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1. ORDFØRERENS KOMMENTAR  

 

Ordførers beretning: 2014 i tilbakeblikk 

Nesodden kommunes visjon handler om at vi er best i fellesskap: 
«Sammen skaper vi det gode livet». Som folkevalgte arbeider vi mot 
dette målet hele året.   

Likeverd og tilgjengelighet for alle er grunnleggende verdier for oss. I 
januar var Nesodden bibliotek blant tre nominerte til «Årets bibliotek». 
Felleskapsarenaen vår rager nasjonalt, og er et godt sted å være. 
Utlåns- og besøkstall imponerer. Jeg er viss på at biblioteksatsingen vil 
få langvarige gode ringvirkninger for lokalsamfunnet.   

Vi vil at frivilligheten skal være sterk. Da Nesoddens organisasjoner, lag 
og ildsjeler var invitert til oppstartsmøte for frivillighetsstrategien vi 
skal lage, var interessen enorm. Rundt 140 møtende ga gode innspill.  

Nesodden verdsetter mangfold. Derfor flagget vi, som en av fire 
Akershuskommuner, med helt nytt samisk flagg på Samenes 
nasjonaldag 6. februar.   

2014 stod i Grunnlovsjubileets tegn. I februar hadde vi en høytidelig markering av 200-årsjubileet for det første 
politiske valget på Nesodden. En ny plakett minner om at Nesodden kirke er blant de 179 opprinnelige 
valgkirkene.  

Vi har som mål at kommunale tjenester skal gi innbyggerne stadig bedre tilbud. April viste at Nesodden har tatt 
et sprang oppover på Kommunebarometeret, som måler tjenestekvalitet. Dette har rådmannen og de ansatte 
æren for, og det inspirerer til fortsatt utviklingsarbeid.  

Tennishallen ble offisielt åpnet. Etter at den stod ferdig, har aktiviteten økt. Som andre idrettsanlegg fremmer 
hallen folkehelse og sosial aktivitet.  

Kommunen markerte også Fairtradedag for første gang i april, et tiltak som støtter opp under vårt arbeid for 
likeverd og økologisk balanse.   

I mai tok kommunestyret en omdiskutert, men viktig avgjørelse, da flertallet gikk inn for å etablere Follo 
lokalmedisinsk senter og legevakt sammen Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås. Samhandlingsreformen 
pålegger kommunene å gi innbyggere med kjente, kroniske sykdommer et døgntilbud med sengeplasser, utstyr 
og medisinsk fagpersonell (såkalt Kommunalt Akutt Døgnopphold – KAD). Dette er et alternativ til 
sykehusinnleggelse, og kommunene i Follo lager tilbudet i fellesskap.    

Samme måned var det demokratiseminar i Tangenten, med professor Frank Aarebrot og representanter fra vår 
vennskapskommune Santa Tecla. Bakgrunnen var et felles demokratiprosjekt som støttes av Vennskap Nord-
Sør.  

22. juli ble markert med kransenedleggelse på minnesmerket i Vanntårnåsen. I august markerte kommunen 
terroren, som var rettet mot kjernen i folkestyret, innenfor rammen av Grunnlovsjubileet. I det åpne seminaret 
«Verdivalg for framtida» drøftet fagfolk, geistlige, unge og eldre Grunnloven og demokratiet.  
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Tv-aksjonen 19. oktober var til inntekt for Kirkens Nødhjelp, for vannforsyning i land der dette er et problem. 
Nesodden slo alle tidligere innsamlingsrekorder og havnet på femte plass i fylket etter innbyggertall.  

I november var store deler av kulturlivet på Nesodden samlet, da vi startet prosessen med å etablere et kulturråd 
på Nesodden. Kulturrådet skal bidra i utformingen av den lokale kulturpolitikken. Når kunstnere og 
kulturarbeidere tar del i dette arbeidet, håper vi å bli en enda bedre kulturkommune.  

Budsjettet er det viktigste uttrykket for de politiske prioriteringene. 11. desember vedtok kommunestyret 
budsjett for 2015. En bred koalisjon av partier vedtok et solid og ansvarlig budsjett.  

Da Nesodden Frivilligsentral inviterte til «Julaften for alle», var rekordmange deltakere samlet. I Nesodden bryr vi 
oss om hverandre, og ingen skal måtte være alene på julaften hvis de ikke vil det selv.  

Vi ønsker mer satsing på fjorden som transportvei, og Fagerstrand skal vokse. I desember ble det klart at 
Transnova støtter pilotprosjektet med hurtigbåt mellom Sætre, Fagerstrand og Oslo. Prosjektet utformes i 
samarbeid med Marintech, som har som mål å utvikle løsninger som reduserer miljøskadelige utslipp til luft og 
sjø.  

Det er et privilegium å være leder i en så spennende kommune som Nesodden, rik på natur og menneskelige 
ressurser. Vi skal bruke mulighetene vi har for å fortsette å være et nyskapende felleskap, der det er godt å bo og 
leve.  
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2. SMAKEBITER FRA ÅRET 2014  

GRUNNLOVSJUBILEET 

 
Foto: Mette Marit Bratlie 

200-årsjubiléet ble markert med store og små arrangementer gjennom hele 2014. Nesoddens valgkirke fikk et 
eget skilt ved en historisk gudstjeneste 23. februar. Nesodden kirke er en av 179 gjenstående av i alt 300 
valgkirker fra 1814 

Skoler og barnehager hadde spesielt fokus på livsvilkår, demokrati og utvikling siden 2014. Dette ble gjort 
gjennom undervisning, sang, musikk, oppgaver, turer, filmer, utstillinger og prosjekter. Noen laget sin egen 
grunnlov! 

18. mai arrangerte vennskapskomiteen for Santa Tecla et demokratiseminar, med besøk fra vår 
vennskapskommune, Santa Tecla. 22. august arrangerte grunnlovskomitéen et nytt demokratiseminar med 
temaet «Verdivalg for fremtiden», en markering av 3-årsdagen for 22. juli-terroren. 

Ordfører Nina Sandberg mottar grunnloven 
 til Kongleveien barnehage. Foto: Ellen Knutsen  

 

Fotomontasjefra 17.maifeiring på skolene. MMB 
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FRIVILLIGHETEN SAMLET 

Ca 130 mennesker møtte opp da Nesodden kommune 
arrangerte samarbeidsmøte i Tangenten 22. januar. 
Ordfører Nina Sandberg, Kirsten Koth og ordfører Hilde 
Thorkildsen (Nittedal) innledet og inspirerte til 
samarbeid mellom de frivillige og kommunen. Deretter 
ble deltakerne samlet i grupper for å gi innspill om 
informasjon, dialog og samarbeid. Det kom inn mange 
og varierte innspill. Møtet viste at frivillig sektor er 
svært mangfoldig og representerer store ressurser på 
Nesodden. 

Foto: Marianne Rand-Hendriksen 

 

BARNEHAGEDAGEN 

Tangenten fikk besøk av Kongleveien barnehage og Heia 
barnehage på Barnehagedagen 18. mars.  

Heia barnehage hadde laget et flott patchworkteppe for 
anledningen.Det blir i en periode hengt opp i Tangenten, slik 
at alle kan få se det fine teppet. 

Med grunnlovsjubileet i 2014 som bakteppe, har demokrati og 
barns medvirkning blitt satt på dagsordenen i alle 
barnehagene på Nesodden.  

Slagordet har vært: Jeg har noe å si!  

Foto:Mette Marit Bratlie 

 

 

SANSEHAGE PÅ NESODDTUNET 

Avdeling A på Nesoddtunet bo- og servicesenter 
har anlagt en blomstrende sansehage rett utenfor 
fellesstua på avdelingen. Pasientene har sammen 
med personalet plantet fargerike sommerblomster 
og krydderurter til glede for seg selv 
og besøkende.  

Foto: Mette Marit Bratlie 
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HJEMMETJENESTEN FLYTTET TIL KOMMUNESENTER SYD 

Mandag 5. mai flyttet hjemmesykepleien og 
hjemmehjelpen (praktisk bistand) fra 
Nesoddtunet bo- og servicesenter til 
Kommunesenter syd. Her har de fått god plass i 
nyoppussede lyse fine rom. De ansatte setter stor 
pris på at de nå har fått egnede lokaler. 
Tidligere på året flyttet Teknikk og miljø, 
Infrastruktur og vannmiljø, Eiendom og Teknisk 
service inn i lokalene i Hagelundveien. 
Hjelpemiddelsentralen får også plass. I alt er det 
ca. 100 personer som vil ha sin arbeidsplass i 
Kommunesenter syd. 

Foto: Mette Marit Bratlie 

OAS-LEKENE 

 

Det interkommunale idrettsarrangementet for unge/voksne 
med funksjonshemninger gikk av stabelen på Berger 
stadion en vakker vårdag i mai. Arrangementer blir 
arrangert av virksomheten Opplæring, dag, tilrettelagt 
aktivitet og Bolig med bistand og maken til idrettsglede 
skal man lete lenge etter. OAS-lekene ble avholdt for 4 året 
på rad i tett samarbeid med elever fra Helsefag linjen på 
Nesodden videregående. 

Foto: Vibeke Labrå 

 

 

 

UTLÅNSSENTRAL FOR TUR- OG FERIEUTSTYR 

Nesodden kommune har kjøpt inn en mengde 
ferie- og turutstyr til gratis utlån. 
Utlånssentralen inneholder blant 
annet kanoer, flytevester, fiskeutstyr, 
soveposer, primuser, kokekar, ryggsekker, telt 
og lavvoer. Med ande ord alt du trenger for å 
dra på tur med unntak av klær, sko og mat. 
Ordningen er etablert for at flere barn og 
ungdom skal få delta på viktige sosiale 

arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter 

uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale 
situasjon.   
 

Foto: IstockPhoto   
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NESODDSPELET 

Nesoddspelet ved Fjerdeklasses Produksjoner, 
ble avholdt på Nesoddtangen gård i august 2014. 
Nesoddspelet spilte fem utsolgte forestillinger. 
Fjerdeklasses Produksjoner består av elleve 
profesjonelle skuespillere som ble uteksaminert 
fra Teaterhøgskolen i Oslo våren 2011. Espen 
Klouman Høiner, Fjerdeklasses Produksjoners 
ekte Nesodding, hadde hovedansvar for 
utviklingen av manus. 

Nesoddspelet utviste høy kvalitet i alle ledd og 
bidro i stor grad til å synliggjøre Nesodden som 
kulturkommune. Gjennom sin spilleglede og 
tydelige tilstedeværelse i lokalmiljøet og media, 

klarte de medvirkende å begeistre kommunes innbyggere på en helt unik måte. 

Foto: Jon Skille Amundsen 

KLINGENBERGKONFERANSEN 

4. september arrangerte Nesodden kommune Klingenberg-
konferansen for 3. gang. Den ble arrangert i samarbeid med 
Challenging Learning. Kunnskapsministeren åpnet 
konferansen og hovedforedraget ble holdt av professor 
Carol Dweck, en av verdens ledende forskere innen 
motivasjon.  

 

 

 

 

MOBIL AVVANNING VED TØMMING AV SEPTIKTANKER 

Nesodden kommune inngikk rammeavtale med 
Miljøservice AS om innsamling og transport av 
slam fra tette tanker og slamavskillere.  Ved bruk 
av avvanningsbiler skilles væske og fast stoff på 
bilene ute hos kunden. Væsken fylles tilbake i 
slamavskilleren, mens det faste stoffet tas vare 
på og benyttes til f. eks. kompostering.  Dette gir 
mindre transport og mindre dieselforbruk og gir en 
miljøbesparende gevinst. 

Foto: Miljøservice 
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SUNNAAS SYKEHUS 60 ÅR 

Sunnaas sykehus feiret sitt 60-årsjubileum med flere 
arrangementer i 2014. Helseforetaket er Nesoddens 
nest største arbeidsgiver, og er Norges største 
spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk 
medisin, og er ett av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst. 
Sykehuset behandler rundt 2800 pasienter pr. år. 
Pasienttilbudet er basert på tverrfaglig kompetanse, og 
målgruppen er pasienter med komplekse funksjonstap 
etter sykdom og skade. 

Foto: Marianne Rand-Hendriksen 

 

 

 TO NYE BARNEHAGEAVDELINGER ÅPNET 

To nye avdelinger ihhv Oksval (gamle 
Blomsterveien) og Sunnhagen (Fjellstrand) ble 
åpnet i august. De har  plass til i alt 48 barn over 
tre år. Arbeidet med å etablere nye 
barnehageplasser jfr. vedtak fattet i forbindelse 
med rullering av barnehageplan for Nesodden 
kommune 2013-2017 fortsetter i 2015. 

Foto: Marianne Rand-Hendriksen 

 

 

 

BARNEHAGEPLAN FOR 2013-2017 VEDTATT 

Barnehageplanen er en utdyping av målene i 
kommuneplanens samfunnsdel som har relevans for 
barnehagesektoren. Planen skal være retningsgivende for 
arbeidet i barnehagesektoren i Nesodden kommune for 
både politikere, administrasjonen og det pedagogiske 
arbeidet i barnehagene. 
Planen er både en strategiplan for kvalitets- og 
kompetanseutvikling, og en kommunedelplan som 
omhandler barnehagekapasiteten i kommunen og 
kommunens behov for barnehageplasser.. 
 
Vi håper at planen vil være et innspill og bidra til ytterligere 
engasjement og entusiasme for «den gode BARNEHAGE» i Nesodden kommune. 
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NÆRINGSLIVETS DAG  

Årets næringslivsdag gikk av stabelen 4. november. Det 
var foredrag og utdeling av priser: 
Årets bedrift: 1. Hagespesialisten AS 
Årets bedrift: 2. Falck Nutec Oslo AS 
Årets bedrift: 3. Spiskammerset Selskapsmat AS 
Gründerprisen: 1. Nye Elektropartner AS 
Gründerprisen: 2. Nesodden Apotek AS 
Amta-lesernes favoritt: Tangen Trelast AS 

 

ÅRETS TV-AKSJON GIKK TIL VANNPROSJEKTER 

   

Foto: Marianne Rand-Hendriksen 

Tv-aksjonen ”Vann forandrer alt” engasjerte bidragsytere fra både innbyggere og næringsliv. Næringslivstafetten 
er en svært viktig og innbringende del av aksjonen, og basert på frivillig innsats fra næringslivet..  

I alt ble det samlet inn kr 171 173,- fra kommunen – kr 9,36 pr innbygger. Vi kom på 49. plass av totalt 430 
kommuner basert på totalt innsamlet beløp. 

BRØYTING AV PRIVATE VEIER 

Fra 1. oktober 2014 opphørte kommunens 
ekstratjenester på private veier. Det betyr at 
kommunen ikke lenger tilbyr ytelser 
som vedlikehold av veilys og brøyting og strøing 
av veien. Dette førte til store diskusjoner i alle 
medier. 

Foto: Marianne Rand-Hendriksen 
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NY KARTLØSNING. FOLLOKART.  

De syv kommunene i Follo lanserer en ny kartløsning på 
internett. Den nye kartportalen har fått navnet Follokart. 
Portalen inneholder kart som dekker mange behov: 
generelle kart, plankart, turkart, administrative kart, kultur- 
og naturkart.  

 

 

 

 

NY VISUELL PROFIL  

           

 

I september fikk kommunen ny visuell profil. Kommunevåpenet ble rentegnet, og vi fikk i tillegg et nytt 
profilelement.   
Den nye profilhåndboka er laget af Sommerseth Design AS 

 

 

 

 

NYE NETTSIDER 

I november fikk Nesodden kommune ny nettside. Den 
nye hjemmesiden er universelt utformet slik at alle 

skal kunne lese sidene, også hvis man har en 
funksjonsnedsettelse.  

Den nye nettsiden er også utformet slik at nettstedet 
automatisk tilpasser seg den skjermen som brukeren 
benytter, enten det er pc, nettbrett eller mobil. 
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KULTURISTEN 2014 

 

   

Foto: Marianne Rand-Hendriksen 

Kulturisten fikk i 2014 publikumsrekord: 7000 besøkende! Programmet var av høy kvalitet, mange av de 
profesjonelle kunstutøverne på Nesodden deltok.  

Eks. : Fyrstikkprosjektet (2,10 m høye skulpturer plassert i Tangenten, i marka (oppdagelsesferd), m.fl. steder av 
kunstner Ane Sommerstad. Kunstvandring mellom Galleri Vanntårnet (Nesodden kunstforening) og 
Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter. Teater på Fjellstrand grendehus (Statsteateret med forestillingen 
«1814. En western fra vidda».). Konsert med Tenorane og pianist Steffen Horn (Steinerskolen), lokalmarked 
utenfor Tangenten (i regi av kultur). Jazzkonsert i Tangenten, fullt hus. Klassisk barokk konsert på 
Hellviktangen. En suksess vi vil gjenta. Irsk aften på Steilene (band fra Dublin) 

ÅRETS KREFTSYKEPLEIER 

Christin Rosef ble årets sykepleier i kreftomsorg 2014. 
Tildelingen er velfortjent. Christin Rosef innfrir på alle 
områder – planlegger, gjennomfører behandlingsopplegg for 
pasienter i ulike faser av kreftsykdom. 

Foto: Mette Marit Bratlie 
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30.000 KR TIL DAG- OG AKTIVITETSSENTERET PÅ BJØRNEMYR 

 4. november ble en gledens dag for Bjørnemyr dag og 
aktivitetssenter da Nasjonalforeningen for folkehelse kom 
og delte ut tilskudd for kulturaktiviteter til senteret. Midlene 
kommer fra fjorårets TV-aksjon. 
 
Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter søkte gjennom 
Nesodden Helselag om tilskudd. Nesten nøyaktig på 1-
årsdagen for oppstart, fikk de denne gladmeldingen. 

Foto: Mette Marit Bratlie 

 

 

 

FOLKEMØTE FOR KULTUR 

Nesodden har folk som er interessert i kultur!  

Kommunen startet arbeidet med å opprette et kulturråd på 
Nesodden. Folkemøtet i Tangenten 5.11.hadde 90 påmeldte! Møtets 
hensikt var bl.a. å få innspill til person som kunne sitte i valgkomité 
til et interimstyre, samt samlet innspill til noen hovedtemaer i 
kulturplanen. 

Foto: Ellen Knutsen 

20-ÅRSJUBILEUM FOR NESODDEN KULTURSKOLE 

Kulturskolen feiret sitt 20-årsjublieum en hel uke i 
november. Det var konserter og arrangementer rundt 
omkring på Nesodden hele uka. Foredrag, tablåer og 
musikk og til slutt en feiende jubileumskonsert 29. 
november. 
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POPULÆRT JULEMARKED OG JULEGRANTENNING 

   Foto: 
Marianne Rand-Hendriksen 

Julemarked og julegrantenning ble i år arrangert samme dag, 29. november, med rekordmange deltakere og 
besøkende. Et flott arrangement i samarbeid med Tangen nærsenter. Det var rekordmange deltakere og 
besøkende under julemarkedet.  

