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ORDFØRERENS KOMMENTAR

ORDFØRERENS KOMMENTAR
Et år med et viktig veivalg ligger bak oss. Etter en lang, omfattende og grundig
kommunereformprosess, konkluderte kommunestyret med at Nesodden ikke skal slås sammen med
andre kommuner. Her er andre små og store hendelser jeg har lyst til å trekke fram fra 2016:
Planen for et mobbefritt oppvekstmiljø ble lagt på høring i januar. Det ble også frivilligstrategien,
kommunestyrets plan for en sterk, mangfoldig frivillighet og godt samarbeid mellom kommunen og
frivillig sektor. I februar åpnet Follo lokalmedisinske senter, som vi er medeier i. Follo LMS har jevn
tilgang av pasienter, tilbudet synes å dekke behovet. 6. februar hadde Nesodden eget arrangement
på Samefolkets dag, vi håper flere i Akershus følger etter. Under arbeidene med farleden, ba jeg om
stans i sprengningene i Oslofjorden i februar, inntil Kystverket fikk kartlagt miljøkonsekvensene
ordentlig.
I april nådde vi en milepæl da omsorgsboligene og opplærings- og aktivitetssenteret på Skoklefall
åpnet: Moderne, universelt utformet og klima- og miljøvennlig. I Nesodden er likeverd en
grunnleggende verdi, derfor flagget vi på halv stang med regnbueflagget etter terroren i Orlando i
juni. Vi trenger økonomisk handlingsrom for å gi god velferd og ha et velfungerende lokaldemokrati.
Derfor ba kommunestyret om bistand utenfra for å undersøke om vi hadde innsparings- og
effektiviseringsmuligheter. På grunnlag av rapporten fra Agenda Kaupang ba vi rådmannen legge
fram et forslag til budsjett med solid sikkerhetsmargin og minst 12 mill kr i reduserte driftsutgifter i 4årsperioden. I juni vedtok kommunestyret også å inngå kontrakt om omsorgsboliger på Fjellstrand,
30 kommunale og 20 private, alle med kommunal tildelingsrett.
Vi glemmer aldri de vi mistet i terroren i 2011, og kommunen la ned krans på minnesmerket i
Vanntårnåsen 22. juli. NRKs tv-aksjon gikk til Røde Kors og arbeidet for å hjelpe mennesker rammet
av krig og konflikt. Takket være Frivilligsentralen, lag og organisasjoner, næringsliv og innbyggere, ble
resultatet veldig godt. Vår modell for gjennomføring brukes som eksempel i tv-aksjonens brosjyrer.
I forkant av regionreformen skrev jeg i november et opprop som fikk støtte av 19 av 22 Akershusordførere. Vi ba om at en ny region må ha med Oslo. Oslo og Akershus er landets største og viktigste
sammenhengende bo- og arbeidsmarked, og er i praksis en funksjonell region allerede. Etter at
spørsmålet om kommunereform var avklart lokalt, mente vi det var på tide å ta stilling til initiativ om
grensejustering mellom Frogn og Nesodden, såfremt innbyggerne ønsker det. Kommunestyret
vedtok å få spørsmålet utredet, men det er Fylkesmannen som avgjør om det blir justeringer.
Høstens budsjettprosess var krevende. Statsbudsjettet kom sent, og på grunn av nytt inntektssystem
og mindre til enslige mindreårige asylsøkere, fikk Nesodden 17 mill kr mindre enn forventet. Likevel
fikk vi vedtatt et budsjett som sikrer gode tjenester og tar nødvendige grep for å møte større
utfordringer som klimaendringer, befolkningsvekst, flere lengelevende eldre, flere flyktninger og nye
lovpålagte oppgaver. Desember brakte en julegave vi åpner i april: Endelig fikk vi gjennomslag på
fylkestinget for halvtimesruter på båt og buss. Takk til alle innbyggere, frivillige, bedrifter, folkevalgte
og kommuneansatte, som året rundt bidrar til å gjøre Nesodden enda bedre.

Nesodden, 31.03.17
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SMAKEBITER FRA ÅRET 2016
FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT
Follo lokalmedisinske senter holder til på Ski
sykehus og åpnet 1. februar 2016. Fra 1. mars
ble Follo legevakts virksomhet overdratt fra
Ahus og ble en del av det nye
interkommunale selskapet «Follo
Lokalmedisinske senter IKS». Senteret er
døgnåpent.

VELKOMMEN TIL FROSKESKOGEN
1. februar ble Nils Aaslands froskeskulptur avduket, til stor glede for mange barn som gjerne ville
klatre på og kysse froskene. Det var en eventyrlig stund i skogen! Skulpturen ligger ved
Skoklefaldtjernet.
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SAMENES NASJONALDAG - 6. FEBRUAR 2016
Også i 2016 ble samenes nasjonaldag markert i
Tangenten. På programmet stod blant annet
foredrag om betydningen av samisk identitet i et
moderne storsamfunn, dokumentarfilmvisning
og tradisjonell trommeseremoni.

Foto: Ellen Knutsen

HOSPITERINGSDAGER FOR POLITIKERE
17. februar og 3. mars var det hospiteringsdager i kommunen for folkevalgte politikere.
Administrasjonen ønsket å gi de folkevalgte et innblikk i hverdagen til kommunen, og politikerne
hospiterte blant annet i hjemmesykepleien, kultur og plan, bygg og geodata.

Foto: Mette Marit Bratlie
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UNG KULTUR MØTES 2016
61 deltakere i alderen 10-20 år var med
under Ung Kultur Møtes 13. mars.
Ungdommene deltok med mange ulike kunstog kulturuttrykk og imponerte stort i en
fullsatt Skoklefallsal.
Foto: Ellen Knutsen

INTEGRERING LOKALT OG I HØYDEN

«Kom og prat» arrangeres hver første torsdag i måneden i Tangenten, og er et tiltak i tråd med
kommunens visjon. Her får alle språktrening på sitt nivå, og anledning til å møte nye venner.
For femte gang var flyktningtjenesten med på Røde Kors sitt store integreringsprosjekt « Til topps».
Her er de på Galdhøpiggen.

Nesodden kommune. Årsrapport 2016

4

SMAKEBITER FRA ÅRET 2016

KOMMUNEREFORM
29. mars inviterte Nesodden kommune til folkemøte om kommunereformen. Over 200 mennesker
møtte opp for å stille spørsmål, utveksle meninger og høre rådmannen presentere de forskjellige
utredningene som var blitt gjort. Rådgivende folkeavstemning om kommunereformen ble
gjennomført søndag 12. juni. Dette var også første gang 16-åringer kunne stemme ved valg i
Nesodden kommune.

Foto: Marianne Rand-Henriksen

SKOKLEFALLÅSEN OMSORGSBOLIGER
28. april ble Skoklefallåsen omsorgsboliger
åpnet. Omsorgsboligene består av åtte
leiligheter fordelt på to etasjer. I tilknytning
til omsorgsboligene er det et tilbud til voksne
med nedsatt funksjonsevne som har behov
for spesiell og tilrettelagt læring.
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HÅKONTOPPEN FIKK GRØNT VIDUNDER
I slutten av april fikk Håkontoppen
omsorgsboliger nøklene til et grønt vidunder
med fire gullhjul. Bilen ble gitt av Nesodden
Lions og bilmekanikerlinja ved Ås videregående
skole. Den brukes til å kjøre beboerne på
Håkontoppen til ulike aktiviteter de deltar på.

Foto: Birger Libell

NYE OMSORGSBOLIGER PÅ FJELLSTRAND
I juni inngikk Nesodden kommune en kontrakt
med Fjellstrand Omsorgsboliger AS og Betonmast
Eiendom AS om bygging av nye omsorgsboliger
på Fjellstrand. Det blir 30 kommunale
utleieboliger og 20 leiligheter for kjøp.

INTERNASJONALT KUNSTPROSJEKT
I august deltok seks profesjonelle kunstnere fra
Nesodden sammen med sju italienske fra
Tolfa/Roma, samt to norske kunstnere fra det norskitalienske studiesenteret i Tolfa, i vandreutstillingen
"Artistic Contaminations". Utstillingen ble satt opp i
Roma, Tolfa, Oslo og på Nesodden.
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KULTURISTEN JUNIOR OG UNG
Lørdag 27. august ble Kulturisten JUNIOR og Kulturisten UNG arrangert på Nesodden. Kulturisten
UNG for første gang. Solen skinte og bidro til en vellykket og fargerik dag både for barn og unge.

Foto: Knut Wiggen

KULTURISTEN SCENE OG KUNST
23.-25. september gikk Kulturisten
scene og kunst av stabelen med et
tettpakket og variert program. På
plakaten stod blant annet konsert med
Band of Gold, bokbad med forfatter
Gert Nygårdshaug og kunstutstillinger
på Fagerstrand og Hellviktangen. Bildet
er fra prosjektet «Men Buicken står her
fremdeles» med Lars Saabye
Christensen, Tom Stalsberg, Mathias
Eick og Amund Maarud.
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10-ÅRSJUBILEUM
TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) feiret 10årsjubileum. TIBIR er et forebyggende
program som jobber med barn i risiko for
adferdsvansker. Målgruppen er barn i alderen
3-12 år som har utviklet, eller står i fare for å
utvikle, atferdsvansker, og deres foreldre.
Nesodden kommune var tidlig ute med å ta i
bruk TIBIR, og programmet jobbes med av
ulike tjenester i kommunen, både i BUF (barn,
unge og familie), helsestasjoner, barnehager
og skoler.
Foto: Mette Marit Bratlie

ÅPNING AV KYSTSTI
I november ble strekningen mellom Svestad
brygge og Solbakkenvegen på Fagerstrand
åpnet som en del av kyststien på Nesoddens
vestside. Dette er en total strekning på 5,9
km. Strekningen fra Solbakkenvegen og til
Gaupemyrdammen har vært klar i noen år
allerede, men strekningen videre nordover
via Søndre og Nordre Spro brygger, Spro
gruver, Rogneskjær og til Svestad brygge er
nå del av kyststien. Velkommen på tur!
Foto: Geir Efjestad

NÆRINGSLIVETS DAG
Nesodden næringsråd og Nesodden kommune
ønsket velkommen til Næringslivets dag 1.
desember. Dagen bød på et rikholdig program
med spennende innlegg om visjoner for
Nesoddtangen gård og Signalen, økologisk
matservering på Hellviktangen, planer for Circle
K-tomta og status for arealplan på Nesodden.
Det var også utdeling av Amta-prisen,
Gründerprisen og prien for Årets bedrift.
Foto: Marianne Rand-Henriksen
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PRISDRYSS OG KULTURFOND
Nesodden kommune og Nesodden
Folkeopplysningsråd delte ut tre gjeve priser
3. desember. «Idrettsprisen» ble delt mellom
Nesodden IF Basket og Elise Røer Drabløs.
«Kulturprisen» gikk til Fremad Janitsjar og
Nesodden Jazzklubb. Den nye prisen «Årets
Nesodding» ble delt mellom ildsjelene Unni
Karlsen og Bjørn Askautrud. Nesodden
kommune delte også ut årets Kulturfond
denne dagen. Kulturfondet ble fordelt på to
aktører; Nesodden Jazzklubb og Villa Fredbo
fikk kr 100.000 hver til dine planlagte
prosjekter.
Foto: Jutta Bachmann

OPPGRADERING AV VANNVERKET PÅ BLEKSLI
Hovedvannverket på Bleksli ble renovert i
2016. Renoveringen tok ca. 7 måneder, og
ble ferdig rett før jul. På bildet:
Virksomhetsleder Reidun Isachsen og
vannverksleder Martin Heggland.

NY VEI FRA FYLKESVEIEN TIL ÅSEN OVERFOR JAER-BANEN
Prosjektet med bygging av nytt høydebasseng
og nye vann- og avløpsledninger på
Bomansvik startet sommeren 2015. Bildet er
tatt i forbindelse med byggingen av den nye
veien fra fylkesveien og opp i åsen ovenfor
Jaer-banen, hvor høydebassenget skal stå.
Veien ble ferdig høsten 2016 og byggingen av
høydebassenget starter sommeren 2017.
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NESODDEN – ET BÆREKRAFTIG SAMFUNN
I dette kapitlet finner du informasjon om Nesodden kommunes visjoner, verdier og gjeldende planer,
befolkning og boligbygging, levekår og folkehelse, samfunnssikkerhet og beredskap, miljø og
biologisk mangfold, overordnet utviklingsarbeid for barnehager, skoler og helse- og omsorg,
aktiviteter for kultur, fritid og næringsutvikling, regionalt samarbeid og kommunereformen.

Nesodden kommune – visjon og verdier
«Sammen skaper vi det gode livet» er kommunens visjon.
Likeverd, allsidig samfunn, økologisk balanse og nærhet til naturen er verdiene som skal være
styrende for utviklingen av samfunnet på Nesodden. De og visjonen beskriver det samfunnet
kommunen skal arbeide for.
For å sikre service og kvalitet i sine tjenester har kommunen i sin policy-plakat fokus på:
 God kommunikasjon
 Det gode møtet
 Vennlig og profesjonell
 God faglig kvalitet og oppfølging
Kommunen har en rekke planer som konkretiserer den overordnede kommuneplanen:

















Barnehageplan for Nesodden
kommune 2012-2016
Boligsosial handlingsplan 2013-2030
og tiltaksplan
Folkehelseplan 2015-2019 og
Kunnskapsdokument 2014 Folkehelse
Frivillighetsstrategi 2015-2019
Helse- og omsorgsplan 2011-2020
Hovedplan for drikkevann og
vannmiljø
Hovedplan for vei 2013 - 2023
Klima- energi- og miljøplan for
Nesodden kommune - Klimakommune
Kommunikasjonsstrategi - Åpenhet og
dialog
Kulturplan 2007 - 2018
Overordnet beredskapsplan 2017
Plan for et godt oppvekstmiljø i
Nesodden kommune 2017-2021
Plan for fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv 2014-2025
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Plan for kvalitetsutvikling i
Nesoddskolen 2012-2016 - Lære for
livet!
Plan for overgang fra barnehage til
skole, 2012-2015
Ruspolitisk handlingsplan 2012 - 2015
Skolebruksplan 2015-2025
Strategi for en digital hverdag 2014
Strategi for framtiden barnehage i
Nesodden kommune 2015-2020
kompetanse og rekruttering
Strategisk næringsplan 2011-2023
Trafikksikkerhetsplanen 2015-2018
Trivselsplan med handlingsplan mot
uakseptable sosial atferd (for enkelte
kommunale barnehager)
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I tillegg kommer flere reguleringsplaner. Alle planene er tilgjengelig via kommunens nettside.

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. Av alle
boliger i Nesodden er 61 % eneboliger, 31 % rekkehus, kjedehus, tomannsbolig og andre småhus, 6 %
boligblokk og 2 % andre bygningstyper.
Vedtatte reguleringsplaner bidrar til kommuneplanens mål om differensiering av boligtyper.

Levekår og folkehelse
I følge folkehelsebarometeret til Folkehelseinstituttet har vi generell god folkehelse på Nesodden.
Det er fremdeles utfordringer knyttet til psykisk helse (primærhelsetjeneste) i alle aldre. Videre viser
barometeret at unge i større grad enn ellers i Norge har vært beruset. Kommunen må fremdeles
jobbe med vaksinasjonsdekning.

Folkehelseplan 2015-2019 med Kunnskapsdokument ble endelig vedtatt høsten 2015. Det å få inn
prinsippet om ”helse i alt vi gjør” i alle planer og tiltak er pågående arbeid. Kommunen har ikke
funnet resurser til å opprette egen folkehelsekoordinator. Lov om folkehelse krever løpende oversikt
over folkehelseutfordringer, og uten en stilling til å koordinere arbeidet må den enkelte virksomhet
ta ansvar for folkehelseutfordringer på sitt fagfelt og samarbeide på tvers.

Samfunnssikkerhet og beredskap
Norge har vært rammet av flere alvorlige hendelser de siste årene, tilsiktede, ulykker og
naturhendelser. I tillegg har trusselnivået i landet økt, noe som berører den enkelte kommune. 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, med tilhørende forskrift om kommunal
beredskapsplikt, samt i Plan- og bygningsloven.
Kommunens planer for beredskap og krisehåndtering baseres på risiko- og sårbarhetsanalyser.
Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse ble gjennomført i 2013. Overordnet plan for beredskap og
krisehåndtering og underliggende beredskapsplaner revideres årlig. Underliggende beredskapsplaner
har utgangspunkt i kommunens overordnede beredskapsplan.
Kommunen bruker elektronisk verktøy for krisehåndtering, CIM, som sikrer god dokumentasjon av
aktiviteter under en krise. Det er gjennomført flere lokale øvelser gjennom året som har gått.
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Erfaringer fra tidligere hendelser har vist at det er svært viktig for utfallet at ulike aktører i
krisehåndteringen samhandler godt. Kommunen deltar i Regionalt beredskapsnettverk, som omfatter
Oslo og nabokommuner. Follo beredskapsnettverk ble etablert i 2014 og Nesodden, Oppegård, Ski,
Ås, Vestby og Frogn kommune deltar. Nesodden kommune deltar også i Kommunalt forum for
samfunnssikkerhet og beredskap, som ledes av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap). Nettverkene er en god arena for samhandling, deling og læring. Det er etablert et tett
samarbeid med ulike aktører i og utenfor kommunen. Kommunen har kontinuerlig fokus på
samfunnssikkerhet og beredskap.
Hendelser i 2016
Kommunen mottok ekstremværvarsel og flomvarsel fra NVE og Meteorologisk institutt via
Fylkesmannens beredskapsstab flere ganger i 2016. Driftspersonell fra Infrastruktur og vannmiljø
foretar alltid ekstra kontroll med avløp, kummer og kulverter i forbindelse med varsler, men
kommunen har ikke hatt alvorlige hendelser knyttet til ekstremvær.
Psykososialt kriseteam bistod berørte i forbindelse med flere hendelser på Nesodden.
Da charterbåten Johanna gikk på grunn ved nesoddlandet, ble alle passasjerene ført uskadde i land
på Nesoddtangen. Dette var en hendelse som kunne fått langt alvorligere utfall og en påminnelse om
at skipstrafikken langs nesoddlandet utgjør en ulykkesrisiko kommunen må være godt forberedt på å
håndtere.

Miljø
I løpet av året har kommunen gjennomført skogspleie på Tjernsbråtan. En viktig del av kommunens
miljøarbeid skjer gjennom arealplanlegging. Størstedelen av Nesodden er i kommuneplanen sonet til
LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde).
Kommunen har vært uten miljørådgiver siden sommeren 2016, mens arbeidet med klima- og
biologisk mangfoldsplan har fortsatt. Planen skal fremlegges politisk i 2017.

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 på grunn av endringer i bla. landbruket. Dette gjelder
hule eiker, amfibiedammer og slåttemarker.
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Hule eiker
«Hule eiker» er en utvalgt naturtype som det gjelder egne vernebestemmelser for (jf.
naturmangfoldloven §§ 53–56). Områdene nord for Fjellstrand–Nesodden kirke regnes for å være
godt kartlagt tidligere, mens områdene sør for denne linjen er mindre systematisk dekket.
Kartlegging av hule eiker er supplert innenfor regulert områder. Disse kommer i tillegg til
edelløvskoger og enkelttrær som er registrert i tidligere kartlegginger av biologisk mangfold i
kommunen.
Bekjempelse av fremmede arter
Kjente forekomster av fremmede arter i kommunen ble overvåket/besøkt, og nye forekomster er
registrert. Det er stor årlig aktivitet for å bekjempe fremmede, invaderende arter, da de truer det
naturlige plante- og dyrelivet, og kan føre til at andre arter dør ut. Tiltak for bekjempelse ble iverksatt
for mange av artene og lokalitetene. Hovedfokus er parkslirekne, kjempespringfrø, russesvalerot og
kjempebjørnekjeks. I tillegg til disse artene finnes også store forekomster av russekål, kanadagullris,
rynkerose og forskjellige arter mispel, og mindre forekomster av lupin, kjempeturt, gravmyrt og
tepperrot.
I samarbeid med kommunene i indre Oslofjord gjennomføres punktering av gåseegg for å holde
bestanden nede. I tillegg er brunskogsnegl vanlig på Nesodden, og det er problemer med mink på
Steilene. Statens naturoppsyn bekjemper fremmede arter i naturvernområdene.

Energiforbruk
I gjeldende Klima- energi- og miljøplan for Nesodden kommune er det satt mål i forhold til energibruk
i kommunens bygg og anlegg. Målene omfatter reduksjon av ikke-fornybare energi, overoppfylle
energikrav i nye bygg og utføre ENØK-tiltak i eksisterende bygningsmasse.

Diagrammet ovenfor viser at totalt energiforbruk i Nesodden kommune har vært mellom 18 og 20
millioner kwt mellom 2011 og 2016. Den mest tydelige trenden som diagrammet viser er at
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oljeforbruket er redusert i perioden. Kommunen har hatt oljefyr i fire bygg mellom i perioden frem til
2015; Bakkeløkka ungdomsskole, Jaer skole, Fagerstrand barnehage og Nesoddtunet. I 2015 ble
oljefyren på Nesoddtunet erstattet med flis-varmesentral. Reduksjon i olje er erstattet med
elektrisitet i de andre byggene.
Forbruket av elektrisitet hadde en høy økning i 2012, noe som henger sammen med at Tangenten,
Heia barnehage og ny del Nesoddtunet ble åpnet. Noe som til sammen utgjorde 15 525 nye kvm. I
2013 overtok kommunen ytterligere bygg; Fjellstrand grendehus, Kommunesenter syd og Bjørnemyr
flerbrukshall, til sammen 5 150 nye kvm. Økningen i energiforbruk i 2012 og 2013 henger altså
sammen med at kommunen har økt arealmengden med ca 20 000 kvm. Lavere forbruk i 2014 og
2015 antas å henge sammen med høyere gjennomsnittstemperaturer.

Energiforbruk henger sammen med utendørs temperatur. Diagrammet ovenfor viser
gjennomsnittstemperatur pr år, målt på målestasjon Oslo-Blindern mellom 2011 og 2016. Av dette
kan man se at forbrukstoppene i 2012 og 2013 henger sammen at det var forholdsvis kaldt disse
årene.
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Formålsbygg er administrasjons- og flerbrukshus, barnehager, skoler, idrettsanlegg og kulturbygg,
denne gruppen benytter 76 % av kommunens totale energiforbruk. VAR er tjenestene vann, avløp og
renovasjon. Disse tjenestene benytter 13 % av kommunens totale strømforbruk. Samferdsel omfatter
veilys og ladestasjoner på innfartsparkeringer. Annet er lysløyper, fotballbaner ballbinger, mv.

2011
Forbruk formål- og
tjenestebygg
antall kvm
pr kvm

2012

2013

2014

2015

2016

12 990 798 14 776 182 15 630 451 14 355 660 14 735 210 15 752 755
56 846
229

68 412
216

73 565
212

73 400
196

73 400
201

74 534
211

Det lave forbruket i 2014 ser ut til å henge sammen med høy gjennomsnittstemperatur. Mer bruk av
bygg som Tangenten, Fjellstrand grendehus og Kommunesenter syd medfører større energibehov,
men man kan på den annen side anta at mye bruk av bygg reduserer behovet for flere arealer.
Radonmåling og oppfølgingstiltak de siste årene har også medført høyere forbruk flere steder enn
normalt.

Overordnet utviklingsarbeid for barnehagene
Lokal strategi for kompetanseutvikling på barnehageområdet 2015-2020 ble vedtatt i 2015.
Strategien har som mål å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere til Nesoddens kommunale
og private barnehager. Strategien, som inneholder en generell del og en tiltaksdel, er forankret i
statlig kompetansestrategi (2014-2020) og er en videreføring av tiltak beskrevet i Barnehageplan for
Nesodden kommune 2013-2017. Tiltaksdelen rulleres hvert år.
Ny statlig kompetansestrategi skal revideres i lys av ny rammeplan. Ny rammeplan for barnehager
forventes ferdigstilt våren 2017.
Kompetanseutviklingstiltak som er gjennomført i 2016:
 Fagdag for ansette i kommunale og private barnehager mars 2016. Tema var arbeidet med de
yngste barna i barnehagen.
 Fagsamling for alle styrere og pedagogiske ledere september 2016. Tema var ledelse av
endringsprosesser i barnehagen, dette blant annet som en forberedelse til implementering av ny
statlig rammeplan for barnehager.
 Våren 2016 ble det gjennomført eksamensforberedende kurs for 10 assistenter i private
barnehager. Kommunen har søkt og fått tildelt statlige midler til dette formålet. Kurset
forbereder ansatte med mer enn fem års erfaring til fagprøve i barne -og ungdomsarbeiderfaget.
I alt nitten ansatte i private og kommunale barnehager har til nå gjennomført kurset, og de fleste
har gjennomført og bestått fagprøven. De siste studentene gjennomfører fagprøve våren 2017.
 Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Høgskolen i Oslo og Akershus om
arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning i perioden 2013 - 2019. Kommunen har for
barnehageåret 2016/2017 søkt og fått tildelt tilretteleggingsmidler for ansatte som tar
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barnehagelærerutdanning, videreutdanning og studier som fører til kompetanse som
barnehagelærer (lærer og barnevernspedagog).
Ved inngangen til nytt barnehageår august 2017 ser det ut til at alle ledige stillinger for
barnehagelærer i kommunale barnehager er besatt. Øvingsopplæring for studenter som utdanner
seg til barnehagelærere fortsetter, jf. avtale inngått med høgskolen i Oslo og Akershus (2008). I 2016
har tre kommunale barnehager vært opplæringsarena for barnehagelærerstudenter.
 Kommunen har våren 2016 igangsatt lærende nettverk for styrere og pedagogiske ledere i
kommunale og private barnehager. Høsten 2016 har tema vært overgang barnehage/skole, der
også rektorer og SFO-ledere har vært invitert til å gi innspill til ny plan. Ny plan for overgang
barnehage/skole forventes ferdig våren 2017.
 Utkast til plan for veiledning av nyutdannede førskolelærere er utarbeidet, men ikke ferdigstilt.
Planen planlegges ferdigstilt høsten 2017.
 Barnehagebasert utviklingsarbeid har i 2016 pågått i seks kommunale barnehager og fire private
barnehager, totalt fire prosjekter. To prosjekter ble avsluttet ved årsskiftet 2016-2017. To
prosjekter fortsetter i 2017 og ytterligere fire barnehager har søkt prosjektmidler for 2017.
 En styrer i kommunale barnehager avslutter styrerutdanning ved BI våren 2017. To assisterende
styrere har våren 2017 søkt denne utdanningen.
Annet
Vedtak om bygging av ny kommunal barnehage på Fjellstrand ble fattet av Nesodden kommunestyre
i desember 2015. Barnehagen har fått navnet Eplehagen barnehage. Reguleringsarbeidet samt
arbeidet med å prosjektere barnehagen er godt i gang, og fortsetter i 2017.
Det arbeides kontinuerlig med å bedre dataflyten innenfor barnehagens områder. Nytt
administrasjonsprogram for blant annet opptak av barn til plass i kommunale og private barnehager
er i full drift fra og med mars 2017.

Overordnet utviklingsarbeid for grunnskolen
Skoleeiermeldingen for 2016 ble ferdigstilt i mai og politisk vedtatt i juni. Læring og mestring er
skolenes hovedoppdrag. Grunnlaget for all opplæring er at elevene skal kunne lære slik at de kan ta
vare på seg selv og andre og være aktive deltakere i arbeids- og samfunnslivet. Arbeidet med to nye
planer, plan for et trygt oppvekstmiljø og ny kvalitetsutviklingsplan, startet opp våren 2016. Planene
skal politisk vedtas i løpet av våren 2017.
Nesoddskolen skårer blant de aller beste skolekommunene i landet og har gjort dette i flere år.
Elevene trives i hovedsak godt og de får god støtte av lærerne. Det målte resultatet for
læringskulturen er i Nesodden kommune over kommunegruppe 7, Akershus og nasjonalt.
Nesodden kommune gjennomførte skolering av alle interne og eksterne sensorer i lokalt gitt
eksamen våren 2016 i Follo. Kurset omfattet 9 halve kursdager og cirka 200 lærere.
14. mars 2016 arrangerte Nesodden kommune plandag for alle lærere og assistenter på Bakkeløkka
skole. Eirik Irgens holdt plenumsforedrag der tema var «Fra gode intensjoner til virkelige resultater».
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Tema for parallell sesjonene var lese- og skrivekurs, Onedrive og OneNote, kollegaveiledning og
hjernens utvikling. I tillegg til fagdag arrangeres diverse kurs og nettverk for kulturkontakter og IKTkontakter. Kommunen har jevnlige lærende nettverk med plangruppene på alle skolene. Disse
møtene arrangeres i samarbeid med utviklingsveilederen i Akershus. Målet er blant annet å etablere
arenaer for kollektivt utviklingsarbeid og kapasitetsbygging. Skolene får også veiledet støtte i sitt
lokale utviklingsarbeid innen vurdering for læring og annen skoleutvikling.
Våren 2016 ble Nesodden kommune med i Pulje 7 i den nasjonale satsningen «Vurdering for læring».
Skolefaglig rådgiver og en frikjøpt ressursperson fra en av skolene leder arbeidet med satsningen
sammen med de seks skolene som er med i puljen. Det er etablert lærende nettverk og kommunen
har hatt flere felles foredrag på samfunnshuset for alle lærerne i kommunen med dette som tema.
Det arbeides kontinuerlig med å bedre dataflyten innenfor skolens områder. Skolefaglig rådgiver er
prosjektleder i Follo for et felles innkjøp av nytt administrasjonsprogram. Programmet som ble valgt
er IST, og implementeringsarbeidet startet høsten 2016. Systemet skal være i full drift i løpet av
våren 2017.

Overordnet utviklingsarbeid for Helse og omsorg
Samarbeid med helseforetak er fremdeles et viktig satsingsområde. Spesialisthelsetjenesten har i
samarbeid med kommunen utviklet strategisk kompetanseplan. De ulike delavtalene har opprettet
fagforum for å bedre samhandling og levendegjøre avtaleverket. Fagforumet skal ha hovedfokus på
pasientene og et helhetlig pasientforløp. I 2016 ble Kompetansebroen opprettet. Målet er å styrke
gjensidig informasjon og kompetansedeling mellom opptakskommunene og A-hus. Follokommunene har i 2016 startet arbeidet med innføring og forberedelse til samhandlingsreformen
psykisk helse og rus.
Som før har helse og omsorgstjenestene hatt som mål å få på plass ulike omsorgsnivå. Helhetlig plan
for helse- og omsorg har vært et viktig verktøy. Omsorgsboliger på Skoklefall og Fjellstrand er under
planlegging og skal etter planen stå ferdig 2018-19.
Alle virksomhetene har fortsatt mye fokus på kvalitet og forbedringsarbeid i året som gikk. I dette
arbeidet har det blitt fokusert på revidering av prosedyrer, rutiner og økt kvalitet på dokumentasjon.
Ved hjelp av tilskuddsmidler har hjemmetjenesten utviklet flere tjenestetilbud. Psykisk helse og rus
har fått på plass «rask psykisk helse», ambulerende rusteam og ambulerende vaktmester.
Rehabiliteringsteam ble utvidet i 2016, og hverdagsrehabilitering har gitt svært gode resultater.
Miljøtjenesten flyttet i 2016 inn i nye Skoklefallåsen. Brukere fra Bjørnemyrveien ble flyttet og alle
leilighetene er nå tatt i bruk. Samlokalisering av dag- og aktivitetssenter og boenheten, gir
kostnadseffektive og bedre samordnede tjenester til brukerne.
Sykehjemmet har tatt i bruk alle 122 sengene. Antall kortidsplasser har økt, og kjøp av
sykehjemsplasser i andre kommuner er redusert.
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Helse og omsorg ønsker et sterkt fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid.
Frisklivskoordinator har etablert en rekke kurs og tilbud. Det har ikke vært kapasitet til å dekke
etterspørselen. Hverdagsrehabilitering ivaretar også forebyggende og helsefremmende arbeid.
Integrering og mangfold har fokusert på samarbeid med virksomheter som Barn, unge og familie
(barnevern) og NAV. Endring i tilskuddsordninger har gjort at det er utviklet ulike boalternativer til
enslige mindreårige. Det er opprettet stillinger i Oppfølgingsteam som har ansvar for
miljøterapeutisk oppfølging av de som bor i hybelleilighet. Oppfølgingsteamet gir veiledning til og
samarbeider tett med vertskapsfamiliene.
Viktige satsinger siste år innen helse- og omsorg:
 Helhetlig pasientforløp
 Møteplasser for eldre
 Helsefremmende og forebyggende arbeid
 Rehabilitering
 Opprettelse av omsorgsboliger
 Kvalitet- og forbedringsarbeid
 Botilbud til enslig mindreårige
Velferdsteknologi er et område kommunen bør satse mer på i det kommende året. Mye av
teknologien som overvåking og varsling, vil kreve god mobildekning, tett samarbeid med IKT og
forankring på tvers av organisasjonen.

