2009. Nesodden kommune har anket dommen fra Tingretten til Lagmannsretten. Ankeforhandlinger 

er berammet til medio august 2014. Det kan være snakk om beløp mellom 1,8 - 2 mill kr ekskl. 

saksomkostninger. 

Angående sluttoppgjør Tangenten: 

Nesodden kommune er i dialog med Skanska ASA angående sluttoppgjørsfakturaen. Partene er i all 

hovedsak enige, men det gjenstår noen uenigheter omkring ulike forhold som ventes avklart i løpet 

av 2014.   
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NOTE 18 
ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPPER 
 
 
Virkning av endring av regnskapsprinsipper 
Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, ble likviditetsreserven avviklet i 
2009. Et ledd i avviklingen av likviditetsreserven var å føre endring av regnskapsprinsipper i 2007 eller 
tidligere over til egne kapitalkoni for endring av regnskapsprinsipper. 
 
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr. 31.12.2013 av følgende poster: 
 
          År  Utgift  Inntekt 
Utbetalte feriepenger     1992       10 998 298 
Påløpte renter      1995         3 603 522 
Kompensasjon for mva     2001              2 383 184 
Tilskudd til ressurskrevende brukere   2008              3 542 000 
 
 
NOTE 19 
BUNDNE MIDLER AV KASSE, POSTGIRO OG BANKINNSKUDD 
 
        2013   2012 
Kasse, postgiro og bankinnskudd     172 923 039  151 185 520 
Herav skattetrekkskonto (bundne midler)        20 801 546     20 789 272 
 
 
NOTE 20 
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK 
 
 
Regnskapsår      2013              2012 
Udisponert i investeringsregnskap          0    0 
Udekket i investeringsregnskap              0    0 

SUM                 0    0 

 
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Det er brukt midlertidig av låneopptak med 15,4 mill 
kr. 
 
 
Regnskapsår      2013              2012 
Merforbruk driftsregnskap         0        0 
Mindreforbruk driftsregnskap    3 535 016                                 0 

SUM                    3 535 016           0 

 
Driftsregnskapet er gjort med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 3 535 016. 
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31.desember 2013 
Nesodden kommune, 15. februar 2014 

 
 
 
 

 
 
Geir Grimstad 
Rådmann       Arve Ruud 
        Stabssjef økonomi og styring 

 