Det ble også delt ut flere priser samarbeid med Nesodden folkeopplysningsråd: 
Kulturpris til Vibeke Lunel (billedkunstner) og Filip Sande (musiker) fikk kulturprisene. 
Hopperen Philip Sjøen fikk årets idrettspris. og Nesoddspelet ble tildelt årets Kulturfond. 
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3. RÅDMANNENS INNLEDNING 
 

 

Årsberetningen er rådmannens presentasjon av kommunens 
offisielle regnskap og årsberetning for Kommunestyret. 
Nesodden kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen 
og leverer et vidt spekter av tjenester til kommunens 
innbyggere.  
 
Kommunens årsberetning beskriver hva Nesodden kommune 
produserte og leverte av tjenester i 2014, samt oppnådde 
resultater i den kommunale tjenesteproduksjonen. Beretningen 
beskriver ressursbruk, kvalitet og omfang av disse tjenestene.  
 
Rådmannens ambisjon er å tydeliggjøre at kommunen er til for å dekke innbyggernes behov for ulike tjenester. 
Nesodden kommunes visjon er «Sammen skaper vi det gode livet». Nesodden kommune har stort mangfold og 
mange muligheter og rådmannen ønsker å trekke fram alt det gode arbeidet som gjøres av dyktige og engasjerte 
medarbeidere.  
 
Det har skjedd flere spennende endringer på eiendomssiden. Nesodden kommunesenter syd ble åpnet hvor all 
drift innenfor teknikk og miljø, hjemmebaserte tjenester m.fl. fikk samlokalisert sine tjenester.  To nye 
barnehageavdelinger ble åpnet i løpet av året; avdeling Blomsterveien som en del av Oksval barnehage og 
avdeling Fjellstrand Grendehus som en del av Sunnhagen barnehage. Nesoddtangen skole fikk tre nye 
klasserom i samfunnshuset. På Bjørnemyr ble det åpnet Dagsenter for demente.  
 
Rådmannen ønsker å fortsette det viktige arbeidet med å videreutvikle organisasjonen gjennom fokus på 
tjenestekvalitet, ressursutnyttelse, tydeligere ledelse og en mer effektiv bruk av informasjonsteknologi. 
Rådmannen har en ambisjon om «helhetlig styring» hvor de overordnede planene gjenspeiles i virksomhetenes 
mål.  

Nesodden kommune gjennomfører brukerundersøkelser hvert eneste år og nok en gang viser resultatene at 
brukeren er godt fornøyd med kvaliteten på tjenestene.  Kommunen oppnådde økonomisk balanse i 
driftsregnskapet for 2014. Lavere renteutgifter og høyere skatteinntekter enn forutsatt, samt overskudd på flere 
virksomheter bidro til dette. Rådmannen understreker at man likevel må belage seg på innsparingstiltak i årene 
framover for å sikre balanse i budsjettene, og et mulig framtidig økonomisk handlingsrom.   

Netto driftsresultatet for Nesodden kommune i 2014 er på 3,1 mill kr. Dette er et meget svakt resultat som 
kommunen over tid ikke kan leve med. Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i 
kommunesektoren. Netto driftsresultat bør utgjøre minst 3 % av totale driftsinntekter dersom formuen skal 
bevares. Dette betyr i praksis at Nesodden kommune burde hatt et positivt netto driftsresultat på ca. 33 mill. kr i 
2014. 

Jeg vil til slutt få lov til å takke alle kommunestyrets medlemmer, tillitsvalgte og alle medarbeidere i Nesodden 
kommune for et godt og flott samarbeid i 2014. 
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4. ØKONOMISK UTVIKLING OG 

RESULTAT 
 

Nesodden kommunes driftsregnskap for 2014 viser et økonomisk resultat i balanse. Det ble gjennomført 
strykninger iht. forskrift om årsregnskap og årsberetning på om lag 0,3 mill kr.  
 
Netto driftsresultat viser et overskudd for 2014 på ca 3,1 mill kr. Korrigert netto driftsresultat utgjør -0,2 % 
av driftsinntektene, noe som er foruroligende lavt. Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat bør 
utgjøre 3 % driftsinntektene. Utgiftsnivået ift. inntektsnivået i Nesodden kommune er altså for høyt, og 
dette er noe rådmannen må søke å forbedre i de kommende års budsjetter.  
 
Nesodden kommune har 1,07 milliard kr i lån (inkl. formidlingslån). Langsiktig gjeld i prosent av 
driftsinntektene inkludert formidlingslån pr. 31.12.14 utgjør 96,3 %. Det har vært en liten økning i langsiktig 
gjeld siden 2013, men allikevel mindre økning enn året før. Langsiktig gjeld er høy i forhold til anbefalt nivå. 
Dette henger sammen med høy investeringsaktivitet. 

DRIFTSREGNSKAPET  

Nedenfor presenteres driftsregnskapet for Nesodden kommune i 2014. Vesentlige avvik mellom regnskap og 
budsjett kommenteres. Hovedoversikten finnes også i vedlegget. 
 
Avvik som relateres til virksomhetene kommenteres i hovedsak under kapittel 7 nedenfor.  
 

Økonomisk oversikt - Drift 2014 

Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2014 

Regulert 
budsjett 

2014 

Budsjett-
justeringer 

2014 

Oppr. 
budsjett 

2014 Regnskap 2013 

DRIFTSINNTEKTER   
     Brukerbetalinger 

 
-57 168 -53 573 692 -54 265 -50 405 

Andre salgs- og leieinntekter 
 

-86 403 -82 285 -1 330 -80 955 -87 292 

Overføringer med krav til motytelse 
 

-104 711 -57 693 -3 851 -53 842 -111 426 

Rammetilskudd 
 

-346 893 -352 105 3 005 -355 110 -326 838 

Andre statlige overføringer 
 

-24 498 -23 009 -941 -22 068 -24 179 

Andre overføringer 
 

-3 212 -1 724 -874 -850 -2 812 

Inntekts- og formuesskatt 
 

-484 633 -478 959 1 086 -480 045 -479 767 

Eiendomsskatt 
 

-5 958 -6 500 0 -6 500 -1 336 

Andre direkte og indirekte skatter 
 

0 0 0 0 0 

Sum driftsinntekter 1 -1 113 475 -1 055 848 -2 213 -1 053 635 -1 084 055 

DRIFTSUTGIFTER   
     Lønnsutgifter 10 549 915 520 521 14 850 505 672 531 052 

Sosiale utgifter 2 159 958 154 609 4 800 149 809 147 230 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 

 
134 754 120 506 1 778 118 728 125 917 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunens tjenesteproduksjon 

 
155 334 142 575 4 568 138 007 152 027 

Overføringer 
 

66 183 63 954 -13 024 76 978 57 055 

Avskrivninger 11 50 721 50 720 10 720 40 000 41 693 

Fordelte utgifter 
 

-7 314 -5 990 -1 867 -4 123 -5 292 

Sum driftsutgifter 1 1 109 549 1 046 896 21 825 1 025 071 1 049 682 
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Økonomisk oversikt - Drift 2014 

Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2014 

Regulert 
budsjett 

2014 

Budsjett-
justeringer 

2014 

Oppr. 
budsjett 

2014 Regnskap 2013 

Brutto driftsresultat   -3 925 -8 952 19 612 -28 563 -34 374 

       EKSTERNE FINANSINNTEKTER   
     Renteinntekter og utbytte 

 
-8 481 -8 250 0 -8 250 -8 789 

Mottatte avdrag på lån 
 

-45 0 0 0 -117 

Sum eksterne finansinntekter   -8 527 -8 250 0 -8 250 -8 906 

EKSTERNE FINANSUTGIFTER   
     Renteutgifter og låneomkostninger 

 
24 839 28 335 -1 825 30 160 23 824 

Avdrag på lån 16 35 226 36 380 0 36 380 33 271 

Utlån 
 

0 0 0 0 0 

Sum eksterne finansutgifter   60 065 64 715 -1 825 66 540 57 095 

Resultat eksterne finanstransaksjoner   51 538 56 465 -1 825 58 290 48 189 

Motpost avskrivninger 11 -50 721 -50 720 -10 720 -40 000 -41 693 

Netto driftsresultat   -3 108 -3 207 7 067 -10 273 -27 878 

       BRUK AV AVSETNINGER   
     Bruk av tidligere års regnskapsmessige 

mindreforbruk 
 

0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 6 -4 598 -4 599 -4 599 0 -1 720 

Bruk av bundne fond 6 -8 502 -7 117 -5 095 -2 022 -3 207 

Sum bruk av avsetninger   -13 100 -11 716 -9 694 -2 022 -4 927 

AVSETNINGER   
     Overført til investeringsregnskapet 

 
2 099 2 100 2 100 0 14 626 

Avsatt til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbruk 

 
0 0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 6 10 764 11 027 0 11 027 2 179 

Avsatt til bundne fond 6 3 345 1 796 528 1 269 12 464 

Sum avsetninger   16 208 14 923 2 628 12 296 29 269 

       
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 20 0 0 0 0 -3 535 

 

 

Driftsinntekter 
 
Nesodden kommunes driftsinntekter ble på i overkant av 1,1 milliarder kr, noe som er ca 57 mill kr høyere enn 
regulert budsjett 2014. Hovedårsakene er som følger: 
 

 Overføringer med krav til motytelse 
Totalt sett har overføringer med krav til motytelse økt med 47 mill kr i forhold til regulert budsjett. Dette 
skyldes hovedsakelig refusjoner fra NAV på totalt 39,1 mill kr. Disse må imidlertid ses i sammenheng 
med økningen i lønnsutgiftene, jfr. neste avsnitt. Korrigert for dette har det vært en økning på posten på 
om lag 7,9 mill kr, noe som hovedsakelig skyldes økte refusjoner fra staten. Blant annet mottok 
kommunen hhv. 1,1mill kr og 0,9 mill kr mer i refusjon for enslige mindreårige flyktninger og 
ressurskrevende brukere enn budsjettert. Disse merinntektene må ses i sammenheng med økningen i 
driftsutgiftene nedenfor. 
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 Salgs- og leieinntekter 
Denne posten har økt med om lag 4,1 mill kr ift regulert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig høyere 
husleieinntekter inkludert etterslep på fakturering av kommunens boliger, samt noe høyere inntekter 
innenfor byggesak og kart- og oppmåling.  
 

 Brukerbetalinger 
Kommunen har mottatt om lag 3,2 mill kr mer enn budsjettert innenfor egenbetaling for kort- og 
langtidsopphold på sykehjemmet. I tillegg har Introsenteret og Kulturskolen mottatt om lag 0,3 mill kr 
mer i brukerbetaling (egenandeler) enn budsjettert.   
 

 Skatteinntekter 
Skatteinntektene har økt med om lag 5,7 mill kr ut over budsjett. Men rammetilskuddet har falt 
tilsvarende (en nedgang på 5,2 mill kr), slik at totalt inntekter fra skatt- og rammetilskudd omtrent i 
balanse. 
 

Nedenfor følger en oversikt over fordelingen av Nesodden kommunes driftsinntekter: 
 

 
 

Som det framgår av diagrammet utgjør skatteinntekter (inntekts- og formuesskatt) og rammetilskudd om lag 75 
% av kommunens samlede driftsinntekter.  
 
 

Skatte- og rammetilskuddsgrad/frie inntekter  
 
Skatte- og rammetilskuddsgraden viser hvor mye skatt og rammetilskudd utgjør i prosent av kommunens driftsutgifter 
(dvs. hvor stor andel av kommunens driftsutgifter som blir dekket av frie inntekter).  
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Diagrammet ovenfor viser utviklingen av skatte- og rammetilskuddsgraden i perioden 2010 til 2014. Graden steg 
betraktelig fra 2010 til 2011, da tilskuddet til barnehagene i 2011 ble lagt inn i rammetilskuddet. Andelen har 
deretter vært stabil på i overkant av 75 %.  
 
For å forbedre netto driftsresultat bør kommunen søke å redusere driftsutgiftene, og dermed øke skatte- og 
rammetilskuddsgraden.  
 
Driftsutgifter 
 
Sum driftsutgifter i Nesodden kommune ble på om lag 1,1 milliarder kr i 2014. Utgiftene har økt med 62,7 mill kr 
ut over regulert budsjett. Dette skyldes følgende forhold:  
 

 Lønn inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift 
Denne posten har økt med om lag 34,8 mill kr. Hovedårsaken er merutgifter som følge av sykemeldinger 
og ekstra innsats overfor ressurskrevende brukere, og må ses i sammenheng med økningen i 
«Overføringer med krav til motytelse» ovenfor.  
 

 Kjøp av varer og tjenester 
Totalt sett har kjøp av varer og tjenester økt med om lag 14,2 mill kr ut over budsjett. Noen av de 
postene som har vist størst avvik fra budsjettet gjelder konsulenttjenester, inventar/utstyr, 
husleieutgifter samt drift og vedlikehold av egne transportmidler. Førstnevnte må ses i sammenheng 
med sykepengerefusjoner.  
 
I og med at kommunen har rammebudsjettering (dvs. at hver enkelt virksomhetsleder er ansvarlig for å 
holde sin netto budsjettramme) kan det skje at enkelte virksomheter bruker mer innenfor kjøp av varer 
og tjenester, men da skal det være en innsparing innenfor andre utgiftsområder eller en økning i 
inntekter som motsvarer dette. Det vises derfor til det som er sagt om inntektene ovenfor.  
 

 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal produksjon 
Denne posten har økt med om lag 12,8 mill kr ift. budsjett. De største postene er: 
 

o Kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner med om lag 4,8 mill kr 
o Kjøp av spesialtjenester for ressurskrevende brukere med om lag 4,5 mill kr. Dette 

merforbruket må ses i sammenheng med økte inntekter refusjoner fra staten  
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o Driftstilskuddet til private barnehager ble om lag 3,1 mill kr høyere enn budsjettert 
 

Nedenfor følger en oversikt over Nesodden kommunes driftsutgifter: 
 
 
 
 

 
 

Som det framgår av diagrammet utgjør lønn inkl. sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift) 64 % av 
kommunens samlede driftsutgifter. Kommunen kan dermed sies å være en svært lønnsintensiv organisasjon.  
 
Brutto driftsresultat 
 

Tall i 1000 kroner Noter 
Regnskap 

2014 

Regulert 
budsjett 

2014 

Budsjett-
justeringer 

2014 

Oppr. 
budsjett 

2014 
Regnskap 

2013 

Sum driftsinntekter 1 -1 113 475 -1 055 848 -2 213 -1 053 635 -1 084 055 

Sum driftsutgifter 1 1 109 549 1 046 896 21 825 1 025 071 1 049 682 

Brutto driftsresultat   -3 925 -8 952 19 612 -28 563 -34 374 

 

Brutto driftsresultat utgjør nesten 4 mill kr, noe som er om lag 5 mill kr lavere enn budsjettert. Hovedårsaken er 
at utgiftene har økt mer enn inntektene, jfr. det som er sagt om driftsinntekter og driftsutgifter ovenfor.  
 
For ytterligere informasjon om de enkelte virksomheter vises det til kapittel 7.   
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Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 
 
Resultatet finnes ved å trekke finansinntektene (renteinntekter og mottatte avdrag på lån) fra finansutgiftene (renter 
og avdrag på lån) 
 

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner er på 51,5 mill kr, noe som er en nedgang på 4,9 mill kr i forhold til 
regulert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig besparelser innenfor renteutgiftene på grunn av lavere rentesats 
enn budsjettert.  
 
Motpost avskrivninger  
 
Bruk av avskrivninger har først og fremst som siktemål å synliggjøre kostnadene ved bruk av anleggsmidler i 
kommunal tjenesteproduksjon. Håndtering av anleggsmidler representerer i praksis den viktigste forskjellen mellom 
det finansielt orienterte regnskapssystemet brukt i kommunene, og det resultatorienterte regnskapssystemet benyttet 
i privat sektor. Denne motposten eliminerer kostnaden før netto driftsresultat slik at avskrivningene ikke får 
resultatmessig virkning.  
 
Avskrivningene utgjorde 50,7 mill kr i 2014. I forhold til 2013 utgjør dette en økning på om lag 9 mill kr, og 
hovedårsaken til denne økningen er at Tangenten ble avskrevet for første gang i 2014. Avskrivningene har som 
nevnt ovenfor ingen betydning for netto driftsresultat.  
 
Netto driftsresultat 
 
Netto driftsresultat angir hvorvidt kommunen har midler til overs fra driftsvirksomheten til å finansiere årets 
investeringer og/eller til å bygge seg opp «buffere»/fond til å møte fremtidige utfordringer. 
 
 

Tall i 1000 kroner Noter 
Regnskap 

2014 

Regulert 
budsjett 

2014 

Budsjett-
justeringer 

2014 

Oppr. 
budsjett 

2014 
Regnskap 

2013 

Brutto driftsresultat   -3 925 -8 952 19 612 -28 563 -34 374 

Resultat eksterne 
finanstransaksjoner   51 538 56 465 -1 825 58 290 48 189 

Motpost avskrivninger 11 -50 721 -50 720 -10 720 -40 000 -41 693 

Netto driftsresultat   -3 108 -3 207 7 067 -10 273 -27 878 

 
Netto driftsresultat viser et overskudd for 2014 på om lag 3,1 mill kr, noe som er i samsvar med regulert 
budsjett, men om lag 25 mill kr lavere enn i 2013. Hovedårsaken til reduksjonen fra 2013 til 2014 er at lønn og 
sosiale utgifter samt driftsutgifter har økt i raskere takt enn inntektene, noe som er en uheldig utvikling.  
 
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 
 
Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene bør være på om lag 3 %.  
 
For 2014 er Nesodden kommunes andel på 0,3 %, noe som er altfor lavt.  
 
Hvis man i tillegg korrigerer for forhold som bør holdes utenfor beregningen, ender kommunen med et netto 
driftsresultat på -0,2 %. Dette er foruroligende lavt og betyr, som nevnt ovenfor, at driftsnivået i Nesodden 
kommune er for høyt. I fremtiden må utgiftene reduseres eller inntektene økes. Nedenfor følger en graf som 
viser utviklingen i korrigert netto driftsresultat fra 2009 til 2014.  
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Diagrammet viser at korrigert netto driftsresultat i Nesodden kommune har variert mye i årene 2009-2014, med 
2012 som det verste året der resultatet var på minus 1,6 %. Nesodden kommune er for tiden langt unna 
Fylkesmannens anbefaleringer om et netto driftsresultat på 3-5 %, og rådmannen søker å endre dette i de neste 
års budsjetter.  
 
Netto driftsresultat og disposisjonsfond 
 
Nedenfor følger et diagram som viser sammenhengen mellom disposisjonsfond som andel av driftsinntektene 
og korrigert netto driftsresultat.  
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Diagrammet viser at svake driftsresultater reduserer kommunens disposisjonsfond. I 2014 ble det avsatt opp 
mot 11 mill kr til disposisjonsfond, noe som medfører at kurven øker noe selv om korrigert netto driftsresultat 
var negativt. 
 
Overføringer til investeringsregnskapet  
 
Det ble i 2014 overført 2,1 mill kr fra drift til investering. Fra 2013 til 2014 utgjør dette en nedgang på ca 12,5 mill 
kr, og skyldes en omlegging av regnskapsreglene. Momskompensasjon fra investeringer skal fom. 01.01.14 ikke 
føres i driftsregnskapet, men direkte i investeringsregnskapet.  
 