Kultur, fritid og næringsvirksomhet
I 2016 har kommunen blant annet:









åpnet Kyststi for strekningen Fagerstrand til Svestad brygge
utbedret lysløypetrasene
oppgradert og videreført løypeanlegget på strekning Fjellstrand mot Tjernsbråtan
vedtatt "Kulturplan 2016-2023" og ny frivillighetsstrategi. Vi har to anlegg i "Regional plan for
fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016 – 2030": Multisportanlegg og Kyststien (et
viktig prosjekt for å sikre allmennheten tilgang til kyststripen).
arrangert Kulturisten junior, Kulturisten UNG og Kulturisten scene- og kunstfestival, inkludert
internasjonalt kultursamarbeid med den italienske kulturbyen Tolfa
arrangert Julemarked, i samarbeid med Tangen nærsenter
utdelt prisene: «Årets nesodding», Kulturprisen og Idrettsprisen, i samarbeid med Nesodden
Folkeopplysningsråd, og utdelt Nesodden kulturfond (kr 200.000)

Biblioteket og Tangenten er en viktig møteplass for kommunens innbyggere. Aktiviteten i biblioteket
utover arrangement er like stor som før, men bruken av biblioteket er annerledes. I 2016 hadde
biblioteket 245 arrangementer, 35 klassebesøk, 16 for barnehage/barnetrinnet og 20 for
ungdomstrinnet. Nesoddingene var innom biblioteket 172 802 ganger.
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Gjennom året har det vært jevnlig dialog med Nesodden kulturråd. Kommunen har tilrettelagt for
nytt «Forum for Natur og Friluftsliv» på Nesodden, og bidratt til tilbygg av ny lagerplass på Berger
stadion (tiltak i Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014– 2025). Det har i 2016 vært høy
utleievirksomhet på Tangenten, To gård, Nesoddtangen gård, Samfunnshuset og Grendehuset.
Utlånssentralen for tur- og ferieutstyr er utvidet, og kommunen drifter Steilene, herunder utleie av
lokaler og fergetransport.
Ungdom og fritid arrangerte UKM (Ung Kultur Møtes), i tillegg til 1 uke i Jotunheimen for ungdom,
sannsynligvis blir dette til 2 uker i 2017, avhengig av eksterne midler. Ungdoms/utekontakten er
erstattet med satsningen "Prosjekt X/Inkluderende Kultur" som er gjennomført på Myklerud og
Alværn. I samarbeid med LOS har kommunen et stort prosjekt for å tilby ungdom lønnet arbeid.
Prosjektet fortsetter i 2017 (avhengig av eksterne midler). Driften på Skoklefald Ungdomshus er lagt
om til hovedmålgruppe 8. og 9. trinn. Oppfølgingsteamet til Integrering og mangfold har fått base på
Ungdomshuset. Det er ikke lenger ungdomsklubb på Berger (kun Musikkverksted). På Fagerstrand er
det fortsatt ungdomsklubb og på Fjellstrand ungdomsdrevet RC-klubb. Ungdommens Kommunestyre
er etablert og i drift. Foreldreforum er etablert, og det er gjennomført flere storsamlinger i 2016. I alt
er det planlagt en serie med 5 storsamlinger fram til våren 2018.
I 2016 arrangerte kommunen "Nært på næring" og "Næringslivets dag". I tillegg ble det arrangert
Innovasjonscamp på Nesodden VGS, sammen med Ungt Entreprenørskap. Nesoddparken ble i tillegg
tilkoblet fiberkabel med bredbånd.
Regionalt samarbeid
Kommunene i Follo samarbeider om tjenester gjennom Follorådet og sørger for at follokommunene
avgir samordnete uttalelser og felles utforming av tjenestetilbud på tvers av kommunene. 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.
På barnehageområdet deltar vi i Follonettverket som består av alle barnehageadministrasjonene i
Follo. I tillegg deltar vi i Nettverk for å øke språkforståelsen blant minoritetsspråklige førskolebarn, et
faglig nettverk sammen med Follokommunene, Asker og Bærum (Akershus vest).
Innen skolesektoren er sensorsamlingene et regionalt samarbeid. Et annet Follonettverk er
rådgivende utvalg på Follo barne- og ungdomsskoler. Skoleeiernettverk er både i Folloregionen og
alle kommunene i Akershus, mens Ny Giv-samarbeidet er på fylkesnivå. Kulturskolene i Follo har eget
nettverk, og kommunen samarbeider på fylkesnivå om den kulturelle skolesekken.
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
Akershuskommunene.
På beredskapsfeltet deltar vi i Beredskapsnettverk for Follo, i Regionalt beredskapsforum, et nettverk
for Oslo og tilliggende kommuner og i Kommunalt forum for samfunnssikkerhet og beredskap, som
er et nasjonalt forum.
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Overordnede styringsmål for Nesodden kommune
Nesodden kommune innførte målstyring i 2010. Nedenfor følger en rapportering på Nesodden
kommunes overordnede styringsmål. Målene er satt for å bidra til måloppnåelse for de mål som er
satt i kommuneplanens samfunnsdel og kommunens underliggende delplaner. Det vises for øvrig til
de enkelte virksomheters styringskort.
OVERORDNEDE STYRINGSMÅL
Samfunn:
Opplevd kvalitet:
Innbyggertilfredshet-helhetsvurdering (skala fra 1-6)
Opplevd service og kvalitet innenfor service,
tilgjengelighet og informasjon (skala fra 0-100) – jfr.
forbrukerrådets undersøkelse
Målt kvalitet:
Antall fullførte boliger (1,25 % befolkningsøkning)
Andel innbyggere med hygienisk betryggende drikkevann
Hver enkelt virksomhet skal gjennomføre minst ett årlig
klimatiltak iht. Klima- energi- og miljøplan
Hver enkelt virksomhet skal gjennomføre minst ett
bevegelses/aktivitetstiltak iht. Folkehelseplanen
Friluftsliv: Utvikle/forbedre antall turstier
Vaksinasjonsdekning, MMR, 9-åringer
Andelen elever som føler seg mobbet i skolen skal være
under landsgjennomsnittet (skala 1 -5, 1 = nulltoleranse)
Andel arbeidsledige i Nesodden kommune (31.12)
Tjenester: (snitt hele kommunen)
Målt kvalitet:
Brukerdialoger pr år (bl.a. basert på resultat fra
brukerundersøkelser)
Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5.
klasse skal være under gjennomsnittet i Akershus (2015:
19,1 %)
Kommunens plassering på Kommunebarometeret
(Kommunal rapport) skal forbedres
Andel barnehagelærere med godkjent
førskolelærerutdanning i kommunale barnehager (faste
stillinger)
Nesoddens plassering i nærings-NM skal forbedres
Videreutvikle e-dialog med innbyggerne innenfor minst
to nye områder (bhg.opptak og plansaker)
Medarbeidere og organisasjon - snitt hele kommunen
(På en skala fra 1-6)
Målt kvalitet:
Nærvær
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RESULTAT
2015

MÅL 2016

RESULTAT
2016

Ikke målt

4,5

4,0

Ikke målt

75

61,3

24
84 %

120
86 %

153
84 %

1

1

1

Nytt mål

1

1

2
84,90
7. trinn: 1,2
10. trinn: 1,3
2,4 %

2
95 %
7. trinn: 1
10. trinn: 1
2,5 %

1
85,6 %
7. trinn: 1,3
10. trinn: 1,3
1,9 %

1

1

1

20,5 %

10,0 %

17,8 %

42

5

218

88 %

92 %

90 %

325

250

124

0

2

2

92,1 %

93,0 %

91,8 %
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OVERORDNEDE STYRINGSMÅL
Økonomi
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme virksomheter
Langsiktig brutto lånegjeld i % av driftsinntekter skal
reduseres
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
Selvfinansieringsgrad på investeringer (ekskl. mva. og
VAR)

RESULTAT
2015

MÅL 2016

RESULTAT
2016

104 %

≤ 100 %

99,4 %

Måles 31.12.15

95 %

95,2 %

Måles 31.12.15

1%

3,35 %

Måles 31.12.15

44 %

46 %

Opplevd kvalitet samfunn
Nesodden kommune gjennomførte en innbyggerundersøkelse i 2016. Helhetsvurderingen endte opp
med en score på 4,0, som er litt over middels.
Områder som måles

Snitt Nesodden

Snitt Norge

Tjenestene fra din kommune - bruker

4,5

4,6

Tjenester fra din kommune - inntrykk

3,9

4,3

Næring og arbeid

3,1

3,9

Transport og tilgjengelighet i kommunen

3,4

3,5

Miljø i kommunen

4,7

4,9

Klima og energi

3,6

3,9

Natur og landskap og friluftsliv

4,5

4,4

Levekår

4,2

4,4

Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor

4,1

4,1

Servicetilbudet

3,4

4,2

Boligtilbudet

3,3

3,8

Kultur og idrett

4,5

4,5

Utbygging og utvikling

3,8

3,9

Trygghet

5,1

5

Kommunen som bosted

4,8

4,8

Møte med din kommune

3,1

3,6

Tillit

3,4

3,9

Helhetsvurdering

3,8

4,2

4

4,2

Snitt totalt

Diagrammet ovenfor viser at kommunen scorer høyt på trygghet, bosted og miljø, mens møte med
kommune, service, næring, arbeid og boligtilbud scorer lavt i undersøkelsen.
Nesodden kommune skåret 61,3 poeng og ble nr 108 av 428 kommuner i Forbrukerrådets test på
opplevd service og kvalitet innenfor service, tilgjengelighet og informasjon. Dette er en reduksjon på
6 poeng i forhold til 2013 men en forbedret plassering på 14 plasser i forhold til forrige måling. Kun
10 kommuner oppnådde en poengsum over 75 i undersøkelsen 2016.
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Målt kvalitet samfunn
Andel fullførte boliger har vært lavere enn ønsket de siste årene. I 2016 er det ferdigstilt 152 boliger
som betyr at utbyggingsveksten har økt. Det er mye som tyder på at denne veksten opprettholdes i
2017.
Rådmannen antar at vannforsyningen i spredt bebyggelse foreløpig er så usikker/dårlig at den ikke er
hygienisk betryggende. Andel innbyggere med hygienisk betryggende drikkevann vil øke i takt med
oppryddingen i de private avløpsanleggene, samt økt tilknytning til kommunalt nett. Andelen
innbyggere med hygienisk betryggende drikkevann er på 84 % som er samme andel som i 2016.
I overordnet styringskort er det angitt at hver virksomhet skal gjennomføre et årlig klimatiltak i
henhold til Klima- energi- og miljøplan og et bevegelses/aktivitetstiltak iht folkehelseplanen.
Rådmannen forutsetter at disse tiltakene er gjennomført i alle virksomheter i 2016.
For å rette økt fokus på forebygging er det satt mål om å utvikle forbedre turstier, øke
vaksinasjonsdekningen, få ned andel elever som føler seg mobbet og redusere andel arbeidsledige i
kommunen. Resultatene for 2016 viser at vaksinasjonsdekningen er meget svak og alvorlig. 1 tursti er
ferdigstilt (kyststien vest) er gjennomført fra Svestad til Fagerstrand og andelen elever som føler seg
mobbet er på nivå med 2015.
Andel arbeidsledige på Nesodden ved utgangen av 2016 var 1,9 %. Dette er en positiv utvikling og en
stor forbedring i forhold til 2015. Kommunen er også nær målsettingen om 92 % andel
barnehagelærere med godkjent førskoleutdanning i kommunale barnehager med 90 %. Andelen er
tatt utgangspunkt i faste stillinger.

Målt kvalitet tjenester
For å sikre kvalitet og utvikling i de tjenester som tilbys internt og eksternt i kommunen er det satt
mål om at alle virksomheter skal utføre minst en brukerdialog pr år.
Nærings-NM er basert på 4 områder: bedriftenes vekst, lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets
størrelse i kommunen. Rangeringen gir uttrykk for hvilke steder hvor næringslivet gjør det best, målt
på næringslivets egne premisser. I Nærings-NM kan man se hvilke kommuner, fylker og regioner som
har den beste utviklingen det siste året. Grunnlaget for Nærings-NM er tall fra foretakenes regnskap
fra året før. Nesodden gjør et stort bykst på denne rangeringen fra 2015 til 2016 hvor vi stiger med
200 plasser fra en 324 plass 124. plass. Det er en gledelig utvikling.
Rådmannen registrerer at kommunens plassering på kommunebarometeret 2016 har gått kraftig ned
fra en 42 plass til en 218. plass. Hovedårsaken til dette er at metoden er betydelig endret fra 2015 til
2016. Kommunebarometeret har forkastet en del nøkkeltall som anses som dårlige. Spesielt innenfor
pleie- og omsorg og helse er det foretatt endringer som gir negative utslag for Nesodden.
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Dårlige tall innenfor BPA, bistand til funksjonshemmede og tilbud utenfor institusjon trekker ned. Det
samme er vaksinestatistikk som er meget svak for Nesodden. Innenfor skole og oppvekst oppnår
kommunen svake tall innenfor utdanningskrav barnehager, lav andel minoritetspråklige barn i
barnehage, lav andel barn med plan og lav bemanning i barnevernet. Nye kompetansekrav i
grunnskolen er en ny indikator i barometeret. Nesodden scorer lavt på dette kriteriet.
På den positive siden er Nesodden inne på topp 100-lista innenfor grunnskole (32) og
enhetskostnader (38). Sistnevnte forteller at kommunen er den 38. mest kostnadseffektive
kommunen i landet. Ellers får kommunen en del middels og noen meget svake plasseringer, blant
annet innenfor barnehage (415), helse (404) og pleie- og omsorg (372).

Målt kvalitet medarbeidere
Nesodden kommune valgte å ikke kjøre medarbeiderundersøkelse i 2016. Årsaken til dette var at
kommunen vedtok å innføre en ny undersøkelse fom 2017 (10-faktor KS). Som følge av dette valgte
rådmannen å ikke gjennomføre den gamle undersøkelsen. Dette betyr at de opprinnelige 5 målene
knyttet til medarbeidere er tatt ut av styringskortene for 2016.
Nærværsprosenten er på 91,8 % som er noe under målsettingen på 93 %. Landsgjennomsnittet i
Norge for 4. kvartal var 93,6 %.

Målt kvalitet økonomi
Virksomhetene oppnådde totalt sett balanse i sine budsjetter for 2016 med et forbruk på 99,4 %.
Rådmannen er godt fornøyd med dette. Når det gjelder de øvrige økonomiparameterne er både
selvfinansieringsgraden knyttet til investeringer, netto driftsresultat og langsiktig gjeld omtalt i
årsberetningen for 2016.

Virksomhetenes årsrapporter for 2016
Økonomisk oversikt totalt på hovedområder:
Område
Skole, barnehage og oppvekst
NAV
Helse og omsorg
Kultur
Plan, teknikk og miljø
Rådmannens stab

Nesodden kommune. Årsrapport 2016

Regnskap i kr

Revidert budsjett

Avvik i kr

385 837 802
34 841 636
246 188 643
19 771 223
71 995 121
77 825 962

388 855 000
29 139 000
254 716 000
19 356 000
73 006 000
76 084 000

-3 017 198
5 702 636
-8 527 357
415 223
-1 010 879
1 741 962

Avvik i
prosent
99,2
119,6
96,7
102,2
98,6
102,3
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Som det framgår av tabellen har NAV, Kultur og rådmannens stab et merforbruk i 2016. Øvrige
områder har mindreforbruk, hvorav Helse og omsorg har den største besparelsen. For nærmere
forklaringer vises det til hver enkelt virksomhet nedenfor.

Skole, barnehage og oppvekst

Bjørnemyr barnehage
Bjørnemyr barnehage er en 2-avdelings barnehage. En avdeling med 17 barn fra 2-6 år, og en
avdeling med 9 barn 1-2 år. På hver av avdelingene er det grunnbemanning på en pedagogisk leder
og to assistenter. Barnehagen har til sammen 6,8 årsverk.
Barnehagen ligger med skogen i umiddelbar nærhet. Barnehagen ble første gang tatt i bruk i 1980.
Bjørnemyr barnehage har deltatt i utviklingsprosjektet «lek, vennskap og glede – med inspirerende
voksne til stede, sammen med 5 andre kommunale barnehager.
I tillegg har barnehagen samarbeidet med Vestsiden barnehage (våren 2016) og Sunnhagen
barnehage (høsten 2016) om opplegg for førskolebarn: «Fra barnehage til skole. Aktivitet – mestring
– glede».
BJØRNEMYR BARNEHAGE

RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

Ja

Ja

Ja

Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall

Minst 1

1

1

1

1

Resultat for brukerne

4,8

4,9

4,7

Brukermedvirkning

4,7

4,8

4,7

Trygghet og respektfull behandling

5,3

5,4

5,3

Tilgjengelighet

5,3

5,3

4,8

Informasjon

4,6

4,7

4,9

Godt vennskap med andre barn

5,4

6

4,8

Fysisk miljø

4,5

4,6

4,8

Antall foreldre- og SU-møter pr år

5

5

5

Antall foreldresamtaler pr barn

2

2

2

100 %
-

100 %
20 %

100 %
70 %

2

2

2

90 %

79,3 %

Antall årlige klimatiltak
Antall måltider med frukt og grønt hver dag
Tjenester:
Opplevd kvalitet:

Målt kvalitet:

Andel med godkjent førskolelærerutdanning
Andel assistenter med fagarbeiderutdanning
Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Antall medarbeidersamtaler pr år
Nærvær
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BJØRNEMYR BARNEHAGE

RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

≤ 100 %

92,5 %

Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

Resultater fra brukerundersøkelsen ligger tett opp til de målsettingene. Det er lavere score på
punktet tilgjengelighet. Dette handler om at flere foreldre ønsker at barnehagen åpner tidligere. Det
ble tilsatt ny pedagogisk leder fra 1.8.16. Tre av de faste assistentene har tatt fagarbeiderutdanning i
april og september 2016.
Nærværsprosenten er lav med en forventet bedring da flere av de langtidssykemeldte er tilbake i
jobb.
Bjørnemyr barnehage

Regnskap i kr

Netto ramme

3 595 033

Rev. Budsjett

Avvik i kr

3 887 000

Forbruk i %

-291 966

92,5 %

Korttidsvikarposten ble i 2016 overskredet. Barnehagen er nøye og setter inn vikar etter behov.
Overtidsposten er også overskredet. I perioder med høyt sykefravær er det spesielt viktig med
møtevirksomhet for å løse små og store utfordringer for å kunne opprettholde vanlig drift. Det har
vært kontinuerlig fokus på andre driftskostnader for å balansere øvrige utgifter for å unngå
merforbruk i driften.
Hovedårsaken til mindreforbruket er ikke omfordelt budsjettposter for støtteressurser.

Fagerstrand barnehage
Fagerstrand barnehage ble bygget i 1972. I 2006 utvidet barnehagen til en 6-avdelings barnehage.
Det har vært full dekning av barnehageplasser i Fagerstrand-området. Barnegruppene tilpasses
søkermassen med hensyn til aldersgruppe og bemanning. I 2016-2017 er det to avdelinger med barn
1- 3 år, to avdelinger med barn 2-6 år og 2 avdelinger med barn 3-6 år. Barnehagen har formingsbod,
bibliotek/ forskerrom og stort fellesrom tilrettelagt for fysisk aktivitet. Utelekeplassen er stor med
opparbeidet areal med lekeapparater, kjøkkenhage, skog og kupert terreng.
Barnehage deltar i et utviklingsprosjekt sammen med 5 andre barnehager med fokus på lek, språk,
litteratur og estetiske fag. Drama og personalets rolle i lek har vært vektlagt i prosjektet.

FAGERSTRAND BARNEHAGE
Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten bruker økologisk frukt/grønt i stor grad
Klimatiltak
Antall måltider med frukt og grønt hver dag
Tjenester:
Opplevd kvalitet:

Nesodden kommune. Årsrapport 2016

RESULTAT
2015

MÅL 2016

STATUS 2016

Ja
1
2

Ja
1
2

Ja
1
2
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FAGERSTRAND BARNEHAGE
Resultat for brukerne
Brukermedvirkning
Trygghet og respektfull behandling
Tilgjengelighet
Informasjon
Godt vennskap med andre barn
Målt kvalitet:
Antall foreldre- og SU-møter pr år
Antall foreldresamtaler pr barn
Andel med godkjent førskolelærerutdanning
Andel assistenter med fagarbeiderutdanning
Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Antall medarbeidersamtaler pr år
Nærvær
Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

RESULTAT
2015
5,1
4,8
5,5
5,3
5,0
5,4

MÅL 2016

STATUS 2016

5,3
5
5,6
5,3
5,2
6

5,0
4,7
5,3
5,3
4,9
5,4

4
2
100 %
56 %

4
2
100 %
60 %

4
2
100 %
61,6 %

1
89,8 %
83 %

1
93 %
Ikke avholdt

1
83,22 %
Ikke avholdt

96,0 %

100 %

94,18

Klimatiltak: Barnehagen er i startfasen med kompostering av matavfall på 2 avdelinger. Det har vært
økt satsing på økologisk mat
Nærvær: Det jobbes aktivt med å øke nærværsprosenten i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og
Nav arbeidslivsenter.
Fagerstrand barnehage
Netto ramme

Regnskap i kr
11 048 064

Rev. Budsjett
11 731 000,00

Avvik i kr
-682 935

Forbruk i %
94 %

Mindreforbruk i lønn skyldes i hovedsak en vakant barnehagelærerstilling som følge av redusert
barnetall på en avdeling.

Fjellveien barnehage
Fjellveien barnehage er en toavdelingsbarnehage med 36 barn med barn fra ett til seks år. I løpet av
2019 vil barnehagen flytte inn i nye lokaler under navnet Eplehagen barnehage. Ferdigstillelse av
Eplehagen barnehage er utsatt til 2020. Dette kan by på logistikkutfordringer vedrørende klasserom i
Fjellstrand skole. Allerede høsten 2017 kan skolen få enkelte utfordringer vedrørende klasserom til 1.
klasse. Høsten 2018 vil kreve god planlegging og kreativ tilpasning for at skolen skal få klasserom til
alle sine elever. Fjellveien barnehage har det bra der de er, men det må understrekes at det etter
hvert kan komme en interessekonflikt vedrørende lokaler mellom skolen og barnehagen.
Fjellstrands private og kommunale barnehager samarbeider med Fjellstrand skole om å gi elevene
økt kunnskap i naturfag. Kompetansesenteret «La humla suse» følger prosjektet tett. 6. juni vil
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prosjektbarnehagene og Fjellstrand skole arrangere en utstilling i Tangenten. Alle som leser denne
rapporten er selvsagt velkommen.
Nesodden kommune har drevet et godt rekruttering – og etterutdanningsprogram for å få
kvalifiserte barnehagelærere til å søke jobb i kommunens barnehager. Fjellveien barnehage vil fra
høsten 2017 ha full dekning på formelt kvalifiserte barnehagelærere.
FJELLVEIEN BARNEHAGE
Samfunn:
Målt kvalitet:
Vern av Nesoddens biologiske mangfold
Humlevennlig bygd. Et samarbeidsprosjekt
mellom Fjellstrand skole og Fjellstrands
barnehager
Klima
Markedsføre ordning for kjøp av elektrisk sykkel
for kommunalt ansatte.
Antall måltider med frukt og grønsakstilbud pr.
dag
Antall turer pr. uke
Tjenester:
Opplevd kvalitet:
Resultat for brukerne
Brukermedvirkning
Trygghet og respektfull behandling
Tilgjengelighet
Informasjon
Alle barn skal ha en venn
Målt kvalitet:
Brukerdialoger pr år
Antall foreldresamtaler pr barn
Andel med godkjent førskolelærerutdanning
Andel assistenter med fagarbeiderutdanning
Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

Se egen plan

Se egen plan

Ser bra ut

-

Minst 1/3 av
ansatte sykler
til jobben

1

1

1

1

1

4,8
4.1
5,1
5,3
4,4
5,2

5.1
4,6
5,5
5,4
5,1
5,2

5,0
4,4
5,8
5,0
4,3
5,0

2
1
50 %
50 %

2
2
50 %
50 %

2
2
50 %
50 %

98,5 %

97.1 %

≤100 %

104 %

1

Generelt har barnehagen gode resultater fra brukerundersøkelsen, men det jobbes med å forbedre
områdene brukermedvirkning og informasjon. Økning i sykefraværet gjelder hovedsakelig influensa
og det jobbes aktivt med å øke nærværsprosenten i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.
Fjellveien barnehage
Netto ramme

Regnskap i kr
2 823 000

Rev. Budsjett
3 049 000

Avvik i kr
118 950

Forbruk i %
104 %

Hovedårsaken til merforbruket er ikke omfordelt budsjettposter innenfor støtteressurser.
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Heia barnehage
Heia barnehage er en 8-avdelings barnehage. I 2016 var det fire avdelinger med barn i alderen 0-3 år,
og fire avdeling med barn i alderen 3-6 år. I 2016 var det 96 barn over 3 år og 56 barn under 3 år.
Bemanningen er fra høsten 2015 på 34 årsverk og består av 8 pedagogiske ledere, 8
barnehagelærere, 16 assistenter/fagarbeidere, assisterende styrer i 100 % stilling og
virksomhetsleder i 100 % stilling.
Barnehagens visjon: «Helt unike og vilt optimistiske».
Virksomhetens satsingsområder er:



Dramatisk lek
Kreativ glede

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

RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

Virksomheten kildesorterer avfall

Ja

Ja

Ja

Antall årlige klimatiltak

1

1*

1*

Sunt kosthold med frukt og grønt daglig

Ja

Ja

Ja

Resultat for brukerne

5,1

5,1

5,2

Trygghet og respektfull behandling

5,5

5,5

5,5

Informasjon

4,9

4,9

4,9

2

2

2

Andel med godkjent førskolelærerutdanning

75 %

75 %

81,25 %

Andel assistenter med fagarbeiderutdanning

11 %

30 %

37,5 %

90 %

90 %

90 %

101,1 %

≤ 100 %

100 %

Samfunn:
Målt kvalitet:

Tjenester:
Opplevd kvalitet:

Målt kvalitet:
Brukerdialoger pr år

Medarbeidere og organisasjon
Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

Det er stor grad av måloppnåelse. Antall fagutdannede og pedagoger med godkjent utdanning har
økt.
Heia barnehage
Netto ramme

Regnskap i kr
18 422 097

Rev. Budsjett
18 427 000

Avvik i kr
-4 903

Heia barnehage har holdt seg innenfor de gitte økonomiske rammene.
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Kongleveien barnehage
Kongleveien barnehage er en pedagogisk virksomhet for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har et
samlet oppholdsareal på 538 m2 og en grunnbemanning på 26,75 årsverk.
Barnehagen ligger sentralt til på Tangen med skogen, Nesoddtangen skole og Tangenten som
nærmeste naboer. Utelekeplassen er stor og innbyr til allsidig aktivitet.
Barnehageåret 2016/17 gjennomfører Kongleveien barnehage i samarbeid med Nesoddtangen
helsestasjon prosjektet «Sammen i det magiske uterommet». Vi har valgt et tema hvor vi kan
opprettholde fokus på satsningsområdet vårt «Sammen i lek og læring», samtidig som vi kan
videreutvikle tilretteleggingen for lek og læring i uterommet. Målet for prosjektet er å fremme
barnas trivsel, opplevelse av tilhørighet og utvikling av sosial kompetanse gjennom opplevelser, lek
og læring i uterommet.
KONGLEVEIEN BARNEHAGE

RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall

Ja

Ja

Ja

Årlig reduksjon i energiforbruket

Ikke målt

1%

Ikke målt

Frukt og grønt til måltidet

1 pr. dag

1 pr. dag

1 pr. dag

Resultat for brukerne

4,8

5,0

5,0

Brukermedvirkning

4,6

4,7

4,7

Trygghet og respektfull behandling

5,3

5,5

5,5

Tilgjengelighet

5,5

5,5

5,4

Informasjon

4,7

5,0

4,9

Godt vennskap med andre barn

5,1

6,0

5,0

Barnehagen som kulturformidler

4,6

4,8

5,1

5

4

4

64 %

100 %

100 %

2

2

2

91,9 %

93,0 %

90,0 %

98,9 %

≤ 100 %

96 %

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

Målt kvalitet:
Brukerdialoger pr år
Andel førskolelærer med utdanning
Samarbeidssamtaler med foreldre
Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)
Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

Barnehagen jobber systematisk med bevarings- og forbedringsområder når det gjelder opplevd
kvalitet for både brukere- og medarbeidere.
Analyse av resultatene fra Brukerundersøkelsen 2016 viser at mange av våre brukere er godt
fornøyde med tilbudet og at det er en gradvis økning i score innenfor de fleste områder. Barnehagen
opplever en stadig økende andel respondenter på Brukerundersøkelsen.

Nesodden kommune. Årsrapport 2016

25

VIRKSOMHETENES ÅRSRAPPORTER

KONGLEVEIEN BARNEHAGE

Regnskap i kr

Netto ramme

Rev. Budsjett

12 808 929

Avvik i kr

13 364 000

Forbruk i %

-555 071

96 %

Det samlede mindreforbruket skyldes i all hovedsak at sykelønnsrefusjonene ligger noe høyere enn
lønnsutgifter til vikarer.

Munkestien barnehage
Munkestien barnehage er en 3-avdelings barnehage bygd i 1999. Barnehagen har en avdeling med 9
barn under 3 år og to avdelinger med 36 barn over 3 år. Bemanningen er på 10 årsverk. Hver avdeling
har en grunnbemanning på en pedagogisk leder og to assistenter. Barnehagen har virksomhetsleder i
100 % stilling. Barnehagen har et stort uteareal, lokalisert på Skoklefallsletta med skog i umiddelbar
nærhet.
Barnehagens visjon er «Varme hjerter, åpne sinn».
Barnehagens satsingsområde er «Vennskap, lek og barns medvirkning».
Barnehagen har hatt fokus på mat og kosthold og det serveres varm mat to ganger i uken. Vi har også
hatt fokus på skoleforberedende aktiviteter og inngått samarbeid med fysioterapeut i kommunen. En
ansatt tar barnehagelærerutdanning (ABLU).
MUNKESTIEN BARNEHAGE

RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

Sorterer papir

Ja

Sorterer papir

Antall årlige klimatiltak

1

1

1

Antall måltider med økologisk frukt og grønt pr.dag

2

2

2

Resultat for brukerne

-*

4,7

-*

Brukermedvirkning

-*

4,7

-*

Trygghet og respektfull behandling

-*

5,4

-*

Tilgjengelighet

-*

5,4

-*

Godt vennskap med andre barn

-*

5,0

-*

Informasjon

-*

4,4

-*

4

3

3

Antall foreldresamtaler per barn

1-2

1-2

1-2

Andel ped. ledere med godkjent
førskolelærerutdanning

100 %

100 %

100 %

Andel assistenter med fagarbeiderutdanning

16,7 %

16,7

16,7 %

85 %

95 %

89,1 %

Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall

Tjenester:
Opplevd kvalitet:

Målt kvalitet:
Brukerdialoger pr år (SU og foreldremøter)

Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Nærvær
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MUNKESTIEN BARNEHAGE

RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

107,9 %

100 %

98,27 %

Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

Det var for få respondenter ift. brukerundersøkelsen til at resultatene kunne gis. Kun 4 svar av 45.
Barnehagen har økt fokus på og igangsatt tiltak for å øke svarprosenten.
Munkestien barnehage
Netto ramme

Regnskap i kr
4 880 283

Rev. Budsjett
4 966 000

Avvik i kr
Forbruk i %
-85 717
98 %

Mindreforbruket kommer som et resultat av forsiktighet ift. bruk av driftsmidler.

Oksval barnehage inkl. Blomsterveien
Oksval barnehage 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. I august 2014 ble barnehagen utvidet med en avdeling, avdeling
Blomsterveien. Barnehagens grunnbemanning er 14 årsverk. Støttepedagog/støtteassistent i 2016:
2,5 årsverk
Utelekeplassene er preget av naturtomt og gir varierte og gode leke muligheter.
Barnehagen deltok i 20216 i et prosjekt med lekpedagogikk som tema. Med utgangspunkt i litteratur
har lek vært fokusområde i vårt arbeid med å utvikle det lekpedagogiske arbeidet i barnehagen.
Sosialkompetanse og vennskap er sentralt i barnehagens satsning og i arbeidet med å forebygge mot
mobbing har vi brukt verktøyene «Grønne tanker Glade barn» for de eldste barna og
«Samtalebilder» for de yngste.
OKSVAL BARNEHAGE

RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

Ja

Ja

ja

Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall
Antall årlige klimatiltak
Frukt og grønt til måltidet

Minst 1
1 pr dag

1 pr dag

1.pr.dag

Resultat for brukerne

5,5

5,6

5,5

Brukermedvirkning

5,3

5,5

5,0

Trygghet og respektfull behandling

5,7

5,8

5,5

Tilgjengelighet

5,7

5,7

5,8

Informasjon

5,1

5,5

5,0

Godt vennskap med andre barn

5,4

6,0

5,2

Barnehagen som kulturformidler

5,8

5,8

5,4

Tjenester:
Opplevd kvalitet:

Målt kvalitet:
Brukerdialoger pr år
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OKSVAL BARNEHAGE

RESULTAT 2015

Andel førskolelærere med utdanning
Andel assistenter med fagarbeiderutdanning
Samarbeidssamtaler med foreldre

MÅL 2016

RESULTAT 2016

100 %

100 %

84 %

0%

12,5 %

12,5 %

2

2

2

86,8

90,0 %

92,67 %

102,69 %

≤ 100 %

99,92

Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

Brukerundersøkelsen ligger stabilt med høye score og med en variasjon på en til to desimaler på alle
områdene. Området informasjon til brukerne er blitt løftet frem som et forbedringspunkt.
Oksval barnehage

Regnskap i kr

Netto ramme

8 318 132

Rev. Budsjett

Avvik i kr

8 325 000

Forbruk i %

-6 868

100 %

Oksval barnehage har holdt seg innenfor de gitte økonomiske rammene. Budsjettrammen er meget
stram. Kostnadene ved å drive avdeling Blomsterveien er større enn om den var en avdeling fysisk
tilknyttet avdelingene i Oksval. Det er vanskelig å utnytte ressursene, både de materielle og
personalmessige, på samme måte som om avdelingene var lokalisert på samme sted.