Avsetning/bruk av fond samt strykninger 
 
 Avsetning til disposisjonsfond ble på 10,7 mill kr i 2014. For å ende i balanse måtte Nesodden kommune foreta 
strykninger iht. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 9. Strykningene utgjorde ca 0,3 mill kr, og det er dette 
som utgjør forskjellen mellom regulert budsjett og regnskapet for 2014.  
 
Avsetningen til bundne fond ble på om lag 1,5 mill kr høyere enn budsjettert.  Dette gjelder øremerkede midler 
fra hovedsakelig staten som ikke ble brukt opp i 2014.  
 
Regnskapsmessig resultat 

Nesodden kommunes driftsregnskap endte i balanse i 2014, etter strykninger på 0,3 mill kr, jfr ovenfor. Det ble i 
tillegg avsatt 10,7 mill kr til disposisjonsfond.  

 

PENSJONSUTGIFTER 

Nesodden kommune har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse og (lærere) som sikrer 
ytelsesbasert pensjon for de ansatte.  
 
Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og 
uførepensjon med et samlet pensjonsnivå på 66 %. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden. 
For AFP 62 – 64 år og 65 – 66 år har kommunen valgt 100 % utjevning. 
 
Avvik mellom den premien kommunen betaler i driftsregnskapet og beregnet pensjonskostnad (heretter kalt netto 
pensjonskostnad) skal føres som premieavvik.  
 
Dersom den betalte pensjonspremien er høyere enn netto pensjonskostnad gir dette et positivt premieavvik som 
inntektsføres i det aktuelle regnskapsåret og utgiftsføres deretter over 7 år (f.o.m 2014). Negativt premieavvik 
framkommer når betalt premie er lavere enn netto pensjonskostnad. Tilsvarende utgiftsføres dette i det aktuelle 
regnskapsåret og inntektsføres deretter over 7 år.  
 
Hensikten med denne ordningen er å sikre en jevn belastning av pensjonsutgifter i de kommunale regnskapene. 
Dette betyr at det på kort sikt er netto pensjonskostnad som får resultateffekt, mens det på lang sikt er den 
betalte pensjonspremien som får resultateffekt. Pensjonspremiene i KLP har de siste årene vært høyere enn 
netto pensjonskostnad. 
 
Netto pensjonskostnad 

Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte 
pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad tillagt 
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administrasjonskostnad og sum amortisert premieavvik utgjør samlet pensjonskostnad. Hvert enkelt års 
premieavvik amortiseres med motsatt fortegn.  
 
Samlet pensjonskostnad for Nesodden kommune er på om lag 81 millioner kr i 2014, noe som er en økning på ca. 10 
mill. kr i forhold til 2013 og 17 mill. kr. i forhold til 2012.  
 
Premieavvik 

Hvis den betalte pensjonspremien overstiger netto pensjonskostnad, skal som nevnt ovenfor premieavviket 
inntektsføres i driftsregnskapet og balanseføres mot kortsiktig fordring i balansen. Virkningen i regnskapet blir 
dermed at det utgiftsføres et lavere beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden. 
 
KLP 

Premieavviket økte med 11, 8 millioner kr fra 2013 til 2014. Hovedårsaken til økningen i innbetalt premie på ca. 
19 millioner kr. er høy reguleringspremie som følge av lønns- og trygdeoppgjøret og økt levealder, samt store kull 
som går over i pensjon. Premieavviket for 2014 ble på 15,1 millioner kr.  
Akkumulert premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) for KLP viser 52,3 millioner kr. pr. 31.12.14 som er 11,8 
millioner kr. høyere enn i 2013. 
 

SPK 

Netto pensjonskostnad har vært høyere i både 2013 og 2014. Negativt premieavvik med 1,1 million kr. gir et 
akkumulert premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) i SPK-ordningen med om lag 10,2 millioner kr. Dette er en 
økning på om lag 2 millioner kr. i forhold til 2013. 
 
Totalt akkumulert premieavvik for begge ordningene 
 
Nesodden kommune har pr 31.12.2014 et positivt akkumulert premieavvik inklusiv arbeidsgiveravgift på ca. 42,2 
millioner kr. mot 31,3 millioner kr. p.r. 31.12.2013. Premieavviket er presentert som 60,7 mill. kr. som kortsiktig 
fordring og 18,5 mill. kr. som kortsiktig gjeld i balansen.  
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INVESTERINGSREGNSKAPET 

Økonomisk oversikt – Investering viser hovedpostene i kommunens investeringsregnskap for 2013 og 2014. 
Avvik mellom budsjett og regnskap 2014 forklares under.  

 Økonomisk oversikt - Investering 

Tall i 1000 kroner 
 

Noter 
 

Regnskap 2014 
Regulert 
budsjett 
2014 

Opprinnelig 
budsjett 2014 

Regnskap 
2013 

INNTEKTER  

    Salg driftsmidler og fast eiendom 7 -2 912 -7 800 -5 000 -6 895 

Andre salgsinntekter  0 0 0 -761 

Overføringer med krav til motytelse  -10 588 -4 041 0 -1 185 

Kompensasjon for merverdiavgift  -11 777 -19 380 -13 440 0 

Statlige overføringer  -400 -914 0 -900 

Andre overføringer  0 0 0 0 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  0 0 0 0 

Sum inntekter 2 -25 677 -32 135 -18 440 -9 740 

 
 

    
UTGIFTER      
Lønnsutgifter  1 011 169 0 108 

Sosiale utgifter  361 0 0 32 

Kjøp varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 12 

68 863 114 838 73 960 109 485 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunens tjenesteproduksjon  

0 0 0 0 

Overføringer  27 191 21 768 13 440 14 282 

Renteutgifter og omkostninger  0 0 0 0 

Fordelte utgifter  -15 414 0 0 -738 

Sum utgifter 2 82 011 136 775 87 400 123 170 

 
 

    
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER      
Avdrag på lån  13 780 17 193 7 425 6 572 

Utlån  15 579 15 300 0 22 594 

Kjøp av aksjer og andeler  1 799 1 800 0 1 538 

Dekning av tidligere års udekkede 
merforbruk  

0 0 0 0 

Avsatt til ubundne investeringsfond  13 306 13 303 0 11 967 

Avsatt til bundne fond  8 535 0 0 481 

Avsatt til likviditetsreserven  0 0 0 0 

Sum finansieringstransaksjoner  53 000 47 597 7 425 43 151 

 
 

    
Finansieringsbehov  109 334 152 237 76 385 156 581 

 
 

    
FINANSIERING      
Bruk av lån  -81 225 -119 142 -68 960 -123 453 

Salg av aksjer og andeler  0 -529 0 0 

Bruk av tidligere års udisponerte 
mindreforbruk  

0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån  -15 004 -7 425 -7 425 -11 873 

Overført fra driftsregnskapet  -2 099 -2 100 0 -14 626 

Bruk av disposisjonsfond 6 -795 -972 0 -4 447 

Bruk av ubundne investeringsfond 6 -14 327 -20 621 0 -1 142 

Bruk av bundne fond 6 -883 -1 448 0 -1 040 

Sum finansiering  -114 334 -152 237 -76 385 -156 581 

 
 

    
Udekket / Udisponert 20 -5 000 0 0 0 
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INNTEKTER 
Det har kommet inn mindre inntekter i investeringsregnskapet enn det som var budsjettert i regulert budsjett 2014. 
Detaljene rundt dette forklares nedenfor. Inntekter i investeringsregnskapet for 2014 er høye i forhold til regnskap 
2013. Dette henger sammen med at momskompensasjon blir ført som en inntekt direkte i investeringsregnskapet, ulikt 
tidligere praksis, hvor momskompensasjon ble overført fra drift og viste seg under finansiering i hovedoversikten.  
 
Salg av driftsmidler og fast eiendom: Inntektene i 2015 gjelder salg av kommunale leiligheter. I henhold til 
tidligere vedtak blir inntektene avsatt til å kjøpe nye kommunale leiligheter. Opprinnelig budsjett på 5 millioner 
gjelder budsjettert slag av tomt som del av finansieringen av aktivitets, opplæringssenter og omsorgsboliger på 
Skoklefall. Tomten(e) er ikke solgt i 2014, derav mindreinntekt i forhold til budsjett. Resterende budsjett gjelder 
salg av leiligheter. Det ble solgt flere leiligheter i 2013, derav høyere inntekter i fjor.  
 
Overføringer med krav til motytelse gjelder overføringer fra staten/fylket (spillemidler og aksjon skolevei). Det 
har kommet inn mer penger enn budsjettert i 2014. Dette gjelder spillemidler til Bjørnemyrhallen og spillemidler 
til Heis brattbakken, et prosjekt fra 2007. Kommunen fikk utbetalt 1 mill av søknadssummen på 3,5 mill kr i 
spillemidler til Tennishallen. I tillegg har beboere i Nedre Fagerstrand blitt fakturert for arbeider som er gjort i 
privat vei. En inntekt som ikke var budsjettert.  
 
Kompensasjon merverdiavgift er lavere enn budsjettert fordi totalt investeringsregnskap er lavere enn 
budsjettert. I 2013 ble ikke momskompensasjon ført som en inntekt på samme måte. Det ble gjort i 2014 som 
følge av endret regelverk.  
 
Statlige overføringer: det er et avvik mellom budsjettert og faktisk inntekt som tilskrives budsjettert 
statstilskudd på prosjekt Tangenten. Det er ved årsslutt mottatt mindre enn forventet i Enova tilskudd. 
 
UTGIFTER 
Opprinnelig budsjett, altså bevilget ramme for 2014 utgjorde 87,4 millioner i 2014. Overført ramme fra 2013 utgjorde 
52,1 mill inklusive mva. Investeringsramme 2014 var altså 139,6 mill kr. Det er 40 mill kr igjen på investeringsprosjekter 
fra 2013 (regulert budsjett minus regnskap). Restmidler 2014, som overføres til budsjett 2015 er ca 57,6 mill kr. Dette 
kan hovedsakelig forklares med manglende ressurser til å iverksette/gjennomføre prosjekter og en del bevilgede 
prosjekter som krever grundig planlegging.  
 
Lønnsutgifter og sosiale utgifter: Noen stillinger blir ført direkte på prosjekter. Dette er budsjettert inn i rammen 
på de aktuelle prosjektene, men det har ikke vært budsjettert på lønnskonto, derav avvik.  
 
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon: Investeringsutgiftene i 2018 er omtrent 
48,8 mill kr lavere enn budsjettert. Restmidlene ligger i hovedsak innenfor følgende prosjekter; «omsorgsboliger 
Skoklefall», «boligsosial handlingsplan», «rehabilitering/kjøkken Nesoddtunet», «verneverdig bygningsmasse», 
«ombygging – og HMS-tiltak barnehager». Prosjektene er i gang, enten fysisk, eller under planlegging. 
 
Overføringer: I 2014 gjelder denne regnskapsposten i hovedsak moms, og henger sammen med kjøp av varer og 
tjenester. Mindreforbruk i henhold til budsjett henger sammen med lavere kjøp av varer og tjenester, enn 
budsjettert.  
 
Fordelte utgifter: Regnskap 2014 gjelder en overføring mellom Nesodden kommune og Nesodden Kirkelige 
Fellesråd for investeringer på kirkegården.  
 
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 
I 2013 har det kommet inn mer midler enn budsjettert, noe som har medført større avsetninger til bundet 
investeringsfond.  
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Avdrag på lån: Avdrag på lån i 2014 gjelder startlån og denne posten henger sammen med mottatte avdrag på 
lån. I 2014 er det mottatt mer avdrag enn det er betalt. Det overskytende er avsatt på investeringsfond. 
Regnskap 2014 er større enn 2013 fordi ble det gjort en ekstraordinær nedbetaling av lån startlån på 6,6 mill. 
Dette da det ble mottatt mer avdrag en betalt i 2012.  
 
Utlån: Regnskapsposten viser kommunens utbetaling av Startlån i 2014. Motposten ligger tilsvarende i 
regnskapspost «bruk av lån».  
 
Avsatt til ubundne investeringsfond: Det ble ved avslutningen av prosjekter i 2014 vedtatt flere avsetninger til 
ubundet investeringsfond. Overskudd fra salg av boliger er også satt av på ubundet investeringsfond for videre 
disponering. Rådmannen har benyttet delegert myndighet for kjøp og salg av eiendommer inntil 4 mill kr.  
 
Avsatt til bundne fond: Spillemidler knyttet til alpinanlegg er satt på bundet fond, da det er øremerkede midler. 
Avvik mellom mottatte avdrag på lån og utbetalte avdrag på lån er også satt av på bundet investeringsfond for 
ekstraordinær nedbetaling i 2015.  
 

 

FINANSIERING 
 
Regnskapet er litt over 38 mill kr lavere enn budsjett 2014. Det henger sammen med etterslep på 
investeringsprosjektene, bl.a. grunnet lavere utbyggingstempo enn antatt. Prosjektene finansieres i all hovedsak av 
lån og momskompensasjon, da kommunen ikke har likviditet til egenfinansiering.  
 
Bruk av lån: Bruk av lån er lavere enn budsjettert i 2014. Dette henger sammen med lavere investeringsutgifter. 
Ubrukte lånemidler blir overført fra 2014 til 2015-budsjettet.  
 
Mottatte avdrag på lån: I 2013 er det mottatt mer avdrag enn det er betalt. Det overskytende er avsatt på bundet 
investeringsfond.  
 
Bruk av fond: Det er brukt noe mindre av disposisjonsfond, ubundne investeringsfond og bundne fond enn 
budsjettert. Årsaken er lavere investeringsutgifter. Budsjettet overføres til 2015 

UDEKKET / UDISPONERT 
Det har kommet inn spillemidler for Bjørnemyrhallen, som ikke var budsjettert. Spillemidlene kom inn på slutten 
av året slik at vedtak for disponering ikke var klart ved årsavslutningen. 

STATUSRAPPORT AKTUELLE PROSJEKTER 
 
Energihuset 
Kommunen kjøpte sommeren 2012 energihuset for 16 mill kr. Inntil videre er kjøpet lånefinansiert, men skal på 
sikt finansieres med salg av eiendom. Eiendom, infrastruktur og vannmiljø, teknisk service og hjemmehjelp har 
flyttet inn. Det gjenstår noen arbeider i innomhus, i tillegg til car-port for hjemmehjelpsbilene.  

 
Åpning av Grendehuset og Blomsterveien barnehage 
Det er utgiftsført 4,3 mill kr til klargjøring av Grendehuset og Blomsterveien barnehage. Prosjektet for 
oppgradering av Blomsterveien gikk over bevilget ramme. Barnehagen skulle settes i forskriftsmessig stand før 
åpning i august og det var ikke tid til å vente på tilleggsbevilgninger. Prosjektgjennomføringen gikk etter planen 
og barnehagene sto klare til å ta i mot barn og ansatte i august.  
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HMS-godkjenning av skoler og barnehager 
Bevilgningen til HMS-godkjenning av skoler i 2014 er i hovedsak prioritert til Myklerud skole, hvor det blant annet 
var behov for å skifte tak, vinduer og oppgradere inngangspartier. Det er skiftet tak innenfor rammen i 2014. 
Behov innenfor andre skoler og barnehager blir prioritert ut fra de hvor langt de økonomiske rammene rekker.  

Nesoddtangen skole – ombygging samfunnshuset 
Prosjektet er ferdigstilt. Skolen har medvirket i planleggingen og får arealer som er godt tilpasset deres behov 
og vil dekke behovet for læringsarealer for skolen. Det blir 3 nye klasserom i underetasjen av Samfunnshuset. 
Storsalen, lille-salen og inngangspartiet i 1. etasje er beholdt som før, slik at det fortsatt vil kunne brukes til 
utleie og arrangement på kveldstid. Klasserommene er tilrettelagt for sambruk med utleie/kultur.   

Omsorgsboliger Skoklefaldsletta 
Det er bedt om tilbud på 8 omsorgsboliger, samt opplærings- og aktivitetssenter for sterkt pleietrengende. 
Planen er at beboere skal bruke opplærings- og aktivitetssenteret på dagtid, mens lokalene kan benyttes til 
andre formål på kveldstid.  Husbanken har godkjent tilskudd på 29 millioner til prosjektet. Byggingen startet ved 
utgangen av 2014.  

Omsorgsboliger OPS 
Det er planlagt for 40 omsorgsboliger for eldre med omfattende hjelpebehov, med opsjon på aktivitetssenter for 
25 personer, avhengig av pris. Saken har vært ute på Doffin og 2 tilbydere ble prekvalifisert. Frist for innlevering 
av tilbudene er 13. april 2015. 

Oppfølging av boligsosial handlingsplan/Oppgradering Løesfeltet 
To seks-mannsboliger er oppgradert utvendig. Maling og ny panel der det har vært nødvendig, nye terrasser, nye 
vinduer og dører, + at det er bygget to helt nye boder i tilknytning til boligene. I tillegg er det skiftet flere vinduer 
og dører andre steder på Løesfeltet i tillegg til at kjøkken og bad på en bolig nå er skiftet ut (oppgradert). 

Det har blitt gjort en tilstandsvurdering som kostnadssetter alternativer for Løes. Egen sak om aktuelle tiltak 
kommer til politisk behandling i 2015.  

Verneverdig bygningsmasse – nytt tak tapperiet 
Etter gjennomgang av prosjektet på bakgrunn av tilbudene, viste det seg at kostnadsrammen på 2 mill kr ble for 
lav. Egen sak om ekstrabevilgning ble lagt frem i kommunestyret i oktober 2014. Prosjektet ferdigstilles 2015.  
 
Kirke 
Utvidelse kirkegård: Prosjektet består av inntil 1755 kistegraver og har også plass til et vesentlig antall 
urnegraver som kan veksles mot kistegraver. Dette innebærer at Nesodden kommune med dette prosjektet vil 
dekket sitt behov i overskuelig fremdrift når en antar en levetid pr grav på 20 år. 

Prosjektet ble lagt ut på Doffin og vi fikk inn 4 tilbydere, flere med meget god kompetanse og erfaring med 
gjennomføring av slike prosjekter. Bygging er startet, ventes ferdigstilt i begynnelsen av 2015. 

Nytt toalett: Det er aktuelt å lage toalett der bårerommet er nå i Nesodden kirke, rett ved inngangen, og flytte 
bårerommet til verkstedet. Dermed vil en få et mer tilgjengelig toalett for kirken. Det er bevilget 0,5 til prosjektet. 
Denne rammen holder ikke, slik at rådmannen vil ta stilling til dette i budsjett 2015.  

Planlegging av ny kirke er ikke startet i kommunal regi.  

Maskinpark 
Det er kjøpt en bruktbil til vaktmestertjenesten i 2014. Verkstedsleder ser seg nødt til å spare resterende 
investeringsramme på 900 000,- for å få råd til å kjøpe en ny lastebærer til veidrift i 2015. Den gamle 
lastebæreren er i daglig bruk og må til stadighet repareres.  
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Parkeringsareal Tangenten 
Avgiftsparkering utenfor Tangenten og i kjelleren ble satt i drift i oktober 2014.  

Bygging av gang-/sykkelsti fra Skoklefall til Tangenåsen + Prioritering i henhold til veiplan. 
Prosjektet startet i slutten av 2014 og planlegges ferdigstilt i løpet av mai. 

Vei, vann og avløp Nedre Fagerstrand 
Det er etablert ledningsnett for kommunalt vann og avløp for ca. 50 abonnenter. I tillegg er veinett oppgradert. 
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og grunneierne for å bygge vei, vann og avløp innenfor 
reguleringsområdet. Ved etablering av vei, vann og avløp opphører bygge-restriksjonene i området. Hoveddelen 
av veikostnadene har blitt refundert av grunneierne i henhold til avtale. Prosjektet inkluderer kryssing av 
flomutsatte bekker med nye broer. Det vil fortsette bygging videre i området med forbehold om grunneiernes 
frivillige avtaler og administrasjonens ressurser. Prosjektet er ferdig, bortsett fra at det gjenstår skilting og 
oppsetting av en bom.  
 
Områdeplaner 

 Nesoddtangen: områdeplan ventes ferdig i 2015. 
 Blylaget: områdeplan er vedtatt. Det er sendt ut pålegg om oppgradering av avløpsanlegg til beboerne 
 Nordstand-Dalbo: utarbeidelse av områdeplan pågår. Legges frem til 1. gangs behandling i løpet av 

2014 
 Torvvik: utarbeidelse av områdeplan pågår. Legges frem til 1. gangs behandling høst 2015 
 Bomansvik: Områdeplan er vedtatt i kommunestyret.  Anbudsgrunnlag høydebasseng og 

ledningsanlegg ned og gjennom skoleområdet er tilnærmet ferdig. Entreprenøranskaffelse forsommer 
2015. 

 Solbergskogen: utarbeidelse av områdeplan pågår. Legges frem til 1. gangs behandling  etter 
sommeren 2015 

 Svestad: Legges frem til 1. gangs behandling i løpet av 2015 
 Ellingstadåsen: Arbeidet startet opp desember 2014, og 1. gangs behandling 2016. 

 



 

28 ØKONOMISK UTVIKLING OG RESULTAT 

BALANSEREGNSKAPET  

Balansen viser verdien av kommunens eiendeler per 31.12.14, og hvordan eiendelene (anleggs- og 
omløpsmidler) er finansiert med henholdsvis egenkapital og gjeld.  
 

Økonomisk oversikt – Balanseregnskapet  

Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2014 Regnskap 2013 

EIENDELER 
   ANLEGGSMIDLER 

   Faste eiendommer og anlegg 11 1 430 038 1 418 698 

Utstyr, maskiner og transportmidler 11 41 034 40 846 

Pensjonsmidler 2 889 503 795 585 

Utlån 
 

133 572 133 042 

Aksjer og andeler 5 17 672 15 874 

Sum anleggsmidler 
 

2 511 820 2 404 045 

OMLØPSMIDLER 
   Kortsiktige fordringer 
 

72 250 53 251 

Kasse, postgiro, bankinnskudd 19 196 446 179 923 

Akkumulert positivt premieavvik 2 60 769 48 605 

Sum omløpsmidler 1 329 465 274 778 

Sum eiendeler 
 

2 841 284 2 678 823 

EGENKAPITAL OG GJELD 
   EGENKAPITAL 
   Disposisjonsfond 6 -42 460 -37 088 

Bundne driftsfond 6 -23 202 -29 000 

Ubundne investeringsfond 6 -15 245 -16 266 

Bundne investeringsfond 6 -10 125 -1 831 

Prinsippendringer 18 8 677 8 677 

Regnskapsmessig mindreforbruk 20 -3 535 -3 535 

Regnskapsmessig merforbruk 
 

0 0 

Udisponert i investeringsregnskapet 20 -5 000 0 

Udekket i investeringsregnskapet 
 

0 0 

Kapitalkonto 7 -325 830 -341 593 

Sum egenkapital 
 

-416 720 -420 637 

GJELD 
   LANGSIKTIG GJELD 
   Pensjonsforpliktelser 2 -1 156 156 -1 064 838 

Andre lån 
 

-1 072 136 -1 031 682 

Sum langsiktig gjeld 
 

-2 228 292 -2 096 520 

KORTSIKTIG GJELD 
   Kassekredittlån 
 

0 0 

Annen kortsiktig gjeld 4 -177 694 -144 379 

Akkumulert negativt premieavvik 2 -18 578 -17 287 

Sum kortsiktig gjeld 
 

-196 272 -161 665 

Sum egenkapital og gjeld   -2 841 284 -2 678 823 

MEMORIAKONTI: 
   Ubrukte lånemidler 
 

42 303 34 069 

Andre memoriakonti 
 

4 500 4 500 

Motkonto for memoriakontiene 
 

-46 803 -38 569 
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Eiendeler 
 
Anleggsmidler 
Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Verdien av anleggsmidler har økt med 
omlag 108 mill kr fra 2013 til 2014.  
 
Av dette er økningen i aktiverte investeringer i faste eiendommer og anlegg, samt annet utstyr 11,5 mill. I tillegg 
kommer økning av pensjonsmidler på kr 93,9 mill, økning av utlån med 0,5 mill og økt egenkapitalinnskudd på kr 
1,8 mill. Det vises til notene for ytterligere forklaringer.  
 
Omløpsmidler 
Omløpsmidler er eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Omløpsmidler omfatter 
blant annet kontanter, bankinnskudd, kundefordringer o.l. Samlede omløpsmidler har økt med 54,7 mill kr fra 
2013 til 2014. Økningen består av økte kortsiktige fordringer på 19 mill kr samt en økning på 23,5 mill kr i 
bankinnskudd. 
 
Akkumulert positivt premieavvik må sees i sammenheng med akkumulert negativt premieavvik, og består av 
differansen mellom innbetalt premie og regnskapsført pensjonskostnad, og var pr. 31.12.14 på 42,2 mill kr. Det 
vises for øvrig til note 2 om pensjon.  

 
Egenkapital og gjeld 
 
Egenkapital 
Egenkapitalen er redusert med 3,9 mill kr siden 2013. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond 
42,4 mill kr, bundne driftsfond 23,2 mill kr, bundne investeringsfond på 10,1 mill kr, ubundne investeringsfond på 
15,2 mill, samt at mindreforbruket (overskuddet) fra 2013 på kr. 3,5 mill ikke er disponert pr. 31.12.2014. 
Kapitalkonto utgjør resten av egenkapitalen. Kapitalkontoen er redusert med 15,7 mill fra 2013 til 2014. For 
nærmere spesifikasjon av kapitalkonto henvises det til note 7 til årsregnskapet.  
 
Kommunens fondsbeholdning fordeler seg på disposisjonsfond, bundne driftsfond, ubundne investeringsfond 
og bundne investeringsfond. Total fondsbeholdning har fra 2013 til 2014 gått opp med 6,8 mill.  
 

 

 

Bundne fond er øremerkede midler, som regel mottatt fra staten, og som er avsatt til bestemte formål. Deler av 
ubundne fond er også disponert til bestemte formål av kommunestyret. 
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Fond (1000 kr) 
Beholdning pr. 
31.12.2014 

Disp. og bundet til 
bestemte formål 

Rest til disp. 
31.12.2014 

Ubundne investeringsfond 15245 10690 4555 

Ubundne driftsfond 42460 2266 40194 

Bundne investeringsfond 10125 10125 0 

Bundne driftsfond 23202 23202 0 

Sum fond 91032 46283 44749 

 

Det bemerkes at 13 mill av ubundne fond er avsatt disponert av kommunestyret til bestemte formål. Ordinært 
udisponert disposisjonsfond, i drift og investering, pr. 31.12.14 var dermed ca. 44,7 mill kr.  
 
Fondskapitalen er en viktig buffer mot uforutsette forhold på inntekts- og utgiftssiden, og som egenkapital for å 
redusere lånefinansieringen ved investeringer. Ved at størrelsen på frie fond er lavt, er kommunen i en sårbar 
situasjon. 
 
Saldo på kapitalkonto viser i hovedsak kommunens samlede egenfinansiering av anleggsmidler. Endringer på 
kapitalkonto oppstår som hovedregel ved endringer i balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld i 
regnskapsperioden. Føringer som vil redusere kapitalkonto er reduksjon av anleggsmidler (salg, av- og 
nedskrivninger), bruk av lån og pensjonsforpliktelsen. Føringer som vil øke kapitalkonto er økning av 
anleggsmidler (investeringer og reversering av nedskrivninger), reduksjon av lånegjeld og pensjonsmidler.  
 
Kapitalkonto har i 2014 hatt en reduksjon på 15,8 mill kr og har pr. 31.12.14 en saldo på kr 325,8 mill. 
Reduksjonen skyldes i hovedsak en økning av pensjonsforpliktelsen på 91,6 mill kr. Samtidig som at det i 2014 
ble brukt mer av lån enn betalte avdrag, økning i lånegjeld.  
 
Gjeld 
Langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelser har økt med 131,8 mill kr fra 2013 til 2014. Pensjonsforpliktelser 
utgjør 91,3 mill kr av denne økningen, mens andre langsiktige lån har økt med 40,5 mill kr. Økningen i langsiktig 
gjeld er differansen mellom nye lån og avdrag på eksisterende lån. Det vises for øvrig til avsnittet om «utvikling i 
kommunens lånegjeld». Det vises også til note 2 angående økningen i netto pensjonsforpliktelser.  
 

Pr. 31.12.14 gjenstod det 42 mill kr i ubrukte lånemidler. Årsaken til dette er at nye lån knyttet til investeringene 
har blitt tatt opp før investeringen er ferdigstilt. Ubrukte lånemidler har økt med kr 8,2 mill siden 2013. 
 

Likviditet og soliditet 

Likviditet 
Med likviditet menes kommunens betalingsevne. For å se på kommunens evne til å dekke sine kortsiktige 
forpliktelser, kan man se på forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Dette kalles likviditetsgrad. Man 
bør ha en viss «reserve» for å dekke svingningene i likviditeten.  
 
Likviditetsgrad 1: 
Denne tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. For å gi et mest mulig riktig bilde av kommunens likviditet brukes 
det korrigerte tall for beregning av nøkkeltall. Kortsiktig gjeld er ved beregning av likviditetsgradene inkludert 
budsjetterte avdrag for 2015, samt budsjettert bruk av fond i 2015. Omløpsmidler er inkludert ubenyttet 
kassekreditt samt budsjettert mottatte avdrag i 2015. Nøkkeltallet bør her være større enn 2, da noen av 
omløpsmidlene kan være mindre likvide enn andre.  
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  2010 2011 2012 2013 2014 

Likviditetsgrad 1                1,33                 1,43                1,59                1,60 1,58 

 
Man ser at likviditetsgrad 1 har vært tilnærmet uendret de siste tre årene. 
 
Likviditetsgrad 2: 
Denne tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. Ved 
beregning av likviditetsgrad 2 er det benyttet korrigerte tall lik likviditetsgrad 1, men i tillegg er premieavvik og 
kundefordringer trukket fra.  
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Likviditetsgrad 2 0,94 0,94 1,01 1,21 1,12 

 
Likviditetsgrad 2 er noe redusert fra 2013 til 2014. Likviditetsgrad 2 ligger over minimumsnivå for 
tilfredsstillende likviditet.  
 
Likviditetsgrad 3 (korrigert):  
Denne tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene som kasse og bank, men er korrigert for ubrukte 
lånemidler, bundne fond og premieavvik. Dette nøkkeltallet bør være større enn 0,5. 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Likviditetsgrad 3                0,67                 0,55                 0,35                 0,57  0,53 

 
Likviditetsgrad 3 gir et mer realistisk bilde av likviditeten ettersom man trekker ut ubrukte lånemidler og bundne 
fond. Dette fordi ubrukte lånemidler og bundne fond øker kontantbeholdningen midlertidig, men er avsatt til 
bestemte formål. Samtidig trekker man ut premieavvik fra kortsiktig gjeld da denne skal fordeles over flere år. 
Man sitter da igjen med likvider kommunen har til sin ordinære, løpende drift. 
 
Dette nøkkeltallet viser at likviditeten til kommunen i 2014 er tilnærmet lik som i 2013. Likviditetsgrad 3 ligger 
over minimumsnivå i forhold til tilfredsstillende likviditet. Likviditetsgrad 3 bør som nevnt være over 0,5.  
 
Likviditetsgradene viser at kommunen har en tilfredsstillende likviditet pr. 31.12.14, men dette gir kun et 
øyeblikksbilde av likviditeten. Det vises til diagrammet angående «Likvider gjennom året» nedenfor. 
 
Likvide midler: 
Tabellen nedenfor viser utviklingen av driftslikvider korrigert for skattetrekkskonto, bundne fond og ubrukte 
lånemidler. Driftslikvideten er den likviditeten kommunen har for å dekke løpende utbetalinger dersom bevilgede 
og disponible midler blir brukt slik de kan etter kommuneloven.  
 

Driftslikvider (1000 kr) 2010 2011 2012 2013 2014 

Kontantbeholdning 167 018 142 289 151 186 172 923 196 446 

Skattetrekk innskudd -16 824 -18 012 -20 789 -20 802 -22 174 

Ubrukte lånemidler -15 457 -6 968 -56 228 -34 069 -42 303 

Bundne fond  -25 702 -19 529 -22 133 -30 831 -33 326 

Driftslikvider 109 035 97 780 52 036 87 221 98 643 
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Kontantbeholdningen inneholder pr. 31.12.14 som følger: 
 

 

 
 

Kommunens driftslikvider i 2014 er tilnærmet lik som i 2013. Kontantbeholdningen har hatt en økning på 23,5 
mill som for det meste skyldes økning i ubrukte lånemidler, økning av konto for skattetrekk og økte bundne fond.  
 
Likviditetsgraden måles pr. 31.12 hvert år og sier ikke noe om likviditeten gjennom året. Likviditeten endrer seg 
betraktelig gjennom året som følge av inn- og utbetalinger knyttet til fordringer og gjeld.  
 
Likviditeten gjennom året kan illustreres i figuren nedenfor. Her er kontantbeholdningen kun korrigert for 
skattetrekkskonto og ikke hvilke formål pengene er knyttet til. Dette for å se på kommunens løpende 
betalingsevne. Her ser man at kommunens likvider gjennom året følger samme trend som 2013, men med en 
noe høyre beholdning. Årsaken er økningen i ubrukte lånemidler. 
 

 
 

Som diagrammet ovenfor viser, har det vært svingninger i likviditeten. Trenden er lik som 2013 med svingninger 
på 100 mill fra topp til bunn. I månedene med lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift går det ut om lag 60 mill kr. 
For å ha en likviditetsbuffer har kommunen en kassekreditt på 50 mill kr, jfr. tidligere vedtak i kommunestyret. 
Det har ikke vært nødvendig å benytte kommunens kassekreditt i 2014.  
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Selv om kommunen har tilfredsstillende likviditet pr. 31.12.14, er likviditeten til kommunen fortsatt stram 
gjennom året. I praksis betyr dette at kommunen kan havne i en situasjon hvor kommunen lovlig har disponert 
alle midler, men likevel ikke kan betale sine forpliktelser. Det er derfor viktig å bygge opp disposisjonsfond for å 
møte uforutsette utgifter. 
 

Arbeidskapital 
 
Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet er også et uttrykk 
for kommunens likvide situasjon. Kommunen har en positiv arbeidskapital på litt over 133 mill kr. Dette er 
positivt og betyr at kommunens anleggsmidler fullt ut er finansiert med langsiktig kapital.  
 
Nedenfor følger kommunens arbeidskapital de siste 4 årene:  

Arbeidskapital i kr 2011  2012  2013  2014  

Omløpsmidler             264 929 672           295 680 292            274 778 395              329 464 553  

minus kortsiktig gjeld           -185 033 177         -179 478 049          -161 665 429            -196 272 066  

Arbeidskapital                 79 896 495           116 202 243            113 112 967              133 192 487  

Premieavvik pensjon m/aga              -18 857 459            -32 996 460             -31 317 836               -42 190 705  

ubrukte lånemidler                -6 967 846            -56 227 792              -34 068 589               -42 303 116  

Korrigert arbeidskapital               54 071 190             26 977 991              47 726 542                48 698 666 

 

Arbeidskapitalen sier noe om kommunens betalingsevne på kort sikt. Arbeidskapitalen har fra 2013 til 2014 økt 
med 20 mill kr. Dette betyr at større andel av kommunens omløpsmidler er finansiert med langsiktig kapital i 
2014. Premieavvik ligger som en del av kommunens omløpsmidler, men er i realiteten bundet og dermed av 
langsiktig karakter. Premieavviket kan ikke omgjøres til betalingsmidler slik som kortsiktige fordringer som blir 
betalt. Og som tidligere nevnt er ubrukte lånemidler også en del av omløpsmidlene, ubrukte lånemidler er bundet 
til investeringer. Det er derfor riktig å korrigere arbeidskapitalen med disse to komponentene for å se det riktige 
nivå og utvikling av arbeidskapitalen. Korrigert arbeidskapital har da økt med nesten 1 mill. Det vises til avsnittet 
over som omhandler likviditeten. Den viser at en betydelig del av arbeidskapitalen er reservert til bestemte 
formål, mens kun en begrenset andel er reell driftslikviditet. Det er derfor nødvendig å fortsette å styrke 
driftslikvidene fremover. 
  

 
 

Dersom man ser på arbeidskapitalen i % av driftsinntektene, har kommunen en arbeidskapital på 12 % av 
driftsinntektene. Men så lenge en andel av arbeidskapitalen består av ubrukte lånemidler og premieavvik, er ikke 
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den reelle arbeidskapitalsituasjonen like sterk som den gir uttrykk for. Korrigert for ubrukte lånemidler utgjør 
arbeidskapitalen 3 % av driftsinntektene. Dette er det samme som for 2013.  Det må også tas hensyn til at deler 

av fondsmidlene er knyttet til bestemte formål. Dette viser at det er nødvendig å styrke likviditeten i årene 
fremover. Arbeidskapitalen bør utgjøre minst 8-10 % av driftsinntektene.  

 
Soliditet 
 
Med soliditet menes kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten gir informasjon om 
soliditeten.  
 
Egenkapitalprosenten har utviklet seg slik de siste 5 årene: 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Egenkapitalprosent                 19,5                 13,9                 16,7                 15,7  14,7 

 
Egenkapitalprosenten sier noe om hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er finansiert med 
egenkapital. Den resterende andel av kommunens eiendeler er finansiert med fremmedkapital/lån. Jo høyere 
egenkapitalprosent, desto bedre soliditet. Kommunens egenkapitalprosent har blitt redusert siden 2013, og 
årsaken er at kommunen har finansiert mesteparten av sine investeringer med bruk av lån.  
 
Gjeldsgraden viser hvor stor gjelden er i forhold til egenkapitalen. Jo mindre gjeldsgraden er, jo mer solid er 
kommunen. 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Gjeldsgrad 4,1 6,2 5,0 5,4 5,8 

 
Nesodden kommune har nå en gjeldsgrad på 5,8. Dette betyr at kommunen har nesten 6 ganger så stor gjeld 
som egenkapital, og dette er i overkant høyt.   

 
Utvikling i kommunens lånegjeld 
 
Det har i 2014 blitt tatt opp nye lån på til sammen 89,4 mill kr. Av dette er 18,2 mill kr startlån og 11 mill knyttet 
til VAR-området. Total langsiktig gjeld, eks. pensjonsforpliktelser, pr. 31.12.14 er på 1,07 milliarder kr.  
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Fra 2013 til 2014 økte langsiktig lånegjeld med 40,4 mill kr. Økningen er differansen mellom nye lån og betalte 
avdrag i drifts- og investeringsregnskapet.  
 