Sunnhagen barnehage
Sunnhagen barnehage er en 4- avdelingsbarnehage med 3 avdelinger ved Håkonskastet og 1 avdeling
i Fjellstrand Grendehus, som ble opprettet i 2014. Barnehagen har 19 ansatte og 16,3 årsverk. Det er
65 barn i barnehagen fordelt på 2 avdelinger for store barn, 1 avdeling for små barn og 1 avdeling
med blandet gruppe.
Satsningsområder for Sunnhagen barnehage med avdeling Fjellstrand er kunst, kultur og kreativitet
og kommunikasjon, språk og tekst.
Barnehagens visjon er «lek, vennskap og glede med inspirerende voksne til stede.»
Det er fokus på omsorg, lek og vennskap og har dette året deltatt i et felles lekprosjekt med 5 andre
kommunale barnehager.
Sunnhagen barnehage har samarbeidet med Bjørnemyr barnehage om overgang fra barnehage til
skole. Det legges til rette for at barn i samme skolekrets blir kjent med hverandre på tvers av
barnehagene.
SUNNHAGEN BARNEHAGE

RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

Ja
1

Ja
Minst 1

Ja
1

Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall
Antall årlige klimatiltak
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SUNNHAGEN BARNEHAGE

RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

1

2

2

Resultat for brukerne

5,2

5,3

5,1

Brukermedvirkning

4,7

4,8

4,9

Trygghet og respektfull behandling

5,6

5,7

5,5

Tilgjengelighet

5,0

5,1

5,1

Informasjon

5,0

5,1

5,0

Godt vennskap med andre barn

5,1

5,2

5,3

Brukerdialoger pr år (SU- og foreldremøter)

1

2

2

Antall samarbeidssamtaler barnehage/hjem (pr.barn)

1

2

1-2

Andel med godkjent førskolelærerutdanning

87,5 %

90 %

87,5 %

Andel assistenter med fagarbeiderutdanning

62 %

75 %

75 %

94,69

93 %

84,36

101,1

100 %

99 %

Antall måltider med frukt/grønnsakstilbud pr. dag
Tjenester:
Opplevd kvalitet:

Målt kvalitet:

Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

Samfunn: Som et klimatiltak deltar barnehagen i et humleprosjekt. Prosjektet har fokus på biologisk
mangfold og viktigheten av bærekraftig utvikling og er et samarbeid mellom private og kommunale
barnehager og skolen på Fjellstrand.
Tjenester: Barnehagens brukerundersøkelse viser gode resultater. «Godt vennskap med andre barn»
har vært et bevaringsområde. En av de ansatte har i 2016 tatt fagarbeiderutdanning noe som bidrar
til å øke den faglige kompetansen i barnehagen.
Medarbeidere og organisasjon: Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse 2016. Sunnhagen
barnehage har i 2016 hatt ett år med flere langtidssykemeldte. Barnehagen fortsetter å jobbe med
tiltak for økt nærvær.
Sunnhagen barnehage
Netto ramme

Regnskap i kr
7 546 985

Rev. Budsjett
7 617 000

Avvik i kr
-70 015

Forbruk i %
99 %

Barnehagen hadde et forbruk på 99 % av et budsjett på 7,6 mill kr. Mindreforbruket kommer som et
resultat av forsiktighet ift. bruk av driftsmidler.

Vestsiden barnehage
Vestsiden barnehage er en 3-avdelings barnehage på Alvern. En avdeling har 9 barn fra 1-3 år og to
avdelinger har barn fra 2-6 år. Maks antall barn er 45 (54 ekv). De fleste brukerne har gangavstand til
barnehagen. Barnehagen har «Lek» som satsningsområde og jobber særlig med utvikling av
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ferdigheter som er viktige for å mestre lek og sosialt samspill. Visjon for barnehagen er «Jeg bærer en
bit av ditt liv i mine hender».
3 av 4 pedagoger i Vestsiden er menn, som er noe uvanlig i norske barnehager. Alle pedagoger skal i
løpet av dette og neste år ta videreutdanning i pedagogikk for å styrke vårt fagmiljø. Vi følger det
skoleforberedende programmet «fra barnehage til skole». Barnehagen har også utvidet bruk av
grønnsaker med blant annet fast grønnsaksbasert middag hver onsdag.
VESTSIDEN BARNEHAGE

RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

Ja

Ja

Ja

1

1
1

Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall
Antall årlige klimatiltak
Antall måltider frukt/grønt pr dag

1

1

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

Ja

Ja

Resultat for brukerne

5,3

5,3

5,4

Brukermedvirkning

5,1

5,3

5,3

Trygghet og respektfull behandling

5,7

5,7

5,7

Tilgjengelighet

5,1

5,3

5,3

Informasjon

4,9

5,2

5,1

Barnets sosiale utvikling

5,5

5,5

5,7

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

5,6

5,7

5,6

Godt vennskap med andre barn

5,3

5,5

5,5

2

2

2

Andel med godkjent førskolelærerutdanning

100 %

100 %

100 %

Andel assistenter med barne- og ungdomsarbeiderfagbrev

30 %

40 %

60 %

94,5 %

97 %

88,7 %

101,7 %

≤ 100 %

93 %

Ja

Tjenester:
Opplevd kvalitet:

Målt kvalitet:
Foreldresamtaler pr. år

Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

Det har vært en positiv utvikling i brukerundersøkelsen. Andelen fagarbeidere har doblet seg siden
2015. Nærværsprosenten er merkbart svakere enn i 2015 og skyldes økning i langtidsfravær.
Vestsiden barnehage
Netto ramme

Regnskap i kr
5 473 864

Rev. Budsjett
5 873 000

Avvik i kr
-399 135

Mindreforbruket skyldes høyere sykelønnsrefusjoner enn utgifter til vikarer.

Nesodden kommune. Årsrapport 2016

Forbruk i %
93 %

30

VIRKSOMHETENES ÅRSRAPPORTER

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.
Felles kommunale barnehager
Netto ramme

Regnskap i kr
-393 234

Rev. Budsjett
197 000

Avvik i kr
-590 234

Forbruk i %
-200 %

Fellesområdet for kommunale barnehager hadde i 2016 et mindreforbruk på ca 0,6 mill kr. En av
årsakene er større refusjoner til kommunen enn budsjettert innenfor utdanning av barnehagelærere.
Private barnehager
Dette området inneholder midler til:
 Offentlig driftstilskudd til ikke- kommunale barnehager
 Tilskudd til søskenmoderasjon og inntektsgraderte satser til barn i private barnehager
 Inndekking av søskenmoderasjon og inntektsgraderte satser i de kommunale barnehagene
 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
Felles private barnehager
Netto ramme

Regnskap i kr

Rev. Budsjett

Avvik i kr

65 908 950

65 913 000

-4 050

Forbruk i %
100%

Utbetalinger til private barnehager i 2016 tilsvarte budsjettert beløp.
Felles grunnskole
Dette området inneholder midler til:
 skoleskyss
 kostnader til spesialundervisning ved private skoler
 kostnader til elever ved skoler i andre kommuner blant annet Follo barne- og ungdomskole.
 refusjon av kostnader til elever fra andre kommuner
 uforutsette og ekstraordinære utgifter til drift/utstyr/inventar i skole og Sfo
Felles grunnskoler
Netto ramme

Regnskap i kr
6 429 921

Rev. Budsjett
6 434 000

Avvik i kr
Forbruk i %
-4 079
100 %

Fellesområdet for de kommunale grunnskolene hadde i 2016 et mindreforbruk på 4 000 kr. Avviket
er innenfor normale variasjoner i kostnadsnivået i grunnskole i Nesodden kommune.
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Berger skole
Berger skole er den nest største skolen på Nesodden med 330 elever, 180 elever går for tiden på SFO.
Skoleåret 2016-2017 har vi ansatt 28,2 årsverk lærere og 4,1 årsverk skoleassistent samt 8,1 årsverk i
SFO. Det er for tiden 32 lærere og 16 assistenter, samt en skolekonsulent tilsatt på skolen.
Skolens slagord er: ”Vi lærer! Vi mestrer! Vi tar vare på hverandre!”, et slagord som gjennomsyrer vår
virksomhet.
Våre utviklingsområder har vi samlet i tre krukker; Motivasjon og mestring, kultur for læring og
morgendagens medborger (les gjerne mer om dette på skolens hjemmeside). Høsten 2016 ble
Berger skole med på en nasjonal satsing i «Vurdering for læring», dette skjer sammen med fem andre
nesoddskoler. I dette arbeidet utvikler vi oss vår vurderingspraksis innen fire prinsipper for god
vurdering.
BERGER SKOLE
Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall
Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1 -5, 1 =
nulltoleranse)
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
Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen
Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best)
Elever som opplever at de får faglig utfordring (7. trinn)
(skala fra 1-5, 5 er best) (samlepunkt faglig utfordring)
Elevens vurdering av lærerens tilbakemeldinger
(vurdering for læring)
Elevens vurdering av læringskulturen
Målt kvalitet:
Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i
5. klasse
Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i
lesing på nasjonale prøver
Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i
regning på nasjonale prøver
Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i
regning på nasjonale prøver
Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme
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RESULTAT 2015

MÅL 2016

STATUS 2016

Papir

Papir

Papir

1,5

1,0

1,3

56 %

80 %

-

33,3 %
4,7

70 %
4,7

4,5

4,3

4,5

4,2

4,2

4,5

4,2

4,3

4,5

4,3

13 %

15 %

20,4 %

32 %

40 %

27,8 %

21,3 %

15 %

16,7 %

38,3 %

40 %

22,2 %

91,9 %

97 %

92,4

96,9 %

≤ 100 %

100,48 %
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Det er spesielt en opphopning på nivå 2 i lesing og regning som gjør at skolen oppnår færre elever
som scorer på nivå 3. Nærværet er lavt i forhold til hvilket mål vi har satt.
Korttidsfraværet er på 2,7 %, så det er i hovedsak langtidsfraværet som er for omfattende og som må
jobbes med for å få ned.
Berger skole og sfo
Netto ramme

Regnskap i kr
23 100 000

Rev. Budsjett

Avvik i kr

22 988 000

Forbruk i %

111 000

100 %

Berger skole har holdt seg innenfor de gitte økonomiske rammene.

Bjørnemyr skole inkl SFO og Lillebjørn
Bjørnemyr skole har ca. 210 elever på 1.-7.trinn. Skolen har også ansvar for kommunens
opplæringstilbud for barn med store funksjonshemninger ved avd. Lillebjørn. Det er i 16/17 ansatt 35
personer på skolen. Disse fordeler seg på ca. 20 årsverk for lærere og ca. 15 årsverk for andre
ansatte. Bygningsmassen er av varierende alder og kvalitet, og er med jevne mellomrom bygget ut i
sin 37-årige historie.
Skolen legger spesiell vekt på stabile hverdager, gode resultater, variasjon i opplevelser, fysisk
fostring og kultur som en viktig bærebjelke.
Bjørnemyr skole:
 tilstreber høyt faglig nivå og trygge hverdager
 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 bidra til gode kulturopplevelser
BJØRNEMYR SKOLE
Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall
Antall årlige klimatiltak
Andelen elever som føler seg mobbet. (skala fra 1-5, der
1 er best) :
Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i
måneden eller oftere ( prosent)
Tjenester:
Opplevd kvalitet: Foreldre og elevundersøkelsen
Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen
Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best)
Elever som opplever at de får godt forklart hva det legges
vekt på når arbeidet vurderes (7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er
best), nye spørsmål.
Målt kvalitet:

Nesodden kommune. Årsrapport 2016

RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

Delvis

Delvis
Minst 1

Delvis
1

1,0

1,0

1,1

0%

0%

-

4,7

4,7

-

4,7

4,6
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BJØRNEMYR SKOLE
Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i
5.klasse
Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i
lesing på nasjonale prøver
Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i
regning på nasjonale prøver
Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i
regning på nasjonale prøver
Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

17 %

10 %

13 %

21 %

30 %

25 %

12 %

10 %

9%

44 %

30 %

28 %

96,2 %

≤ 100 %

100 %

Skolen kan til nå vise til jevnt godt resultat på nasjonale prøver de årene disse har vært gjennomført.
Det samme gjelder trivselsundersøkelsen. Resultatene analyseres jevnlig. Våren 2016 gjennomførte
alle lærerne et kompetanseløft gjennom deltagelse i «Språkløyper». Høsten 2016 ble oppfølgingen av
leseopplæringen intensivert med «høst – til – høst» - opplegg for 1.trinn. «Tidlig satsing» vises i
tettere lærerdekning på småskoletrinnet. Bjørnemyr skole er fortsatt pilotskole for Musikk i skolen og
er en «Syngende skole». Organisering av det pedagogiske tilbudet på Lillebjørn organiseres i varierte
gruppestørrelser og enetimer. På SFO har informasjon rundt måltider, kosthold og det øvrige tilbudet
blitt tydeligere overfor brukerne.
Bjørnemyr skole
Netto ramme

Regnskap i kr

Rev. Budsjett

Avvik i kr

Forbruk i %

20 266 198

20 214 000

52 197

100 %

Bjørnemyr skole har holdt seg innenfor de gitte økonomiske rammene.

Fjellstrand skole inkl. SFO og Uteskolen
Dette skoleåret har skolen laget en informasjonsfilm, denne kan sees på skolenes hjemmeside. Med
kyndig veiledning fra lærerne på Uteskolen murer nå elever opp en smie på To gård. Smia vil bli et
flott bidrag til det praktiske tilbudet i Uteskolen. Besøksordningen til Steilene og To gård er meget
populært og lærerikt for våre elever på Nesodden. Kontaktlærerne til de klassene som er på besøk
får både informasjon og forslag til undervisningsopplegg gjennom læringsplattformen « It’s
learning». 2017 blir et viktig år for Uteskolens elevbedrift. Vaktelegg og fisk av svært høy kvalitet er
nye produkter som elevene skal følge fra sanking og fangst til presentasjon og salg.
Fjellstrand skole er en av pilotene i innføring av W365 som et pedagogisk verktøy for elevene.
Skytjenestene åpner opp mange spennende pedagogiske muligheter. Dette skoleåret har elevene i 5.
klasse jobbet mye med dette. Det er meningen at Fjellstrand skole skal dele sine erfaringer med de
andre skolene etter hvert.
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Fjellveien barnehage er midlertidig plassert i lokalene til Fjellstrand skole. Etter en del utsettelser vil
barnehagen i løpet av 2020 flytte inn i nye lokaler under navnet Eplehagen barnehage. Forsinkelsene
kan by på logistikkutfordringer hos oss. Allerede høsten 2017 vil vi få enkelte utfordringer
vedrørende klasserom til 1. klasse. Høsten 2018 vil kreve god planlegging og kreativ tilpasning for at
skolen skal få klasserom til alle sine elever.
FJELLSTRAND SKOLE
Samfunn:
Målt kvalitet:
Klimatiltak: Skolen er med i den «Naturlige
skolesekken»
Skolen viderefører samarbeidet med den Naturlige
skolesekken «Humlevennlig skole – humlevennlig bygd»
Andelen elever som føler seg mobbet
(skala 1 -5, 1 = nulltoleranse)
Tjenester:
Opplevd kvalitet:
Barnet mitt viser en positiv faglig utvikling på skolen
Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes
Trygghet og respektfull behandling/Øke andel elever
som trives godt med lærerne i skolen (7. trinn) (På en
skala fra 1-5)
Øke andel elever som opplever at de får faglig
veiledning (på en skala fra 1-5) i elevundersøkelse
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
Målt kvalitet:
Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i
5. klasse skal være under skolens gjennomsnitt fra året
før
Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i
lesing i nasjonale prøver skal være over skolens
gjennomsnitt fra året før
Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i
regning på nasjonale prøver skal være under skolens
gjennomsnitt fra året før
Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i
regning på Nasjonale prøver skal være over skolens
gjennomsnitt året før
Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme Fjellstrand skole- Uteskolen og
SFO

RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

Ja

Ja

Meget bra

Vi er i gang

Ja

Meget bra

1,6

1,0

1,3

4,4
21,5 %

4,7
75 %

Vår 2017
Vår 2017

4,3

4,4

4,8

3,9

4,4

4,2

4,1

4,7

Vår 2017

25 %

25 %

*

25 %

35 %

*

7,7 %

14 %

*

23,1 %

37 %

*

92

94 %

91,4

100 %

≤ 100 %

100 %

* resultatet er prikket og unntatt offentlighet pga få respondenter på enkelte nivåer.
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Fjellstrand skole har i mange år hatt små klasser med et snitt på 15 til 17 elever. Dette er i ferd med å
endre seg, men fremdeles har Fjellstrand skole få respondenter til de årlige Nasjonale prøvene.
Dermed blir resultatene unntatt offentlighet. Generelt kan vi si at resultatene hos oss varierer mye.
På individnivå fungerer selvsagt prøvene godt. Både lærere og foresatte deltar i arbeidet med
resultatene fra de Nasjonale prøvene.
Fjellstrand skole med Uteskolen og SFO
Netto ramme

Regnskap i kr

Rev. Budsjett

15 154 219

15 130 000

Avvik i kr Forbruk i %
24 219

100 %

Fjellstrand skole har holdt seg innenfor de gitte økonomiske rammene.

Jaer skole inkl. SFO
Jaer skole er den eldste og minste skolen på Nesodden. I 2016 har det gått 80 elever på skolen, 42
elever på småtrinnet og 38 elever på mellomtrinnet. Det er ansatt 17 personer ved skolen, fordelt på
ca. 13 årsverk til sammen. På SFO har det vært påmeldt 38 elever.
Jaer skole er en liten og trivelig nærmiljøskole som setter læring, kultur og nærmiljøet i fokus.
Elevene er delt i sju små grupper, men er i noen av timene/fagene organisert i aldersblandede
grupper.
Skolens slagord er «Sterkere enn du tror» og skolens grunnverdier er «trygghet, kreativitet og
begeistring»
Satsingsområdet for det pedagogiske utviklingsarbeidet dette året har vært vurdering for læring.
Jaer skole ønsker å komme i gang med fullstendig kildesortering, men trenger nødvendige
sorteringsbeholdere før man kan igangsette dette.
Resultatene fra de nasjonale prøvene er fra høsten 2016. Resultatene på nasjonale prøver for 5. trinn
er gode, særlig innenfor norsk og engelsk lesing. Elevene får i etterkant av prøvene oppfølging i
forhold til behov som de nasjonale prøvene viser at de har. Det jobbes kontinuerlig med at hver
enkelt elev skal utnytte sitt potensial best mulig.
JAER SKOLE
Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall
Antall årlige klimatiltak
Andelen elever som føler seg mobbet
(skala 1 -5, 1 = nulltoleranse)
Tjenester:
Opplevd kvalitet: Foreldre og
elevundersøkelsen
Foreldre som oppgir at de er helt eller
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RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

Kun papir
Gjennomført i
opplæring av
elever

Ja

Kun papir

Minst 1

Undervisningsopplegg
omkring natur og miljø

1,6

1

1,1

*

80 %

*
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JAER SKOLE
delvis enig i at de er gjort kjent med hva
tilpasset opplæring vil si for eget barn
Andelen foreldre som deltar i
foreldreundersøkelsen
Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 15, 5 er best)
Elevens vurdering av lærerens
tilbakemeldinger (vurdering for læring)
Målt kvalitet:
Andelen elever som presterer på laveste
nivå i lesing i 5. klasse
Andel elever på 5. trinn som presterer på
høyeste nivå i lesing på nasjonale prøver
Andel elever på 5. trinn som presterer på
laveste nivå i regning på nasjonale prøver
Andel elever på 5. trinn som presterer på
høyeste nivå i regning på nasjonale prøver
Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

8,7 %

50 %

*

4,2

4,5

4,5

3,9

4,2

4,3

7,7 %

15,0 %

15,4 %

30,8 %

35,0 %

38,5 %

30,8 %

25,0 %

23,1 %

23,1 %

30,0 %

30,8 %

81,8 %

95,0 %

92,7 %

99,93 %

≤ 100 %

100,22 %

* resultatet er prikket og unntatt offentlighet pga få respondenter på enkelte nivåer.

Elevundersøkelsen er gjennomført for årets 7. trinn. På Jaer skole er det i år 15 elever som har svart.
Elevene ved 7. trinn på Jaer skole oppgir at de trives svært godt eller godt, noe som er en økning fra
2015. Andelen elever som føler seg mobbet har hatt en markant nedgang fra 2015. Jaer skole har
ikke gjennomført foreldreundersøkelsen i løpet av 2016.
Det er ikke gjennomført noen medarbeiderundersøkelse i løpet av 2016. Ny medarbeiderundersøkelse, 10-faktor, vil bli gjennomført våren 2017.
Tiltaksplan i forhold til forbedringsområder og bevaringsområder ble laget etter medarbeiderundersøkelsen våren 2015 og denne har vært retningsgivende for arbeidet i 2016 også. Dette
arbeidet er iverksatt i samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. Nærværet har økt med over 10
prosentpoeng, noe som er et godt resultat. Det er langtidsfraværet som har den største andelen av
fraværet ved Jaer skole.
Jaer skole og SFO
Netto ramme

Regnskap i kr
8 833 412

Rev. Budsjett

Avvik i kr

8 814 412

19 412

Jaer skole har holdt seg innenfor de gitte økonomiske rammene.
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Myklerud skole
Myklerud skole har 240 elever fordelt på 13 klasser. Skolen ligger helt sør i kommunen og er den nest
eldste skolen på Nesodden.
Bygningsmassen er av varierende alder og kvalitet. Skolen har i tillegg til egne rom til hver klasse godt
med grupperom, spesialrom, gymsal og svømmebasseng. Uteområdet er variert med gress, trær og
asfalterte plasser. Området inspirerer til frilek og ulike aktiviteter. I tillegg har skolen mange
trivselsleker organisert av elevene selv.
Myklerud skole vil gi alle elever et mangfold av utfordringer og erfaringer i et helhetlig læringsmiljø
preget av trygghet og trivsel. Vi-skolen står sentralt, med fokus på respekt, ansvar og omsorg. Skolen
har siden 2014 arbeidet systematisk med vurdering for læring med fokus på begreps- og dybdelæring
i alle fag.
MYKLERUD SKOLE
Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall
Andelen elever som føler seg mobbet
(skala 1 -5, 1 = nulltoleranse)
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
Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen
Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best)
Vurdering for læring (7. trinn, skala fra 1-5, 5 er best)
Målt kvalitet:
Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5.
klasse
Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i
lesing på nasjonale prøver
Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i
regning på nasjonale prøver
Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i
regning på nasjonale prøver
Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme
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RESULTAT
2015

Mål 2016

Resultat 2016

Nei

Nei

Nei

1,3

1

1,4

Ikke oppgitt

80 %

Ikke oppgitt

40,6 %
4,1
3,8

80 %
4,5
4,5

43,7 %
4,3
4,1

33,3 %

20 %

26 %

16,7 %

30 %

25 %

37,5 %

25 %

26 %

8,3 %

25 %

30 %

88,6 %

95 %

91,3 %

100,0 %

≤ 100 %

100,02 %

38

VIRKSOMHETENES ÅRSRAPPORTER

Skolens flerårige satsing på vurdering for læring ser ut til å påvirke elevenes oppfatning av hvilken
tilbakemelding de får fra lærerne i ulike fagene, samt elevenes trivsel i skolen. Utviklingsarbeidet
videreføres i 2017, blant annet ved at skolen har blitt knyttet opp til den nasjonale satsningen i
Vurdering for læring sammen med flere andre skoler i kommunen.
Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing, regning og engelsk er fortsatt for høyt. Høsten
2016 utvidet skolen tilbudet om lesekurs for elever som trenger ekstra oppfølging i lesing. På 1. og 2.
trinn settes det inn ekstra styrk i begynneropplæringen. For elever på 3.-5. trinn tilbys lesekurs i
bolker på syv uker med fire timer intensivt lesekurs i uken.
Myklerud skole og sfo
Netto ramme

Regnskap i kr

Rev. Budsjett

16 840 577

Avvik i kr

16 838 000

Forbruk i %

2 577

100 %

Myklerud skole har holdt seg innenfor de gitte økonomiske rammene.

Nesoddtangen skole
Skolen er en barneskole med elever fra 6 - 12 år fordelt på 26 klasser i undervisningsdelen av
virksomheten, totalt 622 elever. Virksomheten har også en mottaksklasse for alle nyinnflyttede
fremmedspråklige elever i kommunen. I år har vi delt Mottaksklassen i to. En gruppe som har
tilhørighet på Nesoddtangen for elever fra 2. – 7. trinn og en gruppe for elever fra 8. – 10 trinn på
Tangenåsen ungdomsskole. Skolene deler på lærerressursene etter behov. «Lagunen» er en avdeling
for elever med større spesialpedagogiske behov. SFO-ordningen gir tilbud til 320 elever. Personalet
på skolen teller i år 115 ansatte. Av disse er 16 personer to – språklige lærere. Disse lærerne har sin
tilsetting og tilhørighet på Nesoddtangen skole, men jobber med elever på alle skolene i kommunen.
Hovedfokuset i det pedagogiske utviklingsarbeidet er «Vurdering for læring». Skolen deltar i
departementets satsning gruppe 7 sammen med flere andre skoler i kommunen. SFO har fokus på
«De ville og stille barna» og den statlige satsningen «En god barndom varer livet ut». Sammen jobber
skole og SFO for å videreutvikle og opprettholde et godt læringsmiljø, bl.a. gjennom fokus på gruppe/
klasseledelse, relasjoner, deling av god praksis og program som «Mitt valg» og Trivselsleder.
Inneværende år er det fire praksislærere ved skolen som har ansvar for å følge opp 3 – 4 studenter
hver. Vi har også lærling i barne – og ungdomsarbeiderfaget og andre studenter i praksis og som får
veiledning fra erfarne fagarbeidere hos oss. Dette er inspirerende for skolens veiledere, men også for
skolens øvrige personale.
NESODDTANGEN SKOLE
Samfunn:
Målt kvalitet:
Ryddig område rundt skolen – hver klasse har ansvar
Miljøtiltak: Gå og sykle til skolen aksjoner
Andelen elever som føler seg mobbet
(skala 1 -5, 1 = nulltoleranse)
Tjenester:
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RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

Ja
Vår og høst

Ja
Minst 1

Ja – følges opp
Vår og høst

1,2

1,0

1,3
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NESODDTANGEN SKOLE
Opplevd kvalitet: Foreldre- og elevundersøkelsen
Andelen foreldre som svarer på undersøkelsen
Foreldrene oppgir at de blir enige med kontaktlærerne om
hvordan barnet skal følges opp når det gjelder læring og
utvikling.
Foreldrene oppgir at deres barn trives sammen med de
andre elevene i gruppa.
Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best)
Elever oppgir at de får hjelp av læreren til å forstå det de
skal lære
Elevene opplevelse av vurdering for læring
Målt kvalitet:
Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5.
klasse
Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i
lesing på nasjonale prøver
Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i
regning på nasjonale prøver
Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i
regning på nasjonale prøver
Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

Nesoddtangen skole og SFO
Netto ramme

Regnskap i kr
44 073 713

RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

26 %

50 %

Ikke
gjennomført

90,5 %

95 %

Ikke målt

97,5 %

100 %

Ikke målt

4,5

4,6

4,5

4,5

4,5

4,6

4,2

4,5

4,0

8,9

15

15,2

27,8

30

39,1

18,2

18

15,7

28,6

30

30,3

92,8

94

93,46

≤ 100 %

100 %

Rev. Budsjett
43 917 000

Avvik i kr Forbruk i %
156 713

100 %

Nesoddtangen skole har holdt seg innenfor de gitte økonomiske rammene.

Alværn ungdomsskole
På Alværn ungdomsskole er det 307 elever og 36 ansatte. Skolens kjennetegn er læring, liv og latter.
Læring, kreativitet og fellesskap er viktige fokusområder. Kulturformidling, fysisk aktivitet er derfor
verdifulle læringsprosesser på Alværn ungdomsskole. Dette er fine arenaer hvor elevene kan vise
sine ferdigheter og sitt engasjement.
Skolen har det siste året jobbet med læringskultur og læringsmiljø som utviklingsområder. Skolen er
nå med i satsningsområdet Vurdering for læring i regi av Udir sammen med 5 andre skoler i
kommunen. Skolebasert kompetanseutvikling er utgangspunktet for hvordan arbeidet er organisert.
Målsetningen er å videreutvikle en god læringskultur for elever og lærere. Systematisk planlegging,
vurdering og elevinvolvering er sentralt i dette arbeidet. En annen målsetning er å styrke personalets
læring og delingskultur.
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Høsten 2016 opprettet skolen en prosjektklasse på 8. trinn. Elevene i denne klassen har sin egen
bærbare maskin. Undervisningen foregår digitalt og lærerne prøver ut nye digitale verktøy. For
Alværn ungdomsskole er det viktig å få erfaring med – og være med på - den digitale utviklingen
innenfor didaktikk og undervisning. For å øke lærernes kompetanse i å ta i bruk ny teknologi, variere
undervisningen og å gjøre undervisningen relevant for elevene søkte skolen stipend fra Senter for
Internasjonalisering av Utdanning. Skolen fikk tildelt midler, slik at utvalgte lærere i januar 2017 har
vært på nautfagskonferanse og en teknologi konferanse (BETT) i England.
ALVÆRN UNGDOMSSKOLE
RESULTAT 2015 MÅL 2016 RESULTAT 2016
Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall
Ja
Ja
Nei
Antall årlige klimatiltak
1
1
1
Andelen elever som føler seg mobbet
1,1
1
4,7
(skala 1 -5, 1 = nulltoleranse)
Tjenester:
Opplevd kvalitet:
Andelen som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de stiller
70 %
70 %
0
krav og forventninger til elevens arbeidsinnsats
Trygghet og respektfull behandling/trives på skolen (10. trinn)
4
4,2
4,3
(På en skala fra 1-5)
Øke andels elever som opplever at de får faglig veiledning (på
4
4,3
4,2
en skala fra 1-5) i elevundersøkelsen
Andel foreldre, som oppgir at de er helt eller delvis enige med
kontaktlæreren om hvordan barnet skal følges når det gjelder
80 %
85 %
0
læring og utvikling, skal økes
Målt kvalitet:
Andelen elever som presterer på mestrings nivå 1 i lesing i 9.
4,2 %
1%
1%
klasse skal være under skolens gjennomsnitt fra året før
Andelen elever som presterer på mestrings nivå 2 i lesing i 9.
8,3%
4%
13,6%
klasse skal være under skolens gjennomsnitt fra året før
Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing
16,2%
19 %
Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing
16,7%
18 %
33%
Andel elever på 8. trinn som presterer på laveste nivå i regning
5,7%
9%
Andel elever på 9. trinn som presterer på laveste nivå i regning
1%
1%
2,9%
Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i
12,3 %
17%
regning
Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i
18,6%
12 %
19,2%
regning
Brukerdialoger pr år:utviklingssamtaler, FAU, SU,
6
6
6
foreldremøter
Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Nærvær
97 %
92,8%
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme
≤ 100 %
100 %
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Å utvikle god læringskultur og læringsmiljø er to satsningsområder på Alværn ungdomsskole. Skolen
vil fortsette å utvikle gode systemer og lærernes kompetanse. Faglig utvikling og god progresjon for
den enkelte elev er målsetningen. Vurdering for læring er et utviklingsområde som er sentralt for
skolen. Tallene viser at skolen må jobbe systematisk med elevenes forståelse av læring og lærerens
kommunikasjon. Et godt læringsmiljø forutsetter trivsel. Elevundersøkelsen viser en økning i forhold
til mobbing (4,7). Skolen jobber aktivt for å identifisere elevene og sette inn tiltak. For å følge opp
dette arbeidet vil skolen gjennomføre en kortfattet undersøkelse våren 2017.
Alværn ungdomsskole
Netto ramme

Regnskap i kr

Rev. Budsjett

Avvik i kr

Forbruk i %

24 216 047

24 265 000

- 48 953

100 %

Alværn ungdomsskole har holdt seg innenfor de gitte økonomiske rammene.

Bakkeløkka ungdomsskole
Bakkeløkka er en baseskole, det vil si pedagogisk arkitektur med åpne løsninger hvor trinnene har
sine soner. Skoleanlegget stod ferdig i 2001 og har fått positiv oppmerksomhet for spennende
arkitektur og nytenkende pedagogikk.
Skolen har ambisjon om å gi elevene en samarbeidende og utforskende tilnærming til læring, med
spesielt fokus på natur - og kulturopplevelser. Den årlige teateroppsetningen er en stor begivenhet,
og forestillingene spilles for barnehager, skoler og lokalmiljøet på Fagerstrand og Fjellstrand.
Bakkeløkka- festivalen er skolens årlige arrangement der nye elever fra barneskolene møter skolens
elever til en opplevelsesdag på våren.
I perioden 2013 - 2017 deltar skolen sammen med de andre ungdomsskolene på Nesodden i
Utdanningsdirektoraterts program Skolebasert kompetanseutvikling («Ungdomstrinn i utvikling»).
Hovedfokus har vært klasseledelse / læringsledelse. Alle lærere følger felles rutiner for strukturering
av undervisningsøktene. Målsettingen er å forbedre praksis.
Skolen jobber særlig for å styrke elevenes leseferdigheter, styrke faglig kvalitet og resultater, bedre
læringsmiljø og trivsel. Skolen deltar i et forsøk i regi av UDIR, som handler om å prøve ut vurdering
med to karakterer i norsk.
BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE
Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall
Andelen elever som føler seg mobbet
(skala 1 -5, 1 = nulltoleranse)
Tjenester:
Opplevd kvalitet: Foreldre og elevundersøkelsen
Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen
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RESULTAT
2015

Mål 2016

Resultat 2016

Nei

Nei

Nei

1,2

1

0,2

34 %

56 %

Ikke
gjennomført
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BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE
Øke andelen elever som trives godt (fjernet «med
lærerne «) på skolen
Andelen elever som opplever at de har reell
medvirkning
Øke andelen elever som opplever at de får faglig
veiledning (i elevundersøkelsen)
Målt kvalitet:
Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 9.
klasse skal være under skolens gjennomsnitt fra året før
på nasjonale prøver
Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i
lesing på nasjonale prøver
Andel elever på 8. trinn som presterer på laveste nivå i
regning på nasjonale prøver
Andel elever på 9. trinn som presterer på laveste nivå i
regning på nasjonale prøver.
Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i
regning på nasjonale prøver
Brukerdialoger pr. år
Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

RESULTAT
2015

Mål 2016

Resultat 2016

3,0

4,5

3,9

2,9

3,5

3,1

3,6

3,6

3,5

*

15,0

11,0

*

22.0

17,0

*

3,0

14,0

*

0,0

13,0

*

30,0

24,0

5

5

5

97,2 %

97,5 %

95,3 %

97,9 %

100

99 %

* resultatet er prikket og unntatt offentlighet pga få respondenter på enkelte nivåer.

Skolens arbeid med oppfølging av resultater på nasjonale prøve ri lesing har hatt fokus på
skjønnlitteratur og dikt. Vi har hatt prosjekt med lesestrategier i alle fag, og bruker tankekart i
språkfag og naturfag. I matematikken brukes det mye tid på å avkode og forstå tekstoppgaver.
Skolen har prøvd ut rutinemessige elevsamtaler på 8. trinn for å bygge gode relasjoner og legge til
rette for godt elevmiljø.
BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE

Regnskap i kr

Netto ramme

13 114 754

Rev. Budsjett
13 302 000

Avvik i kr
-187 246

Forbruk i %
99 %

Bakkeløkka ungdomsskole har holdt seg innenfor de gitte økonomiske rammene.