Total gjeld fordeler seg slik pr. 31.12.2014: 

 Egne lån: 638,2 mill kr 
 Lån knyttet til investeringer innenfor VAR-området: 278 mill kr 
 Startlån: 155,9 mill kr 

 

 
 

 

Langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) i prosent av driftsinntektene er på 96,3 % ved utgangen av 
2014. Til sammenligning er gjennomsnittet i kostragruppe 7 på 89,6 %. Dersom man skal få låneandelen ned 
mot et sunt nivå på 50 % bør kommunen redusere investeringsnivået, og nye låneopptak bør ikke overstige det 
kommunen totalt betaler i avdrag pr år.  
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5. ORGANISASJONSUTVIKLING OG 

ARBEIDSGIVERPOLITIKK 
 

 

Nesodden kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med godt kvalifiserte medarbeidere på alle nivå i 
organisasjonen. Kommunen skal utøve arbeidsgiverpolitikken og ivareta satsingsområdene i 
arbeidsgiverstrategien på en god måte, også i krevende omstillingsperioder. Justeringer av administrativ 
struktur, helhetlig styring og gjennomføring av lederutviklingsprogram har vært hovedfokus i 2014.  
 
 
Arbeidsgiverpolitiske føringer  

Overordnede mål med organisasjonsutvikling i Nesodden kommune er: 
 

 Bedre tjenestekvalitet for kommunens innbyggere 
 Bedre ressursutnyttelse økonomisk og kompetansemessig 
 Bedre og tydeligere ledelse – på alle nivåer 
 Bedre integrasjon og flyt i organisasjonen koblet mot effektiv bruk av IKT 

 
Organisasjonsutvikling i Nesodden kommune skjer i tråd med prinsippet om at organisasjonen skal utvikles med 
bred involvering, både av ledere, medarbeidere og tillitsvalgtapparatet.  
 
Nesodden kommune er organisert i virksomheter og stabsområder, og med rådmannens ledergruppe som den 
strategiske toppledergruppen. Nesodden kommune har 32 virksomheter og tre stabsområder. Rådmannens 
ledergruppe består av rådmannen, tre stabssjefer og tre kommunalsjefer. Pr 31.12.2014 er 
kommunalsjefstillingen for teknikk, miljø og plan vakant. 
 
 

 
Organiseringen av den enkelte virksomhet og stabsområdene er tilpasset behovene; hva er hensiktsmessig utfra 
de tjenester som produseres, hensyn til brukerne og hensyn til lederspenn.  
 
 
Arbeidsgiverpolitiske strategier 

Gjeldende arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune har fire satsingsområder: 
 

 Lederutvikling 
 Lønn, goder og velferd 
 Medarbeiderutvikling  
 Omdømme 
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Lederutvikling 
 
Lederutvikling har vært et prioritert område i året som har gått. Et nytt lederutviklingsprogram startet opp i 
januar 2014. Kommunen innhentet ekstern bistand til gjennomføring av lederutviklingsprogrammet og har valgt 
Varde Hartmark AS til dette oppdraget. Konsulenter fra Varde Hartmark AS gjennomførte tre samlinger i 2014 og 
programmet fortsetter i 2015.  
 
Alle ledere med personalansvar deltar i programmet. I tillegg deltar de tillitsvalgte for hovedsammenslutningene 
og hovedverneombudet i lederutviklingsprogrammet, totalt 89 deltakere i 2014. 
 
Mål og ønsket effekt med lederutviklingsprogrammet er økt kunnskap og ferdigheter til å utøve ledelse i tråd 
med forventninger til godt lederskap i Nesodden kommune. Lederutviklingsprogrammet bygger på visjon og 
verdigrunnlag i kommuneplanen, kommunens arbeidsgiverstrategi, og behovet for resultatledelse. Programmet 
skal videre bidra til å bygge organisasjonskultur.  
 
Lederutviklingsprogrammet vektlegger følgende områder:  
 

 Lederskap og relasjon 
 Utviklingsledelse, innovasjon og fornyelse 
 Skape felles organisasjonskultur 
 Mål- og resultatrettet ledelse 
 Helsefremmende ledelse 
 Motivasjon og arbeidsglede 
 Økt individuell motivasjon og forpliktelse til å utvikle eget lederskap 

 
Gode møtearenaer tilpasset det enkelte ledernivå er viktig i arbeidet med lederskap i Nesodden kommune. 
Virksomhetsledermøtene som gjennomføres månedlig er rådmannens viktigste møtearena i arbeidet med 
styring og utvikling av organisasjonen. Sentrale temaer i 2014 var kunnskapsdeling og erfaringsutveksling 
mellom kommunens tjenesteområder, målstyring/budsjettarbeid, arbeid med inkluderende arbeidsliv, oppfølging 
av medarbeiderundersøkelsen og brukerundersøkelsene.  
 
Helhetlig styring har fokus på styringskortet, både på overordnet/kommune-nivå og på 
virksomhets/stabsområdenivå. Styringskortene skal tydeliggjøre mål og resultater på kommunens 
tjenesteområder, bidra til helhetlig styring og at målene på virksomhetsnivå gjenspeiler målene i 
kommuneplanens samfunnsdel.  
 
 
Lønn, goder og velferd 
Satsingsområdet lønn, goder og velferd har resultert i en handlingsplan om «Lokal lønnspolitikk», vedtatt i 2010 
av Partssammensatt utvalg. Handlingsplanen omfatter lokale lønnsforhandlinger og kriterier for fastsetting av 
lønn ved tilsetting. Å beholde og rekruttere medarbeidere er hovedfokus i denne handlingsplanen, og det er 
særlig fokus på fagområder der det er vanskelig å rekruttere riktig kompetanse, slik som sykepleiere, 
vernepleiere og pedagogiske ledere i barnehagene.  
 
 
Medarbeiderutvikling 
Medarbeiderutvikling er et viktig satsingsområde, og handler om både individuell kompetanseutvikling og 
systematisk arbeid med å skape et godt arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass. Det legges stor vekt på arbeid 
med den årlige medarbeiderundersøkelsen. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2009 med 
Kommuneforlagets undersøkelsesverktøy Bedrekommune. Denne undersøkelsen er utarbeidet av og for 
kommuner.  
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Nedenfor følger resultatene fra undersøkelsen for årene 2010-2014.  
 

Dimensjon 2014 2013 2012 2011 2010 

Organisering av arbeidet 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 

Innhold i jobben 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9 

Fysiske arbeidsforhold 4,2 4,1 4,1 3,8 3,9 

Samarbeid og trivsel med kollegene 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 

Mobbing, diskriminering og varsling 5,1 5,0 5,0 5,0 4,8 

Nærmeste leder 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 

Medarbeidersamtale 4,9 4,7 4,8 4,7 4,6 

Overordnet ledelse 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 

Faglig og personlig utvikling 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 

Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 

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

Snitt totalt 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 

Svarprosent 85 % 82 % 68 % 70 % 75 % 

 

 

I 2014 var det 906 ansatte som svarte på undersøkelsen, og det ga en svarprosent på 85 %. Av resultatene kan 
man lese at Nesodden har en økning på 0,1 i total score, og denne økningen gjelder de fleste dimensjoner i 
undersøkelsen.  
  
Fem dimensjoner fra undersøkelsen er valgt ut som fokusområder og er med i styringskortet for Nesodden 
kommune på overordnet nivå, og for hver enkelt virksomhet og stabsområde. Fokusområdene er:  
 

 Faglig og personlig utvikling 
 Samarbeid og trivsel med kollegene 
 Stolthet over egen arbeidsplass 
 Overordnet ledelse 
 Helhetsvurdering 

 
Medarbeiderundersøkelsen er et svært viktig verktøy for både medarbeidere, ledere og tillitsvalgtapparat på den 
enkelte arbeidsplass i det kontinuerlige arbeidet med å utvikle et godt arbeidsmiljø. Aktiv medvirkning fra den 
enkelte medarbeider er et viktig element. I tråd med dette ble det også i 2014 lagt opp til en systematisk 
oppfølging av resultatene på den enkelte arbeidsplass hvor alle skal utarbeide en oppfølgingsplan med mål og 
tiltak på tre forbedringsområder og tre bevaringsområder.  
 
Det er et mål for 2015 å videreutvikle det systematiske arbeidet med medarbeiderundersøkelsen med fokus på 
godt oppfølgingsarbeid og at dette skal være integrert med det øvrige arbeidet med lederskap og utvikling av 
virksomheten/stabsområdet.  
 
Det vil i løpet av 2015 bli vurdert om det skal gjøres endringer i undersøkelsen for 2016 og om kommunen skal ta 
i bruk en ny undersøkelse fra Kommuneforlaget som lanseres i september. Den nye undersøkelsen er i større 
grad rettet mot utvikling av lederskap, og vil kunne kobles til organisasjonens satsing på lederutvikling.  
 
Det legges stor vekt på kompetanseutvikling. Ansvaret for kompetanseplan og kompetanseutviklingstiltak ligger 
til den enkelte virksomhet og stabsområde. Stabene tilbyr intern opplæring innenfor sine fagområder, med vekt 
på fagsystemene Websak og Agresso, økonomistyring, oppfølging av sykemeldte/IA-arbeid, opplæring innenfor 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, kvalitetssystemet og tilsettingsprosesser.  
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Lovpålagt 40 timers HMS-opplæring for alle verneombud, varaverneombud og medlemmer og varamedlemmer 
av arbeidsmiljøutvalget (AMU) gjennomføres årlig. Opplæringen gjennomføres i stor grad av interne ressurser 
med ekstern bistand på enkelte kompetanseområder. Tilsvarende kurs vil bli gjennomført høsten 2015. 
 
Stipend tildeles etter vedtatte retningslinjer. I 2014 var det 11 stipendmottakere og utbetalingene var på totalt 
104 066 kr. 
 
Omdømme og etikk 
Innbyggermedvirkning og brukerdialog er sentralt i kommunens arbeid med omdømme. Mange virksomheter, 
samt ordfører og rådmann har hatt åpne møter i kommunens Infosenter i Tangenten der alle innbyggerne har 
hatt anledning til å stille spørsmål. Dette er en viktig møteplass som vil bli videreført i 2015. Rådmannens 
ledergruppe har i 2014 hatt fokus på omdømme, og arbeidet vil fortsette i 2015. Det er satt søkelys på dette 
utviklingsarbeidet i virksomhetsledermøter og i lederutviklingsprogrammet.  
 
Å følge lover og regler, herunder kommunens etiske retningslinjer, og å bruke kommunens ressurser på en 
hensiktsmessig måte, er grunnleggende i hele kommunens virksomhet. Omdømme handler om den enkelte 
innbyggers møte med kommunens tjenester og tilsatte, og det legges stor vekt på god praksis i tråd med 
kommunens etiske retningslinjer og regelverk om anskaffelser. Kompetanse om regelverk om anskaffelser og 
god gjennomføring av anskaffelsesprosesser er svært viktig, og her er det iverksatt flere tiltak for å sikre gode 
prosesser.  
 
Ett av tiltakene i 2014 var økt bemanning ved Felles innkjøpskontor i Follo fra september 2014. For Nesodden 
kommune ga dette effekt ved større kapasitet og bedre tilgjengelighet for ledere/innkjøpere i Nesodden 
kommune. Felles innkjøpskontor møter i Tangenten en gang hver måned eller ved behov, og er et åpent møte for 
innkjøpere som trenger bistand. Tidspunkt for disse åpne møtene i Tangenten gjøres kjent på intranett.  
 
Å være en god arbeidsgiver er også et viktig element i forståelsen av omdømme. I medarbeiderundersøkelsen 
måles blant annet tilfredshet med «stolthet over egen arbeidsplass» og «overordnet ledelse». Dette er viktige 
dimensjoner ved et godt omdømme, og er en del av styringskortet til hver enkelt virksomhet og hvert 
stabsområde. Det legges stor vekt på systematisk arbeid med et godt arbeidsmiljø i Nesodden kommune. Det er 
en viktig erkjennelse at et godt arbeidsmiljø er et viktig grunnlag for å kunne yte gode tjenester. 
 
Etikk er tema i medarbeiderundersøkelsen, både når det gjelder nærmeste leder og overordnet ledelse. Scoren 
fra medarbeiderundersøkelsen i 2014 viser følgende: På spørsmålet om «nærmeste leder tar spørsmål om etikk 
på arbeidsplassen alvorlig» er gjennomsnittlig score for hele kommunen 4,9. På spørsmålet om «overordnet 
ledelse tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig» er gjennomsnittlig score for hele kommunen 
3,9. Kommunens etiske retningslinjer ble evaluert i 2014 og forslag til nye etiske retningslinjer skal behandles av 
kommunestyret første halvår 2015. 
 
Etikk er gjennomgående fokus i alt HMS-arbeid. Det ble i 2014 satt spesielt søkelys på å heve kompetansen når 
det gjelder melding av avvik på kommunens prosedyrer, og på arbeidet med internkontroll på overordnet nivå og 
i den enkelte virksomhet. 
 
 
 Nærværsarbeid, bedriftshelsetjeneste og IA-avtalen 

Nærvær og oppfølging av sykefravær 

Nærværet blant ansatte i Nesodden kommune var totalt på 92 % i 2014, en marginal nedgang på 0,4 
prosentpoeng fra 2013. Langtidsfraværet i 2014 var på 5,5 %, en oppgang på 0,2 prosentpoeng i forhold til 2013. 
En stor andel av langtidsfraværet skyldes faktorer som ikke er arbeidsrelaterte. Arbeidsmiljøutvalget har 
besluttet å undersøke nærmere hva som er årsakene til langtidsfravær, for å ha et bedre grunnlag for å målrette 
tiltak. 
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Som IA-bedrift har Nesodden kommune høyt fokus på nærværsarbeid og oppfølging av sykemeldte. Lederne og 
tillitsvalgtapparatet har sammen et høyt fokus på godt nærværsarbeid i hele organisasjonen. HR og 
organisasjonsutvikling har ansvar for å sikre at det finnes gode overordnede prosedyrer og retningslinjer for 
fagområdet, og at disse er kjent i organisasjonen. Videreutvikling av HMS-håndboken til Nesodden kommune i 
kvalitetssystemet har vært et satsingsområde i 2014. Satsingen vil fortsette i 2015 med fokus på 
internkontrollhåndbok i den enkelte virksomhet.  
 
 
IA-avtalen 

Høsten 2014 ble det signert en ny IA-avtale for perioden 2014-2018.   
 
Overordnede mål for avtalen er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær 
og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.  
 
Den nye avtalen har følgende delmål: 
 

 Økt nærvær 
 Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne 
 Økt gjennomsnittlig avgangsalder 

 
IA-handlingsplan for Nesodden kommune ble vedtatt av Partssammensatt utvalg i mars 2011. 
Arbeidsmiljøutvalget vedtok i 2013 en ny versjon som bygget på planen fra 2011. Den nye versjonen skulle 
tydeliggjøre de viktigste målene og tiltakene, og danne grunnlag for de lokale aktivitetsplaner som skulle 
utarbeides våren 2013. De lokale planene skulle revideres årlig. I 2014 pågikk det et arbeid med å revidere denne 
handlingsplanen, for å sikre at den er i tråd med intensjonene i den nye IA-avtalen og med satsinger i Nesodden 
kommune. Den reviderte overordnede handlingsplanen for perioden 2015-2018 ble godkjent av AMU i mars 
2015. På grunnlag av overordnet handlingsplan skal det utarbeides konkrete tiltak/aktivitetsplaner på 
kommunenivå og i den enkelte virksomhet/enhet. Alle planer innenfor IA-avtalen utformes av partene, med bred 
involvering av medarbeidere og tillitsvalgte/vernetjeneste.  
 
 
Bedriftshelsetjeneste 
Felles Bedriftshelsetjeneste for Nesodden kommune og Sunnaas sykehus HF startet opp 01.01.12. 
Bedriftshelsetjenesten (BHT) ble organisert som et prosjekt med en varighet på inntil tre år. I løpet av denne 
perioden skulle det vurderes hva som skal være en permanent modell for bedriftshelsetjeneste for Nesodden 
kommune.  
 
BHT har levert tjenester til hele organisasjonen innenfor sine kompetanseområder. BHTs oppgaver er HMS-
rådgivning og tjenester innenfor følgende kompetanseområder: 
 

 Yrkeshygiene/inneklima 
 Ergonomi/arbeidsplassvurdering 
 Bedriftslege/arbeidsmedisin 
 Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø 

 
BHT var i 2014 en sentral pådriver i utviklingsarbeidet med HMS-håndboken for Nesodden kommune. BHT har 
videre deltatt i mange dialogmøter i forbindelse med oppfølging av sykemeldte, i tillegg til at de ved forespørsel 
har bistått ledere, medarbeidere og tillitsvalgte i arbeidet med nærvær og arbeidsmiljø.  
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Høsten 2014 ble det på samme måte som høsten 2012 og 2013, gjennomført lovpålagt 40 timers HMS-
opplæring for alle verneombud, varaverneombud og medlemmer og varamedlemmer av arbeidsmiljøutvalget 
(AMU). BTH var en sentral bidragsyter i disse kursene.  
 
BHT møter fast i kommunens Arbeidsmiljøutvalg. 
 
I juni 2014 besluttet kommunestyret å avvikle Sunnaas og Nesodden bedriftshelsetjeneste fra 31.12.2014. 
Høsten 2014 ble det derfor fokus på å betjene brukerne med redusert bemanning, og samtidig sikre en god 
prosess for å anskaffe avtale med privat tilbyder av bedriftshelsetjenester fra 1.1.2015. Denne prosessen ble 
gjennomført på en god måte og det ble fra årsskiftet inngått avtale med Follo bedriftshelsetjeneste AS. 
 
Som en del av avtalen om avvikling av felles bedriftshelsetjeneste ble en 100 % stilling innenfor 
kompetanseområdet psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø tilbakeført til HR og organisasjonsutvikling. 
Dette vil medføre betydelig mindre kjøp av eksterne bedriftshelsetjenester innenfor dette kompetanseområdet. 
 
 
Antall sysselsatte i Nesodden kommune og likestilling  

Andel og antall mannlige og kvinnelige ansatte i kommunen fordeler seg slik i 2014: 
  

Fordeling av kvinner og menn i lederstillinger Nesodden kommune 2014 
(Tall i parentes er for 2013) 

 
Kvinner 
antall 

Kvinner 
prosent 

Menn 
antall 

Menn 
prosent 

Total antall 

Rådmannens ledergruppe 4 (4) 57 % (50) 3 (4) 43 % (50) 7 (8) 

Virksomhetsledere* 23 (23) 77 % (72) 7 (9) 23 % (28) 30 (32) 

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

 35 (34) 73 % (72) 13 (13)  27 % (28) 48 (47) 

Ansatte totalt (årsverk) 701 (796)  77 % (77)  212 (242) 23 % (23) 913 (1038) 

*To av virksomhetslederne har for tiden lederansvar for to virksomheter hver, det gjelder en kvinne og en mann.   
 