Tangenåsen ungdomsskole
Skolen er en del av Tangenten og har lagt vekt på lokaler som kan sambrukes med andre, blant annet
kulturskolen. Det er stor aktivitet i skolens lokaler også på ettermiddag og kveld.
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Tangenåsen ungdomsskole vektlegger god klasseledelse der lærere tilrettelegger for tilpasset
opplæring og godt samarbeid. Dette skoleåret har skolen en mottaksklasse for elever fra 13 – 16 års
som skal inkluderes så mye som mulig i vanlige klasser.
Utvikling av den digitale skolen er viktig, vi har satset på bærbar datamaskin til alle elevene på 8.
trinn og tar i bruk digitale verktøy i alle fag.
TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE

RESULTAT
2015

MÅL 2016

Ja

Sorterer papir,
glass og plast

RESULTAT 2016

Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall

Tema i
naturfag og
samfunnsfag

Arbeid med klimatiltak

Andelen elever som føler seg mobbet
(skala 1 -5, 1 = nulltoleranse)
Tjenester:
Opplevd kvalitet:
Andelen som oppgir at de helt eller delvis er enig
i at opplæringen er preget av ro og god struktur
Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal
økes
Trygghet og respektfull behandling/trives på
skolen (På en skala fra 1-5)
Øke andel elever som opplever at de får faglig
veiledning (på en skala fra 1-5) i
elevundersøkelsen
Andel foreldre som er fornøyd med samarbeidet
skole/hjem
Målt kvalitet:
Andelen elever som presterer på laveste nivå i
lesing i 9. klasse skal være under skolens
gjennomsnitt fra året før
Andel elever på 8. trinn som presterer på
høyeste nivå i lesing
Andel elever på 9. trinn som presterer på
høyeste nivå i lesing
Andel elever på 8. trinn som presterer på laveste
nivå i regning
Andel elever på 9. trinn som presterer på laveste
nivå i regning
Andel elever på 8. trinn som presterer på
høyeste nivå i regning
Andel elever på 9.trinn som presterer på høyeste
nivå i regning
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Fortsette sorteringen
med fokus på
papiravfall
God opplæring av alle
elevene, gjennomført
elevbedrift med fokus
på gjenbruk

1,3

1,0

1.2

70 %

70 %

67 %

Ikke målt

40 %

25 %

4,1

4,2

4,4

4,1

4,2

4,1

Ikke målt

80 %

Ikke målt

*

5%

6,4%

6,8

10%

11,3%

*

20%

28,2%

12,3

10%

7,2%

*

10%

6,3%

8,2

10%

10%

*

20%

13,9%
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TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE
Brukerdialoger pr år: utviklingssamtaler, FAU,
SU, foreldremøter
Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

RESULTAT
2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

4

4

4

93,4 %

95,5 %

97%

98,8 %

96,6 %

100%

* resultatet er prikket og unntatt offentlighet pga få respondenter på enkelte nivåer.

Tangenåsen ungdomskole
Netto ramme

Regnskap i kr
17 430 235

Rev. Budsjett
17 410 000

Avvik i kr
20 235

Forbruk i %
100 %

Tangenåsen skole har holdt seg innenfor de gitte økonomiske rammene.

KULTURSKOLEN
Virksomheten tilbyr undervisning i musikk, visuell kunst og animasjonsfilm 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. Det er til tider store utfordringen med romforholdene.
Nesoddtangen skole har videreført «Blås og stryk i skolen» i musikkundervisningen på 5. trinn. Dette
foregår i nært samarbeid med kulturskolen, og skolen har også blitt pilotskole som Norges første
«Yamaha ClassBand»-skole, noe som har medført både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.
Kulturskolen er bidragsyter en rekke arrangement i løpat av året i tillegg til undervisning.
KULTURSKOLEN
Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall

RESULTAT
2015

MÅL 2016

RESULTAT
2016

Ja

Ja

Ja

4,9

5

5,1

4,8

5

4,8

4,6

5

4,7

Antall årlige klimatiltak
Øke andel: "Mitt barn trives sammen med andre elever
på kulturskolen"
Tjenester:
Opplevd kvalitet:
Resultat for brukerne
Brukermedvirkning
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KULTURSKOLEN
Trygghet og respektfull behandling

RESULTAT
2015
5,3

5

RESULTAT
2016
5,3

MÅL 2016

Tilgjengelighet

4,7

5

4,8

Informasjon

3,5

5

4,1

1

1

2

11 %

50

17 %

-

4,6

4,7

-

4,5

4,3

Nærvær

91,9 %

95 %

94,9

Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

97,6 %

100 %

100 %

Målt kvalitet:
Brukerdialoger pr år
Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes.
Øke andel: "Mitt barn har god faglig utvikling"
Øke andel: "Forventningene til mitt barns innsats er
tydelige"
Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)
Målt kvalitet:

Kulturskolen er ikke fornøyd med svarprosenten på undersøkelsene. Det arbeides videre med å øke
svarprosenten.
Kulturskolen Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i %
Kulturskolen
Regnskap i kr
Rev. Budsjett
Netto ramme
7 304 868
7 315 000

Avvik i kr
-10 132

Forbruk i %
100 %

Kulturskolen har holdt seg innenfor de gitte økonomiske rammene.

Barn, unge og familie
Beskrivelse av virksomheten
Barn, unge og familie (BUF) er en virksomhet sammensatt av 4 fagområder som tilbyr tjenester til
barn og unge i Nesodden kommune. Virksomheten er underlagt kommunalsjef for skole, barnehage
og oppvekst, og omfatter 58 ansatte med til sammen 49 årsverk (inkl. virksomhetsleder). Hvert
fagområde ledes av en fagsjef. De fire fagområdene er:






Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som også omfatter Førskoleteamet og logoped: 10
årsverk som tilbyr tjenester til aldersgruppen 0 – 100 år. I tillegg har fagområdet en 50 %
sekretær.
Barneverntjenesten: 13,5 årsverk, tilbyr tjenester i aldersgruppen 0-18 år.
Psykisk helse barn og unge (PHBU): 4,5 årsverk, tilbyr tjenester i aldersgruppen 0-20 år
Forebyggende helse barn og unge med ca. 19,2 årsverk som omfatter:
o Skolehelsetjenesten på 10 skoler, inkl. Steinerskolen (6-16 år)
o Helsestasjoner, inkludert helsestasjonen for ungdom (Nesoddtangen, Myklerud og
Berger)
o Fysio- og ergoterapitjenesten til barn og unge (0-20 år)
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SLT-koordinator (samordning av lokale, kriminalitetsforebyggende tiltak)

Barn, unge og familie har som hovedmålsetting å tilby riktig hjelp til riktig tid.
BARN, UNGE OG FAMILIE
Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall
Antall årlige klimatiltak
Andel barn som har fullført
helseundersøkelse, 2-3 års alder
Tjenester:

RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

Ja

ja

ja
3

92 %

95 %

92%

4,9
4,8
5,4
5,3
5,0
5,4

5,0
5,0
5,5
5,3
5,0
5,4

Helsestasjon/
skolehelsetjenesten:
4,8/ 4,8
4,9 /5,4
5,2 / 5,5
5,4 / 4,4
4,8 / 3,8
5,1 / 4,6

*

*

*

65 %

80 %

100 %

40 %

46 %

94,6 %

100 %

92 %

7,2 %

2%

2%

79 %

85 %

82 %

92 %
102,2

95 %
90 %

94,6 %
98,9 %

Opplevd kvalitet:
Resultat for brukerne
Brukermedvirkning
Trygghet og respektfull behandling
Tilgjengelighet
Informasjon
Helhetsvurdering
Målt kvalitet:
Brukerdialoger pr år
Andel hjemmebesøk til nyfødte innen to uker
etter hjemkomst (Helsestasjonene)
Andel barselbesøk innen en uke etter
hjemkomst (jordmor)
Andel barn i hjelpetiltak som har tiltaksplan
(barnevern)
Nedgang i antall enkeltvedtak PPT
KOR (et strukturert
brukermedvirkningsverktøy) benyttes i flest
mulig saker (Psykisk helse barn og unge)
Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Nærvær
Forbruk nettoramme

*Brukerdialogmøter defineres i BUF som organiserte møter med brukergrupper: personalmøter i skolene, styrermøter i
barnehagene, dialogmøter med barn/foreldre.

Forebyggende helse gjennomfører nå hjemmebesøk hos alle nybakte foreldre. Etter at BUF nå har
fått økte jordmorressurser, er målet at alle nybakte foreldre også skal få barselbesøk fra jordmor.
Barneverntjenesten har fått delansvar for de enslige mindreårige flyktningene og tjenesten er utvidet
med en 100 % stilling for å ivareta denne gruppen.
PPT har som mål å bistå skoler og barnehager med økt tilrettelegging og tilpasset opplæring gjennom
systemtiltak, veiledning og støtte, som antas å redusere behovet for spesialundervisning
(enkeltvedtak). Dette arbeidet er godt i gang og godt mottatt, og andel enkeltvedtak ligger under
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landsgjennomsnittet. Merk at det ikke er PPT som fatter enkeltvedtak men gir en tilrådning angående
spesialundervisning.
Psykisk helsetjeneste for barn og unge (PHBU) har brukermedvirkning gjennom å benytte et
tilbakemeldingsverktøy, KOR. I 82 % av klientsamarbeidet i denne perioden er dette verktøyet
benyttet. I det øvrige klientsamarbeidet har det ikke vært hensiktsmessig grunnet kortvarig kontakt
og/eller videre henvisning.
Barn, unge og familie Regnskap i kr
Revidert budsjett
Avvik i kr
Forbruk i %
Nettoramme
48 58 970
48 798 000
-539 030
98,9

BUF har et mindreforbruk ved årets slutt på om lag 0,5 mill kr. Dette skyldes i hovedsak vakanser i
stillinger samt høye sykepengerefusjoner. Det er verdt å merke seg at barnevernet har hatt et
merforbruk på om lag 0,9 mill kr hovedsakelig knyttet til fosterhjemsgodtgjørelser. Mindreforbruk
innenfor øvrige områder har altså ført til at BUF totalt sett har et overskudd på 0,5 mill kr i 2016.

Helse og omsorg
Sykehjem
Nesoddtunet sykehjem har 141,53 årsverk, fordelt på pleiepersonell, overlege, merkantilt personell
og avdelingsledere. Det vært en ytterligere økning i aktivitet fra 2015, på grunn av økt utskrivning fra
spesialisthelsetjenesten. Økt antall korttidspasienter medfører spennende utfordringer, som
kompetanse, pasientflyt, logistikk, internt og eksternt samarbeid.
Sykehjemmet er i en kontinuerlig utvikling for å bidra til forsvarlig helhetlig pasientforløp i
kommunen og samarbeider tett med Tildelingsteam og de ulike avdelinger i hjemmetjenesten.
Palliativt team disponerer ett rom på sykehjemmet.
Nesoddtunet økte pasientbelegget siste halvår fra 118 rom og har ved årsslutt 122 pasientrom i drift,
som tilsvarer 44 530 liggedøgn, fordelt på korttidsopphold, rehabiliterings-/opptreningsopphold,
avlastningsopphold og langtidsopphold. Gjennomsnittlig oppholdstid på sykehjemmet er på ca. 7
måneder, som forklares med økt antall korttidspasienter. Korttidsavdelingen har gjennomsnittlig
liggetid på 21 døgn.
Nesoddtunet har tett samarbeid om elever, helsefagarbeiderlærlinger og studenter fra videregående
opplæring og høgskoler. Nesoddtunet sykehjem har i løpet av året hatt avtale med Vestby sykehjem
om 2 plasser.
Fra 15/7 til årsslutt har disse plassene blitt overtatt av Ås kommune.
Bjørnemyr dag og aktivitetssenter er underlagt sykehjemmet, og er et dagtilbud til hjemmeboende
personer med kognitiv svikt. Alle plasser er belagt til enhver tid.
Nesoddtunet sykehjem startet å legge om måltidsrutinene siste tertial 2016 og målet er at alle
avdelinger ved sykehjemmet er implementert 1. kvartal 2017.
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RESULTAT
2015

MÅL 2016

RESULTAT
2016

Virksomheten kildesorterer

Ja

Ja

Ja

Virksomheten arrangerer årlig folkehelseuke
Dialogmøter med alle frivillige tilknyttet
frivillighetsarbeidet ved sykehjemmet
Tjenester:

Nei

Ja

Uke 47 JA

3 møter

4 møter

4 møte

Resultat for brukerne

5,3

5,3

5,4

Brukermedvirkning

4,8

5,0

5,1

Trygghet og respektfull behandling

5,5

5,5

5,8

Tilgjengelighet

5,2

5,3

5,4

Informasjon
Brukertilfredsheten skal være bedre enn
landsgjennomsnittet
Målt kvalitet:

5,1

5,3

5,5

5,3

5,5

5,5

82 %

100 %

100 %

1 seng

2 senger

1 seng

Ja

Ja

Ja

Ja

Under
planlegging

93 %

93 %

90 %

Pågår

Ja

Pågår

Redusere bruk av overtid

306 618

109 000

147 243

Forbruk nettoramme

100,3 %

100 %

99,5 %

SYKEHJEM
Samfunn:
Målt kvalitet:

Opplevd kvalitet:

Alle beboere som ønsker har fysisk aktivitetsplan
Alvorlig syke og døende har tilbud om akuttplass i
institusjonen, i palliativ seng
Virksomhet sykehjem deltar i rehabiliteringsteam
Virksomhet sykehjem tilbyr rehabilitering og aktiv
omsorg
Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Nærvær
Alle avdelinger har utarbeidet risiko og
sårbarhetsanalyser
Økonomi:
Målt kvalitet:

Sykehjem
Nettoramme

Regnskap i kr Revidert budsjett
Avvik i kr
Forbruk i %
95 797 324
96 283 000
-485 676
99,5 %

Årsregnskapet viser et bedre resultat enn varslet til formannskapet i oktober 2016, som skyldes
interne tiltak i virksomheten, fravær av kjøpeplasser og overliggedøgn i Helseforetak. Balanse i
regnskapet skyldes at avsatt fond innenfor Helse og omsorg på kr 3 mill har blitt tilført sykehjemmet.

Hjemmebaserte tjenester
Hjemmebaserte tjenester består av fem avdelinger, hjemmesykepleien avdeling øst, avdeling nord og
avdeling vest, avdeling ROP, og psykisk helse. Hjemmebaserte tjenester gir hjemmetjenester til

Nesodden kommune. Årsrapport 2016

49

VIRKSOMHETENES ÅRSRAPPORTER

beboere i Nesodden kommune, etter søknad om tildeling fra Tildelingsteamet. Det drives også
lavterskel tilbud uten vedtak. Henvendelser skjer direkte til tjenesten.
Hjemmetjenesten har 5 avdelingsledere og 3 fagledere. Hjemmesykepleien øst og vest består av
hjemmesykepleie, natt tjeneste, praktisk bistand og en dagavdeling for eldre. Hjemmesykepleien
Nord består av BPA og planlagte omsorgsboliger. Psykisk helse består av psykiatrisk hjemmetjeneste,
Nesoddtangen gård, og Rask Psykisk helse. Avdeling ROP består av Håkonsletta, Bekkeblom,
ambulerende team (med ambulerende vaktmester inkludert) og rusteam. Virksomheten har et
palliativt team bestående av spesialist i onkologi og kreftsykepleier, og et rehabiliteringsteam
bestående av rehabiliteringskoordinator, fysioterapeut og 3 helsefagarbeidere. Virksomhet
hjemmebaserte tjenester har også oppgaver knyttet til trygghetsalarmer, omsorgslønn og privat
avlastning.
Hjemmebaserte tjenester har etter 2012 merket et betydelig økt press på grunn av
samhandlingsreformen. Økte vedtak i hjemmesykepleien er et direkte resultat av dette. Psykisk helse
har også fått merke at pasientene skrives ut tidligere enn før, og dermed er i behov av mer
omfattende tjenester enn tidligere.
RESULTAT
2015

MÅL 2016

RESULTAT
2016

Virksomheten kildesorterer avfall

Ja

Ja

Ja

Årlig reduksjon i energiforbruket

1%

1%

1%

100 %

100 %

100 %

Resultat for brukerne

3,4

5,3

5,2

Brukermedvirkning

3,5

5,0

5,0

Trygghet og respektfull behandling

3,8

5,0

4,9

Tilgjengelighet

3,6

5,0

5,0

Informasjon

3,2

5,0

5,1

2

2,0

2,0

3,6

5,3

5,5

5

5

2

49 %

89 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ja

Ja

-

Ja

HJEMMETJENESTER
Samfunn:
Målt kvalitet:

Informasjon til pasienter i risikogruppen for KOLS (1)
Tjenester:
Opplevd kvalitet:

Årlige dialogmøter med frivillige
Brukertilfredsheten skal være bedre enn
landsgjennomsnittet
Målt kvalitet:
Brukerdialoger pr år
Andel ansatte med høyskoleutdanning
Alvorlig syke og døende har tilbud om tilrettelagte
tjenester i hjemmet
Personer med demens og deres pårørende har tilbud
om kvalitativ god og helhetlig tiltakskjede
Alle pasienter i psykisk helse får tilbud om aktivisering
Tjenesten skal ha tilbud til innbyggere med lettere
angst og depresjoner (4)
Deltar i rehabiliteringsteam
Medarbeidere og organisasjon:
Opplevd kvalitet:
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HJEMMETJENESTER

RESULTAT
2015

MÅL 2016

RESULTAT
2016

91,1 %

93 %

92,3 %

1 170 583

1 000 000

1 005 275

98,8 %

100 %

96,54 %

Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Redusere bruk av overtid
Forbruk nettoramme

Hjemmetjenester
Nettoramme

Regnskap i kr Revidert budsjett
Avvik i kr
Forbruk i %
71 538 785
74 099 000
-2 560 215
96,5

Årsaken til mindreforbruket er sent mottatte tilskuddsmidler. Det er vanskelig å planlegge aktiviteter
som baserer seg på tilskudd, da man ikke får svar på søknader før medio juli søknadsåret.

Miljøtjenesten
Visjonen til virksomheten er: Rom for alle- blikk for den enkelte.
Virksomhet Miljøtjenesten består av geografiske adskilte tjenestesteder med en virksomhetsleder og
tre avdelingsledere fordelt på de forskjellige avdelingene. Øverste leder er kommunalsjef for Helseog omsorg. Virksomheten yter tjenester til barn og voksne med nedsatt funksjonsnivå, og består av
følgende avdelinger: Ødegårdveien, Håkontoppen, Hjertebakken, Bergertoppen, Skoklefallåsen.
Opplæring, dag og tilrettelagt aktivitet, støttekontakttjenesten og privat avlastning. I tillegg har
virksomheten ansvar for private kjøp innenfor eget område i og utenfor institusjon.
Miljøtjenesten gir pr. i dag tilbud til totalt 167 brukere, fordelt på følgende områder:






Boliger/avlastning i institusjon: 43
Opplæring, dag og tilrettelagt aktivitet: 26
Støttekontakt tjenesten: 79
Privat avlastning: 19
Virksomheten har totalt ca. 70 årsverk.

Virksomheten har fokus på at kvaliteten på tjenesteytingen skal være god, med fokus på blant annet
brukermedvirkning og livskvalitet, folkehelse gjennom ulike aktiviseringstiltak, kosthold og ernæring.
Skoklefallåsen opplæring, dag og aktivitetssenteret ble ferdigstilt i 2016 og alle beboere er flyttet inn.
På Opplæring, dag og aktivitetssenteret er forholdene lagt til rette for å skape en helhetlig og
meningsfylt hverdag for brukerne uansett styrker og svakheter. Støttekontakttjenesten ble lagt inn
under Miljøtjenesten våren 2016, dette anses som meget hensiktsmessig og vellykket. Det er
opprettet klubb virksomhet på kveldstid, et tilbud som er meget godt besøkt. Virksomheten preges
av et god intern og ekstern samarbeid med ulike aktuelle instanser.
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MÅL 2016

RESULTAT
2016

Kildesortere

Kildesorterer

1%

1%

1%

Ca. 100 tiltak

Ca. 150 tiltak

Ca. 140 tiltak

Resultat for brukerne

*

Gjennomføre
brukerunders
økelse i
samhandling
med hele
virksomheten
.

*

Brukermedvirkning

*

*

Trygghet og respektfull behandling

*

*

Tilgjengelighet

*

*

Informasjon

*

*

MILJØTJENESTEN

RESULTAT
2015

Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall
Årlig reduksjon i energiforbruket
Øke aktiviteten for beboerne både fysisk og sosialt, i alle
boligene ved å utarbeide spesifiserte tiltaksplaner
knyttet til folkehelse.

Kildesorterer

Tjenester:
Opplevd kvalitet: Skala fra 1 - 4

Utarbeide Individuell plan (IP) for brukere.

30

Alle skal få
tilbud om
Individuell
plan, de som
vil ha, får
dette
utarbeidet.

Målt kvalitet:
Øke tilbudet om beboermøter i boligene.

50

50

15

15

Øke pårørende/brukerrepresentant-møter i hver bolig
Fremme god ressursutnyttelse ved gjennomgang av
turnus
Økt fokus på fysisk fostring

Kontinuerlig

Tilbud om brukerdialogmøter inkludert pårørende pr. år

Kontinuerlig

30

50
13
Kontinuerlig

Ca. 150

Ca. 150

Ca. 40

Ca. 30

90 % / 97 %

94,4 %

100 %

89 %

Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Nærvær

Miljøtjenesten
94,3 %

Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

Miljøtjenesten
88 %

*Brukerundersøkelsen2016:

Virksomheten har gjennomført brukerundersøkelse i 2016. Av hensyn til brukergruppen har det blitt
gjennomført en kvalitativ undersøkelse istedenfor en kvantitativ. Med bakgrunn i undersøkelsen er
det tatt ut en rapport fra Bedre.kommune.no som ikke lar seg kvantifisere tilpasset kommunens
Målekort. Resultatene fra undersøkelsen anses som valid med oppslutning på 96 %. Når det gjelder
helhetsvurderingen, er 85 % fornøyd med bistanden de mottar. Alle respondentene opplever at de
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selv bestemmer i hverdagen sin (selvbestemmelse), alle respondentene opplever å bli lyttet til av
personale i forhold til hva de ønsker, altså er brukermedvirkning godt ivaretatt.
Miljøtjenesten
Nettoramme

Regnskap i kr Revidert budsjett
Avvik i kr
Forbruk i %
46 756 810
52 540 000
-5 783 190
89 %

Miljøtjenesten har et mindreforbruk på nesten 5,8 mill kr. Årsaken til dette er blant annet endringer i
virksomheten i løpet av året med flytting av brukere fra både Bergertoppen og Bjørnemyrveien, til
Skoklefallåsen omsorgsboliger. Dette har medført midlertidige besparelser på noen områder.
Samtidig har virksomheten brukt mer av sine ressurser knyttet til ressurskrevende brukere med
omfattende vedtak, og hvor det da i etterkant mottas refusjoner fra staten.

Forebyggende og behandlende tjenester for 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. Funksjonen som koordinerende enhet er lagt til tildelingsteamet og fungerer som
kontaktpunkt både for enkeltpersoner og interne/eksterne samarbeidspartnere. Enheten
koordinerer tjenester på tvers av virksomheter, avdelinger og 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 inkludert fagsjef, logopedi, koordinator for støttekontakttjenesten,
demenskoordinator og frisklivskoordinator. Virksomheten har forvaltningsansvaret for
fysioterapeuter med kommunal driftsavtaler, fastlegeavtaler, legevakt, og miljørettet helsevern.

FOREBYGGENDE OG BEHANDL. TJENESTER FOR
VOKSNE

RESULTAT
2015

MÅL 2016

RESULTAT
2016

Ja

Ja

Ja

1%

1%

100 %

100 %

1%
100 %

100 %

100 %

100 %

Opplevd kvalitet:
Resultat for brukerne

4,3

4,8

4,6

Brukermedvirkning

4,7

4,8

5,4

Trygghet og respektfull behandling

5,3

5,3

5,9

Tilgjengelighet

5,0

5,0

5,6

Informasjon

4,2

4,5

5,0

-

1

-

Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall
Årlig reduksjon i energiforbruket
Tilbud om helsesamtaler av frisklivskoordinator
Andel hjemmeboende i aldersgruppen 80+ som ønsker
det har gjennomført fallforebyggende tiltak
Tjenester: Gjelder fysio- og ergoterapi

Målt kvalitet:
Brukerdialoger pr år
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FOREBYGGENDE OG BEHANDL. TJENESTER FOR
VOKSNE
Antall samtalegrupper for pårørende til personer med
demens
Kurs i depresjonsmestring pr år
Kurs i mestring av belastninger
Kurs i snus og røykeslutt
Kurs Bra Mat for bedre helse
Mestringskurs for personer med KOLS
Mestringskurs for personer med overvekt og diabetes

RESULTAT
2015

MÅL 2016

RESULTAT
2016
2

2

2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2
-

85 %

100 %

96,4 %

105,2 %

100 %

104,8 %

Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

Frisklivskoordinator måtte kutte i kurstilbudene og konsentrere seg om kjerneoppgavene
(helsesamtaler og treningsgrupper) pga stor pågang. Det var ca 30 på venteliste i 2016.
Forebyggende og behandlende
tjenester for voksne
Nettoramme

Regnskap i kr

Revidert budsjett

32 049 803

30 576 000

Avvik i kr
1 473 803

Forbruk i %
104,8

Det er et overforbruk på 4,8 % pga ubudsjettert utgift til Follo lokalmedisinske senter IKS.
Overforbruket ble ikke så stort som fryktet pga vakanse i stilling og økte sykepengerefusjoner.

Integrering og mangfold
Integrering og mangfold har ansvar for bosetting og oppfølging av enslige, mindreårige flyktninger.
Det innebærer drift av bofellesskap og oppfølging i ulike hybeltiltak. Videre har virksomheten ansvar
for bosetting og oppfølging av voksne flyktninger og deres familier. Dette inkluderer tilrettelegging
for arbeid og utdanning for den enkelte gjennom Introduksjonsprogrammet, som skal bidra til
innvandreres og flyktningers deltakelse og integrering i samfunnet. I tillegg tilbyr virksomheten
opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for alle nyankomne, voksne innvandrere i kommunen.
På grunn av det store antallet flyktninger i verden som trenger beskyttelse, har kommunestyret de
siste årene økt bosettingskvoten med mer enn 50 % sammenlignet med tidligere år. Det vil si 35
flyktninger i 2016. I tråd med anmodningen fra staten, skulle halvparten (dvs. 17) av de bosatte være
enslige mindreårige, men grunnet nedgang i ankomst av flyktninger til Norge i løpet av året, endte
antallet enslige mindreårige kommunen fikk til bosetting på 14. Innen utgangen av desember var alle
flyktningene kommunen skulle bosette utsøkt, men ikke alle var bosatt. Årsaken til dette er at
mange av de enslige mindreårige ble utsøkt siste uken i desember samt at det i 2016 har blitt bosatt
13 familiegjenforente, som altså kommer i tillegg til kvoten kommunen vedtar å bosette.
Økningen i antall bosatte flyktninger har medført behov for ny organisering og nye tiltak. Enheten
Oppfølgingsteam for enslige mindreårige i hybeltiltak er etablert. Samlokalisering med Ungdom og
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fritid i Skoklefall ungdomshus har skapt fruktbart samarbeid. Et nytt botiltak for enslige mindreårige,
kalt vertskapshybel, er etablert. Seks mindreårige på 2016-kvoten har blitt bosatt i vertskapshybel.
Erfaringene så langt er meget gode. En saksbehandlerstilling for enslige mindreårige er etablert i
Barneverntjenesten.
Da det høsten 2016 viste seg å være fullt på grunnskoleopplæringen for voksne i Ski, ble en
grunnskoleklasse for ungdom i alderen 16-20+ etablert i Nesodden videregående skoles lokaler, med
stor velvilje fra skolens ledelse. Dette er en samarbeidsmodell det vil satses videre på. Tilbudet
administreres fra Introsenteret. Antall deltakere i Introduksjonsprogram er for øvrig doblet på to år
(se faktatabell), noe som har skapt kapasitetsutfordringer på Introsenteret. Tre klasserom måtte
klargjøres i Fjellstrand grendehus. Også kapasiteten disse klasserommene representerer, er snart
utnyttet.
Introsenteret tilbyr også prosjektbaserte kompetansehevingskurs i norsk for arbeidstakere i
spesifikke yrkesgrupper som har behov. I 2016 gjennom godt samarbeid med sykehjemmet.
Virksomheten deltar i perioden sept. 2016 – okt. 2017 i Effektivitetsnettverk i regi av KS fokus på
Introduksjonsordningen for voksne flykninger. Mål: Forbedring av arbeidet med introduksjonsprogrammet og bedre ressursutnyttelse, slik at andelen deltakere som går ut i arbeid og utdanning
etter introprogrammet blir høyere. En tjenesteanalyse er under arbeid. Den vil bli forelagt
kommunens ledelse og politikere i løpet av 2017.
Høsten 2016 deltok 80 ansatte i ulike sektorer på 5-dagers kurs på Nesodden i regi av Regionalt
ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) for å øke sin kompetanse
og trygghet i møte med mennesker med migrasjonserfaring og andre utsatte grupper.
Integrering og mangfold ansatte en psykolog i prosjektstilling for å arbeide frem et bedre psykisk
helsetilbud for mindreårige flyktninger. Prosjektet ga gode resultater, og det tas sikte på å videreføre
stillingen
De frivillige står for et meget viktig bidrag til integrering av flyktningene. De rekrutteres gjennom
Frivilligsentralen, Røde Kors eller ved at enkeltpersoner henvender seg til kommunen og tilbyr sine
tjenester. Nesodden kommune samarbeider med frivillige om er lang rekke aktiviteter. De frivillige
representerer et potensiale i integreringsøyemed som må utvikles videre.
Faktatabell
Antall bosatte/utsøkte flyktninger:
- voksne evt. m/ familie
- enslige mindreårige
- familiegjenforente
Antall deltakere i introduksjonsprogram
Antall personer på norskkurs, inkl.
deltakere i introprogram
Antall fast ansatte/årsverk i
virksomheten
Antall brukere totalt, voksne og barn
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2014

2015

2016

18
9
1
21

32
1
1

18
14
13

28

45

68

63

75

30,2

26,8

28,2

-

-

170
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RESULTAT
2015

MÅL 2016

RESULTAT
2016

Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall.

Ja

Ja

Ja

Klimatiltak: Redusere bilbruk i bofellesskapene.

1

10 %

Ikke målt

70 %

100 %

Ikke målt. Ny
undersøkelse i
2017.

84 %

100 %

100 %

Rapporteres i
2. tertial

80 %

50 %

INTEGRERING OG MANGFOLD
Samfunn:

Tjenester:
Opplevd kvalitet:
Andelen elever på norskkurs som opplever at de får et
individuelt tilpasset opplæringstilbud.
Målt kvalitet:
Bosette flyktninger, inkl. enslige mindreårige, i hht.
politiske vedtak (KST—006/16: 3 personer). *
Familiegjenforeninger kommer i tillegg.**
Andel voksne flyktninger i ordinær jobb eller utdanning
direkte etter fullført introduksjonsprogram (altså 2-3 år
etter bosetting).
Andel voksne flyktninger i ordinær jobb eller utdanning
ett år etter fullført introduksjonsprogram.
Andel enslige, mindreårige flyktninger i skole eller jobb

Rapporteres i
2. tertial
100 %

80 %

60 %

100 %

100 %

100 %

90 %
100 %

77 %

70 %

67 %

66 %

70 %

93 %

75 %

80 %

95 %

100 %

100 %

100 %

Andel enslige mindreårige som fullfører grunnskole.
Andel enslige mindreårige som er 18 år eller mer har en
ekstrajobb.
Folkehelsemål: Andel enslige mindreårige som trener
ukentlig
Folkehelsemål: Andel deltakere i introduksjonsprogram
som trener ukentlig.
Folkehelsemål: Andel deltakere i introduksjonsprogram
som får opplæring i kosthold og seksuell helse.
Medarbeidere og organisasjon
Opplevd kvalitet:
Organisasjonen er lærende, innovativ og engasjert:
Virksomheten utarbeider plan for å styrke ansattes
medarbeiderskap og kompetanse i systematisk
miljøterapi.