Prosentfordelingen av menn og kvinner er marginalt endret fra 2013 til 2014 når det gjelder ledere, og uforandret 
når det gjelder totalt antall ansatte i kommunen. Noe av endringen skyldes omorganisering og etablering av 
virksomhetene Kultur og Integrering og mangfold. 
 
Per 31.12.2014 er det totalt 42 ledere under virksomhetslederne, inkludert 13 undervisningsinspektører.  
Stabsområdene har totalt 6 fagsjefer under stabssjefene. Totalt er det 84 ledere med personalansvar i 
Nesodden kommune. 
 
 
Brukermedvirkning og innbyggerdeltakelse 

Innbyggermedvirkning gir kommunen nyttig informasjon om innbyggernes holdninger og behov. 
Brukerundersøkelser er viktige styringsverktøy for å bedre innbyggerservice og tjenestekvalitet, da disse retter 
seg til brukere av bestemte kommunale tjenester. Flere av brukerundersøkelsene i 2014 hadde høy oppslutning 
og gode resultater.  
 
I 2014 gjennomførte Nesodden kommune brukerundersøkelser rettet mot brukere av kommunens tjenestetilbud: 
Alle kommunale barnehager, ikke-kommunale barnehager, barnevern, bibliotek, byggesaksbehandling, ergo- og 
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fysioterapi, helsestasjon, kulturskolen (foreldre og elever), institusjon – pleie og omsorgstjenester (beboere og 
pårørende), pleie- og omsorg hjemmetjenester (brukere), psykisk helse voksne, SFO, vann og avløp og skatt. I 
tillegg ble det gjennomført en brukerundersøkelse for politikerne. 
 
Det ble videre gjennomført en undersøkelse om interne tjenester som ble besvart av alle lederne i Nesodden 
kommune. De tjenesteområdene som ble målt var organisasjon og tjenesteutvikling, økonomi og styring, interne 
tjenester og kommunikasjon, juridisk bistand, innkjøp, vaktmestertjenester, eiendom og renhold. 
 
I desember 2013 ble det videre gjennomført en brukerundersøkelse blant alle ansatte om kvaliteten på 
bedriftshelsetjenestene. Undersøkelsen viste høy tilfredshet med tjenestene både når det gjelder kvalitet, 
kompetanse, service og tilgjengelighet. Undersøkelsene ble også gjennomført blant alle ansatte ved Sunnaas 
sykehus HF. Resultatene var svært positive blant både ansatte på Sunnaas og ansatte i kommunen. Det vil bli 
gjennomført brukerundersøkelse av bedriftshelsetjenester også i 2015. 
 
Det legges stor vekt på oppfølgingsarbeidet for å forbedre tjenestene. Resultater fra alle undersøkelsene og 
utvalgte mål på tjenestene fremgår av styringskortet for den enkelte virksomhet og stabsområde. 
 
Internkontroll 
 
Rådmannen er etter Kommuneloven § 23, nr. 2 pålagt å sikre at administrasjonen følger lover, forskrifter og 
instrukser den er omfattet av. En rekke tjenesteområder er omfattet av krav om internkontrolltiltak gjennom 
særlover. Det gjennomføres en rekke internkontrolltiltak i kommunen. Kompleksiteten i tjenestetilbudene og 
kravene til dokumentasjon av internkontrolltiltak er økende, noe som øker behovet for helhetlige og 
systematiske internkontrollprosesser. 
 
Kommunen har et helhetlig elektronisk kvalitetssystem som også fungerer som et internkontrollsystem. Her 
finnes styringsdokumenter, prosedyrer og annen dokumentasjon av hvilke oppgaver kommunen skal utføre og 
hvordan kvaliteten skal være, samt et avvikshåndteringssystem. En del av dokumentasjonen er beskrivelse av 
kommunens ulike internkontrolltiltak.  
 
De etablerte internkontrollområdene kan deles i: sektorovergripende, tjenestespesifikke og støtteprosesser. 
 
Sektorovergripende 

 Økonomi og budsjettkontroll  
 Helse, miljø og sikkerhet, overordnet. Herunder vernerunder 
 Behandling av avviks- og forbedringsmeldinger sektorovergripende 
 Brukerundersøkelser 
 Medarbeiderundersøkelser 
 Revisjon av prosedyrer og arbeidsprosesser 
 Resultat av forvaltningsrevisjoner og statlige tilsyn 
 Systematisk opplæring av ansatte i kvalitetsutviklingsarbeid og avvik 

 
Tjenestespesifikke 

 Helse, miljø og sikkerhet lokalt. Herunder vernerunder og branntilsyn 
 Internkontroll mat i virksomheter som håndterer og tilbereder mat  
 Legemiddelhåndtering, kontroll av legemiddellager, dosering og administrering 
 Sykehjem, kontroll knyttet til lokale kvalitetsindikatorer 
 Behandling av avviks- og forbedringsmeldinger lokalt 
 Brukerundersøkelser på tjenesteområder 
 Revisjon av prosedyrer og arbeidsprosesser 
 Interntilsyn i private barnehager 
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 Ulike kontrolltiltak på vannmiljø og rense- og avløpsanlegg 
 
Støtteprosesser 

 Innkjøp og anskaffelser 
 Informasjonssikkerhet, egenkontroll, interntilsyn og leders interne kontroll med fagsystemer 
 Datasikkerhet, ulike kontrolltiltak 
 Dokumenthåndtering, kontroll av arkivering og gradering 
 Revisjon av prosedyrer og arbeidsprosesser 
 Brukerundersøkelser 
 Behandling av avviks- og forbedringsmeldinger 

 
I 2014 var det fokus på å klargjøre innholdet i et system for kvalitetsutviklingsprosesser, med etablering av 
kvalitetsutvalg for å sikre struktur, systematikk og helhet. Dette arbeidet pågår fortsatt og skal ferdigstilles i 
2015. Kvalitetsutvalgene skal sikre tverrsektorielt forbedringsarbeid, herunder implementering av systematikk 
for risiko- og sårbarhetsanalyser innenfor ulike nivåer og tjenesteområder. 
 

Helhetlig styring og utvikling 

Etterlevelse av lover og 
regler 

Risikovurdering Sektorovergripende 

Godt omdømme og 
legitimitet 

Formalisering Tjenestespesifikk 

Kontrollaktiviteter Støtteprosesser 

Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen 
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6. BÆREKRAFTIG UTVIKLING 
 

Nesodden kommune – visjon og verdier 

«Sammen skaper vi det gode livet» er kommunens visjon. 
 
Likeverd, allsidig samfunn, økologisk balanse og nærhet til naturen er de viktigste 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 temaplaner som konkretiserer den overordnede kommuneplanen: 
 

 Barnehageplan for Nesodden kommune 2012-2016 
 Boligsosial handlingsplan 2013-2030 og tiltaksplan 
 Helse- og omsorgsplan 2011-2020  
 Klima- energi- og miljøplan for Nesodden kommune - Klimakommune 
 Kulturplan 2007 - 2018 
 Hovedplan for drikkevann og vannmiljø  
  Hovedplan for vei 2013 - 2023 
 Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2025 
 Plan for kvalitetsutvikling i Nesoddskolen 2012-2016 - Lære for livet! 
 Plan for overgang fra barnehage til skole, 2012-2015 
 Ruspolitisk handlingplan 2012 - 2015 
 Strategisk næringsplan 2011-2023 

 
 
I tillegg kommer flere reguleringsplaner. Alle planene er tilgjengelig på kommunens nettsider. 
 

Befolkning og boliger 

Befolkningsutvikling 

Nesodden kommune hadde 18 372 innbyggere ved utgangen av 2014. Nesodden er en kommune i vekst med en 
gjennomsnittlig økning på 1,16 % de siste 10 årene. Befolkningsprognosene som er utarbeidet i forbindelse med 
kommuneplanen tilsier også en fortsatt befolkningsøkning på 1,2 % per år. 
 

år Folketall pr 1.1. tilvekst %-vis tilvekst 

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

https://www.nesodden.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=14425&AId=21335
https://www.nesodden.kommune.no/planer-i-nesodden-kommune/kommuneplan/
https://www.nesodden.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=14425&FilId=3839
https://www.nesodden.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=14425&FilId=16010
https://www.nesodden.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=14425&FilId=16011
https://www.nesodden.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=14425&FilId=2598
https://www.nesodden.kommune.no/natur-og-miljo/
http://www.klimakommune.enova.no/sitepageview.aspx?sitepageid=1417&kommuneid=216
https://www.nesodden.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=14425&AId=1696
https://www.nesodden.kommune.no/hovedplan-vann-og-avlop/
https://www.nesodden.kommune.no/vei-og-vann/vei/hovedplan-for-vei/
http://issuu.com/sommersethdesign/docs/nk-planfysisk-lsvoppl/0
https://www.nesodden.kommune.no/barn-og-skole/skoleportalen-nyheter/planer-for-skole/
https://www.nesodden.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=14425&FilId=4690
https://www.nesodden.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=14425&AId=5030
https://www.nesodden.kommune.no/naring-og-skatt/naringsliv-pa-nesodden/strategisk-naringsplan/
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Boligbygging 

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

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antall 
boliger 

6357 6522 6631 6651 6724 6779 7197* 7251 7369** 7412** 

tilvekst 165 109 20 73 55 418* 54 118** 43**  

*)Fritidsbygninger (hytter, sommerhus o.l.) skal ikke registreres med bolig. Dette blir likevel gjort i enkelte tilfeller. 
Disse boligene er fra 2012 inkludert i statistikken dersom det er registrert bosatte på boligadressen i Det sentrale 
folkeregisteret. **) Estimert pr jan 2014 
 
Av alle boliger i Nesodden er 63 % eneboliger, 30 % rekkehus, kjedehus, tomannsbolig og andre småhus, 6 % 
boligblokk og 1 % andre bygningstyper. 
 
I 2014 er det vedtatt tre større reguleringsplaner. Områdeplan Bomansvik, Myklerudveien 118 og Bakkeløkka. 
Planene bidrar til kommuneplanens mål om differensiering av boligtyper. 
 
 
Levekår og folkehelse 

Kommunen startet i 2013 arbeidet med å utvikle en folkehelseplan. Det å få inn prinsippet om ”helse i alt vi gjør” 
i alle planar og tiltak er langsiktig og tidkrevende arbeid. Det er startet et systematisk arbeid med å forankre, 
kartlegge og planlegge. Det er utfordrende å sikre at alle er med på tanken om at det er helse i alt vi gjør. Planen 
er tenkt ferdig i 2015. 
 
 
Kultur 

Kulturkommunen Nesodden er i en særstilling når det gjelder antall profesjonelle kunstnere bosatt i kommunen, 
innenfor alle kunstfelt som scenekunst, billedkunst, forfattere, musikere – alt.   
 
I Tangenten har det vært et særdeles høyt aktivitetsnivå i året som gikk. Nesodden bibliotek har mange faste 
arrangement: eventyrstund, bokbad, gratis Seniorkino, Babykino, Småtassfilm, Strikketreff i samarbeid med 
Nesodden Frivilligsentral osv.  Ungdommens kulturmønstring, UMK, i mars 2014, i Tangenten, var en stor 
suksess! Det ble da rigget en konsertarena i barnebiblioteket.  
 
Nesoddspelet ble sommeren 2014 avholdt på Nesoddtangen gård med fem fulle forestillinger. Dette er god 
omdømmebygging for Nesodden! Ildsjeler var Fjerdeklasses Produksjoner som består av 11 profesjonelle 
skuespillere, som gikk ut av Teaterhøgskolen våren 2011 og startet en frigruppe sammen. Kommunen var en 
viktig samarbeidspartner og støtte for spelet.  Nesoddspelet fikk «eget» kulturfondet. I tillegg bidro kommunen 
blant annet med kulturtilskudd og fikk eiendommen drenerte og bedret strømforsyning i sceneområdet. Det ble 
jobbet sammen om markedsføring av spelet, i lokalpresse, på nett, sosiale medier osv.  
 
I september 2014 hadde Kulturisten publikumsrekord med 7000 besøkende. Programmet var av høy kvalitet, og 
mange av de profesjonelle kunstutøverne på Nesodden deltok. Flere av arrangementene var suksesser som kan 
gjentas. Eksempler på begivenheter var:  

 Fyrstikkprosjektet med 2,10 m høye skulpturer plassert i Tangenten, i marka for de på oppdagelsesferd, 
m.fl. steder av kunstner Ane Sommerstad.  

 Kunstvandring mellom Galleri Vanntårnet og Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter.  
 Teater på Fjellstrand grendehus ved Statsteateret med forestillingen «1814. En western fra vidda». 
 Konsert med Tenorane og pianist Steffen Horn på Steinerskolen.  
 Lokalmarked utenfor Tangenten (i regi av Kultur).  
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 Jazzkonsert i Tangenten for fullt hus.  
 Klassisk barokkonsert på Hellviktangen.  
 Irsk aften på Steilene. 

 
I desember 2014 var det igjen Pepperkakebyen i Tangenten. Kommunen samarbeider her med Krogsveen 
eiendom på Tangen som sender invitasjoner til alle kommunens skoler og barnehager til å bake og pynte 
pepperkakehus. Krogsveen koordinerer også budrundene når husene selges etter å ha blitt utstilt ett par uker. 
Inntektene går til et veldedig formål. I 2014, som i 2013 gikk inntekten til Kiwanis, øremerket prosjektet «Barn på 
Nesodden».  
 
Også i år var det julemarked på Nesodden med mange uteboder i Tangen sentrum. Det var rekordmange 
deltakere og besøkende denne siste lørdagen i november. Arrangementet var samtidig med julegrantenning på 
torget, og i et samarbeid med Tangen nærsenter ved senterledelsen. Under julemarkedet var det utdeling av: 

 kulturfond til Nesoddspelet 
 kulturpris til Vibeke Lunel(billedkunstner) og Filip Sande(musiker), og 
 idrettspris til Philip Sjøen(skihopper). 

Prisene ble delt ut i samarbeid med Nesodden folkeopplysningsråd.  
 
I mai 2014 ble tre av kommunens tidligere virksomheter slått sammen i en egen virksomhet Kultur. Dette var 
Ungdom og fritid, Kultur, næring, idrett og friluftsliv og Nesodden bibliotek. Sammenslåingen ble gjort for å jobbe 
mer målrettet mot kulturfeltet, og styrke det tverrfaglige samarbeidet internt i organisasjonen.  
 
Arbeidet med å opprette et kulturråd på Nesodden startet i 2014. Folkemøte i Tangenten 5.11. 90 påmeldte! 
Innspill til personer som kunne sitte i valgkomité til et interimstyre, samt samlet innspill til noen hovedtemaer i 
kulturplan.  

 
Rullering av eksisterende kulturplan ble påbegynt i 2014. Etter et folkemøte i januar 2013 er det på initiativ fra 
ordføreren påbegynt et arbeid med en Frivillighetsstrategi. Arbeidet med koordineringen av strategiarbeidet 
ligger i Kultur, ved frivillighetskoordinatoren.   
 
 
Friluftsliv 

Kystkulturstien 
Gjennom tilskudd fra Akershus fylkeskommune har Nesodden kommune kr. 280.000,- til disposisjon til 
opparbeiding av Kystkulturstien mellom Nesoddtangen brygge og Blylaget på Nesoddens østside. Fremover vil 
disse pengene bli benyttet til oppgradering av skilt og utarbeiding/oppsetting av informasjonstavler. Videre vil 
det bli brukt et betydelig beløp i sammenheng med fysisk oppgradering av selve stien i Hellvikområdet for 
tilrettelegging for bruk av barnevogner/rullestoler. Med hensyn til bruk av rullestoler langs stien, vil selve 
terrenget (til dels bratte veier m.m.) sette visse begrensninger. I praksis vil dette si at eksisterende sti/videre 
opparbeiding av stien ikke vil kunne tilfredsstille kravene til universell utforming (bl.a. stigningsgrad) i det 
henseende at rullestolbrukere må ha med seg medhjelper for å kunne benytte stien. 
En del av midlene vil også bli benyttet til nytt HC-toalett ved Berger brygge. 
 
Langs Kystkulturstien vil det også bli satt opp hvilebenker, søppelstativer der dette kan virke formålstjenelig. 
 
Merking av turløyper 
Det ble i 2014 søkt Akershus fylkeskommune om penger til oppgradering/nymerking av skilt/informasjonstavler 
langs ski- og turløyper i Nesoddmarka, -samt merking av mindre turløyper i nærheten av tettstedene på 
Nesodden. Denne merkingen er planlagt delvis i samarbeid med Frisklivssentralen i kommunen. Akershus 
fylkeskommune tildelte Nesodden kommune kr. 148.925,- til dette prosjektet. Skiltene er planlagt sendt til 
produksjon i løpet av mars 2015. 
 
 
Miljø 

Det arbeides med flere områdereguleringsplaner som er direkte avledet fra Hovedplan for vann og avløp. 
Hensikten med planene er å rydde opp i private vann- og avløpsanlegg, og gjennom dette arbeidet vil det bli 
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sikret rent drikkevann og fastsatte miljømål vil oppnås.  En viktig del av kommunens miljøarbeid skjer gjennom 
arealplanlegging. Størstedelen av Nesodden er i kommuneplanen sonet til LNF-område (landbruks-, natur- og 
friluftsområde).  Kommunen forsetter arbeidet med utfasing av oljefyring, direktevirkende el og uttesting av 
elbiler. 
 
Kommunen arbeidet i 2014 med rullering av plan for klima. En egen del av planen vil omhandle biologisk 
mangfold. 
 
 

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.  
 
Fylkesmannen har i 2014 utarbeidet en kartleggingstaus for naturmangfold. Nesodden kommune har status 
som «godt kartlagt». Rapporten peker på videre arbeid i kommunen og anbefaler oppfølging av viktige lokaliteter 
med forvaltningsplaner og skjøtselstiltak. 
 
Noen naturtyper trenger skjøtsel for å bestå på grunn av endringer i bla. landbruket. Dette gjelder noen hule 
eiker, amfibiedammer og slåttemarker. Videre er det et stort behov for å bekjempe fremmede, invaderende arter, 
da de truer det naturlige plante- og dyrelivet, og kan føre til at andre arter dør ut.  
 
I 2014 har det vært gjennomført tiltak for hule eiker og tiltak mot fremmede arter. Kommunen har hatt kontakt 
med sentrale myndigheter, entreprenører, foreninger og privatpersoner for samarbeid om kartlegging, skjøtsel og 
bekjempelse. Kommunens internettsider er oppdatert og utvidet.   
 
Kommunen har mottatt støtte til utarbeidelse av forvaltningsplan for slåttemark på Persteilene. Denne vil bli 
ferdigstilt i 2015 og vil ligge til grunn for forvaltning av lokaliteten. 
 
Hule eiker 
 «Hule eiker» er en såkalt utvalgt naturtype, som det gjelder egne vernebestemmelser for (Naturmangfoldloven 
§§ 53–56). Områdene nord for Fjellstrand–Nesodden kirke regnes for å være godt kartlagt tidligere, mens 
områdene syd for denne linjen er mindre systematisk dekket.  
 
Kartlegging av hule eiker er supplert innenfor regulert områder. Det er utarbeidet rapport. Disse kommer i tillegg 
til edelløvskoger og enkelttrær som er registrert i tidligere kartlegginger av biologisk mangfold i kommunen.  
 
Kommunen følger opp hule eiker på kommunal grunn og fristiller dem ved behov. Dette har i 2014 vært 
gjennomført tilstandsvurdering og tiltak på Berger stadion.  Kommunen mottok støtte fra Fylkesmannen til dette 
arbeidet. 
 
Storsalamander og andre amfibiearter 
Follokommunene har i 2014 gjennomført en status for amfibielokaliteter i Follo. Fylkesmannen har ferdigstilt en 
rapport om storsalamander som omfatter flere lokaliteter på Nesodden. 
 
Bekjempelse av fremmede arter  
Kjente forekomster av fremmede arter i kommunen ble overvåket/besøkt, og nye forekomster er registrert. Tiltak 
for bekjempelse ble iverksatt for mange av artene og lokalitetene. Hovedfokus er parkslirekne, kjempespringfrø, 
russesvalerot og kjempebjørnekjeks.  
 
Manuell bekjemping er arbeidskrevende og derfor er sprøyting mest aktuelt ved bekjemping. Kommunestyret 
vedtok i 2014 at Nesodden kommune skal arbeide for å finne frem til alternative bekjempelsesmetoder. 
 
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 tillegg er brunskogsnegl vanlig på 
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Nesodden, og det er problemer med mink på Steilene. Statens naturoppsyn bekjemper fremmede arter i 
naturvernområdene.    
 
 
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, og revideres 
årlig. Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse ble gjennomført i 2013. Overordnet plan for beredskap og 
krisehåndtering har gjennomgått en omfattende revidering for å sikre at planen er brukervennlig og i tråd med 
dagens krav. Underliggende beredskapsplaner bygger på den overordnede.  
 
Psykososialt kriseteam gjennomgikk i 2014 en omfattende omorganisering og planrevisjon for å sikre at 
tjenesten som tilbys er i tråd med økte krav og kommunens øvrige beredskapsorganisasjon. Innenfor områdene 
infrastruktur og vannmiljø og skoler og barnehager ble det jobbet spesielt mye med risikoanalyser og 
beredskapsplanlegging i året som har gått. 
 
Kommunen har tatt i bruk elektronisk verktøy for krisehåndtering, som sikrer god dokumentasjon av aktiviteter 
under en krise. Det er gjennomført en rekke små øvelser gjennom året som har gått.  
 
Erfaringer fra tidligere hendelser har vist at det er svært viktig for utfallet at ulike aktører i krisehåndteringen 
samhandler godt. Kommunen deltar i Regionalt beredskapsnettverk, som omfatter Oslo og nabokommuner. 
Follo beredskapsnettverk ble etablert i 2014 og Nesodden, Oppegård, Ski, Ås og Frogn kommune deltar. 
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 2014  
Terrortrussel mot Norge i juli som medførte skjerpet beredskap i hele landet og tett dialog mellom aktører 
innenfor ulike beredskapsorganer. 
 
Før jul var Psykososialt kriseteam involvert i forbindelse med en alvorlig trafikkulykke på Nesodden. 
 
 
Overordnet utviklingsarbeid for barnehagene 

Barnehageplan for Nesodden kommune 2012-2016 ble rullert høsten 2013. Tiltak i planen knyttet til 
kvalitetsheving i barnehagene og som er gjennomført i 2014 er: 

 Fagdag for alle barnehageansatte ble gjennomført i mars og november 2014. 
 I barnehageåret 2014-2015 gjennomfører vi kompetansehevende kurs for assistenter uten kompetanse 

eller erfaring fra jobb i barnehage. Kurset går over seks ganger, og i samarbeid ned Høgskolen i Oslo og 
Akershus. 

 Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Høgskolen i Oslo og Akershus. Avtalen knytter seg til 
arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning i perioden 2013 - 2017. Syv ansatte i kommunale 
barnehager startet på denne utdanningen høsten 2013.  

 Fire barnehager har stilt virksomheten til rådighet for øvingsopplæring for studenter som utdanner seg 
til barnehagelærere fortsetter jfr. avtale inngått med høgskolen i Oslo og Akershus (2008) 

 Utkast til plan for veiledning av nyutdannede førskolelærere er utarbeidet, men ikke ferdigstilt. Planen 
skal ferdigstilles vår 2015.  

 Styringsgruppe for utvikling av strategi for kompetanseutvikling på barnehageområdet har utarbeidet 
utkast til plan for kompetanse og rekruttering. Denne er våren 2015 ute på høring. 
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 I 2014 ble seks barnehager tildelt utviklingsmidler for oppstart og igangsetting av tre 
prosjekter/utviklingsarbeid. Midlene ble utlyst oktober 2014 til alle barnehagene i kommunen. 

 Våren 2015 starter arbeid med utarbeidelse av brosjyre for samarbeid hjem-
barnehage(brukermedvirkning i barnehager). 

 
Plan for tilsyn 2013-2016 er ferdig utarbeidet og igangsatt. I 2014 ble det utført stedlig forhåndsvarslet tilsyn av 
tilsynsmyndigheten i 7 familiebarnehager, 14 private barnehager og 1 kommunal barnehage. Det er planlagt å 

utføre stedlig tilsyn i resterende barnehager innen utgangen av 2015. Sluttrapport for utførte tilsyn i 2014 og 
2015 utarbeides i desember 2015. 

 
Etter tilsynene er det foreløpig konkludert at barnehagene har behov for kompetanseheving innen arbeidet med 
progresjon i fagområdene samt vurderingsarbeid. Det er satt opp ett oppstartsmøte i forhold til dette 
utviklingsarbeidet i mars 2015, der alle barnehagene i Nesodden kommune er invitert. 
 
Det er i 2014 etablert to nye barnehageavdelinger (sone 1og 5 – Oksval og Sunnhagen barnehage) med plass til i 
alt 48 barn over tre år. Arbeidet med å etablere nye barnehageplasser fortsetter i 2015, jfr. vedtak fattet i 
forbindelse med rullering av barnehageplan for Nesodden kommune 2013-2017. 
 
 
Overordnet utviklingsarbeid for grunnskolen 

Skoleeiermeldingen for 2014 ble ferdigstilt i mai og politisk vedtatt. Resultatene ved skolene er jevnt over svært 
gode og vi skårer blant de aller beste kommunene i landet. Det er et fokus på arbeid med grunnleggende 
ferdigheter og læringsstrategier på alle skolene.  
 
Nesodden kommune gjennomførte skolering av alle interne og eksterne sensorer i lokalt gitt eksamen våren 
2014 i Follo. Kurset omfattet 9 halve kursdager og ca. 240 lærere.  
 
10. mars arrangerte Nesodden kommune plandag for alle lærerne og assistenter. Arrangementet var på 
Bakkeløkka skole. Thomas Nordahl holdt åpningsforedraget, og ellers var temaet vurdering for læring. I tillegg 
arrangeres det diverse kurs og nettverk for kulturkontakter og læringsplattformen ITL. Skolene får også veiledet 
støtte i sitt lokale utviklingsarbeid innen bl.a. bedre læringsmiljø, vurdering for læring og annen skoleutvikling.  
 
4. september arrangerte Nesodden kommune Klingenberg-konferansen for 3. gang. Den ble arrangert i 
samarbeid med Challenging Learning. Kunnskapsministeren åpnet konferansen og hovedforedraget ble holdt av 
Carol Dweck, en av verdens ledende forskere innen motivasjon.  
 
Nesodden kommune er i pulje 1 i den nasjonale satsningen «Ungdomstrinn i utvikling». Klasseledelse og 
læringsmiljø er hovedfokus sammen med vurdering for læring. Arbeidet har pågått hele året. Høyskolen er nå ute 
av prosjektet, men en av utviklingsveilederne fra Akershus følger arbeidet videre.  
 
Det arbeides kontinuerlig med å bedre dataflyten innenfor våre områder. Det er nedsatt en gruppe med 
representanter fra Oppegård, Vestby og Nesodden kommune for å se på helt nytt skole og barnehagefaglig 
ITprogram. Kravspesifikasjonene ferdigstilles trolig i løpet av våren 2015. 

 
 

Overordnet utviklingsarbeid for Helse og omsorg  

Etter innføring av samhandlingsreformen 2012 stilles nye krav til kommunal tjenesteyting. 
 
Kommunen skal satse mer på forebygging, helsefremmende tiltak og rehabilitering. Etablering av 
Frisklivssentral og Frisklivskoordinator har vært noen tiltak for å imøtekomme dette. Aktivitet og tiltak som 
tilbys i regi av Frisklivssentralen er økende. Mye tyder på at denne satsingen er vellykket. Møteplasser, ulike 
aktiviteter og samarbeid med frivillige er også viktige satsningsområder. 
 
En annen konsekvens av samhandlingsreformen er endringer ved å ta i mot utskrivningsklare pasienter. Både 
hjemmetjenesten og sykehjemmet erfarer at flere og sykere pasienter utskrives tidligere i behandlingsforløpet. 
Til tider ser kommunen seg nødt til å la pasienter som er utskrevet bli liggende i helseforetakene, noe som gir 
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økte kostnader. Det til tross for at kommunen har økt kapasiteten ved å ta i bruk 16 av 32 senger i nytt tilbygg 
ved sykehjemmet. Ofte er dette ikke tilstrekkelig, og kommunen ser seg nødt til å kjøpe plass i andre kommuner. 
Nesoddtunet har nå en hel avdeling for å ta i mot pasienter til korttids-/rehabiliteringsopphold.  
 
Helse og omsorgsplanen 2011-2020 beskriver at mangel på omsorgsboliger fører til unødig press på 
sykehjemmet. Omsorgsboliger med bemanning er planlagt innflyttingsklare i første halvdel av 2017. 
 
De første årene etter innføring av samhandlingsreformen har det meste av fokuset handlet om somatiske 
pasienter. Det siste året har områder som rus og psykisk helse fått større fokus. Det krever at kommunen 
utvikler et bredere tilbud til disse målgruppene. 
 
Ansettelse av demenskoordinator og opprettelse av dagavdeling for pasienter med kognitiv svikt har bedret 
tilbudet til denne gruppen. I demensplan 2015 er dette tilbud som er beskrevet som viktige satsningsområder 
for å imøtekomme økende antall pasienter i denne gruppen. 
 
Samhandlingsreformen har også ført til økte krav til kompetanse i forhold til pasientenes behov og behandling 
før, etter og/eller i stedet for sykehusinnleggelser. Nesodden kommune, ved hjemmetjenesten, deltar i et felles 
Follo-prosjekt om Helhetlige pasientforløp i hjemmet (HPH). Prosjektet skal sikre kvalitet og effektivitet i 
behandlingsforløp uavhengig av hvilket nivå i helsetjenesten pasienten befinner seg. I august 2013 startet 
Helse- og omsorg elektronisk samhandling (utveksling av PLO-meldinger) med Ahus via Norsk Helsenett. Det 
har vært krevende planlegging og oppstart av elektronisk samhandling. Erfaringer så langt er at det å drifte og 
overvåke den elektroniske samhandlingen er langt mer ressurskrevende enn forutsett.  Forut for elektronisk 
samhandling med Ahus, er samhandling mellom fastleger i kommunen og hjemmetjenestene implementert. 
 
Viktige satsinger siste år innen helse- og omsorg: 
• Avklaring øyeblikkelig hjelp døgn og legevakt 
• Elektronisk samhandling med Ahus (utveksling av PLO-meldinger) 
• Helhetlig pasientforløp i hjemmetjenesten (HPH) 
• Planlegging og bygging av dag/aktivitetssenter og boliger i Skoklefallåsen 
• Plan for folkehelse 
• Møteplasser for eldre 
• Prosjektet i regi av kommuneoverlegen: tilbud om helsestasjon for gutter 
• Offentlig anskaffelse av 40 omsorgsboliger 
• Etablere virksomhet integrering og mangfold hvor målet er et mer helhetlig tjenestetilbud 
 
Planlagte satsinger: 
• Aktiv omsorg 
• Helhetlig rehabilitering 
• Velferdsteknologi 
• Ambulerende team 
• Rask psykisk helse 
 
 
Samordnet arealbruk og transport 

Nesodden har en kollektivandel på 38 %, noe som er høyest av alle kommunene i Akershus.  Kollektivtransporten 
er veletablert og støtter opp under strukturen hvor hovedmengden av boligbebyggelsen ligger langs 
Fylkesveiene. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 16. juni 2011 og legger de grove føringene for utbygging i 
kommunen. Det ble vedtatt tre reguleringsplaner med mulighet for ny bebyggelse og en reguleringsplan gang- 
og sykkelvei mellom Torvet - Fjordvangen.  En stor del av ny bebyggelse skjer fortsatt gjennom eldre 
reguleringsplaner. 
 
Det pågår rullering av kommuneplanens arealdel. Kommunen velger å avvente det pågående plansamarbeidet i 
Oslo og Akershus, som skal resultere i en regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Planen skal, når 
den er vedtatt, ligge til grunn for kommunenes arealplanlegging.  
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Regionalt samarbeid 

Som nevnt ovenfor deltar Nesodden kommune i arbeidet med Regional plan for areal og transport. Det pågår også 
arbeid med Regional plan for masseforvaltning og Regional plan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur, 
dette vil fortsette i 2015. Kommunen har gitt innspill til Samferdselsplan for Akershus og handlingsprogrammet til 
den og har løpende dialog med Ruter og Statens vegvesen.  
 
Kommunene i Follo samarbeider om tjenester gjennom Follorådet og sørger for; at follokommunene avgir 
samordnete uttalelser, felles utforming av tjenestetilbud på tvers av kommunene og rasjonalisering. Areal og 
samferdselsgruppa og Klima og energi nettverket er eksempler på arbeidsgrupper under Follorådet.  I tillegg er det 
faggrupper for å koordinere kommunenes arbeid som Miljøverngruppa og Geodatasamarbeidet. Som et ledd i 
det interkommunale geodatsamarbeidet ble det i 2014 innført ny kartportal med mulighet for plandialog for 
innbyggerne. 
 
På barnehageområdet deltar vi i nettverk Follo 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. Skoleeiernettverket omfatter både fylket og Folloregionen, mens Ny Giv-
samarbeidet er på fylkesnivå. Kulturskolene i Follo har eget nettverk, og kommunen samarbeider på fylkesnivå 
om den kulturelle skolesekken.  

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

Rapportskjema til kommunestyret 

 
I kommunestyremøtet den 4.12.2014 (KST-114/14) foretok kommunestyret en gjennomgang og revidering av 
listen over saker som enda ikke er ferdig utredet.  
 
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.  

Rådmannen har ajourført listen ift. antatt behandlingstidspunkt. Enkelte av sakene kan medføre et omfattende 
arbeid, men rådmannen tar sikte på å få gjennomført utredninger i tråd med anførte tidspunkter. 

 
 

 Sak/tiltak/prosjekt Vedtaks

-organ 

Vedtaks-

dato 

Framdrift/ 

merknader  

Nytt forslag til 

vedtaksdato 

1 Gjennomgang av forholdet mellom SOU, 

kommunestyret og administrasjonen med avklaring 

av roller, arbeidsfordeling og delegasjon, samt 

skolens rådsorganer SU og FAU 

Kommune

styret  

17.6.2010  Vår 2015 

2 

 

Utvikling av innfartsparkering Kommune

styret 

16.12.2010  Våren 2015 

3. Merking av kulturminner 

Nesodden har en betydelig kunstnerisk kulturarv, 

men denne er verken skikkelig identifisert eller 

merket.  

Kommune

styret 

15.12.2011  Rullering av 

Kulturplanen 

høsten 2015 

4. Helhetlig skoledag 

Skole- og oppvekstutvalget bes se på mulighetene 

for å legge erfaringene fra Nesoddtangen skole/SFOs 

samarbeid om SFO/leksehjelp/ kulturskole til grunn 

for å utvikle forsøk med helhetlig skoledag på flere 

skoler. Mulighetene for eksterne prosjekt-midler 

undersøkes.  

Kommune

styret 

15.12.2011 Skole/oppvekst 

Kommunestyret  

Våren 2013  

SOU 28.10.14 

5. Interpellasjon fra AP 

Livssynsnøytrale seremonirom – oppfølging av 

vedtak  

Kommune

styret 

26.4.2012  Rullering 

Kulturplan høsten  

2015 

6. Reglement for utleie Kommune

styret 

 Alle bygninger 

skal 

gjennomgås 

Vår 2015  

7. Framtidig bruk av Samfunnshuset/lokaler Kommune 21.6.2012  Behandles i 
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Introsenteret styret samme møte som 

skolebruksplan. 

Februar 2015 

8. Kulturplanarbeidet 

I forbindelse med kulturplanarbeidet skal det 

etableres en oversikt over mangfoldet av kultur-

arenaer for kultur-produksjon og kultur-formidling 

på Nesodden, både private og offentlige. Det skal gis 

en over-sikt over kostnader for aktuelle opp-

graderinger av disse, som grunnlag for en vurdering 

av behovet for investeringer på kulturfeltet. 

Planlegging av nytt kulturhus og kirke skal ses i 

sammenheng med dette.  

Kommune

styret 

13.12.2012  Rullering av 

Kulturplanen  

Kommunestyret 

høsten 2015 

9. Næringsutvikling 

I pkt 3.3.3 (Strategisk næringsplan) fremgår bl.a. at 

behovet og mulighetene for en kobling mellom 

UMB/ Campus Ås og Nesodden skal utredes i løpet 

av 2011. UMB/Campus Ås har i den senere tid satset 

mer på utadvendt virksomhet, bl.a. i tilknytning til 

næringsliv. Det foreslås at det legges opp til et 

møte/mini-seminar mellom UMB/Campus Ås og 

Nesodden i løpet av våren 2013.  

Kommune

styret 

 Kommunestyret 

vedtok å 

opprettholde 

denne i ksak-

114/14 

  

10. Frivilligheten 

Nesodden kommune utarbeider en plan for bruk og 

involvering av frivillige i kommunens aktiviteter. 

Arbeidet organiseres i tråd med avtalen mellom 

Frivillighet Norge og KS.  

Kommune

styret 

13.12.2012  Oppstart vår 2014 

Sak 2015  

11. Barnehageplan Kommune

styret  

31.10.2013 K.sak 092/13 

Pkt 2-8 i 

vedtaket følges 

opp 

KST 10.10.14 – 

tilbakesendt. 

Behandles i KST 

des 2014 

 

Verbalforslag vedtatt i forbindelse med behandling av budsjett for 2014: 

 

12. Driftsoppgaver Berger 

Det innledes forhandlinger med Nesodden IF i den 

hensikt at NIF kan overta flere driftsoppgaver for 

idrettsanlegget på Berger, herunder 

løypeprepareringen. 

Kommune

styret 

12.12.2013  Våren 2015 

13. Kunstgress Berger grusbane  

Rådmannen bes i samarbeid med NIF utarbeide en 

plan for legging av kunstgresset på Berger grusbane 

med tilhørende kostnadsoverslag. Planen og 

Kommune

styret  

12.12.2013  KST 10.10.14 – 

utsatt. 
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kostnadsoverslaget vurderes i forbindelse med neste 

budsjettbehandling. 