I prosess

Målt kvalitet:
Nærvær

93,7 %

95 %

92,2

110,3 %

≤ 100 %

3,77 %

Økonomi
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

Integrering og
mangfold
Nettoramme

Regnskap i kr
45 922

Revidert budsjett
1 218 000

Avvik i kr
-1 172 078

Forbruk i %
3,77

Virksomheten har et mindreforbruk i 2016 på nesten 1,2 millioner og skyldes mere tilskudd og
refusjoner enn forventet.
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Kultur
Virksomhet kultur består av fagområdene Nesodden bibliotek, Ungdom og fritid, Kultur, næring,
idrett og friluftsliv. Virksomheten skal blant annet tilrettelegge for et mangfold av kulturelle tilbud og
aktiviteter, og skape et mer levende lokalsamfunn på Nesodden.
Ungdom og fritid i Nesodden kommune organiserer de kommunale fritidstilbudene til ungdom i
alderen 12/13 – 20 år. Per i dag har vi ansvar for en ren ungdomsklubb på Fagerstrand og et
ungdomshus på Skoklefald med ungdomsklubb, ungdomskafé, musikkverksted/studio og
utlånssentral for tur- og ferieutstyr. I tillegg driver ungdom og fritid et komplett musikkverksted med
studio og øvingslokaler på Berger, samt en selvstyrt RC-klubb i kjelleren på Fjellstrand Grendehus.
Tangentens Ungdomsarena har også vært benyttet til aktiviteter i regi av Ungdom og fritid. Arenaene
våre skal være trygge og inkluderende møteplasser der ungdom blir møtt på deres egne premisser.
Ungdom og fritid har 6,5 årsverk.
Nesodden bibliotek holder til i Tangenten – Nesodden kommunesenter. Bibliotektjenesten i
Nesodden kommune er forankret i Lov om folkebibliotek. 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 vi skal være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. I vårt tilbud skal vi legge vekt
på kvalitet, allsidighet og aktualitet, og vi skal gjøre det kjent for brukerne. Som folkebibliotek er vi et
ledd i et nasjonalt biblioteksystem, og skal forholde oss til fylkesbiblioteket og andre folke- og
fagbibliotek i landet i forskjellige samarbeid, som for eksempel fjernlån. Nesodden biblioteket har 7
årsverk, i tillegg har biblioteket midlertidig ansatte for å dekke opp minimumsbemanning på
lørdagsvakter.
Kultur, næring, idrett og friluftsliv har som hovedmål å skape et mer levende lokalsamfunn på
Nesodden. Fagområdet skal ivareta brukerperspektivet, og være en tilrettelegger og
samarbeidspartner for kultur, næring, idrett og friluftsliv på Nesodden. Målet er å skape en positiv
opplevelse av kommunens tjenester (service), og gode resultater for innbyggerne. Fagområdet har
6,3 årsverk.
Fagområdets viktigste styringsdokumenter er kulturplan, strategisk næringsplan, plan for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv - og frivilligstrategi.
Vi gir mange hundre seniorer et tilbud om det gode livet på Ekelund Seniorsenter, Tangenten og FIFhuset på Fagerstrand. Vi koordinerer i tillegg all utleievirksomhet på Tangenten, Samfunnshuset,
Fjellstrand Grendehus, Nesoddtangen gård, To gård, Bjørnemyr flerbrukshall, Bakkeløkka
flerbrukshall, Nesoddhallen og alle gymsaler i kommunen. Alle er viktige møteplasser og flotte kulturog idrettsarenaer for Nesoddens innbyggerne.
Aktiviteter 2016
2016 har vært et svært aktivt år for Nesodden bibliotek. Vi har gradvis jobbet med å utvide vår
arrangementsportefølje, og har nå fått et godt og variert utvalg. Mange av arrangementene våre er
takket være gode samarbeidspartnere i lokalmiljøet. I 2016 har biblioteket hatt 245 arrangement.
Nesodden bibliotek er avhengig av midler fra Nasjonalbiblioteket og gode samarbeidspartnere som
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Frivilligsentralen, Nesodden historielag, Nesoddliv, Lokalkraft og Nesodden Røde kors, for å kunne
tilby et så stort og attraktivt tilbud.
Gjennom arrangementsserien Nesoddens kulturhelter (støttet av Nasjonalbiblioteket) fikk barn møte
profesjonelle kunstutøvere fra Nesodden. Blant disse var: Hilde Hagerup og hennes historier, Lars
Aurtande og hans roboter, og gjennom Animalske produksjoner fikk publikum en teateropplevelse
med påfølgende workshop. Nesodden bibliotek fikk også midler til arrangement rettet mot unge.
Hold fast inneholdt et foredrag med eventyreren Samuel Massie og visning av filmen Pøbler.
Utgangspunktet for arrangementet er ønsket vi har om å engasjere ungdommen på Nesodden, og
resultatet ble arrangementer som kan sette fokus på dette med å ta ansvar for eget liv.
Nesodden bibliotek har en barnebibliotekar og en ungdomsbibliotekar. Deres arbeid er direkte rettet
mot barn og unge, og de jobber mye målrettet mot skolene i kommunen. Mye av arbeidet deres er å
besøke klasser med bokprat og kurs i kildekritikk, i tillegg til å ta imot besøk i biblioteket der man
også har bokprat og i tillegg opplæring i bibliotekbruk. I 2016 har vi hatt til sammen 35 klassebesøk,
16 for barnehage/barnetrinnet og 20 for ungdomstrinnet.
Når det gjelder utlånstall, har vi stadig nedgang. Fra 2015 til 2016 var nedgangen på 10,3 %. Utlånet
på 105 829 (5,7 per innbygger) er likevel høyt. Noe av forklaringen på nedgangen er omlegging til
større drift uten tilføring av økonomiske ressurser, noe som har gått ut over bok- og
mediebudsjettet.
Nesodden bibliotek er et av de best besøkte bibliotek i Akershus, sett utfra innbyggertall. Like viktig
er at vi er det mest besøkte biblioteket i Follo. I 2016 var nesoddingene innom biblioteket 172 802
ganger. Dette er en nedgang på 7 % fra 2015. De siste årene har besøkstallet gått opp og ned
annethvert år. Noe av årsaken kan være at forhåndsvalgene ved kommune- og stortingsvalg blir holdt
i bibliotekets lokaler, og at dette er medvirkende til besøkstallets svingninger. Bibliotekets lokaler og
åpningstider har mye å si for det flotte resultatet som besøkstallet gir oss. Med 9,3 besøk per
innbygger ligger vi høyt i Akershus. Biblioteket er en suksess, bibliotekrommet inviterer til bruk og
nesoddingene kjenner sin besøkelsestid.
I fagområdet kultur, næring, idrett og friluftsliv har de største kulturarrangementene i 2016 vært
Kulturisten og julemarkedet. Kulturisten har i 23 år vært en viktig arena for å vise Nesoddens
profesjonalitet og mangfold innenfor kunst- og kulturområdet. Kulturisten bidrar til å synligjjøre
Nesodden som en aktiv kunst- og kulturkommune. Julemarkedet og de tre Kulturisten-festivalene
fikk besøk av tusenvis av kunst- og kulturinteresserte publikummere.
Videre har fagområdet i 2016 utviklet Kulturplan 2016-2023, delt ut prisene: «Årets nesodding»,
Kulturprisen og Idrettsprisen, utviklet ny Frivilligstrategi for Nesodden kommune, hatt politikere fra
kultur- og miljøutvalget som hospitanter og ansatt nye tilsynsvakter i Bjørnemyr og Bakkeløkka
flerbrukshaller. I tillegg har vi tilrettelagt for nytt «Forum for Natur og Friluftsliv» på Nesodden,
bidratt til tilbygg av ny lagerplass på Berger stadion (tiltak i Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
2014 – 2025), arrangert «Nært for næring» og Næringslivets dag, arrangert Innovasjonscamp på
Nesodden VGS sammen med Ungt Entreprenørskap. Og sist men ikke minst fått med to kommunale
utviklingsprosjekter (planlagte anlegg av regional betydelse) i Regional plan for fysisk aktivitet, idrett
og friluftsliv i Akershus 2016 – 2030: Multisportanlegg på Berger stadion og Kyststien.
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Ungdom og fritid har i 2016 hatt høy aktivitet med blant annet Ung Kultur Møtes (UKM) 2016,
festivalen Kulturisten UNG og en uke i Jotunheimen for ungdom (tilskudd av eksterne midler).
Ungdoms-/utekontakten er erstattet med satsningen "Prosjekt X/Inkluderende kultur", som er
gjennomført på Myklerud og Alværn ungdomsskole. Ungdommens Kommunestyre og Foreldreforum
ble etablert og Foreldreforum gjennomførte flere storsamlinger i 2016.
Oppfølgingsteamet til Integrering og mangfold fikk base i Skoklefall Ungdomshus, og utlånssentralen
for tur- og ferieutstyr ble utvidet. I tillegg til klubbtilbud på Fagerstrand og ungdomsdrevet RC-klubb
på Fjellstrand, har Ungdom og fritid samarbeidet med LOS for å tilby ungdom lønnet arbeid (eksterne
tilskuddsmidler). Ungdom og fritid har også ansvar for drift av Steilene, herunder utleie av lokaler og
fergetransport.
KULTUR

RESULTAT
2015

MÅL 2016

RESULTAT
2016

Ja

Ja

Ja

Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall
Antall årlige klimatiltak

Minst 1

Minst 1

Antall arrangementer/utstillinger pr år i biblioteket

189/37

200/40

245/58

Øvrige større arrangement (UKM, Kulturisten x 3 og
julemarked)

4

4

5

Utvide samarbeid med psykisk helse

Ja

Ja

Ja

93,9 %

93 %

91,5 %

103,9 %

≤ 100 %

102,2 %

Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

Aktiv holdning til kildesortering, jevnlig gjennomgang med renhold og andre virksomheter i blant
annet Tangenten.
Klimatiltak: Virksomheten har vært en aktiv tilrettelegger for gjennomføring av klimatiltak som
bidrar til en renere kyst, ved blant annet Steilene.
Arrangementer i Nesodden bibliotek: Stadig flere arrangement, mange i samarbeid med lokale
krefter og organisasjoner. Biblioteket er en viktig kunnskapsarena og møteplass for stadig flere
målgrupper, blant annet med tanke på inkludering og integrering.
Samarbeid med psykisk helse: Kultur fremmer psykisk og fysisk helse. Kultur er godt i gang med
samarbeid med psykisk helse på Nesoddtangen gård.
Kultur
Netto ramme

Regnskap i kr
19 771 223

Rev. Budsjett
19 356 000

Avvik i kr
415 223

Forbruk i %
102,2 %

Årsaken til merforbruket har vært høye lønnsutgifter pga. krevende bemanningssituasjon i
biblioteket, hovedsakelig pga. korttids sykefravær.
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Plan, teknikk og miljø
Plan, bygg og geodata
Virksomheten består av tre avdelinger; Planavdelingen har ansvar for kommuneplanens arealdel,
koordineringen av kommunens klima- og miljøsatsing samt reguleringsplaner. Byggesaksavdelingen
har ansvar for bygge-, dele- og utslippssaker, og forurensning på enkelteiendommer.
Geodataavdelingen har ansvar for alle kommunens geodata, oppmåling, matrikkelregisteret og
planregisteret. Alle de tre avdelingene inngår i nettverkssamarbeid med de respektive avdelingene i
andre Follo/ Akershuskommuner.
Virksomheten har for øvrig ansvar for:




Dispensasjons- og klagesaker i hht delegasjonsreglement
Beregning og fakturering av saksbehandlingsgebyrer innen virksomhetens fagområder og
tilknytningsavgift for VA
Tilsynsansvar innenfor sine fagområder og oppfølging av ulovligheter

Virksomhetens hovedfokus er å bidra til god samfunnsutvikling gjennom å levere gode planverktøy til
innbyggerne for å bidra til gode byggeprosesser. Det satses på stadig forbedring av tjenestetilbudet
bl. a. med forbedrede og forenklede digitale løsninger for innbyggerne.
Antall medarbeidere i virksomheten:

2015:

2016:

Totalt for hele virksomheten

15 faste og ½ engasjement

15 faste og 3 engasjement

4 faste

4 faste, (ett av disse vakant 6
mnd) + 1 engasjement

6 faste

6 faste
2 engasjement

Geodataavdelingen

5 faste

5 faste

Virksomhetsleder

1

1

Planavdelingen
Byggesaksavdelingen

PLAN, BYGG OG GEODATA

RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

2 (Strandlia/
Bergerås)

3 planer

2 planer varslet

Synliggjøre hvordan målet om gode møteplasser
er ivaretatt i reguleringsplan

Blir vurdert ut
fra omfanget av
planområdet

1 til 2

pågår

Turkart tilgjengelig på nett/app. inkl. kyststi og
stier/veier til bussholdeplasser og strandområder

Fotrutekartet
med
henvisninger
til intern
kvalitetskontroll

Lansering og
vedlikehold

pågår

Forurensning fra avløp – pålegg om opprydding i

Varsel sone 3

Pålegg i sone 3 og

Pålegg under

Samfunn:
Målt kvalitet:
Tilrettelegge for stier/gang- og sykkelvei i
kommunen
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PLAN, BYGG OG GEODATA

RESULTAT 2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

og 4 er i gang

4. Varsel sone 5 og
6

utsendelse

Ved behov

Aktuell sak hver
måned

Forbedringsarbeid
pågår

Respektfull behandling

4,1

4,5

3,8

Pålitelighet

3,6

4

3,2

Tilgjengelighet

3,5

4

3,0

Informasjon

3,5

4

2,9

definert soner (inndelt i 8 soner)

Aktiv kommunikasjon med brukerne
Tjenester:
Opplevd kvalitet (kun Byggesak)

Målt kvalitet:
Brukerdialoger pr år

1

2

0

Åpne møter ved høring av reguleringsplaner

Alle

Alle

Alle

Byggesak – gjennomsnittlig saksbehandlingstid
for saker med 12 ukers frist (KOSTRA)

49

50 dager

64

120 dager

111 dager

Gjennomføring

Utvikle og evaluere

Pågår, planforum
opprettet

96 %

94 %

91,5 %

67,8 %

≤ 100 %

94,4 %

Oppmåling – gjennomsnittlig fra bestilling til
utført kartforretning (inkl. ventetid pga. vinter)
Medarbeidere og organisasjon
Opplevd kvalitet:
Forbedring av kommunikasjon i planarbeid på
tvers i organisasjon. Opprettelse av planforum
Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

Det er fortsatt nedgang på alle punktene i brukerundersøkelsen. I november 2015 ble det gjort
endringer i organiseringen av arbeidet på byggesak, dette har blitt ytterligere utviklet i 2016. Det
antas at ny organisering av byggesaksarbeidet vil gi forbedret publikumstilbud på sikt. Saksmengden
har økt betydelig i perioden og det har medgått tid til nyansettelser som krever opplæring, dette
påvirker kapasiteten. Avdelingene fokuserer på å behandle saker i hht frister, dette er det hyppigst
forekommende punktet i kritikken fra brukerundersøkelsen.
Det har ikke vært avholdt medarbeiderundersøkelse i 2016, da en ny type medarbeiderundersøkelse
skal tas i bruk tidlig i 2017.
Plan, bygg og geodata
Netto ramme

Regnskap i kr
5 197 384

Rev. Budsjett
5 506 000

Avvik i kr
-308 716

Forbruk i %
94,4 %

Plan-, bygg og geodata har et mindreforbruk på om lag 0,3 mill kr i 2016. Dette tilskrives
merinntekter innenfor Geodata. Det gjennomføres selvkostberegninger for tjenesteområdene. Det
vises til mer opplysninger om dette i noter.
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Infrastruktur og vannmiljø
Virksomhetens hovedoppgaver 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 20,9 stillingshjemler fordelt på 22 ansatte. I tillegg finansieres 3,4 stillinger for
ansatte i fakturering og plan og bygg, som inngår som støttetjenester for avgiftsområdet.
Avgiftsområdet omfatter tjenestene vann, avløp, slam, renovasjon og feiing (VAR-tjenestene). Disse
tjenestene ligger innenfor selvkost-området. Det betyr at kommunen henter inn totale kostnader for
tjenestene gjennom kommunale eiendomsavgifter.
Renovasjon og feiing ligger innenfor området, men driftes av interkommunale selskaper.
Spesielle hendelser i 2016





















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. Nye
oppstartede planer i 2016 er Flaskebekk områdeplan og Ellingstad områdeplan.
Grunnlaget for byggetrinn 2, som omfatter nye vann- og avløpsledninger fra innkjøringen til
Jaer skole og ned til Bomannsvik brygge, via Glenneveien og Bomansvikvei og ny vannledning
i Gamle Bomansvikvei er ferdigstilt. Anleggsperiode 2017 – 2018.
Systematisk lekkasjesøk på vannledningsnettet har medført reduksjon i lekkasjeandelen. Den
ligger nå på ca. 15 %. Dette er meget lavt sammenlignet med andre kommuner
Rehabiliteringprosjekter for vann-, overvann- og avløpsledninger, er utført i Løeshagaveien,
Bjørnelia og Bjørnemyrsvingen
Nytt privat ledningsanlegg (trykkavløpsystem) er under oppføring langs Kirkeveien.
Kommunen skal koste ledningsstrekket fra Kirkåsen vannverk t.o.m. ny trykkøkningsstasjon i
Løeshagaveien. Ca. 50 boenheter kan tilkobles.
Kirkeåsen og Bjørnemyr høydebasseng har fått tilbygg/sikring over taklukene.
Bleksli vannverk er totalrenovert innvendig.
Mattilsynet har gjennomført revisjon på vannverkene.
Aksjon skolevegtiltaket 2016-2017 utenfor Fjellstrand skole.
Nytt LED-lysanlegg i Blåbærstien.
Oppstart av veilysstrategi.
Oppgradert deler av Agnorveien. Blylagveien er reasfaltert.
Reasfaltering i Oksvalveien i forbindelse med overvannsprosjekt.
Gjennomført tilsyn på ca. 500 private avløpsanlegg og kartlegging av drikkevannsbrønner
Gjennomgang av abonnementsregister for vann- og avløp, med sikte på å tilknytte
eiendommer i nærhet til offentlig ledningsanlegg og avdekke uregistrerte tilkoblinger.
Gjennomført beredskapsøvelse på vannverket
Prosjektering av nytt VA-anlegg i Bergveien og Furukollstubben.
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INFRASTRUKTUR OG VANNMILJØ
Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall
Energibesparende veibelysning ved nyanlegg
Antall årlige klimatiltak
Hygienisk betryggende drikkevann (kommunalt)
Tilknytningsgrad til godkjente utslipp
Tjenester:
Opplevd kvalitet:
Resultat for brukeren
Tillitt og respekt
Service og tilgjengelighet
Informasjon
Målt kvalitet:
Brukerdialoger pr år
Bruksmessig vannkvalitet
Leveringsstabilitet vannforsyning
Alternativ vannforsyning
Vannledningsnettets funksjon
Overholdelse av avløpsrensekrav
Kvalitet og bruk av avløpsslam
Utslipp fra overløp på avløpsnettet
Avløpsledningsnettets funksjon
Medarbeidere og organisasjon:
Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk netto ramme samferdsel og parkering
Forbruk netto ramme VAR

RESULTAT
2015

MÅL 2016

RESULTAT
2016

Ja
Ja
3
God
Dårlig

Ja
Ja
Minst 1
God
Dårlig

Ja
Ja
3
God
Dårlig

4,7
5,2
4,5
4,4

5,0
4,8
4,7
4,5

Vår 2016

Høst 2016

Minst 1
God
God
God
God
God
God
God
God

1
God
God
God
God
God
God
Dårlig*
Mangelfull

95,9 %

96 %

97,2 %

126,6 %
72,5 %

≤ 100 %
≤ 100 %

126,6 %
115,4 %

*Skyldes at overløpene ikke er målt

Klima: Virksomheten fortsetter arbeidet med rehabilitering av vann- og avløpsnettet. Da blir det
mindre strømforbruk til pumping og rensing. Aksjon skoleveg Fjellstrand skole. Tilrettelegging for
myke trafikanter medfører at flere velger sykkel og gange foran bil. Utskifting til LED-belysning i
Blåbærstien.
Det er ingen store endringer i opplevd kvalitet hos brukeren, bortsett fra tillitt og respekt som har økt
merkbart. Infrastruktur og vannmiljø har hatt et økt fokus på brukerservice.
Samferdsel og
parkering
Netto ramme

Regnskap i kr
6 085 365
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Rev. Budsjett
4 808 000

Avvik i kr
1 277 365

Forbruk i %
126,6 %
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Samferdsel og parkering fikk et merforbruk på om lag 1,3 mill kr i 2016. Av dette tilskrives 0,2 mill kr
sviktende inntekter på kommunens avgiftsparkeringer. Økende antall el-biler på Tangen brygge og
manglende kapasitet til å håndheve feilparkeringer er årsaken til dette.
Innenfor samferdsel er det merforbruk på i overkant av 1 mill kr, noe som bl.a. tilskrives uforutsette
utgifter til å flytte lysarmatur i forbindelse med at netteier har byttet stolper (0,2 mill). Budsjett for
vedlikehold av private veilys ble tatt ut av budsjettrammen i 2015, men i henhold til avtale med
velene har oppgaven fortsatt. Tjenesten utføres altså uten budsjettmidler, noe som medførte et
merforbruk på nesten 0,5 mill kr i 2016. Vedlikehold av kommunale og fylkeskommunale veilys er
også underbudsjettert og disse oppgavene representerer det resterende merforbruket. Vedlikehold
av kommunale veier er begrenset til det man har fått gjort med egne mannskaper og maskiner, som
et tiltak for å begrense merforbruket.
VAR
Netto ramme

Regnskap i kr
-18 135 755

Rev. Budsjett
-15 716 000

Avvik i kr
-2 419 755

Forbruk i %
115,4 %

VAR-tjenestene har merinntekt i forhold til budsjett på ca 2,4 mill kr i 2016. Inntekten på bunnlinjen
innenfor VAR representerer antatte kapitalkostnader, altså renter og avdrag på lån innenfor
området, i tillegg til at inntekten skal dekke støttetjenester fra andre områder. Vann og slam har gått
med overskudd, noe som kommunen forøvrig beholder deler av for å dekke inn tidligere underskudd.
Det gjennomføres selvkostberegninger for tjenesteområdene, som går på tvers av virksomheter. Det
vises til mer opplysninger om dette i noter.

Eiendom
Virksomheten har i løpet av 2016 gått fra å være to til og bli tre avdelinger; Boligkontoret, FDVavdelingen og Prosjektavdelingen. Virksomheten har hatt totalt 27 stillingshjemler i 2016.
Drift- og vedlikeholdsleder Bjørn Askautrud, som har arbeidet i Nesodden kommune i ca. 22 år,
valgte å gå av med pensjon i 2016. Tilsvarende har tidligere kommunalsjef Kjell Jonassen gjort, og da
var det naturlig å inkludere prosjektavdeling i virksomhet Eiendom. Virksomheten har ansatt ny FDVleder Geir Efjestad og ny fagleder for Prosjektavdelingen Ole Petter Solheim, som vil føre
eiendomsfeltet til Nesodden kommune inn i fremtiden både på en moderne og fremtidsrettet måte.
Boligsjef, FDV-leder, fagleder prosjekt utgjør sammen med virksomhetsleder for virksomhet
Eiendom, ledergruppen.
FDV-avdelingen: hovedoppgaver er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg,
anlegg og eiendommer. Herunder er tilrettelegging for bruk av uteområder, friområder og
idrettsanlegg, som f.eks. snøbrøyting, gressklipping, oppvarming og merking av kunstgress,
tilrettelegging for skiaktiviteter samt etablering og vedlikehold av turløyper. Virksomheten har ansvar
for natur- og miljøforvaltning. Driften har årlig stor aktivitet rundt fjerning av fremmede, uønskede
arter og i samarbeid med kommunene i indre Oslofjord gjennomføres punktering av gåseegg for å
holde bestanden nede. Virksomheten har også ansvar for forsvarlig drift av kommunens
skogseiendommer og innmark/dyrket mark, samt for kirkegårdene.
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Prosjekt-avdelingen har ansvaret for planlegging og gjennomføring av kommunale
investeringsprosjekter innenfor bygg. Prosjektporteføljen består av større og mindre prosjekter, både
nybygg og rehabiliteringsoppgaver.
Boligkontoret: er kommunens arena for boligsosialt arbeid og har 286 boliger til disposisjon, dette
inkluderer kommunalt eide boliger, de med kommunal tildelingsrett og leiligheter/boliger som leies
på det private marked.
Et utvalg av Boligkontorets arbeid i 2016:
Inn- og utflytninger tilsvarer totalt 112. Med arbeidet følger omfattende møtevirksomhet, samarbeid
på tvers, samtaler med beboere, pårørende, advokater osv. samt kontraktarbeid.
Kommunen har inngått forpliktende samarbeidsavtale med Husbanken om boligsosialt arbeid basert
på NOU: Bolig for velferd; Husbankens kommune program innenfor boligsosialt arbeid. Boligkontoret
er programleder og flere av kommunens virksomheter vil involveres i arbeidet. Det vil bli foretatt en
analyse av kommunens boligsosiale arbeid av en ekstern aktør. Resultatet av analysen vil foreligge i
mai/juni 2017, og danne grunnlag for kommunens videre arbeid med Boligsosialt utviklingsprogram
(forpliktende samarbeid mellom Nesodden kommune og Husbanken).
Et utvalg av FDV-utførte oppgaver i 2016:

















Overtakelse av Skoklefall Omsorgs og Dag Aktivitetssenter
Oppgradering av Energihuset har pågått gjennom året. Egne mannskaper ble benyttet til
prosjektet.
Ombygginger i Sunnhagen barnehage
UU-tilpasning Alværn, Bjørnemyr og Nesoddtangen skole
Nytt nøkkelsystem på Bakkeløkka ungdomsskole
Klargjøring av hjelpemiddelsentralen på Kommunesenter syd
Skogspleie på Tjernsbråtan
Utbedringer i lysløypetraseene
Foldevegg Fjellstrand grendehus
Sikring av Kommunesenter Syd med kameraovervåkning og folierte og sikrede vinduer totalt
18 stk.
Oppgradering kjøkken SFO Nesoddtangen skole
Nytt nøkkelsystem Løes-feltet
Det har i hele 2016 vært arbeidet med utfordringer med veggdyr i flere av de kommunale
boligene
Skjøtsel av kirkegårdene Nesodden kirke og Gjøfjell.
127 gravlegninger i kirkegårdanlegget
Oppgradering av løypeanlegget på strekning fra Fjellstrand mot Tjernsbråtan har blitt
videreført

Et utvalg av Prosjekavdelingens utførte oppgaver i 2016:



Levering av Skoklefall Omsorgs- og dag/aktivitetssenter
Åpning av Kyststi Fagerstrand til Svestad brygge
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Arbeider med HMS på skoler og barnehager
Rehabilitering av tak Alværn ungdomsskole
Nesoddparken tilkoblet fiberkabel med bredbånd
Utvendig maling, rehabilitering av terrasser, skift av vinduer og dører på alle boligene med 2
etasjer på Løesfeltet. Feltet fremstår mer innbydende.
Planlegging av hardbrukshusene ble påbegynt i 2015, nye alternativer vurderes.
Nytt oljelager på verkstedet på Varden
Omfattende radonmålinger i skoler og barnehager fra 2014 er fulgt opp med fase 2-målinger.
Dette er et av flere tiltak som inngår i arbeidet for HMS-godkjenning. Legionellamålinger har
vært gjennomført i alle dusjanlegg
Oppgradering av varmtvannsberedere i Alværn ungdomsskole
Eksterne brannkonsulenter har befart og rapportert brannteknisk tilstand på alle skoler og
barnehager. Tiltak for å lukke avvik er igangsatt
Eksternt firma har gjort inneklimamålinger (lys, luft, støy og temperatur) i alle skoler og
barnehager. Tiltak for å lukke avvik er igangsatt
Påbegynt legionellatiltak i dusjanlegg i Nesoddhallen og i Alværn ungdomsskole

EIENDOM
Samfunn:
Målt kvalitet:
Virksomheten kildesorterer avfall
Antall klimatiltak pr år
1 % reduksjon i energiforbruket (strøm, olje og
pellets/flis) for kommunale bygg og anlegg
1 % reduksjon i energiforbruket (inkludert pellets) for
kommunale idrettsanlegg og friområder
1 % reduksjon i forbruk av fyringsolje i kwt

HMS-godkjente skoler og barnehager

Antall bygg i gang i drift med FDV-program
Antall bygg i drift med SD-styring
Tjenester:
Målt kvalitet:
Brukerdialoger pr år
Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)
Målt kvalitet:
Nærvær
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RESULTAT
2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

Delvis
Kontinuerlig

Ja
Minst 1

Delvis

Energiforbruk rapporteres under kapittelet om
bærekraft

Vi fortsetter
å arbeide i
forhold til
radon,
legionella og
inneklima før
endelig
godkjennelse
for 2016
15
13

Alle

Grunnet radon: kun
1 godkjent.

Alle
13

Alle
15

Kontinuerlig
dialog

Minst 2 pr
bruker

Kontinuerlig dialog

88 %

93 %

92,5 %
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EIENDOM
Økonomi
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

RESULTAT
2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

106,03 %

≤ 100 %

100,6 %

Virksomhet eiendom ser frem til ny medarbeiderundersøkelse ved navn 10-faktor, og vil jobbe
målrettet og systematisk med resultatene fra denne i 2017. Grunnet noen lengre sykemeldinger er
nærværsprosenten fortsatt lavere enn målet. Det arbeides kontinuerlig med nærværsprosenten i
virksomheten.
Eiendom

Regnskap i kr

Netto ramme

45 614 690

Rev. Budsjett

Avvik i kr

45 327 000

Forbruk i %

287 690

100,3 %

Virksomhet eiendom hadde et overforbruk pålydende om lag 0,3 mill kr i 2016. Overforbruket
skyldes ekstra kostnader forbundet med ansettelser av to nye fagledere som var nødvendig. Det var
også avgjørende med fysiske tilpasninger for elever med spesielle behov ved Nesoddtangen skole
som det ikke var planlagt for som gjorde at virksomhet eiendom gikk med overforbruk tilsvarende 0,3
% av opprinnelig budsjett for 2016. Det ble for året 2016 utført mye viktig, godt og utviklende arbeid
for barn, unge, ansatte, eldre og generelt voksne i Nesodden kommune som virksomhet eiendom er
stolt av å ha bidratt til både i samarbeid med kollegaer, det frivillige og alene.

Teknisk service
Virksomhetens hovedoppgave er å sørge for god kvalitet på renhold for å ivareta kommunens
eiendomsmasse, kommunens ansatte og innbyggerne. Teknisk service har ansvar for forvaltning, drift
og vedlikehold av kommunens bil- og maskinpark, samt forvaltning og drift av lager for hjelpemidler
og trygghetsalarmer.
Teknisk service har 50,81 stillingshjemler fordelt innenfor områdene:





Teknisk service stab
Verksted og bil-pool
Hjelpemiddelhåndtering og trygghetsalarmer
Renhold

Per 31.12.2016 hadde kommunen 43 leasing-biler og 51 eide biler, av disse er det 11 el-biler og 2
hybridbiler, og det var 196 utplasserte trygghetsalarmer.
RESULTAT
2015

MÅL 2016

RESULTAT
2016

Virksomheten kildesorterer avfall

Ja

Ja

Ja

Antall klimatiltak pr år

1

1

1

21 700 km*

85 000 km

123 400

TEKNISK SERVICE
Samfunn:
Målt kvalitet:

Antall km kommunens el-biler
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TEKNISK SERVICE
2

Miljøgevinst (bespart CO -utslipp) 12,6 gram pr km

RESULTAT
2015

MÅL 2016

RESULTAT
2016

273,4 kg*

1 071 kg

1 918 kg

10 av 18

18

I rute

Kontinuerlig

26

I rute

112

115

115

92,7 %

92 %

91,5 %

100,4 %

≤ 100 %

100,5 %

Tjenester:
Målt kvalitet:
Brukerdialoger pr år
Antall brukersteder med gjennomført hovedrengjøring
Antall biler/maskiner med Car-admin installert
Medarbeidere og organisasjon
Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

Det kjøres stadig flere km med elbil i de kommunale tjenestene. Totalt er det 13 miljøvennlige biler
(el-bil og hybrid) i kommunens bilpark pr 31.12.2016.
Teknisk service
Netto ramme

Regnskap i kr
33 233 538

Rev. Budsjett
33 081 000

Avvik i kr
152 538

Forbruk i %
100,5 %

Teknisk service fikk et merforbruk på ca 152 000 kr i 2016. Verksted og bil-pool har et merforbruk på
om lag kr 1 mill som i hovedsak tilskrives i hovedsak at bilparken eldes og med det blir den dyrere å
vedlikeholde. I tillegg er det ikke kompensert for prisstigning på leasing, forsikring og service på
merkeverksted. Fordi det i liten grad settes inn vikarer ved sykdom innenfor renhold, dekkes
merforbruket i verksted/bil-pool av besparelser på budsjettet innenfor renhold. Virksomheten ser
vansker med å holde driftsrammen for bilparken. Det har blitt jobbet med å få ned skadestatistikken.
Dette arbeidet har gitt resultater med en reduksjon på kostnader til reparasjon av skader i 2016.

NAV
NAV Nesodden yter lovpålagte kommunale tjenester etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen. 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.
NAV har 31 ansatte (27 årsverk), hvorav 16 er statlig og 15 er kommunalt ansatte.
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RESULTAT
2015

MÅL 2016

RESULTAT 2016

Virksomheten kildesorterer avfall

Ja

Ja

Ja

Antall årlige klimatiltak

0

1

0

0 av 1

1 av 1

1 av 1

Resultat for brukerne

4,5

4,6

Utsatt til 2017

Brukermedvirkning

5,2

4,8

Utsatt til 2017

Trygghet og respektfull behandling

4,8

4,9

Utsatt til 2017

Tilgjengelighet

4,7

4,9

Utsatt til 2017

Informasjon

4,2

4,8

Utsatt til 2017

Møte i brukerutvalget pr. år

1

1

0

Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet

20

27

21

Antall sosialhjelpsmottagere i 2016 etterstrebes å
holdes på nivået for 2015

354

350

359

Faglig og personlig utvikling

4,4

4,3

3,9

Samarbeid og trivsel med kollegaer

4,2

4,5

3,9

Stolthet over egen arbeidsplass

4,1

3,8

4,0

Overordnet ledelse

4,3

4,5

4,0

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse

4,2

4,5

4,0

96,1 %

95 %

92,4 %

65 %

84 %

85,7 %

105,6 %

≤ 100 %

119,6 %

NAV
Samfunn:
Målt kvalitet:

Overgang til miljøvennlige biler
Tjenester:
Opplevd kvalitet:

Målt kvalitet:

Medarbeidere og organisasjon:
Opplevd kvalitet:

Målt kvalitet:
Nærvær
Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen
Økonomi
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

NAV bruker Statens brukerundersøkelser på både tjenester og medarbeidere.
Antall sosialhjelpsmottakere er noen flere enn målsettingen og antall deltakere i
kvalifiseringsprogrammet er på nivå med fjoråret. Nærværsprosenten per 1. tertial viser 92,4 % som
er godt under målsettingen for 2016. Hovedårsaken til dette er langtidssykemelding og
foreldrepermisjon.
NAV
Netto ramme

Regnskap i kr
34 841 636

Nesodden kommune. Årsrapport 2016

Rev. Budsjett
29 139 000

Avvik i kr
5 702 636

Forbruk i %
119,6 %
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NAV endte med et merforbruk ved årets slutt på om lag 5,7 mill kr. Dette ble varslet både i 2.
tertialrapporten og rapporten til formannskapet pr oktober 2016.
Årsaken er større sosialhjelpsutbetalinger enn budsjettert. Sosialhjelpsutbetalingene endte på 17 mill
kr, mot et budsjett på 10,8 mill kr. Øvrige områder innenfor NAV har besparelser slik at netto
merforbruk endte på 5,7 mill kr.
Hovedårsakene til de høye sosialhjelpsutbetalingene er:


Antall sosialhjelpsmottakere
I løpet av de to siste årene har NAV mottatt stadig flere bosatte flyktninger fra
Flyktningtjenesten, noe som har medført at sosialhjelpsutbetalingene har økt betydelig. I
tillegg har NAV Nesodden fått flere brukere av økonomisk sosialhjelp, i likhet med resten av
landet. Samtidig økte også de veiledende satsene i perioden. Tendensen er at flere
mottakere hadde sosialhjelp som sin hovedinntekt. At gjennomsnittsmottakeren blir mer
hjelpetrengende gjenspeiles også i at utbetalt beløp per mottaker øker (SSB), mens
budsjettene for utgifter til sosialhjelp ikke har blitt justert tilsvarende. På tross av høyere
veiledende satser har barnefattigdommen økt jevnt fra 9,51 i 2010, til 10,6 i 2013 og 11,9 i
2015. Det viktigste grepet for å redusere barnefattigdom i Nesodden er å få foreldrene over i
lønnet arbeid. Dette krever stor grad av koordinering på tvers av sektorer i Nesodden
kommune.



Boligprisene
Boligprisene har steget jevnt og trutt de siste årene, noe som medfører at det blir stadig
dyrere å leie boliger. Tilgang til midlertidige boliger er begrenset. Samlet sett bidrar dette til
en vesentlig økning i sosialhjelpsutbetalinger.



Antall ansatte i NAV
Antallet mottakere av sosialhjelp fra NAV har økt vesentlig de siste årene. Samtidig har
antallet veiledere i sosialtjenesten vært uendret. Denne ubalansen medfører at veilederne
ikke har god nok tid til å følge opp hver enkelt bruker for å gjøre de selvhjulpne (få dem i
arbeid, skole mv.). Prosessen med å gjøre sosialhjelpsmottakere selvhjulpne er i mange
tilfeller en langvarig og krevende prosess. Begrensede ressurser til å gjennomføre denne
prosessen fører til at brukerne blir gående lengre på sosialhjelp enn ønskelig.
Innføring av «Aktivitetsplikten» for unge under 30 år har økt arbeidsmengden for
medarbeiderne i NAV. Grunnen er at oppfølging av den enkelte nå krever at veilederne i
sosialtjenesten må fatte et betydelig større antall vedtak etter lov om sosiale tjenester, samt
gjennomføre en forsterket etterkontroll av samsvaret mellom den enkelt brukers aktivitet og
sosialhjelpsutbetalingen.

1

Personer under 18 år i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt pr forbruksenhet, under ulike avstander til
medianinntekten. OECD-skala 60%. SSB tall.
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Rådmannens stab
Rådmannens stab består av følgende områder:





Rådmannens ledergruppe inkl. politisk virksomhet
Interne Tjenester og kommunikasjon
Organisasjon og tjenesteutvikling
Økonomi og styring

Staben har 68 budsjetterte årsverk.
RÅDMANNENS STAB
Samfunn:
Målt kvalitet:
Antall møter/kurs og opplæring som gjennomføres via
digitale kanaler
Utvikle digital arbeidsflyt/tjenester
Tjenester:
Opplevd kvalitet:
Staben yter god service ved henvendelser
Staben leverer tjenester med god kvalitet
Skatteoppkreverkontoret møter innbyggerne på en god
måte
Tjenestene fra politisk sekretariat er av god kvalitet
Kommunens årsberetningsdokument er av god kvalitet
Kommunens regnskapsrapportering er av god kvalitet
Kommunens budsjettdokument er av god kvalitet
Målt kvalitet:
Brukerdialoger pr år (med virksomhetene) Oppfølging av
resultater fra brukerundersøkelser
Skatteinnkreving: Statens krav til måloppnåelse innenfor
restskatt skal være oppfylt
Andel abonnenter som har gjennomført
vannmåleravlesning
Andel leverandører med EHF-faktura
Antall følgere på kommunens Facebookside
Antall månedlige unike treff på kommunens hjemmeside
Medarbeidere og organisasjon
Målt kvalitet:
Nærvær
Økonomi:
Målt kvalitet:
Forbruk nettoramme

RESULTAT
2015

MÅL 2016

REGNSKAP
2016

30

15

20

6

4,8
4,7

5,0
4,8

4,4
4,3

5,3

5,3

5,1

4,6
4,3
4,6

5,0
4,8
4,5
4,8

4,4
4,2
3,9
4,2

1

Minst1

Minst 1

95 %

95 %

96,9 %

70 %

75 %

79 %

23 %
1 929
22 900

60 %
2 200
30 000

68,7 %
2 526
21 105

94 %

94 %

90 %

97,4 %

≤ 100 %

102,3 %

Nytt mål
2016
Nytt mål
2016

Kommunen har stor fokus på digitalisering og arbeidsflyt. I løpet av 2016 er 3 store digitale prosjekter
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ferdigstilt. Dette er RPW (ressursstyring på web), FIM (Forefront Identity Manager - som håndterer
ansattes digitale identiteter, legitimasjon og grupperinger), samt innføring av Webcruiter
(rekrutteringsløsning på web). Videre er det utarbeidet 3 nye digitale skjemaer knyttet til skjenke- og
serveringssaker, digitalt skjema for rekruttering av nye meddommere og et skjema for evaluering av
hospiteringsordningen for politikere.
Resultatene fra brukerundersøkelsene 2016 er tilfredsstillende men kanskje litt under forventet.
Kommunen har fram til 2015 brukt Kommuneforlaget sin undersøkelse for interne tjenester. Denne
undersøkelsen var rettet mot alle lederne i kommunen. Den var lang og omfattende med mange
spørsmål. I 2016 har rådmannen utarbeidet en egen og mer enklere stabsundersøkelse som er rettet
mot alle ansatte. Dette har gitt en noe lavere score og et avvik mellom mål og resultatoppnåelse for
2016.
Responsen på politikerundersøkelsen var god i 2016 og langt bedre enn året før. Resultatene er noe
svakere enn i 2015 og under rådmannens mål for 2016. Når det gjelder øvrige parametere på den
målte kvaliteten viser den god måloppnåelse innenfor andel skatteinnkreving, EHF-faktura, andel
abonnenter som har gjennomført vannmåleravlesning og antall følgere og treff på sosiale medier.
Nærværsprosenten pr 1. tertial viser 90 %, noe som er godt under målsettingen for 2016.
Stabsområdet har vært hardt rammet av flere langtidssykemeldte i 2016.
Rådmannens stabsområde
Netto ramme

Regnskap i kr
77 825 962

Rev. Budsjett
76 084 000

Avvik i kr
1 741 962

Forbruk i %
102,3 %

Rådmannens stab har et merforbruk på 1,7 mill kr ved årets slutt. I budsjettet for 2016 vedtok
kommunestyret et kutt på 3 mill kr i administrative stillinger. Stabsområdet har en merinntekt på 3,8
mill kr knyttet til sykerefusjoner men har til gjengjeld engasjert vikarer og innleie av vikarbyråer
inkludert kjøp av konsulenttjenester i størrelsesorden 2 mill kr.
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STATUSRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKTER
Alle tall i dette kapittelet er eksklusive merverdiavgift.
Administrasjonsbygg
Innenfor administrasjonsbygg var det en total ramme på 1,3 mill i 2016. Det ble regnskapsført 0,5
mill. Tangenten og lydtetting infosenteret ble avsluttet i kommunestyret i desember. Oljelager
verksted ble så å si ferdig i 2016, ventilasjon hjelpemiddelsentral KSS er ferdigstilt. Carporter
hjemmebaserte tjenester og ekstra rømningsvei kommunesenter syd er under planlegging og ble ikke
fysisk startet opp i 2016.
Nr

Prosjekt
0103
0109
0113
0115
0116
0117

Tangenten
Oljelager Verksted
Lydtetting infosenteret
Ventilasjon Hjelpemiddelsentral KSS
Carporter hjemmebaserte tjenester KSS
Ekstra rømningsvei, stige KSS

Totalt budsjett Totalt regnskap
Restmidler
2016
2016
-546 878
-546 878
0
779 842
677 105
-102 737
25 456
25 456
0
280 000
320 010
40 010
480 000
44 585
-435 415
240 000
0
-240 000
1 258 420
520 278
-738 142

Boligsosialt arbeid
Innenfor boligsosialt arbeid var det en total ramme på 31,6 mill i 2016. Det ble regnskapsført 7,9 mill.
Kjøp av Lyngåsveien 2 og Oppgradering Vestkanten borettslag ble avsluttet i kommunestyret
07.12.2016, sak 131/16. Mindreforbruket kommer av at det er kjøpt 1 av muligens fire
flyktningeboliger. I tillegg er utvikling av Løesfeltet er fortsatt under planlegging. Andre prosjekter
innenfor boligsosial handlingsplan er også forsinket grunnet kapasitet.
Nr

Prosjekt
0134 Kjøp av Lyngåsveien 2
Kjøp, salg og oppgradering av kommunale
0150
boliger
0151 Oppgradering Vestkanten borettslag
0152 Kjøp av flyktningeboliger
0621 Områdeplan Løeshagafeltet
0622 Oppgradering Løeshagafeltet
0623 Omregulering og utbygging av Løeshagafeltet
0625 Boligsosial handlingsplan
0626 Hardbrukshus
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Totalt budsjett Totalt regnskap
Restmidler
2016
2016
100 353
600
-99 753
2 028 508

1 745 184

-283 324

140 150
16 000 000
339 842
5 101 208
1 000 000
3 951 116
3 000 000
31 661 177

140 150
4 818 197
0
122 049
362 541
655 986
99 770
7 944 477

0
-11 181 803
-339 842
-4 979 159
-637 459
-3 295 130
-2 900 230
-23 716 700
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Helse og omsorg
Innenfor helse og omsorg var det en ramme på 9,4 mill i 2016. Branndører Nesoddtunet, Branntiltak
Bergertoppen, og Skoklefall omsorgs dag- og aktivitetssenter ble avsluttet i kommunestyret
7.12.2016, sal 131/16. Nytt produksjonskjøkken er besluttet lagt til Nesoddtunet og er utsatt, i
henhold til vedtak i budsjett 2017. Det er gjort tiltak for midlertidig oppgradering av kjøkken
Nesoddtunet slik at det har blitt godkjent av mattilsynet. Rehabilitering eldre del Nesoddtunet er
under planlegging. For Skoklefall omsorgsboliger trinn 2 og 3 er det sendt ut oppdatert
reguleringsplan og romløsningene er snart ferdig tegnet. Merforbruk på omsorgsboliger Skoklefall og
Fjellstrand pga. raskere fremdrift enn finansieringsplanen la opp til.
Nr

Prosjekt
0406
0407
0408
0409
0416
0417
0418
0420
0421
0422
0428

Oppgradere branndører Nesoddtunet
Branntiltak Bergertoppen
Planlegge produksjonskjøkken
Planmidler Demenstiltak
Oppgradering kjøkken Nesoddtunet
Varmetraller sykehjemmet
Rehabilitering eldre del Nesoddtunet
Skoklefall omsorgs dag- og aktivitetssenter
Skoklefall omsorgsboliger trinn 2 og 3
Planmidler omsorgsboliger Fagerstrand
Omsorgsboliger Fjellstrand - OPS
Regulering av rekkefølgekrav OPS-boliger
0429
Fjellstrand

Totalt budsjett Totalt regnskap
Restmidler
2016
2016
0
0
0
122 905
122 905
0
400 000
133 046
-266 954
0
0
0
3 110 211
218 076
-2 892 135
400 000
0
-400 000
4 864 866
430 973
-4 433 893
0
0
0
240 000
1 255 729
1 015 729
264 923
0
-264 923
0
3 207
3 207
0

565 760

565 760

9 402 904

2 729 826

-6 673 078

Idrett og friluftsliv
Innenfor idrett og friluftsliv var det en total ramme på 14,3 mill kr i 2016. Det ble regnskapsført 1,4
mill. Plan og teknikk-utvalget frøs bevilgningen til kunstgress Berger grusbane i påvente av en
utredning av miljøkonsekvenser. Venter på saksfremlegg fra miljørådgiver. I prosjekt Tursti
Fjellstrand – Bleksli arbeides det fortsatt med avtale med grunneiere. Vognskur samt asfaltering ved
Myklerudbanen er satt på vent da bevilgede midler ikke strekker til. Multisportanlegg Berger
idrettspark er mest sannsynlig underfinansiert. Det er ikke planlagt oppstart i 2017 pga. manglende
kapasitet.
Nr

Prosjekt
0603 Kyststi
Nytt kunstgress Berger stadion
0630 kunstgressbane
0631 Kunstgress Berger grusbane
0633 Tursti Fjellstrand - Bleksli
0634 Brannsikring, rømningsvei samt lager Berger
Vognskur samt asfaltering ved
0636 Myklerudbanen
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Totalt budsjett Totalt regnskap
Restmidler
2016
2016
640 000
76 620
-563 380
-69 037
-193 188
1 000 000
120 000

10 962
63 874
14 410
362 625

79 999
257 062
-985 590
242 625

272 000

49 547

-222 453
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Nr

Prosjekt
0637 Opparbeidelse av friarealer
0638 Fagerstrand Kunstgress
0644 Rehabilitering garderober Nesoddhallen
Utskiftning av utstyr og oppgradering av
0645 diverse idrettsanlegg
0647 Multisportanlegg Berger idrettspark
0652 Generell planlegging idrettsanlegg
0656 Tuftepark på FIF
0901 Kystkultursti fjellstrand

Totalt budsjett Totalt regnskap
Restmidler
2016
2016
230 000
49 440
-180 560
324 216
0
-324 216
554 837
711 325
156 488
60 170
10 800 000
0
320 000
194 059
14 253 057

60 170
48 070
0
0
0
1 447 042

-0
-10 751 930
0
-320 000
-194 059
-12 806 015

Kirke
Til investering i kirkebygg og gravlunder var det en total ramme på 3,3 mill i 2016. Det ble
regnskapsført 0,2 mill på toalett bårerom. Utskifting el-anlegg kirker, utvidelse Nesodden kirkegård
og altertavle Nesodden kirke er utført og prosjektregnskapene ble avsluttet i kommunestyret
7.12.2016, sak 131/16. Toalett og bårerom Nesodden kirke er nesten ferdig med romløsninger fra
arkitekt. Planlegging av ny kirke/livsnøytral arena har ikke startet.
Nr

Prosjekt
0681
0682
0683
0684

Utskiftning el-anlegg kirker
Utvidelse Nesodden kirkegård
Planmidler ny kirke
Altertavle Nesodden kirke
Prosjektmidler til livssynsnøytral arena tilkn.
0686
Skoklefall kirke
0952 Toalett og bårerom Nesodden kirke

Totalt budsjett Totalt regnskap
Restmidler
2016
2016
0
0
0
0
0
0
160 000
0
-160 000
0
0
0
320 000

0

-320 000

2 723 920
3 329 980

193 238
489 565

-2 530 682
-2 840 415

Kultur/næring
Innenfor kultur og næring var det en total ramme på 2,7 mill i 2016. Det ble regnskapsført 0,6 mill til
fiberkabel Nesoddparken og sikringstiltak Linaro. Fiberkabel Nesoddparken er ferdig installert.
Planlegging kulturbygg er ikke igangsatt.
Nr

Prosjekt
0530 Planmidler Kulturbygg
0531 Fiberkabel Nesoddparken
0615 Rehabilitering verneverdig bygningsmasse

Skole og oppvekst
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Totalt budsjett Totalt regnskap
Restmidler
2016
2016
240 000
0
-240 000
450 000
380 178
-69 822
1 975 656
216 244
-1 759 413
2 665 656
596 422
-2 069 234
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Innenfor skole og oppvekst var det en total ramme på 25,6 mill i 2016. Det ble regnskapsført 8,1 mill.









Nr

Ny barnehage Fjellstrand: detaljregulering kommer etter planen til politisk behandling i juni
2017. Arkitekt er snart ferdig med å tegne romløsningene
Oppdaterte branntegninger skoler og barnehager er stanset fordi rammen ble brukt opp. Er i
gang med ny gjennomgang for å kartlegge kostnader på gjenstående arbeider
Alternativutredning gymbygg Nesoddtangen/Tangenåsen og Jaer er stanset pga. manglende
kapasitet
HMS-godkjenning skoler og barnehager er ikke ferdig. Mangler en økonomisk oversikt over
resterende nødvendige tiltak
Istandsetting av gamlebygget Berger skole (A-bygget) ikke startet pga. manglende kapasitet
Ventilasjonsanlegg i de eldste bygningene på Jaer skole er i god gang og blir ferdig våren 2017
Skifte tak Alværn ungdomsskole er gjennomført. Skade på taket mindre enn antatt
Det er kun mottatt regning for forarbeider fra Ski kommune for rehabilitering av Follo barneog ungdomsskole
Prosjekt

0207 Ny barnehage Fjellstrand
Oppdaterte branntegninger skoler og
0215
barnehager
Alternativutredning gymbygg
0225
Nesoddtangen/Tangenåsen og Jaer
HMS-godkjenning Bakkeløkka skole og
0232
flerbrukshall
0236 HMS-godkjenning Berger skole
0237 HMS-godkjenning Bjørnemyr skole
0241 HMS-tiltak skoler 2015
0242 HMS-tiltak skoler 2014
0243 HMS-tiltak barnehager 2014
Istandsetting av gamlebygget Berger skole (A0245
bygget)
Ventilasjonsanlegg i de eldste bygningene på
0246
Jaer skole
0247 Skifte tak Alværn ungdomsskole
Rehabilitering/utbygging av Follo barne - og
0248
ungdomsskole
0250 Ombygging barnehager

Totalt budsjett Totalt regnskap
Restmidler
2016
2016
2 744 708
1 179 656
-1 565 052
628 756

628 756

0

478 216

124 166

-354 050

68 010

68 010

0

943
705 006
2 578 605
1 369 331
1 007 981

945
0
1 412 176
1 369 330
876 245

2
-705 006
-1 166 429
-1
-131 737

4 000 000

0

-4 000 000

1 600 000

1 419 906

-180 094

2 800 000

913 359

-1 886 641

5 200 000

139 344

-5 060 656

2 400 000
25 581 556

0
8 131 893

-2 400 000
-17 449 663

Universell utforming
Innenfor universell utforming var det en total ramme på 1,5 mill i 2016. Prosjekt 0214 Tilrettelegging
funksjonshemmede ble avsluttet i kommunestyret 7.12.2016, sak 131/16. Det ble regnskapsført 0,9
mill til heis/løfteplattform Samfunnshuset. Prosjektet nærmer seg ferdig, men det gjenstår å bytte
himling. Forslag til finansiering av merforbruk fremmes politisk i 2017. Universell utforming av
badeområder og HC-toalett Grendehuset er ikke startet pga. kapasitet.
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Nr

Prosjekt
0214
0523
0529
0639

Tilrettelegging funksjonshemmede
Heis/løfteplattform samfunnshuset
HC-toalett Grendehuset
Oppgradering badestrender
Oppgradering badeområder - toaletter og
0646
universell tilkomst

Totalt budsjett Totalt regnskap
Restmidler
2016
2016
0
0
0
640 000
858 866
218 866
379 842
0
-379 842
240 000
0
-240 000
201 000

0

-201 000

1 460 842

858 866

-601 976

Miljøtiltak
Til investering i miljøtiltak var det satt av en total ramme på 2,8 mill i 2016. Prosjekt 0244 sentral
driftsstyring ble avsluttet i kommunestyret 7.12.2016, sak 131/16. Det ble regnskapsført 0,6 mill til
oppgradering av veilys til LED i Blåbærstien. Det er ikke kjøpt inn El-sykler i 2016. Ladestasjoner og
LED-lys netto sensor er ikke startet opp.
Nr

Prosjekt
0112
0244
0658
0677
0694

Egenandel EL-sykler kommuneansatte
Sentral driftsstyring
Ladestasjoner
Oppgradering av veilys til LED
LED lys netto sensorer prosjekt

Totalt budsjett Totalt regnskap
Restmidler
2016
2016
400 000
0
-400 000
0
0
0
800 000
0
-800 000
1 287 283
644 050
-643 233
240 000
0
-240 000
2 727 283
644 050
-2 083 233

Samferdsel og trafikksikkerhetstiltak
Innenfor samferdsel og trafikksikkerhetstiltak var det satt av en total ramme på 6,6 mill i 2016. Det
ble regnskapsført 4,2 mill. Sluttføring av fortau Vestoppfaret er et prosjekt som hører sammen med
sluttoppgjør Tangenten. Kommunen skal i henhold til avtalen planlegge prosjektet, mens
NorgesGruppen skal bygge. Det er gjennomført et større trafikksikringstiltak ved Fjellstrand skole,
som har merforbruk i 2016 i påvente av tilskudd fra Aksjon skolevei. I tillegg er det oppgradering av
Agnorveien og Blylagveien videreført. Øvrige trafikksikringstiltak og planlegging er forsinket grunnet
kapasitet.
Nr

Prosjekt
0114 Sluttføring av fortau Vestoppfaret
Trafikksikringstiltak. Prioritert i henhold til
0648
trafikksikkerhetsplan
0649 Kartlegging og tilstandsvurdering av brygger
0655 Plan innfartsparkering
Planmidler/utvikl. gang/sykkelvei iht
0657
Trafikksikkerhetsplan
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Totalt budsjett Totalt regnskap
Restmidler
2016
2016
-181 310
130 280
311 590
1 013 793

36 805

-976 988

400 000
320 000

200
0

-399 800
-320 000

800 000

0

-800 000
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Nr

Prosjekt
0665 Oppgradering vei
Forskuttering av gang- og sykkelsti
0669
Fjordvangen-Torvet
0673 Aksjon skoleveier
0674 Planmidler Skoklefall/Torvet
0679 Planmidler vei

Totalt budsjett Totalt regnskap
Restmidler
2016
2016
2 013 434
905 050
-1 108 384
0

0

0

2 048 392
0
263 261
6 591 723

3 009 974
0
161 060
4 243 369

961 582
0
-102 201
-2 348 354

Vann og avløp
Innenfor vann og avløp var det satt av en total ramme på 53,6 mill i 2016. Det ble regnskapsført 26,4
mill. Hovedledningsanlegg Bomansvik del 1 ble ferdig i 2016, samme med Bleksli vannverk. Årsaken
til mindreforbruket er i hovedsak at prosjektene nyanlegg Seterveien til Dalbotjern og vei, vann og
avløp iht. områdeplan Nesoddtangen har startet senere enn antatt, i tillegg har det samlet seg opp
en del midler på generelle prosjekter («rehab vann og avløp» og «øvrige nyanlegg»), som delvis har
blitt brukt som sikkerhetsmargin på andre pågående prosjekter.
Nr

Prosjekt
1002 Rehab Ledningsanlegg vann
Hovedledningsanlegg Bomansvik, inkl nytt
1003
høydebasseng
1004 Rehab vann og avløp Bjørnemyrsvingen
1005 Oppgradering Bleksli vannverk innvendig
1112 Damsikring Bleksli
1113 Nedre Fagerstrand vei, vann og avløp
1120 Utrede hovedvannforsyning
1200 Øvrige nyanlegg vann
1207 VA-anlegg Ildjernet
1220 Komplettering av vann på Nordre Tangen
1262 Gamle Alværnvei vei, vann og avløp
1265 Områdeplan Norstrand - Dalbo
1267 Områdeplan Svestad vann og avløp
1268 Områdeplan Ellingstadåsen
1270 Områdeplaner vann - til fordeling
1302 Rehab Ledningsanlegg avløp
1303 Områdeplan Bomansvik
1408 Oppgradering avløpsrenseanlegg
1414 Biler avløpsverket (2012Vei, vann og avløp ihht områdeplan
1420
Nesoddtangen
1430 Nyanlegg Seterveien til Dalbotjern
1470 Områdeplaner avløp - til fordeling
1471 Områdeplan Solbergskogen avløp
1472 Nyanlegg Solbergskogen ihht områdeplan
1480 Overføringsanlegg Buhrestua - VEAS
1500 Øvrige nyanlegg avløp
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Totalt budsjett Totalt regnskap
Restmidler
2016
2016
6 744 330
0
-6 744 330
7 318 106

9 454 518

2 136 412

3 274 407
3 501 166
0
-273 202
300 000
2 274 781
0
1 000 000
0
226 070
227 720
149 719
1 739 474
4 025 209
2 839 044
1 676 410
146 963

3 274 407
7 400 227
130 884
129 317
0
0
29 153
0
645 304
226 070
227 720
149 719
0
91 518
200 480
554 663
165 000

0
3 899 061
130 884
402 519
-300 000
-2 274 781
29 153
-1 000 000
645 304
0
0
0
-1 739 474
-3 933 691
-2 638 564
-1 121 747
18 037

2 692 922

374 059

-2 318 863

10 000 000
1 391 986
1 160
1 000 000
1 000 000
2 376 567
53 632 832

85 295
0
1 160
0
0
3 225 235
26 364 727

-9 914 705
-1 391 986
0
-1 000 000
-1 000 000
848 668
-27 268 105
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Vurdering for kommunen - Utgifter og formål sammenlignet med andre

Grafen viser netto utgift per innbygger og tjenesteområde.
Nesodden

Vestby

Ås

Frogn

Akershus

Kostragruppe 07

Pleie og omsorg
Grunnskole
Barnehage
Adm, styring og fellesutgifter
Sosiale tjenester
Kommunehelse
Barnevern
Kultur og idrett
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø
Andre områder

15 431
13 326
7 441
4 178
2 640
2 599
1 362
2 035
611
1 395

14 911
14 483
7 873
4 038
2 044
1 818
840
1 787
750
2 101

15 430
12 736
7 164
4 528
2 286
2 773
1 734
1 868
415
1 941

15 742
13 918
7 920
4 211
2 245
2 817
2 021
1 886
988
1 795

16 656
12 052
7 740
4 408
2 483
2 525
1 645
1 965
567
1 946

15 167
12 661
7 741
4 462
2 418
2 293
1 866
1 488
476
1 901

Brann og ulykkesvern
Kommunale boliger
Samferdsel
Næringsforv. og konsesjonskraft
Kirke

570
37
383
20
385

372
163
859
146
561

628
-29
864
6
472

688
-4
718
-13
406

602
-17
798
65
498

559
-78
737
137
546

51 019

50 644

50 875

53 544

51 988

50 473

Totalt

Beløpene viser netto driftsutgifter per innbygger. Beløpene er justert med privatskoleandel og
vertskommune tilskudd PU. De er også justert med kommunens utgiftsbehov slik at tallene gir et
forholdsmessig riktig kostnadsbilde. Tallene viser at de ulike nabokommunene prioriterer de ulike
tjenestene forskjellig. Nesodden ligger både over og under våre nabokommuner på de ulike
tjenesteområdene.
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Hovedtall drift
Nesodden
2014

Nesodden
2015

45 261

46 195

0,6 %

2,9 %

Nesodden Vestby
2016

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

Økonomi
Frie inntekter i kroner per
innbygger
Netto driftsresultat i
prosent av brutto
driftsinntekter

48 387 48 759 47 967 50 990
3,5 %

4,6 % 3,8 % 3,0 %

51 788

49 381

5,3 %

4,2 %

Tabellen nedenfor viser at Nesodden kommune har et godt netto driftsresultat til tross for lave frie
inntekter. Resultatet viser sum driftsinntekter og finansinntekter fratrukket driftsutgifter og
finansutgifter. Resultatet viser hva som står igjen til å kunne bruke til investeringer og oppbygging av
fri egenkapital (disposisjonsfond). Teknisk beregningsutvalg for kommunaløkonomi anbefaler at
netto driftsresultat er minst 2 % av netto driftsutgifter.
Tabellen viser et ukorrigert netto driftsresultat for 2016 på 3,5 % som er godt innenfor den rammen.
Sammenlignet med våre nabokommuner (med unntak av Frogn) og øvrig sammenligningsgrunnlag så
er det litt svakere. Kommune-Norge oppnådde generelt sett meget gode resultater for 2016.
Kommunens evne til å bære netto driftsutgifter avhenger av nivået på de frie inntektene og
finansinntektene. De frie inntektene består av rammetilskudd og skatt. Eiendomsskatt er ikke med i
beregningen. Nesodden har lave frie inntekter. De utgjør i overkant av 48.000 kr pr. innbygger som er
meget lavt. Til og med når man sammenligner med kostragruppe 7 som er en gruppe med lave frie
inntekter så er det godt under snittet. Nesodden er i samme divisjon som Vestby og Ås men er i en på
et annet nivå sammenlignet med Frogn og gjennomsnittet i Akershus.
Økonomi - Frie inntekter i kroner per innbygger

Nesodden kommune. Årsrapport 2016

80

KOSTRA OG NØKKELTALL 2016

Nesodden
Vestby
Ås
Frogn
Akershus
Kostragruppe 07

2013
44 084
43 500
43 725
44 975
46 257
44 470

2014
45 261
44 689
43 840
46 485
47 590
45 660

2015
46 195
46 576
45 462
48 204
48 906
47 026

2016
48 387
48 759
47 967
50 990
51 788
49 381

Kommunens evne til å bære netto driftsutgifter avhenger av nivået på de frie inntektene og
finansinntektene. Nesodden kommune har tradisjonelt sett hatt lave frie inntekter. De utgjør 48. 300
kr. per innbygger i 2016 som er omlag 1000 kr. mindre enn snittet i kommunegruppe 7 og omlag 3
400 kr. mindre enn snittet i Akershus. I forhold til våre 3 kommunenaboer så er vi på nivå med Ås og
Vestby mens Frogn har ca. 2 500 kr mer per innbygger enn Nesodden. Disse tallene inneholder ikke
eiendomsskatt.
Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Nesodden
Vestby
Ås
Frogn
Akershus
Kostragruppe 07

2013
2,8 %
8,3 %
3,4 %
5,9 %
4,4 %
3,2 %

2014
0,6 %
5,1 %
0,9 %
2,9 %
2,7 %
1,6 %

2015
2,9 %
6,0 %
4,0 %
4,3 %
4,0 %
3,7 %

2016
3,5 %
4,6 %
3,8 %
3,0 %
5,3 %
4,2 %

Netto driftsresultat er sum driftsinntekter og finansinntekter fratrukket driftsutgifter og
finansutgifter. Det viser hva som står igjen til investeringer og oppbygging av fri egenkapital
(disposisjonsfond). Netto disposisjonsfond er den viktigste indikatoren for sum kommuneøkonomi.
Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat er minst 2 % av netto driftsutgifter.
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i 2016 var ukorrigert netto driftsresultat i kommunekonsernet 3,5 % av driftsinntektene. Det er 0,7
prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Det er midt i laget blant våre 3
nabokommuner i sør men 1,8 prosentpoeng bak gjennomsnittet i Akershus. Det er likevel godt over
anbefalingen fra teknisk beregningsutvalg.

Investering, finansiering, balanse
Nesodden Nesodden Nesodden Vestby
2014
2015
2016

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

Økonomi
Arbeidskapital ex.
premieavvik i prosent av
brutto driftsinntekter
Disposisjonsfond i prosent av
brutto driftsinntekter
Netto lånegjeld i kroner per
innbygger
Netto lånegjeld i prosent av
brutto driftsinntekter

8,3 %

10,7 %

17,0 % 56,7 % 37,0 % 28,4 %

29,2 %

26,3 %

3,8 %

5,1 %

6,5 % 28,7 % 9,7 % 14,7 %

14,5 %

10,7 %

48 745

51 085

50 799 80 635 60 958 77 481

63 432

60 784

80,0 %

81,2 %

75,8 %

88,1 %

86,1 %

119,8 86,7 % 111,4
%
%

Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og er et uttrykk for
kommunens likviditet. Med likviditet menes evnen til å betale forpliktelsene etter hvert som de
forfaller. Premieavvik er holdt utenfor definisjonen for å gi et bedre uttrykk for likviditeten.
Indikatoren viser at Nesodden kommune har en økning i arbeidskapitalen fra 2015 til 2016.
Arbeidskapitalen sier noe om kommunens betalingsevne på kort sikt. Noe av økningen kan tilskrives
økning i ubrukte lånemidler, men også hensyntatt dette har Nesodden hatt en økning i
arbeidskapitalen. Sammenlignet med andre har Nesodden en lav arbeidskapital.
Disposisjonsfondet er "bufferen" eller sparegrisen i den kommunale økonomien. Disposisjonsfondet
består av akkumulerte driftsoverskudd som er avsatt til fri egenkapital. Kommunen kan tåle
underskudd i driften så lenge det er penger på dette fondet! Et slikt fond bør utgjøre minst 5 % av
driftsinntektene og helst over 10 %. Nesodden har ikke store buffere men det er gledelig at
utviklingen har vært positiv de siste årene slik at kommunen nå har 6,5 % av driftsinntektene på
disposisjonsfond. Sammenlignet med våre naboer, Akershus og vår egen kostragruppe ligger
Nesodden i bunnsjiktet. Det bør være et mål at dette fondet økes til 10 % som vil utgjøre omlag 120
millioner kr.
Netto lånegjeld er også en viktig indikator i kommuneøkonomien. Den består av sum innlån, minus
utlån og ubrukte lånemidler. Den bør ligge på under 50 % av årlige driftsinntekter i vanlige
kommuner slik at renterisikoen reduseres. Det er veldig få kommuner som klarer å oppfylle dette
kriteriet i dag. I Agenda Kaupang-rapporten for 2015 anbefales det at kommunen bør tåle en rente
på omlag 5 %. Dette er over dobbelt så mye som det kommunen har i dag.
Nesodden har en høy lånegjeld men ikke i forhold til våre nabokommuner og gjennomsnittet i
Akershus. Både Vestby og Frogn har meget høy gjeld men de har til gjengjeld større buffere til å tåle
denne gjelden. Nesodden ligger også lavere enn gjennomsnittet i kostragruppe 7 og Ås. Likevel bør
gjeldsnivået i Nesodden reduseres med bakgrunn i et lavt inntektsgrunnlag og svake buffere på
disposisjonsfond.
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Grunnskole
Nesodden Nesodden Nesodden Vestby
2014
2015
2016

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

Produktivitet
Korrigerte brutto
driftsutgifter til grunnskole
(202), per elev
Korrigerte brutto
driftsutgifter til grunnskole,
skolelokaler og skoleskyss
(202, 222, 223), per ele
Korrigerte brutto
driftsutgifter til
grunnskolesektor (202, 215,
222, 223), per elev
Korrigerte brutto
driftsutgifter til
skolefritidstilbud (215), per
komm. Bruker
Korrigerte brutto
driftsutgifter til skolelokaler
(222), per elev
Korrigerte brutto
driftsutgifter til skoleskyss
(223), per elev som får
skoleskyss

79 577

78 783

85 806 97 168 87 040 86 006

80 204

87 250

98 890

98 733

106 686 120 237 106 879 107 865

98 969

107 043

108 787

108 806

117 571 129 055 115 263 116 847

107 648

114 415

28 402

28 537

31 025 27 948 25 613 28 997

28 545

29 279

17 841

18 468

19 308 20 330 18 588 19 907

17 340

17 114

8 188

8 121

9 961 16 473

9 215 18 605

10 578

10 358

4,9 %

4,2 %

4,5 %

6,7 %

9,4 %

6,6 %

7,1 %

13,2 %

10,2 %

15,6 % 19,8 % 19,1 % 15,7 %

15,7 %

15,6 %

15,1

14,8

14,3

13,5

14,9

13,6

15,3

13,8

14,7

15,1

14,4

12,7

13,6

15,0

15,3

13,8

17,6

16,7

17,5

13,3

18,4

13,6

15,9

15,0

42,8

42,5

42,3

41,9

41,5

42,5

42,1

0,0

Dekningsgrad
Andel elever i grunnskolen
som får spesialundervisning
Andel timer
spesialundervisning av antall
lærertimer totalt

7,4 %

Kvalitet
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 8.10.årstrinn
Gjennomsnittlige
grunnskolepoeng

Nesodden kommune brukte 253 millioner kr. netto på opplæring i 2016 som er en økning på ca. 11
millioner kr. i forhold til 2015. I Agenda kaupang-rapporten for 2015 så viste det seg at kommunen
hadde relativt høye kostnader på eiendomsdriften. Elevkostnaden sett opp mot skolelokalene er på
19.300 kr. i 2016 som er i underkant i forhold til Frogn og Vestby men godt under gjennomsnittet i
Akershus og kostragruppe 7.
Nesodden kommune har også en litt rimeligere skoleskyss per elev sammenlignet med
Akershus, kostragruppe 7, Frogn og Vestby. Når det gjelder dekningsgraden knyttet til andel elever
som får spesialundervisning i grunnskolen så er den lavere enn vårt sammenligningsgrunnlag. Andel
timer spesialundervisning av antall lærertimer ligger på samme nivå som kostragruppe 7, Akershus
og Frogn men godt under Ås og Vestby.
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Gruppestørrelsen på de ulike trinnene blir sett på som en kvalitetsindikator i kostra. Nesodden ligger
over gjennomsnittet i forhold til kostragruppe 7 men litt under sammenlignet med Akershus (med
unntak av 8. - 10- trinn). I forhold til våre 3 nabokommuner så ligger vi midt i leia på de ulike årstrinn.
En annen viktig og god kvalitetsindikator er gjennomsnittlige grunnskolepoeng. Nesodden ligger på
42,3 som er et gjennomsnitt over Akershus, Vestby og Ås men litt under Frogn.
Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev

Nesodden
Vestby
Ås
Frogn
Akershus
Kostragruppe 07

2013
75 918
82 955
79 275
74 797
72 890
77 005

2014
79 577
87 091
83 063
76 251
74 971
80 602

2015
78 783
91 315
83 684
81 264
77 193
83 293

2016
85 806
97 168
87 040
86 006
80 204
87 250

Tabell og graf ovenfor viser korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole per elev. Det er 2.300 elever
i de kommunale grunnskoler på Nesodden. Kostnaden til undervisning per elev i grunnskolen er i
overkant av 85.000 kr. Det er mindre enn våre nabokommuner i sør og kostragruppe 7 men litt mer
enn gjennomsnittet i Akershus.
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Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker

Nesodden
Vestby
Ås
Frogn
Akershus
Kostragruppe 07

2013
23 897
23 863
23 014
23 604
24 925
26 237

2014
28 402
25 529
26 016
25 258
26 575
28 208

2015
28 537
27 001
24 541
26 632
26 900
27 616

2016
31 025
27 948
25 613
28 997
28 545
29 279

Tabell og graf ovenfor viser korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud per kommunale
bruker. Produksjonskostnaden i SFO pr. plass var på 31.000 kr. i 2016. Det er ganske høyt,
sammenlignet med våre naboer, kostragruppe 7 og Akershus-kommuner. Den viktigste årsaken til
høye produksjonskostnader per plass i SFO er høy bemanningsfaktor.
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Barnehage
Nesodden Nesodden Nesodden Vestby
2014
2015
2016

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

Produktivitet
Kommunale overføringer av
driftsmidler til private
barnehager per korrigert
oppholdstime (kr)
Korrigerte brutto driftsutgifter
i kroner per barn i kommunal
barnehage
Korrigerte brutto driftsutgifter
til kommunale barnehager per
korrigert oppholdstime (kr)

48

43

162 395

171 489

53

56

85,9 %

44

45

45

44

175 401 182 273 181 987 187 619

181 554

175 566

60

59

58

83,7 %

83,1 % 85,6 % 87,5 % 89,3 %

84,4 %

81,9 %

94,5 %

92,8 %

92,4 % 93,4 % 95,1 % 94,8 %

92,4 %

91,1 %

99,6 %

98,1 %

97,7 % 98,3 % 99,9 % 97,8 %

97,3 %

96,8 %

89,0 %

74,8 %

60,8 % 76,9 % 84,4 % 76,7 %

81,7 %

78,2 %

31,2 %

32,1 %

31,9 % 34,6 % 38,1 % 32,7 %

32,3 %

33,7 %

76,7 %

80,0 %

79,4 % 86,3 % 94,8 % 85,4 %

86,3 %

89,1 %

57

45

59

43

59

Dekningsgrad
Andel barn 1-2 år med
barnehageplass i forhold til
innbyggere 1-2 år
Andel barn 1-5 år med
barnehageplass
Andel barn 3-5 år med
barnehageplass i forhold til
innbyggere 3-5 år
Andel minoritetsspråklige barn
i barnehage i forhold til
innvandrerbarn 1-5 år ekskl.
utvalgte land

Kvalitet
Andel ansatte med
barnehagelærerutdanning
Andel styrere og pedagogiske
ledere med godkjent
barnehagelærerutdanning

Nesodden kommune brukte 156 millioner kr. netto på barnehage i 2016 som er en økning på ca. 5
millioner kr. i forhold til 2015. Barnehagekostnader innbefatter pedagogisk tilbud, styrkingstiltak,
utgifter til lokaler og skyss. Kostnadene inneholder også tilskudd og tiltak til private barnehager.
Dekningsgraden kan si noe om tilgjengelighet på barnehageplasser i kommunen. Nesodden har en
forholdsvis høy dekningsgrad innenfor de enkelte aldersgruppene 1-2 år, 1-5 år og 3-5 år.
sammenlignet med kostra gruppe 7 men nesten likt sammenlignet med gjennomsnittet i Akershus. I
forhold til våre 3 nabokommuner Ås, Frogn og Vestby har vi en lavere dekningsgrad. Differansen
mellom kostragruppe 7 og Nesodden er ca. 1 prosentpoeng. Dette er en nedgang på omlag 2
prosentpoeng i forhold til fjorårets tall.
Videre ser en at andel minoritetspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år ligger
på i overkant av 60 %. Dette er ca. 20 % lavere dekning enn kommunegruppe 7, gjennomsnittet i
Akershus og Frogn, Ås og Vestby.
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning blir sett på som en kvalitetsindikator i
kostra. Indikatoren blir sett i forhold alle stillingskategorier innenfor barnehagene. Nesodden har en
andel på ca. 32 % som er jevnt med egen kommunegruppe, gjennomsnittet i Akershus og Frogn. Ås
og Vestby har en noe høyere andel enn Nesodden.
En annen kvalitetsindikator er andel styrere og pedagogiske ledere som har godkjent
barnehagelærerutdanning. Nesodden ligger fra 5 til 15 % lavere enn sammenligningsgrunnlaget.
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Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage

Nesodden
Vestby
Ås
Frogn
Akershus
Kostragruppe 07

2013
156 528
148 882
148 928
150 314
159 705
152 515

2014
162 395
165 994
163 410
158 781
167 698
162 740

2015
171 489
169 994
170 120
162 792
173 031
166 419

2016
175 401
182 273
181 987
187 619
181 554
175 566

Nesodden kommunes brutto driftsutgifter per barn i barnehage har sunket de siste årene.
Kommunen bruker 175.000 kr. pr. barn, noe som er likt med kommunegruppe 7 men lavere kostnad
enn både Frogn, Ås og Vestby.

Barnevern
Nesodden Nesodden Nesodden Vestby
2014
2015
2016

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

Prioritet
Netto driftsutgifter
(funksjon 244, 251, 252) per
barn i barnevernet
Netto driftsutgifter per barn
som er plassert av
barnevernet (funksjon 252)

78 955

96 487

99 741 59 570 101 361 114 212

106 105

0

231 732

264 862

462 237 148 086 293 021 318 271

316 122

0

77,0 %

83,0 %

93,0 % 100,0 % 94,0 % 96,0 %

90,0 %

88,0 %

2,4

2,4

4,0

3,9

Kvalitet
Andel undersøkelser med
behandlingstid innen 3
måneder
Stillinger med fagutdanning
per 1 000 barn 0-17 år
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Nesodden Nesodden Nesodden Vestby
2014
2015
2016

88

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

Økonomi
Netto driftsutgifter til barn
som ikke er plassert av
barnevernet (f.251) per barn
med tiltak
Netto driftsutgifter til
saksbehandling (funksjon
244) per barn med tiltak

36 344

35 780

52 153 58 438 62 522 51 004

65 657

0

22 511

25 290

13 655 22 204 27 912 27 109

24 248

0

Nesodden kommune brukte i overkant av 27 millioner kr. netto på barneverntjenesten i 2016 som er
en økning på 0,5 millioner kr. i forhold til 2015. Barneverntjenesten inkluderer foruten driften av
kontoret tiltak i familie og tiltak med plassering i institusjoner/fosterhjem.
Tabellen nedenfor viser meget høye driftsutgifter per barn plassert av barnevernet i forhold til
sammenligningsgrunnlaget. Dette tallet er ikke riktig og nøkkeltallet vil bli rettet opp ved ny SSBpublisering juni 2017. Nøkkeltallet vil etter all sannsynlighet ligge på i overkant av 300.000 kr.
Når det gjelder andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder så har Nesodden en
høyere andel med sine 93 % enn både snittet i Akershus og kostragruppe 7 men litt lavere enn våre 3
nabokommuner i sør.
Prioritet - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet

Nesodden
Vestby
Ås
Frogn
Akershus
Kostragruppe 07

2013
69 938
78 977
75 186
90 169
0
0

Nesodden kommune. Årsrapport 2016

2014
78 955
77 326
104 975
106 309
0
0

2015
96 487
69 236
101 864
114 470
0
0

2016
99 741
59 570
101 361
114 212
106 105
0
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Tabell og diagram viser driftsutgiftene etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede
tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. Tallene viser at Nesodden kommune
bruker ca. 100.000 kr. per barn i barnevernet. Dette er litt lavere enn gjennomsnittet i Akershus,
Frogn og Ås. Vestby har meget lave utgifter per barn med ca. 60.000 kr.

Pleie og omsorg
Nesodden Nesodden Nesodden
2014
2015
2016

Vestby

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

Prioritet
Gjennomsnittlig antall
tildelte timer pr uke,
hjemmesykepleie
Gjennomsnittlig antall
tildelte timer pr uke,
praktisk bistand
Netto driftsutgifter, pleie
og omsorg pr. innbygger
67 år og over
Netto driftsutgifter, pleie
og omsorg pr. innbygger
80 år og over

3,1

2,9

3,2

2,9

2,3

2,3

4,2

5,2

7,0

9,7

11,4

8,3

9,5

12,9

11,3

9,4

94 183

93 452

97 865

85 992

109 231 89 279

107 110

101 178

348 785

359 592

393 375

473 655

370 923 389 677

392 773

386 477

225 832

235 625

236 039

168 015

218 871 233 674

245 933

213 637

961 472

976 811

1 102 000 1 015 519 1 220 515 989 650 1 102 612

1 094 675

48

45

49

54

59

51

56

68

311

283

293

287

270

323

289

347

21,5 %

20,1 %

20,2 %

22,6 %

19,2 % 15,7 %

17,7 %

16,8 %

0,16

0,45

0,45

0,67

0,14

0,55

0,47

0,44

0,44

0,41

0,46

0,07

0,51

0,39

0,51

0,49

Produktivitet
Korrigerte brutto
driftsutg pr. mottaker av
hjemmetjenester (i
kroner)
Korrigerte brutto
driftsutgifter, institusjon,
pr. kommunal plass

Dekningsgrad
Mottakere av
hjemmetjenester, pr.
1000 innb. 67-79 år
Mottakere av
hjemmetjenester, pr.
1000 innb. 80 år og over
Plasser i institusjon i
prosent av innbyggere 80
år over

Kvalitet
Fysioterapitimer pr. uke
pr. beboer i sykehjem
Legetimer pr. uke pr.
beboer i sykehjem

Nesodden kommune brukte i overkant av 240 millioner kr. netto på pleie- og omsorg i 2016. Dette er
en økning på vel 20 millioner kr. sammenlignet med 2015. Pleie- og omsorg inneholder
hjemmetjenester til alle slags brukere, pleie i institusjoner og drift av lokaler, samt støttetjenester for
eldre og funksjonshemmede.
Tabellen nedenfor viser at netto driftsutgifter til pleie- og omsorg per innbygger over 67 år ligger på i
underkant av 98.000 kr. Det er godt under gjennomsnittet fra kostragruppe 7, gjennomsnittet i
Akershus og Ås kommune. Vestby og Frogn viser seg å bruke litt mindre penger p.r innbygger.
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Når det gjelder innbyggerne over 80 år så er kostnaden 393 000 kr. som gir et mer jevnere bilde
sammenlignet med Akershus, kommunegruppe 7, Ås og Frogn. Vestby skiller seg litt ut her med
høyere kostnader til den gruppen.
Når det gjelder gjennomsnittlig antall timer pr uke som brukerne av hjemmetjenester får så
ligger Nesodden langt under gjennomsnittet i Akershus og kostragruppe 7 men høyere enn våre 3
nabokommuner i sør. Tildeling av antall timer som brukere av praktisk bistand får er likt med
Akershus og noe høyere enn kostragruppe 7. Både Ås og Frogn ligger noe lavere enn Nesodden mens
Frogn ligger høyere med antall timer tildelt.
Når en ser på andel innbyggere som mottar hjemmetjenester per 1000 innbyggere 67 - 79 år så ligger
Nesodden lavest blant hele sammenligningsgrunnlaget med 49 stk. Hvis en ser på innbyggerne over
80 år så ligger vi litt over Vestby og Ås, jevnt med Akershus men godt under kostragruppe 7 og Frogn.
Kostra har også noen kvalitetsindikatorer innenfor pleie og omsorg. To av disse indikatorene er
knyttet til fysioterapi og legetimer per uke per beboer i sykehjem. Nesodden kommune har en
dekning på fysioterapi og legetimer som er midt i laget i forhold til sammenligningsgrunnlaget.
Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)

Nesodden
Vestby
Ås
Frogn
Akershus
Kostragruppe 07

2013
212 571
163 711
221 216
242 042
221 147
206 269

2014
225 832
183 746
237 883
211 577
238 149
226 909

2015
235 625
176 579
213 901
215 965
234 496
224 015

2016
236 039
168 015
218 871
233 674
245 933
213 637

Graf og diagram ovenfor viser driftsutgiftene per hjemmetjenestebruker. Indikatoren viser dermed
enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. Tallene viser at brutto
driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester i Nesodden kommune koster 236 000 kr. Dette er
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høyere enn våre nærmeste 3 nabokommuner og kostragruppe 7 men noe lavere enn gjennomsnittet
i Akershus.
Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass

Nesodden
Vestby
Ås
Frogn
Akershus
Kostragruppe 07

2013
851 808
922 463
1 070 331
964 471
1 014 735
972 061

2014
961 472
967 707
1 113 429
952 645
1 044 100
1 035 630

2015
976 811
807 490
1 139 336
871 505
1 066 666
1 044 849

2016
1 102 000
1 015 519
1 220 515
989 650
1 102 612
1 094 675

Diagrammet ovenfor viser at enhetskostnaden eller produksjonskostnaden per institusjonsplass er på
1,1 millioner kr. som viser seg å være gjennomsnittet i kostragruppe 7 og i Akershus-kommunene. Ås
har noe dyrere plasser mens Frogn og Vestby ligger litt i underkant. Kostnadene inkluderer utgifter til
barneboliger og avlastningsboliger.
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Dekningsgrad - Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over

Nesodden
Vestby
Ås
Frogn
Akershus
Kostragruppe 07

2013
20,8 %
19,5 %
19,7 %
14,4 %
18,5 %
17,6 %

2014
21,5 %
19,2 %
19,6 %
15,3 %
18,5 %
17,1 %

2015
20,1 %
24,7 %
18,7 %
17,1 %
18,0 %
16,8 %

2016
20,2 %
22,6 %
19,2 %
15,7 %
17,7 %
16,8 %

Diagrammet ovenfor viser at Nesodden kommune har en høy dekningsgrad på over 20 % på
sykehjem knyttet til antall plasser i prosent av innbyggere over 80 år. Vestby og Ås ligger også høyt
på dette parameteret, mens Frogn, kostragruppe 7 og gjennomsnittet i Akershus ligger langt lavere.
Som Agenda Kaupang-rapporten avdekket for regnskapstall 2015 så er det et stort potensiale for
besparelse ved å øke den hjemmebaserte innsatsen ved å bygge bemannende omsorgboliger.

Kommunehelse
Nesodden Nesodden Nesodden Vestby
2014
2015
2016

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

Prioritet
Netto driftsutg til diagnose,
behandling og rehabilitering pr.
innbygger
Netto driftsutg til forebygging,
helsestasjons- og skolehelsetj.
pr. innb 0-20 år
Netto driftsutg til forebygging,
helsestasjons- og skolehelsetj.
pr. innb 0-5 år
Netto driftsutgifter pr.
innbygger i kroner,
kommunehelsetjenesten

1 102

1 177

1 746

1 255 1 672 1 969

1 558

1 490

2 100

2 031

2 198

1 529 3 091 2 361

2 154

2 205

8 236

7 824

8 390

5 350 11 094 10 626

8 005

8 148

1 826

1 801

2 415

1 726 2 587 2 769

2 357

2 251
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Nesodden Nesodden Nesodden Vestby
2014
2015
2016
Netto driftsutgifter til
forebyggende arbeid, helse pr.
innbygger

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

127

52

57

43

93

214

212

172

7,5

8,0

7,9

9,2

8,1

11,4

9,4

8,4

9,5

8,9

8,9

7,3

6,9

8,3

9,2

9,3

Dekningsgrad
Fysioterapiårsverk per 10 000
innbyggere,
kommunehelsetjenesten
Legeårsverk pr 10 000
innbyggere,
kommunehelsetjenesten

Helse innbefatter tjenester som forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, diagnose
(lege/fysioterapi), behandling, rehabilitering og annet forebyggende arbeid.
Når det gjelder utgifter til de enkelte tjenesteområdene innenfor helse ligger Nesodden midt i leia
sammenliknet med våre nabokommuner, gjennomsnitt i Akershus og i forhold til kommunegruppe 7
med unntak av Vestby. De bruker svært lite på helsetjenester.
Når en ser på antall fysioterapiårsverk og legeårsverk per 10.000 innbyggere så ligger Nesodden
lavest i forhold til sammenlikningsgrunnlaget mens vi ligger høyere på antall legeårsverk
sammenliknet med våre 3 nabokommuner. Hvis en sammenligner i forhold til våre egen
kommunegruppe og snittet i Akershus har vi en lavere dekning.

Sosiale tjenester
Nesodden Nesodden Nesodden Vestby
2014
2015
2016

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

Prioritet
Netto driftsutg. til råd, veiledning
og sos.forebyggend arb. pr. innb,
20-66 år
Netto driftsutg. til tilbud til pers.
med rusprobl. pr. innb. 20-66 år
Netto driftsutgifter til
sosialtjenesten pr. innbygger 2066 år
Netto driftsutgifter til økonomisk
sosialhjelp pr innbygger 20-66 år

1 008

923

1 047

1 016 1 084 1 114

1 159

1 133

523

309

450

16

373

246

2 698

2 752

3 118

2 670 2 722 2 411

3 067

2 845

1 167

1 519

1 622

1 413 1 259 1 281

1 536

1 466

45,2 %

47,9 %

51,1 % 36,5 % 39,9 44,9
%
%
4,0 % 4,4 % 4,3 % 3,4 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

4,3 %

0,0 %

0,0 %

3,3 %

3,3 %

3,2 %

0,0 %

0,0 %

4,0

4,0

3,9

3,8

5,1

4,2

0,0

0,0

4,4

4,7

5,0

5,3

5,2

5,9

0,0

0,0

32,0 %

33,0 %

36,0 % 38,0 % 38,0
%

42,0
%

0,0 %

0,0 %

241

379

Dekningsgrad
Andel mottakere med sosialhjelp
som hovedinntektskilde
Andelen sosialhjelpsmottakere
18-24 år, av innbyggerne 18-24
år
Andelen sosialhjelpsmottakere i
alderen 20-66 år, av innbyggerne
20-66 år

3,3 % 2,9 % 2,7 %

Kvalitet
Gjennomsnittlig stønadslengde
mottakere 18-24 år
Gjennomsnittlig stønadslengde
mottakere 25-66 år

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Andel sosialhjelpsmottakere med
stønad i 6 måneder eller mer
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Nesodden Nesodden Nesodden Vestby
2014
2015
2016

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

Andre nøkkeltall
Produksjonsindeks Sosialkontortjenester

0,00

100,74

101,93

0,00 84,76 90,47

0,00

0,00

Nesodden kommune brukte ca. 53 millioner kr. på sosialtjenesten i 2016 som er over 8 millioner kr.
mer enn i 2015. Utgiftene til disse tjenestene knytter seg til økonomisk sosialhjelp, råd, veiledning og
sosialt forebyggende arbeid, rus, arbeidsrettede tiltak, og kvalifiserings- og introduksjonsordningen. I
analysen har vi tatt bort utgifter til introduksjonsordningen på omlag 12 millioner kr. Disse utgiftene
er selvfinansiert av integreringstilskudd som også dekker andre utgifter innenfor flyktningtjenesten
på øvrige tjenesteområder i kommunen. Kommunen mottok i overkant av 25 millioner kr. i
integreringstilskudd i 2016.
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid per innbygger innenfor
befolkningsgruppen 20-66 år beløper seg til litt over 1000 kr. Dette er litt lavere enn
sammenligningsgrunnlaget med unntak av Vestby som ligger noen få kroner under Nesodden. Når
det gjelder nettoutgifter til rus og økonomisk sosialhjelp innenfor samme aldersgruppe så viser det
seg at kommunen bruker noe mer enn de øvrige.
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere av økonomisk sosialhjelp er en kvalitetsindikator.
Tallene for Nesodden viser en noe lavere stønadslengde for begge aldersgruppene 18-24 år og 25-66
år. Når det gjelder andel sosialhjelpsmottakere som har stønad 6 måneder eller mer så ligger
Nesodden lavere enn våre 3 nabokommuner.
Dekningsgrad - Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde
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Nesodden
Vestby
Ås
Frogn
Akershus
Kostragruppe 07

2013
39,8 %
34,6 %
37,3 %
32,3 %
0,0 %
0,0 %

2014
45,2 %
30,2 %
42,2 %
36,4 %
0,0 %
0,0 %

2015
47,9 %
30,6 %
36,7 %
27,3 %
0,0 %
0,0 %

2016
51,1 %
36,5 %
39,9 %
44,9 %
0,0 %
0,0 %

Antall sosialhjelpsmottakere i kommunen som har oppgitt sosialhjelp som viktigste kilde til
livsopphold er på over 50 % som er en høyere andel enn våre nabokommuner Ås, Frogn og Vestby.

Kommunale boliger
Nesodden
2014

Nesodden
2015

78

65

26 957

19 017

15

22

Nesodden Vestby
2016

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

Prioritet
Netto driftsutgifter til
boligformål pr innbygger i
kroner

37

163

-29

-4

-16

-78

36 881 97 244 55 246 82 034

75 245

48 129

14

16

Produktivitet
Brutto driftsutgifter per
kommunalt disponert bolig

Dekningsgrad
Kommunalt disponerte
boliger per 1000 innbyggere

15

7

15

13

Tjenesten omfatter kommunale disponerte boliger, bistand til etablering og opprettholdelse av egen
bolig og tilrettelegging for boligbygging. Nesodden har høye utgifter til dette formål, sammenlignet
med andre kommuner. Agenda Kaupang trakk frem dette området i analysen og begrunnet med at
de høye utgiftene gjelder funksjon 283 bistand til etablering av egen bolig, mest til flyktninger.
Nesodden gir mye mer bostøtte enn de andre kommunene. Det er mulig at en del av disse utgiftene
føres som sosialhjelp i andre kommuner. Kommunene har valget mellom å dekke husleie ved
sosialhjelp eller ved ulike former for bostøtte.
Brutto er driftsutgifter lavere i Nesodden enn i de kommunene vi sammenligner oss med. Dette
henger delvis sammen med at Nesodden har feiltolket kostra og feilført noen boliger på institusjon.
Dette rettes opp i 2017. Delvis har kommunen lave utgifter pr bolig, som kan tyde på rimelig drift,
eller oppbygging av vedlikeholdsetterslep. Antall boliger pr 1000 innbygger er på nivå med andre
kommuner.

Kultur og idrett
Nesodden Nesodden Nesodden Vestby
2014
2015
2016

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

Prioritet
Netto driftsutgifter for
kultursektoren per innbygger i
kroner
Netto driftsutgifter til
aktivitetstilbud barn og unge
per innbygger 6-18 år

1 966

1 957

2 035

1 788 1 868 1 885

1 965

1 497

1 252

1 442

1 107

1 097

1 121

900
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Nesodden Nesodden Nesodden Vestby
2014
2015
2016
Netto driftsutgifter til
folkebibliotek per innbygger
Netto driftsutgifter til
kommunale musikk- og
kulturskoler, per innbygger 615 år

276

270

288

2 894

2 529

2 824

21 745

232

96

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07
368

246

267

256

2 175 3 259 2 333

1 899

2 194

20 209

26 665 21 466 18 363 20 999

18 761

17 488

14,0 %

13,4 %

12,1 % 11,6 % 24,1 % 14,5 %

12,0 %

13,5 %

9,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

740

1 066

1 238

1 210

770 1 243

0

0

6,3 %

5,3 %

6,6 %

9,4 % 15,0 % 13,3 %

16,1 %

11,0 %

Produktivitet
Korrigerte brutto driftsutgifter
til kommunale musikk- og
kulturskoler, per bruker

Dekningsgrad
Andel elever (brukere) i
grunnskolealder i kommunens
musikk- og kulturskole, av
antall barn i alder

Kvalitet
Besøk i folkebibliotek per
innbygger
Årlig totalt besøk i kommunalt
drevne fritidssenter per 1000
innb. 6-20 år

0,0

Økonomi
Salgs- og leieinntekter kultur i
prosent av brutto dr.utg. innen
området

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Nesodden prioriterer kultursektoren og bibliotek høyt i forhold til dem vi sammenligner oss med.
Noe av årsaken til høye utgifter til kultur er at salgs- og leieinntektene er svært lave i forhold til andre
kommuner.
Ser man på besøkstallet i biblioteket, så er det høyt i forhold til andre kommuner og det medfører at
biblioteket har lave kostnader pr besøk. Kommunebarometeret trekker frem at: biblioteket framstår
som mye brukt målt mot hvor mye penger det har til rådighet. Utlånet fra biblioteket er omtrent
middels. I 2015 gikk utlånet litt ned, målt per innbygger.
Innenfor aktivitetstilbud til barn og unge har Nesodden utgifter omtrent på gjennomsnittet. Besøk i
kommunalt drevne fritidssentre er på nivå med Vestby og Frogn. Tall for Akershus og Kostragruppe 7
mangler.
Andel elever som i grunnskolealder som bruker kulturskolen har sunket de siste årene og er år 2016
lavere enn kostragruppe 7, Ås og Frogn. Driftsutgifter pr bruker er betydelig høyere enn andre
kommuner. Prisene kulturskole har vært lavere enn i andre kommuner, derfor er prisene satt opp en
del de siste årene. Dette vil medføre at kommunen får lavere netto belastning på kulturskole, dersom
antall brukere ikke reduseres ytterligere.
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Kirke
Nesodden Nesodden Nesodden Vestby Ås Frogn Akershus Kostragruppe
2014
2015
2016
07
Prioritet
Netto driftsutgifter til funksjon
392 tilskudd til tros- og
livssynssamfunn pr. innbygger i
kroner
Netto driftsutgifter til funksjon
390,393 pr. innbygger i kroner

1

28

29

49 73

40

61

51

338

330

356

512 399

366

438

498

Historisk sett har Nesodden brukt lite penger på kirken, noe tabellen nedenfor viser. Nesodden
kommune bruker 356 kr. per innbygger som er lavest blant sammenligningskommunene i Follo og
gjennomsnittet i Akershus og kostragruppe 7. Tabellen viser også at overføringer til tros- og
livssynssamfunn også er lavt sammenlignet med øvrige.

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø
Nesodden Nesodden Nesodden Vestby
2014
2015
2016

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

Prioritet
Netto driftsutgifter til bygge-,
delesaksbeh. og seksjonering
per innbygger
Netto driftsutgifter til fysisk
planlegging, kulturminner,
natur og nærmiljø per
innbygger
Netto driftsutgifter til
naturforvaltning og friluftsliv
per innbygger
Netto driftsutgifter til
plansaksbehandling per
innbygger
Netto driftsutgifter til
rekreasjon i tettsteder per
innbygger

-19

-94

140

34

-46

133

14

19

277

298

611

750

414

989

561

480

182

214

228

82

84

172

111

100

91

128

192

277

133

244

219

169

-20

5

4

195

150

247

130

109

33 600

37 000

38 000 22 100 26 818 32 500

0

0

Kvalitet
Saksbeh.gebyret for oppføring
av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a

Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger var 140 kr i 2016. Dette
henger sammen med et merforbruk innenfor området i 2016. De endringer som er gjort i
gebyrregulativet og prisjusteringer i 2017 er tiltak som antas i bedre balansen mellom inntekter og
utgifter.
Nøkkeltallet knyttet til fysisk planlegging inneholder i tillegg til bygg, plan og og oppmåling også
områdene kulturminner og natur/nærmiljø. Nøkkeltallet viser at kommunen bruker litt i overkant av
600 kr. som er på linje med Akershus men godt under våre naboer Frogn og Vestby. I forhold til
kostragruppe 7 og Ås bruker vi litt mer penger per innbygger.
Når det gjelder netto driftsutgifter per innbygger til naturforvaltning og friluftsliv bruker Nesodden
ca 4 millioner kr eller 228 kr per innbygger. Dette er over gjennomsnittet i forhold til vårt
sammenligningsgrunnlag og det er kun Frogn som nesten har tilsvarende resultat.
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Kommunen bruker netto ca 190 kr per innbygger på plansaksbehandling. Deler av dette området
omfattes av selvkost. Nesodden kommune ligger på gjennomsnittet i forhold til
sammenligningsgrunnlaget. Når det gjelder rekreasjon så bruker ikke Nesodden kommune penger på
dette området. Innenfor dette felt bruker våre nabokommuner midler til turveier i tettbygde strøk og
offentlige plasser/torg. Nesodden har lite av dette.
Tabellen viser at saksbehandlingsgebyret for en enebolig på 200 kvm er på 38 000 kr. I forhold til våre
3 nabokommuner Ås, Frogn og Vestby er det høyest i klassen.

Administrasjon, styring og fellesutgifter
Nesodden Nesodden Nesodden Vestby
2014
2015
2016

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

Prioritet
Netto driftsutgifter til
administrasjon og styring i
prosent av totale netto driftsutg

10,0 %

9,0 %

8,1 %

246

256

254

5 243

4 346

4 096

7,6 % 8,3 % 7,9 %

8,1 %

8,7 %

498

312

369

3 852 4 216 4 211

4 323

4 391

Produktivitet
Brutto driftsutgifter til funksjon
100 Politisk styring , i kr. pr. innb
**)

395

446

Økonomi
Netto driftsutgifter til
administrasjon og styring i kr. pr.
innb **)

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Nesodden kommune brukte i overkant av 73 millioner kr. på det som omtales som administrasjon i
kostra mot 78 millioner kr. i 2015. I disse kostnadene har vi trukket ut pensjon som oppfattes som
finansielle transaksjoner styrt av statens regelverk for pensjonsberegning. Administrasjon består av
foruten administrasjon også kontroll og revisjon, politisk styring, forvaltningsutgifter innenfor
eiendomsforvaltningen, administrasjonslokaler og andre diverse fellesutgifter.
Kostratallene knyttet til administrasjon og styring har tradisjonelt sett vært høye på Nesodden over
flere år. Som en konsekvens av dette ble det for noen år siden tatt en gjennomgang av dette
området. De siste årene har krav om innsparing og effektivisering ført til en reduksjon av
administrative årsverk. I tillegg har rådmannen tatt en gjennomgang på føring av
administrasjonskostnader i regnskapet. Dette har resultert i at flere årsverk i stab har blitt fordelt på
ulike tjenestefunksjoner som er i tråd med sentrale retningslinjer og føringer. Som en konsekvens av
dette har dette ført til lavere kostnader knyttet til administrasjon. Den prosentvise andelen knyttet til
administrasjon og styring i forhold til våre netto driftsutgifter har sunket fra 10 % til 8,1 % på 2 år.
Kommunen bruker ca. 4.100 kr. pr. innbygger på administrasjon som er under våre nabokommuner,
med unntak av Vestby. Nesodden ligger også godt under vår egen kostragruppe og gjennomsnittet i
Akershus.
Tabellen viser også at Nesodden bruker forholdsvis lite penger på politisk styring sammenlignet med
våre nabokommuner og øvrig sammenligningsgrunnlag.
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Vann, avløp og renovasjon
Nesodden Nesodden Nesodden Vestby
2014
2015
2016

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

Produktivitet
Avløp - Årsgebyr for
avløpstjenesten (gjelder
rapporteringsåret+1)
Renovasjon - Årsgebyr for
avfallstjenesten (gjelder
rapporteringsåret+1)
Vann - Årsgebyr for
vannforsyning (gjelder
rapporteringsåret+1)

3 306

3 414

3 556

3 884 3 520 2 964

4 438

4 386

1 854

1 854

1 947

2 791 2 016 1 932

2 436

2 433

2 838

2 946

3 034

3 710 2 146 1 266

2 910

2 954

1,2 %

1,3 %

0,2 %

2,4 % 1,0 % 0,1 %

0,0 %

0,0 %

23

24

24

29

0

0

0,7 %

0,9 %

0,4 %

1,5 % 1,2 % 0,4 %

1,2 %

0,0 %

27

28

26

34

0

Kvalitet
Avløp - Andel fornyet
spillvannsnett, gjennomsnitt for
siste tre år
Avløp - Estimert
gjennomsnittsalder for
spillvannsnett med kjent alder
Vann - Andel fornyet
ledningsnett, gjennomsnitt for
siste tre år
Vann - Beregnet
gjennomsnittsalder for
vannledningsnett med kjent
alder

30

37

23

31

31

Nesodden har høyer avgifter til vann og avløp enn Frogn og Ås, men ligger ellers lavere, eller på nivå
med dem vi sammenligner oss med. Det har blitt gjort omfattende fornying og utskiftning av
ledningsnettet de senere år, noe som medfører mer effektiv drift og en forventing om
konkurransedyktige priser på avgiftene i årene fremover. Det er for avløp og renovasjon bygget opp
fond pga. tidligere overskudd, som skal tilbakebetales til abonnentene i henhold til forskrift om
kommunale vann- og avløpsgebyrer. Derfor har det vært ingen/moderat vekst i prisene for disse
områdene de siste år.

Brann og ulykkesvern
Nesodden Nesodden Nesodden Vestby Ås Frogn Akershus Kostragruppe
2014
2015
2016
07
Prioritet
Netto driftsutgifter pr.
innbygger i kroner

435

560

570

372 628

688

602

562

462

484

458

365 420

464

407

465

Kvalitet
Årsgebyr for feiing og tilsyn ekskl. mva. (gjelder
rapporteringsåret +1)

Tabellen nedenfor viser at netto driftsutgifter til beredskap og brannforebygging (inkl. feiing) ligger
på 570 kr. per innbygger som er på samme nivå som i 2015. Vi ser at kommunen har litt lavere
kostnad i forhold til Ås og Frogn som er i samme brannvesen som Nesodden (Follo brannvesen).
Vestby derimot har en langt rimeligere tjeneste. Når det gjelder årsgebyr for feiing ligger dette gebyr
på samme nivå som sammenlikningsgrunnlaget med unntak av Vestby. De er ca. 90 kr. billigere.
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Eiendomsforvaltning
Nesodden Nesodden Nesodden Vestby
2014
2015
2016

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

Produktivitet
Herav energikostnader for
115
113
139
85 113 139
110
104
kommunal eiendomsforvaltning
per kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til
1 423
1 890
1 470
924 4 658 1 260
1 160
847
administrasjonslokaler per
kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til
1 442
1 455
1 493 1 339 1 230 1 633
1 357
1 304
førskolelokaler per kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til
1 125
1 352
1 401
879 1 209 976
1 032
829
institusjonslokaler per
kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til
1 014
1 130
1 357 1 212 1 238 1 149
1 145
1 004
kommunal eiendomsforvaltning
per kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til
458*)
778*)
1 658
851 1 778 1 063
1 257
1 000
kommunale idrettsbygg per
kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til
761
765
965
840 614 466
928
684
kommunale kulturbygg per
kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til
1 059
1 057
1 192 1 386 916 1 130
1 014
963
skolelokaler per kvadratmeter
Utgifter til
58
93
86
182
85
57
108
69
vedlikeholdsaktiviteter i
kommunal eiendomsforvaltning
per kvadratmeter
*) I 2014/2015 var Berger kunstgressbane med 7 000 kvm med i grunnlaget. Driftsutgifter pr kvm gikk følgelig sterk opp i
2016, da dette ble rettet (banen skulle ikke vært med). 2016 skal være riktig tall.

Energikostnadene i Nesodden er på nivå med Frogn, men er høyre enn i de andre kommunene vi
sammenligner oss med. Dette kan henge sammen med grendestruktur med mange mindre skoler og
barnehager eller høyere priser. Energikostnader og driftskostnader til utendørs idrettsanlegg kan
også være en faktor. Nesodden har en del energikostnader til oppvarming Berger kunstgressbane,
eks.
Brutto inneholder driftsutgifter alle kostnader til drift (lønn vaktmestre og renholdere, strøm,
kommunale avgifter, serviceavtaler og reparasjoner, mv. utenom vedlikehold og inntekter).
Nesodden har nokså høye kostnader til drift av de fleste formålsbygg. Dette ble også kjentgjort i
Agenda Kaupang-rapporten som ble lagt frem for kommunestyret før jul 2016, med det resultat at
det ble tillagt eiendomsforvaltningen et betydelig innsparingskrav i 2017. Virksomheten jobber med
effektivisering.
Vedlikeholdsnivået de siste to årene er høyere enn kostragruppe 7 og Frogn, men langt under
anbefalt nivå som er på ca 200 kr pr kvm. Avviket mellom faktisk og anbefalt nivå på vedlikehold
medfører et vedlikeholdsetterslep.
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Samferdsel
Nesodden Nesodden Nesodden Vestby
2014
2015
2016

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

Prioritet
Nto. dr.utg. i kr pr. innb.,
samferdsel i alt

374

357

112 032

139 095

382

859

864

718

798

741

145 333 119 265 133 827 195 901

171 001

99 922

Produktivitet
Bto. dr.utg. i kr pr. km
kommunal vei og gate inkl.
gang/sykkelvei

Netto driftsutgifter i kr per innbygger, samferdsel i alt ligger svært lavt i forhold til sammenliknbare
kommuner. Dette kan henge sammen med kortere total veistrekning, men også manglende
verdibevarende vedlikehold.
Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate er høyere enn Follo-kommunene og
kostragruppe 7, men lavere enn Akershus. Dette kan henge sammen med kortere total veistrekning,
altså manglende stordriftsfordeler. Dårlig veistandard er også dyrere å drifte.

Folkehelse
Nesodden Nesodden Nesodden Vestby
2014
2015
2016

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

Folkehelseprofil
Befolkning - Befolkningsvekst
Helse og sykdom - Forventet
levealder, kvinner
Helse og sykdom - Forventet
levealder, menn
Helse og sykdom - Psykiske
symptomer/lidelser,
primærh.tj, 15-29 år
Helse og sykdom - Type 2diabetes, legemiddelbrukere
30-74 år
Levekår - Barn av
eneforsørgere
Levekår - Lavinntekt
(husholdninger), 0-17 år
Levekår - Uføretrygdede, 18-44
år
Levevaner - Overvekt inkl.
fedme, 17 år (ved sesjon 1)
Skole - Frafall i videregående
skole
Skole - Laveste mestringsnivå i
lesing, 5. kl.
Skole - Laveste mestringsnivå i
regning, 5. kl.
Skole - Trives på skolen, 10.
klasse

1,7 %
83,4

0,4 %
83,5

1,4 %
83,7

79,3

79,5

79,8

141,0

150,9

160,4

28,7

28,3

27,6

16,1 %

15,9 %

7,2 %

8,6 %

1,6 %

1,6 %

0,0 %
0,0

0,0 %
0,0

79,3

0,0

0,0

155,1 121,8 155,7

0,0

0,0

30,8

0,0

0,0

15,3 % 15,2 % 12,6 15,6
%
%
9,4 % 8,2 % 9,8 % 8,8 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

15,3 %

0,0 %

0,0 %

23,0 %

22,0 %

0,0 %

0,0 %

16,2 %

16,7 %

0,0 %

0,0 %

23,3 %

21,8 %

0,0 %

0,0 %

86,2 %

85,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

2,6 % 2,6 % 0,3 %
83,7 84,2 83,4
79,1 79,8

39,8 29,8

0,0 % 0,0 % 0,0 %

14,8 % 17,0 % 18,1
%
20,0 % 26,0 % 20,0
%
19,1 % 23,3 % 15,6
%
23,6 % 22,1 % 20,7
%
84,6 % 82,2 % 84,9
%

17,7
%
22,0
%
17,1
%
22,6
%
87,0
%

Kostra inneholder også en god del indikatorer knyttet til folkehelse. Tabellen nedenfor er et
uttrekk fra noen av disse. Det finnes ikke gjennomsnittstall fra Akershus og egen kommunegruppe på
disse parameterne.
Nesodden har en moderat befolkningsvekst på 1,4 % i 2016. Det vises til egen graf nedenfor.
Forventet levealder for kvinner og menn er på samme nivå som Ås, Frogn og Vestby.
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Dataene nedenfor viser også at andelen knyttet til diabetes (type 2) er lavere på Nesodden i
aldersgruppen 30-74 år. Andelen per 1000 innbyggere er på 27,6 som er litt under Ås og Frogn men
godt under Vestby.
Vi har plukket ut 2 levekårsindikatorer. Barn av eneforsørgere og lavinntektshusholdninger. Det viser
seg at Nesodden har en relativ lik andel eneforsørgere sammenlignet med våre 3 nabokommuner
med 15,3 %.
Nesoddens 17-åringer er mindre overvektige enn Ås, Frogn og Vestby. Andelen 17-åringer målt ved
første sesjon viser at 14,8 % er overvektige, noe som er lavest blant sammenligningsgrunnlaget.
Indikatorene knyttet til mestringsnivå på 5. trinn knyttet til lesing og regning viser at Nesodden har
en høyere andel enn våre 3 nabokommuner på barn som er på laveste mestringsnivå i regning (23,6
%). Innenfor lesing så ligger vi midt i løypa med 19,1 % hvor Ås og Frogn har en lavere andel som
mestrer på laveste nivå mens Vestby ligger over oss på 23,3 %.
Når det gjelder trivsel på skolen i 10. trinn (ungdomsskolen) så oppnår Nesodden en score på ca. 85
%. Dette resultatet er høyere enn Vestby men lavere enn Frogn og Ås.

Befolkning - Befolkningsvekst

Nesodden
Vestby
Ås
Frogn
Akershus
Kostragruppe 07

2013
1,1 %
3,1 %
1,6 %
2,1 %
1,8 %
0,0 %

2014
1,7 %
2,2 %
2,3 %
1,3 %
1,7 %
0,0 %

2015
0,4 %
2,3 %
3,0 %
-0,1 %
1,6 %
0,0 %

2016
1,4 %
2,6 %
2,6 %
0,3 %
0,0 %
0,0 %

Grafen viser befolkningsveksten for Nesodden de siste 4 år sammenlignet med våre 3 naboer Ås,
Frogn og Vestby. Det foreligger ikke data for vår egen kostragruppe og tall for Akershus i 2016.
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Grafen viser at Nesodden har en moderat befolkningsvekst på 1,4 %. Sammenlignet med Ås og
Vestby er dette lavt men mer enn Frogn som nesten ikke har vekst.

Gebyrsatser og brukerbetaling

Nesodden Nesodden Nesodden Vestby
2014
2015
2016

Ås Frogn Akershus Kostragruppe
07

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Foreldrebetaling SFO: ukentlig
oppholdstid 10 timer, i kr/mnd
Foreldrebetaling SFO: ukentlig
oppholdstid 20 timer, i kr/mnd

1 303

1 320

1 360

1 089 1 951 1 912

0

0

2 446

2 270

2 278

2 158 2 900 2 872

0

0

Satsene for egenbetaling i SFO i Nesodden er lave. Satsen er 2 278 kr. for hel plass og 1360 kr. for
halv plass per mnd. Satsene er vesentlig lavere enn Ås og Frogn men litt høyere enn Vestby.
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OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK
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.
Ut over dette foreligger en løpende restanseliste for saker som rådmannen har fått pålegg i å
framlegge for politisk behandling.
Det er likeledes vedtatt at denne lista følger med tertialrapporter og årsrapport.
Ajourført liste pr 31.12.16 er som følger:

Rådmannens redegjørelse for status i løpende vedtak i diverse saker
1. Utvikling av innfartsparkering, KST 16.12.2010
Oppfølging:
Egen sak i kommunestyret 20.04.2016. Innarbeides i rulleringen av kommuneplanen. Tas som egen
kommunedelplan – for parkering). Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.

2. Merking av kulturminner, KST 15.12.2011
Nesodden har en betydelig kunstnerisk kulturarv, men denne er verken skikkelig identifisert eller
merket.
Oppfølging:
Innarbeides i rulleringen av kommuneplanen. Tas som egen kommunedelplan – for kulturminner).
Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.

3. Reglement for utleie
Oppfølging:
Alle bygninger skal gjennomgås - tiltak i kulturplanen 2017. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved
neste rullering.

4. Reåpning av Myklerud helsestasjon
Kommunestyrevedtak i vedtak om «plan for forebyggende barnevern i Nesodden kommune 2016 –
2020»; Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret før sommeren med plan for en reåpning av
Myklerud helsestasjon. Dette inkluderer tilbud om legetjeneste og vaksinering.
Oppfølging: Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering, da tiltaket er i drift.
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5. Årlig rapportering på arbeid knuttet til antikorrupsjon og åpenhet
a. Status for Nesodden kommunes arbeid knyttet til antikorrupsjon og åpenhet skal være et fast
punkt i kontrollutvalgets rapport.
b. Rådmannen bes å oppsummere i hvilken grad kommunestyrets vedtak er fulgt opp og kvittert ut.
Oppfølging:
Rådmannen følger dette opp i årsrapport 2016, se for øvrig punkt 15 nedenfor. Tiltaket tas ut av
denne rapportering ved neste rullering.

6. Kommunestyret ber rådmannen foreta en fornyet vurdering av plassering av
forsterket bolig
Oppfølging:
Rådmannen legger fram sak så snart det er kapasitet, sannsynligvis høsten 2017.

7. Det legges frem en sak innen påske om Nesoddparkens situasjon
Oppfølging:
Denne saken ble behandlet av kommunestyret i budsjettvedtaket for 2016 med handling og budsjett.
Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.

8. Helhetlig plan for helse og omsorg
Samordnes med plan(er) for barn og unges helsetjenester.
Oppfølging:
Legges fram for kommunestyret i løpet av 2018.

9. Utvikling av KOB planen
Oppfølging:
I gang. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.

10. Plan for helhetlig SFO
Oppfølging:
Oppstart 2018.
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11. Redegjørelse for innkjøpsrutiner
Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med redegjørelse for innkjøpsrutiner knyttet til
oppfølging av tidligere vedtak angående fairtrade, etisk handel, ulike miljøkriterier og handel fra
okkuperte områder m.m.
Oppfølging:
Rådmannen har avlagt obligatorisk rapport til «Initiativ for Etisk handel». Rådmannen legger opp til
at det redegjøres i årsrapportene framover. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.

12. Kriterier for tildeling av hjemmetjenester
For å få godt grunnlag for beslutninger ber kommunestyret om utkast til kriterier for tildeling av
hjemmetjenester, omsorgsboliger og sykehjemsplass.
Oppfølging:
Sak legges frem høsten 2017.

13. Brukerutvalg
Saken sendes tilbake. Rådmannen kommer tilbake med alternative organiseringsmåter - herunder
vurdering av hva området brukerutvalg skal omfatte - skille mellom brukerutvalg og
samarbeidsutvalg.
Oppfølging:
Kommer høsten 2017.

14. Støtteordninger for miljøsaker
Rådmannen bes aktivt å følge med på støtteordninger for miljøsaker og legge frem relevante saker
for utvalgene.
Oppfølging:
Forutsettes at dette gjøres fortløpende. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.
15. Saker som har vært til behandling i kontrollutvalget
Rådmannen bes årlig rapportere om:
a. Status for Nesodden kommunes arbeid knyttet til antikorrupsjon og åpenhet skal være et fast
punkt i kontrollutvalgets rapport.
b. Rådmannen bes oppsummere i hvilken grad kommunestyrets vedtak er fulgt opp og kvittert ut.

Oppfølging:
Når det gjelder antikorrupsjonsarbeidet har kommunen medlemskap i «Transparency international»;
her kurses det og gis råd om eventuelle nye områder som rådmannen bør være spesielt opptatt av.
Dette kommer i tillegg til det «åpne øye», som rådmannen forutsetningsvis søker å gi organisasjonen
på området.
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Likeledes har rådmannen brukt tid på å følge «Initiativ for etisk handel», som også har øye for
korrupsjon innenfor innkjøpsområdet.
For øvrig ligger det restanse på en sak som har vært behandlet i kommunestyret og det gjelder
«Kommunens barnehagearbeid», hvor rådmannen arbeider med en redegjørelse for saken.

Verbalforslag vedtatt i budsjett for 2014
1. Handicaptoalett ved Skoklefald kirke
Rådmannen bes i samarbeid med Kirkelig Fellesråd utarbeide en plan for bygging av et
handicaptoalett ved Skoklefald kirke med kostnadsoverslag
Oppfølging:
Planen og kostnadsoverslaget vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen for perioden 20182021.

Verbalforslag vedtatt i budsjett for 2015
1. Skolehager
Mange barn, ungdommer og voksne vet ikke en gang hvordan poteter dyrkes, og mangler en
grunnleggende forståelse av økologiske sammenhenger. Samtidig får et samfunn som blir stadig mer
sårbart siden stadig færre er i stand til å dyrke basismat om det skulle oppstå matmangel. Forslag til
vedtak: Nesodden kommune bør så langt mulig oppmuntre til og legge til rette for at alle grunnskoler
får tilgang til skolehager, så dette kan flettes inn i undervisningen der det er passende.
Oppfølging:
Saken forutsetter midler - dette ble ikke prioritert i budsjett 2017 eller i økonomiplanen for 20182020.

2. Garasjer/carporter kommunesenter syd
I budsjettet settes det av kr. 50.000 til planlegging av garasjer/carporter for bilparken/maskinparken
til Nesodden kommune ved kommunesenter syd. Evt. kan planleggingsmidlene tas fra posten
oppgradering kommunale formålsbygg. Carporter/garasjer vil gjøre det enklere for de ansatte særlig
på vinterstid og bil/maskinparken blir bedre ivaretatt. Forslaget oversendes rådmannen.
Oppfølging:
Kr 0,6 mill ble avsatt fra 5 mill ramme i 2016. Planlegging av prosjekt pågår. Tiltaket tas ut av denne
rapportering ved neste rullering.
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3. Veilys
Målt veilys prosjekteres og bygges av kommunen etter energisparende og økonomiske
lønnsomhetsberegninger uavhengig av eier. Avtale gjøres med veilag på private veier. Kommunen
organiserer også pærebytte.
Oppfølging:
Midler innarbeidet i budsjett. Veilys er oppgradert til LED i Blåbærstien i 2016. Nye prosjekter
planlegges. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.

4. Ridestier
Rådmannen bes redegjøre for fremdriften i arbeidet med å etablere ridestier i Nesoddmarka.
Oppfølging:
Ligger i plan for fysisk aktivitet og følges via denne. Ikke igangsatt prosjekt. Tiltaket tas ut av denne
rapportering ved neste rullering.

5. Bærekraft-rapport med klimaregnskap som del av årlig handlingsprogram
a) Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en årlig rapport som del av Nesodden kommunes
handlingsprogram for det påfølgende året, som del av budsjettbehandlingen. Den skal omfatte et
klimaregnskap, samt status, utfordringer og muligheter når det gjelder Nesodden kommunes arbeid
med klima, miljø, biologisk mangfold og relaterte områder.
b) Årsrapporten skal bygge på Nesoddens plan for klima og biologisk mangfold og skal inneholde et
klimaregnskap.
c) Utgangspunktet er at Nesodden skal ta sin del av de nasjonale klimakuttene som må til for at FNs
og de nasjonale mål for å begrense klimaendringene oppnås, og at Nesoddens klimautslipp totalt sett
skal minske.
d) I den grad kommunen pr i dag ikke har tilstrekkelig oversikt for å kunne lage gode nok
klimaregnskap for ulike tiltak skal det være en målsetting å skape bedre oversikt.
e) Når rapporten og klimaregnskapet har blitt utviklet godt nok, er målet at dette så langt det er
mulig skal regnes som forpliktende rammer for nye prosjekter.
Oppfølging:
Arbeidet er i gang i forbindelse med rullering av klima, miljø, biologisk mangfold-planen. Tiltaket tas
ut av denne rapportering ved neste rullering.

6. Økologisk mat Nesodden
Kommunen støtter opp om den nasjonale målsettingen om at 15 % av matproduksjonen og
matforbruket skal være økologisk innen 2020.
Nesodden kommune vil gå lengre enn dette, og ha en målsetting om at 15 % nås i løpet av 2015, og
økes til 20 % innen utgangen av 2016.
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Oppfølging:
Rutine for oppfølging og rapportering er under utarbeidelse. Tiltaket tas ut av denne rapportering
ved neste rullering.

7. Interpellasjon om boikott av Israel
Nesodden kommune vil følge retningslinjene for etisk handel og FNs vedtak ved å


Ikke kjøpe varer fra okkuperte områder i Israel/Gaza så lenge okkupasjonen fortsetter. Vi
anbefaler også andre aktører på Nesodden det samme.



Fairtrade komiteen bes arbeide for at israelske varer som produseres på okkuperte områder
på Vestbredden ikke tilbys på Nesodden.



Protestere mot all våpenhandel med Israel, så lenge okkupasjonen fortsetter.



Nesodden kommune må slutte seg til kravet om at det palestinske folk skal behandles i
samsvar med FNs menneskerettighetserklæring, FNs barnekonvensjon, FNs mange
resolusjoner, Folkeretten og Geneve-konvensjonene.

Oppfølging:
Foreslås tatt ut, da rådmannen vanskelig ser at det er kapasitet til å utrede et så omfattende
spørsmål.

8. Kommunestyrets arbeidsgiverpolitikk
Oppfølging:
Sak til kommunestyret innen oktober 2017.

9. Sentralt produksjonskjøkken
Kommunestyret ber rådmannen utrede bygging av nytt kommunalt sentralt produksjonskjøkken med
ferdigstilt bygg senest 2020. Saken legges fram for kommunestyret med alternative lokaliseringer.
Oppfølging:
Sak behandlet i kommunestyret i 2016. Kjøkken er vedtatt tillagt Nesoddtunet med oppstart bygging
i 2019. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.

Verbalforslag vedtatt i budsjett for 2016
1. El-sykkel-ordning for kommunalt ansatte
Det etableres en el-sykkel-ordning for kommunalt ansatte, etter modell fra pc-ordningen som ble
praktisert for en del år siden. De ansatte får anledning til å kjøpe el-sykkel på gunstige vilkår, som
trekkes av lønnen og nedbetales over tre år. Kommunen setter av en pott penger som kan brukes til
dette. Hvor mye som blir brukt avhenger av interessen fra de ansatte. Kjøpsprisen betales av den
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enkelte, slik at det for kommunen går i null, bortsett fra administrasjon av ordningen. Hvis flere
velger å kjøpe og bruke el-sykkel kan det være et viktig folkehelsetiltak og et rimelig trivselstiltak. Det
er også et lite bidrag både til større lokal trafikksikkerhet og til å nå Nesoddens klima- og miljømål, i
den grad det bidrar til å inspirere flere til å oftere bruke el-sykkel i stedet for bil både til arbeid og i
fritiden.
Oppfølging:
Planlagt 2016. Oppstart 2017. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.

2. LED-lys
Nesodden kommune har allerede begynt å innfase LED-lys langs en del veier, og sparer på den måten
en del strøm og på lengre sikt også penger. Vi setter i 2016 av penger til en gjennomgang av
erfaringene og løsningene som finnesmed LED-belysning, slik at det på et bedre faglig grunnlag kan
satses enda mer på dette i årene fremover. Som en del av dette skal det vurderes former for såkalt
intelligent veibelysning, som altså skrues ned når det ikke er trafikk.
Oppfølging:
Midler innarbeidet i budsjett. Tiltak planlegges. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste
rullering.

3. Etiske innkjøp
Nesodden kommune vil ligge i forkant når det gjelder etiske, offentlige innkjøp og vil stille tydeligere
krav om dette fra våre leverandører av varer og tjenester. Vi er allerede en Fairtrade-kommune, men
vil nå gå et skritt videre og går dermed inn for at Nesodden kommune skal melde seg inn i Initiativ
Etisk Handel for å få støtte til denne prosessen.
Oppfølging:
Innmeldt i Initiativ for etisk handel i november 2016. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste
rullering.

4. Videreutvikling av kyststien
Oppfølging:
Arbeid er i gang. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.

5. Trafikksikkerhetsplan og gang- og sykkelveier
Nesodden kommune skal ligge i forkant når det gjelder planlegging av gang- og sykkelveier og andre
trafikksikkerhetstiltak, og vil sette av en million årlig for planlegging i henhold til
trafikksikkerhetsplanen. For å fremskynde nødvendige tiltak vil vi ved budsjettrevisjonen våren 2016
vurdere å forskuttere midler fra Akershus fylkeskommune.
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Oppfølging:
Ikke gjennomført av kommunestyret. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.

6. Miljøbygg og planlegging
Nesodden kommune vil være en foregangskommune innen miljø- og klimavennlig bygg og
planlegging, og vil sørge for at egne nybygg oppfyller dette målet. Så langt mulig skal dette også
prege alle nye område- og reguleringsplaner. Det vil ansettes en egen miljøplanlegger som skal ha
som hovedoppgave å utvikle områdeplaner og byggeprosjekter på Fagerstrand i tråd med dette, men
som også kan koordinere eller bidra til andre større prosjekter med miljøvennlig bygg.
Oppfølging:
Ferdig. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.

7. Vern av Nesoddmarka
Det skal igangsettes en prosess med sikte på at Nesoddmarka skal bli vernet etter markaloven, i
tillegg til de ordinære vernemulighetene som Nesodden kommune råder over gjennom vedtak av ny
arealplan. Som en del av Nesoddmarka skal det vurderes egne områder som naturreservat eller
tilsvarende, og det er et mål at utredninger, høringer og vedtak skal være avklart slik at søknad til
statlig myndighet er sendt i god tid før denne kommunestyreperioden er over. Vi skal invitere Frogn
til dialog om mulighetene for at også Frognmarka kan få tilsvarende vern.
Oppfølging:
Del av kommunedelplanrulleringen. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.

8. Klimamål
Et mål for Nesodden kommune er å redusere Nesodden kommunes klimautslipp med 40 % innen
2020, sammenlignet med 2006. Kommunestyret forventer at den kommende klimaplanen gjenspeiler
og konkretiserer dette, sammen med forslag til en handlingsplan med tiltak for å få til en slik
reduksjon. Den årlige bærekraftrapporten med klimaregnskap, som skal komme i tilknytning til
rådmannens årlige fremlegging av forslag til budsjett og handlingsplan, skal så inneholde justerte
forslag til tiltak. Det forventes at Kultur- og miljøutvalget, formannskapet, kommunestyret eller andre
passende organer får presentert relevante saker underveis slik at målet og fremdriftsplanen holdes.
Oppfølging:
Ferdig. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.

Vedtak budsjett 2017 (Oversendes behandling utvalgene)
1. Samarbeid med frivilligheten
Kommunen inngår samarbeidsavtale med frivillige organisasjoner om oppgaver som kan løses i
samarbeid mellom dugnadsinnsats/egeninnsats og kommunale tilskudd.
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Oppfølging:
Dialog pågår. Kommer egen sak i 2017. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.
2. Musikkterapeut ved Nesoddtunet
Kommunestyret ber rådmannen vurdere hvordan musikkterapeuten ved Nesoddtunet kan trekke inn
kulturskolen samt frivillige kulturkrefter i arbeidet med å gi et best mulig tilbud til brukerne.
Oppfølging: Det arbeides med saken. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.

3. Dialog med Saga Skatepark
Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med styret for Saga Skatepark for å se hvordan det kan
skapes mer aktivitet innenfor planlagte og forutsigbare åpningstider. Et mulig eksempel kan være
etablering av en klatrevegg. Dette er noe det bør kunne søkes tippemidler til.
Oppfølging:
Rådmannen vil vurdere saken ifm. budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021.

4. Mikrofilm i byggesak
Kommunestyret forutsetter at reduksjonen av midler til investering i IT-utstyr ikke skal berøre
prosjektet med digitalisering av mikrofilm i byggesak.
Oppfølging:
Det arbeides med saken og det legges fram sak for utvalgene.

5. El-biler i kommunal bilpark
Kommunestyret ber rådmannen påse at den kommunale bilparken fortløpende skiftes ut med elbiler der det er hensiktsmessig. Så langt det er økonomisk mulig og fornuftig skal bilparken heller
være eiet enn leaset.
Oppfølging:
Det arbeides med saken og det legges fram sak for utvalgene.

6. Klima og miljørådgiver
Kommunestyret ber rådmannen ta hensyn til følgende når det gjelder kompetanse, ansvarsområde
og arbeidsoppgaver for en ny klima- og miljørådgiver:
a. Kommunestyret har vedtatt ambisiøse klimamål. For å oppnå disse målene trengs en
dedikert ressurs som jobber med aktuelle tiltak for å understøtte målene samt utarbeide
forslag for å sette disse ut i livet.
b. En klima- og miljørådgiver må ha kompetanse til å beregne effekten av ulike satsninger. Dette
er en forutsetning for å følge opp fremdriften i arbeidet.
c. En klima- og miljørådgiver har bl.a. som oppgave å utarbeide, utvikle og følge opp plan for
klima og biologisk mangfold (KOB) og den årlige bærekraftrapporten med klimaregnskap,
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inkludert arbeid med revisjon av mål og handlingsprogram og andre tiltak som bidrar til
realisering av KOB-planen.
Oppfølging:
Er ansatt tiltrer primo august 2017. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.

7. Mulighetsstudie for Nesoddmarka
Kommunestyret ber rådmannen om å fremme sak om gjennomføring av en mulighetsstudie for
Nesoddmarka. Rammen for en slik studie gis av kommunestyret. Studien skal bl.a. tydeliggjøre hva
det vil innebære at marka blir omfattet av markaloven og dermed vernet i henhold til denne. Saken
fremmes snarest slik at kommunestyret kan nyttiggjøre seg studien i arbeidet med kommuneplaner,
og slik at den er til hjelp for å definere eventuelle vernegrenser.
Oppfølging:
Ferdig. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.

8. LED-lys
Kommunestyret ber rådmannen påse at energikrevende løsninger i gatebelysning og annen offentlig
belysning fases ut til fordel for led-lys og intelligent belysning.
Oppfølging:
Midler innarbeidet i budsjett. Tiltak planlegges. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste
rullering.

9. Sykkelgodtgjørelse for ansatte
Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med forslag til en ordning som
innebærer at ansatte kan få sykkelgodtgjørelse i stedet for bilgodtgjørelse.
Oppfølging:
Sak lagt frem i formannskapet april 2017. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.

10. Energiforbruk offentlige bygg
Kommunestyret ber rådmannen påse at saker om nye kommunale bygg fremmes med en
forutsetning om at forbruk av energi bør være i henhold til strengeste krav til offentlige bygg.
Oppfølging:
Det arbeides med saken og det legges fram sak for utvalgene.

11. Energigjenvinning i vannrenseanlegg og pumpestasjoner
Kommunestyret ber rådmannen foreta en vurdering av energigjenvinning i vannrenseanlegg og
pumpestasjoner.
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Oppfølging:
Det arbeides med saken og det legges fram sak for utvalgene.

12. Reduksjon energiforbruket i kommunale bygg og anlegg
Frogn kommune har inngått en avtale med en ekstern tjenesteleverandør om et prosjekt som skal
redusere energiforbruket i kommunale bygg med 43,9 %. Kommunestyret ber rådmannen om å
undersøke mulighetene for en tilsvarende avtale for Nesodden kommune, og kommer tilbake til
kommunestyret med sak om dette innen sommeren 2017 slik at saken kan vurderes før
behandlingen av budsjettet for 2018.
Oppfølging:
Sak kommer til behandling sommeren 2017.

13. Miljøsertifisering av leverandører
Kommunestyret ber rådmannen påse at Nesodden kommune bidrar til mer miljøvennlig forbruk ved
å stille krav til miljøsertifisering av leverandører av varer og tjenester.
Oppfølging:
Felles innkjøpskontor forbereder ny innkjøpsstrategi med rutiner som vil inneholde regler i denne
sammenheng.

14. Parkeringsavgift på kommunale parkeringsplasser
Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem sak om generell innføring av parkeringsavgift på
kommunale parkeringsplasser.
Oppfølging:
Ferdig. Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering.

15. Alternative lokaliseringer av tilbudet som i dag gis på Nesoddtangen gård
Kommunestyret ber rådmannen om å vurdere alternative lokaliseringer av tilbudet som i dag gis på
Nesoddtangen gård og legge frem sak om dette. Ansatte og brukere skal tas med på råd i dette
arbeidet.
Oppfølging:
Det arbeides med saken og det legges fram sak for utvalgene.

Plattform for det politiske arbeidet 2015-19
1. Klimaregnskap og årlige bærekraftrapporter som prioriteres og som danner grunnlag for utforming
og justeringer av politikk.
2. Redusere Nesoddens klimautslipp med 40% innen 2020. Kommunen må gå foran.
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3. Forsterket vern av Nesoddmarka. Etter modell av Oslo, med egne verneområder.
4. Vern av grøntstruktur i prioriterte utbyggingsområder.
5. Utviklingen av Fagerstrand, og eventuelt Tangen brygge, bør være et foregangsprosjekt innenfor
miljøvennlig bygging, områdeutvikling og energibruk i bygg.
6. El-ferge
7. Høyest mulige prioritet på regulering av gang og sykkelveier. Vi skal ligge i forkant og presse på
fylkeskommunen. Forskuttering av prosjekter fra kommunens side bør vurderes.
8. Mobbefri skole
9. Sikre fortsatt gode velferdstjenester i Nesodden Kommune. – Herunder skole og eldreomsorg.
10. Støtte opp under frivillighet og medansvar på Nesodden.
11. Folkehelse og forebygging er en del av et godt lokalsamfunn.
12. Bygge på og utvikle Nesoddens posisjon som Norges fremste kunstnerkommune, gjennom blant
annet å legge til rette for utviklingen av kulturbaserte næringer.
13. Nesodden skal ta sin del av ansvaret for flyktningsituasjonen.
14. Etiske og klimavennlige innkjøp i kommunen.
15. Partene vil ha et årvåkent øye på den økonomiske utvikling og bestrebe seg på å ha en buffer i de
årlige budsjettene.
Oppfølging:
Tiltaket tas ut av denne rapportering ved neste rullering, så listen må betraktes som et politisk
manifest.
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Nesodden, 26.april 2017

Geir Grimstad
Rådmann
Arve Ruud
Stabssjef Økonomi og styring

Saksbehandlere
Steinar Dahlen
Siri Hatland
Kristin Solheim
Frode Hardersen
Linn Christin Reppe
Mariann Hjelle
Ragnhild T. Danielsen
Marianne Rand-Henriksen
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