14. Handicaptoalett ved Skoklefald kirke 

Rådmannen bes i samarbeid med Kirkelig Fellesråd 

utarbeide en plan for bygging av et handicaptoalett 

ved Skoklefald kirke med kostnadsoverslag. Planen 

og kostnadsoverslaget vurderes i forbindelse med 

neste budsjettbehandling. 

Kommune

styret  

12.12.2013  Våren 2015 

15. Billettautomat Lysaker 

Nesodden kommune tar kontakt med Ruter for 

enten å få på plass en billettautomat på Lysaker 

brygge, eller at de som går om bord i båten på 

Lysaker slipper å betale gebyret på kr. 20 for å løse 

billett om bord. 

Kommune

styret 

12.12.2013  Ordfører har 

utført 

16. Gebyrreglement - klageadgang 

Kommunestyret ber administrasjonen tydeliggjøre 

og utdype pkt 1.4 i gebyrreglementet i forhold til 

klageadgang.  

Saken behandles først i TMP-utvalget. 

Kommune

styret 

12.12.2013  Våren 2015 

17. Halvtimesruter lørdag 

Nesodden kommunestyre ber Ruter vurdere 30 min 

kollektivreiser (båt og buss) på lørdager fra kl. 09.00-

18.00. Denne henvendelsen gjøres av ordfører. 

Kommune

styret 

12.12.2013  Ordfører har 

utført 

18. Helsesøsterstilling 

50 % av den nye helsesøsterstillingen brukes til 

psykisk helsearbeid på barn og ungdom, tilknyttet 

helsestasjonene. 

Kommune

styret 

12.12.2013  KST 12.06.14 - 

kuttsaken: 

Stillingen ble aldri 

besatt. 

 

Verbalforslag som oversendes:  

 

19. Helsesøstertjeneste 

Rådmannen bes legge fram en redegjørelse for 

hvordan ressursene i helsesøstertjenesten benyttes.  

Kommune

styret  

12.12.2013 Forslaget 

oversendt 

skole- og 

oppvekstutvalg

et  

Våren 2015 

20. Sosialhjelp 

Kommunen instruerer NAV om å innføre oppmøte 

plikt og arbeidsplikt for sosialhjelpsmottageren med 

arbeidsevne eller restarbeidsevne og stille disse til 

rådighet for kommunen eller andre som kan gi 

fornuftig sysselsetting. 

Fremskrittspartiet mener at det må innføres en klar 

Kommune

styret  

12.12.2013  Forslaget 

oversendt 

helse- og 

omsorgs-

utvalget  

Redegjørelse i HO 

2014 
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plikt til å møte opp i normal arbeidstid og stille sin 

arbeidskraft eller restarbeidskraft til disposisjon for 

kommunen som gjenytelse for mottatt sosialhjelp 

dersom man ikke er i et godkjent 

kvalifiseringsprogram. 

Et krav om oppmøte plikt og deltagelse i forefallende 

arbeidsoppgaver vil både gi sosialhjelpsmottagere 

deltagelse i et sosialt fellesskap samt også være en 

viss arbeidstrening som vil kunne kvalifisere for 

ordinært arbeid. 

Fremskrittspartiet foreslår derfor at det ved tildeling 

av sosialstønad skal det som hovedregel settes vilkår 

om arbeidsrettet aktivitet, 

For eksempel deltagelse i kvalifiseringsprogram, 

oppmøte ved aktivitetssentre og deltagelse på kurs i 

jobbsøking. 

Hvis det ikke settes vilkår om arbeidsrettet aktivitet i 

vedtaket, skal det gis en begrunnelse om hvorfor det 

ikke er mulig for sosialhjelpsmottageren å delta på 

arbeidsrettede aktiviteter. 

Den nåværende praktiseringen av sosialhjelp er 

imidlertid lagt opp slik at det i altfor liten grad settes 

vilkår for utbetaling av sosialhjelp. 

21. Tilbud for ungdom 

Det settes i gang tiltak for å gjøre ungdommen 

trygge på å bruke de tilbudene som finnes, dvs. 

utekontakter og helsesøster har taushetsplikt, bruke 

helsesøster til andre helsestasjoner ved andre skoler. 

 

Kommune

styret  

12.12.2013 Forslaget 

oversendt 

skole- og 

oppvekstutvalg

et  

SOU november 

2014 

22. Prosjekt "konfliktdempende kommunikasjon" i regi 

av Ungdom og Fritid prioriteres. 

Kommune

styret  

12.12.2013 Forslaget 

oversendt 

skole- og 

oppvekstutvalg

et  

SOU november 

2014 

 

 Nye saker i løpet av 2014:     

23. Skadde syriske flyktninger:  

Kommunestyret i Nesodden ber ordfører kontakte 

regjeringen og be om å omgjøre vedtaket på de 123 

kvoteflyktningene som FNs høykommisær for 

flyktninger ønsket at Norge skulle ta i mot. 

Nesodden kommune vil om nødvendig ta i mot 

kvoteflyktninger fra Syria, på samme måte som 

kommunen tidligere har samarbeidet med IMDI om 

bosetting. 

   Ordfører har 

utført 
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24. Kommunestyret ber ordfører om en sak om 

kommunestyrets utøvelse av sitt arbeidsgiveransvar 

   KST Våren 2015 

25. Det legges fram en sak for KST om prioritering av 

planarbeider, slik at viktige 

samfunnsplanleggingsoppgaver kan få nødvendig 

prioritet. Blant disse er områdeplan for Kirkeveien – 

Løeshagaveien – fylkesvei 156, der bl.a. følgende 

områder ses i samanheng: Energiverket (Nesodden 

kommune), næringsarealene 

(Staten/opplysningsvesenets fond), Løesfeltet 

(Nesodden kommune) og de fremtidige 

boligområdene i mellom (privat/Mallin).  

   2015 
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8. RESULTATVURDERING AV 

VIRKSOMHETENE/STABSOMRÅDENE 
 

 

Økonomisk oversikt totalt på områder 
 

Område Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr 

Fellesposter -787 286 965  -785 804 100  -1 482 865  

Rådmannskontoret 14 700 107  14 834 200  -134 093  

Økonomi og styring 18 278 568  18 870 500  -591 932  

Organisasjon og tjenesteutvikling 21 051 827  19 451 000  1 600 827  

Interne tjenester og kommunikasjon 22 018 025  22 138 800  -120 775  

Skole, barnehage og oppvekst 361 115 923  359 676 400  1 439 523  

NAV 27 679 240 25 802 700 1 876 540 

Sykehjem 83 128 392  83 129 700  -1 308  

Hjemmetjenester 69 832 517  71 292 000  -1 459 483  

Boliger med bistand 36 757 868  36 960 400  -202 532  

Forebyggende behandlende tjenester voksne 42 220 828  42 221 000  -172  

Opplæring, dagtilbud, tilrettelagt aktivitet 5 932 554  5 926 000  6 554  

Integrering og mangfold 5 188 463 2 848 400 2 340 063 

Kultur 16 186 921 15 771 600 415 321 

Infrastruktur 6 009 084  5 913 200  95 884  

Teknisk avdeling VAR -15 226 049  -13 362 400  -1 863 649  

Eiendom 45 056 245  45 429 300  -373 055  

Teknisk service 25 575 956  24 871 800  704 156  

Plan, bygg og geodata 1 780 496  4 029 500  -2 249 004  
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Virksomhetenes årsberetning for 2014 
 

Skole, barnehage og oppvekst 

 
Bjørnemyr barnehage 
 
Bjørnemyr barnehage er en 2-avdelings barnehage. En avdeling med 15 barn fra 2-6 år, og en avdeling med 9 
barn (18 plasser) fra 1-2 år. På hver av avdelingene er det en grunnbemanning på en pedagogisk leder og to 
assistenter. Barnehagen har til sammen 6,8 årsverk. 
 
Barnehagen har høsten 2014 hatt en barnegruppe totalt bestående av 12 barn over og 12 barn under 3 år.  
Barnehagen ligger med skogen i umiddelbar nærhet. Barnehagen ble første gang tatt i bruk i 1980.  
 
Styringskort 2014 
 

BJØRNEMYR BARNEHAGE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:    

Målt kvalitet:    

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket  1 % 1 % 

Antall måltider med frukt og grønt hver dag 1 1 1 

Tjenester:     

Opplevd kvalitet:    

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

Brukermedvirkning 4,3 4,7 5,4 

Trygghet og respektfull behandling 4,9 5,3 5,7 

Tilgjengelighet 4,8 5,3 5,3 

Informasjon 4,3 4,7 4,8 

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

Fysisk miljø 4,3 4,5 4,6 

Målt kvalitet:    

Antall foreldre- og SU-møter pr år 5 Minst 5 4 

Antall foreldresamtaler pr barn 2 2 2 

Andel med godkjent førskolelærerutdanning.  100 % 100 % 100 % 

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

Opplevd kvalitet:    

Faglig og personlig utvikling 5,1 5,4 4,6 

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

Stolthet over egen arbeidsplass 5,3 5,3 4,8 

Overordnet ledelse 5,1 5,3 4,6 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 5,1 5,3 4,0 

Målt kvalitet:    

Antall medarbeidersamtaler pr år 2 2 2 

Nærvær 92,8 % 90 % 81,3 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 100 % 100 % 100 % 

Økonomi    

Målt kvalitet:    

Forbruk nettoramme 101,7 % ≤ 100 % 101,9 % 
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Alle områdene i brukerundersøkelsen har økt. De fleste punktene ligger nå veldig høyt. Vi vil arbeide videre for å 
opprettholde den høye tilfredsheten hos brukerne.  
 
Fraværsprosenten er høy. Dette grunnet 3 langtidssykmeldinger, noe som blir veldig synlig i en liten virksomhet.  
 
Økonomi 2014 
 

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

Nettoramme 3 358 636 3 296 000 62 636 101,9 % 

 
Regnskapet viser et merforbruk på 1,9 % eller kr 62.000  i forhold til et budsjett på 3,3 millioner kroner. Det 
skyldes høyt sykefravær og at det også må settes inn vikar i arbeidsgiverperioden. Det er også montert 
lydabsorberende plater i taket på begge avdelinger. 
 
 

Fagerstrand barnehage  
 
Fagerstrand barnehage er en 6-avdelings barnehage med 3 avdelinger med barn i alderen 3-6 år og 3 avdelinger 
med barn i alderen 0-3 år. I 2014 hadde barnehagen 54 barn over 3 år og 32 barn under 3 år. Bemanningen var 
på 20,5 årsverk bestående av 7 pedagogiske ledere, 12 assistenter/fagarbeidere, assisterende styrer i 50 % 
stilling og styrer i 100 % stilling. Fagerstrand er et område som pr i dag har noe overkapasitet på 
barnehageplasser. Virksomheten tilpasser driften til barnetallet og pedagogtettheten reduseres tilsvarende 
gruppestørrelsen.  
 
Visjon: Lek, læring og latter i et inkluderende og trygt miljø 
Satsingsområder 

 For arbeidet med barna: Lek og fagområdet kropp, bevegelse, helse 
 For personalet: kommunikasjon, samarbeid og kompetansegrupper 

 Barnehagen jobber også aktivt med LØFT i arbeidet med barna og i personalsamarbeidet.  
 
Styringskort 2014 
 

FAGERSTRAND BARNEHAGE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:    

Målt kvalitet:    

Virksomheten kildesorterer avfall Sorterer papir Ja Sorterer papir 

Årlig reduksjon i energiforbruket  1 % 3 % 

Antall måltider med frukt og grønt hver dag 2 2 2 

Tjenester:     

Opplevd kvalitet:    

Resultat for brukerne 4,8 5,2 4,8 

Brukermedvirkning 4,6 5,2 4,3 

Trygghet og respektfull behandling 5,1 5,3 5,1 

Tilgjengelighet 5,4 5,4 5,2 

Informasjon 4,9 5,2 4,6 

Fysisk miljø 4,9 5,0 4,7 

Godt vennskap med andre barn 5,0 6,0 5,3 

Målt kvalitet:    

Antall foreldre- og SU-møter pr år 2 4 4 

Antall foreldresamtaler pr barn 2 2 1-2 

Andel med godkjent førskolelærerutdanning  95,7 % 100 % 96 % 

Andel personale med fagarbeiderutdanning 40 % 50 % 50 % 

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

Opplevd kvalitet:    
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FAGERSTRAND BARNEHAGE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Faglig og personlig utvikling 5,2 5,3 5,2 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,4 5,2 5,4 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,6 5,3 5,6 

Overordnet ledelse 4,6 4,7 4,6 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 5,4 5,2 5,4 

Målt kvalitet:    

Antall medarbeidersamtaler pr år 1 2 1/2 

Nærvær 84,4 % 87 % 88,2 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 64 % 85 % 67 % 

Økonomi    

Målt kvalitet:    

Forbruk nettoramme 97,1 % ≤ 100 % 100,6 % 

 
Pedagogiske ledere har fått tilbud om 2 medarbeidersamtaler. 

 
Økonomi 2014 
 

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

Nettoramme 9 656 509 9 595 000 61 509 100,6 

 
Regnskapet viser et merforbruk på 0,6 % eller kr 61.000  i forhold til et budsjett på 9,6 millioner kroner. Det 
skyldes merutgifter til vikarer og overtid. 
 
 
Fjellveien barnehage 
 
Fjellveien barnehage holder til i lokalene til Fjellstrand skole. Barnehagen har 2 avdelinger med til sammen 27 
barn. Bemanningen er på 6 årsverk pluss en ledelsesressurs på 60 %. 
 
Fjellveien Barnehage er en multikulturell barnehage og arbeidsplass. Språklig nysgjerrighet og språklig 
stimulering er et av satsningsområdene til Fjellveien barnehage. Samarbeidet mellom barnehagene på 
Fjellstrand og Fjellstrand skole om førskolearbeidet er meget god. Barnehagene møtes månedlig i skogen til 
forberedte matteoppgaver. Gjennom «Fra eldst til yngst – prosjektet» gjennomfører barnehagene og Fjellstrand 
skole 5 besøksdager i løpet av mai. Barnehagen er også pådriver i et samarbeid med andre barnehager om 
musisk tilnærming til opplæringen i barnehagene.  
 
Styringskort 2014 
 

FJELLVEIEN BARNEHAGE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 RESULTAT 

2014 

Samfunn:    

Målt kvalitet:    

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket 1 % 1 % 1 % 

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

Antall turer pr. uke 2 2 2 

Tjenester:    

Opplevd kvalitet:    

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

Brukermedvirkning 4,6 4,8 4,8 

Trygghet og respektfull behandling 5,5 5,5 5,1 
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FJELLVEIEN BARNEHAGE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 RESULTAT 

2014 

Tilgjengelighet 4,2 5,2 5,3 

Informasjon 5,1 5,5 4,4 

Målt kvalitet:    

Brukerdialoger pr år 3 5 3 

Andel med godkjent førskolelærerutdanning 50 % 50 % 50 % 

Andel med nyutdannede førskolelærere som får 
veiledning 

- - - 

Andel assistenter med fagarbeiderutdanning 40 % 50 % 40 % 

Alle barn skal ha en venn 5,2 5,3 - 

Antall foreldresamtaler pr, barn 2 2 2 

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

Opplevd kvalitet:    

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

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

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

Overordnet ledelse 4,2 4,0 4,2 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,8 5,0 4,8 

Målt kvalitet:    

Nærvær 97,8 % 94 % 97,6 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 100 % 85 % 45 % 

Økonomi    

Målt kvalitet:    

Forbruk nettoramme 97,7 % ≤ 100 % 100,9 % 

 
 
Økonomi 2014 
 

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

Nettoramme 2 883 240 2 858 000 25 240 100,9 % 

 
Regnskapet viser et merforbruk på 0,9 % eller kr 25.000  i forhold til et budsjett på 2,8 millioner kroner. 
 
 
Heia barnehage 
 
Heia barnehage er en 8-avdelings barnehage. I 2013 var det 4 avdelinger med barn i alderen 0-3 år, 3 avdelinger 
med barn i alderen 1-6 år, og en avdeling med barn i alderen 3-6 år.  I 2013 var det 82 barn over 3 år og 69 barn 
under 3 år. Bemanningen er fra høsten 2013 på 34 årsverk og består av 16 pedagogiske ledere, 16 
assistenter/fagarbeidere, assisterende styrer i 100 % stilling og virksomhetsleder i 100 % stilling.  
 
Barnehagens motto: «Lek gir mestring» 
Virksomhetens satsingsområder er: 

 Barnehagens uterom 
 For arbeidet med barna: Lek  
 For personalet: kommunikasjon  

 
Barnehagen jobber også aktivt med LØFT i arbeidet med barna og i personalsamarbeidet.  
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Styringskort 2014 
 

HEIA BARNEHAGE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:    

Målt kvalitet:    

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket  1 %  

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

dag 
Ja 

Tjenester:     

Opplevd kvalitet:    

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

Brukermedvirkning 4,6 4,5 4,5 

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

Tilgjengelighet 5,2 4,5 5,2 

Informasjon 4,5 4,5 4,6 

Målt kvalitet:    

Brukerdialoger pr år 2 Minst 1 2 

Andel med godkjent førskolelærerutd.  59 % 60 % 68,8 % 

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

Opplevd kvalitet:    

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

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

Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5 4,6 

Overordnet ledelse 3,9 4 3,1 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,6 4,0 4,3 

Målt kvalitet:    

Nærvær 89,77 % 88 % 85,4 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 73,7 % 70 % 89 % 

Økonomi    

Målt kvalitet:    

Forbruk nettoramme 95,36 %  ≤ 100 % 98,9 % 

 
Målrettet arbeid med LØFT, forbedret mattilbud, bedre informasjon til brukerne, økt fokus på arbeid med 
språkutvikling og generell kompetanseheving i ansattgruppen har gitt gode resultater på området «opplevd 
kvalitet» 
 
Økonomi 2014 
 

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

Nettoramme 17 328 597 17 528 000 -199 403 98,9 

 
Regnskapet viser et mindreforbruk på 1,1 % eller kr 199.000  i forhold til et budsjett på 17,5 millioner kroner. 
Det positive resultatet skyldes i stor grad at vikarene har lavere årslønn enn de sykemeldte arbeidstakerne. 
 
 
Kongleveien barnehage 
 
Kongleveien barnehage har en unik beliggenhet sentralt på Tangen, med Nesoddtangen skole, Tangenten og 
skogen som sine nærmeste naboer. Barnehagen er med sine 133 barn og 26,75 årsverk, en av kommunens 
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største barnehager. Barnehagen er organisert i avdelinger, men har også mange felles møteplasser på tvers av 
avdelingene.  
 
Som en del av barnehagens grunnleggende arbeid for trivsel og god folkehelse har vi valgt  Sammen i lek og 
læring som barnehagens satsningsområde. Gjennom gode læringsprosesser og spennende fellesopplevelser 
tilrettelegger vi for lek og utvikling av vennskapsrelasjoner.  
 
Tradisjonen tro, gikk Kongleveien barnehage også i år Lucia-tog i Tangenten, til glede for barn, ansatte og 
besøkende. 
 
Styringskort 2014 
 

KONGLEVEIEN BARNEHAGE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:    

Virksomheten kildesorterer avfall Delvis Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket  1 % 1% 

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

Tjenester:   
 

 

Opplevd kvalitet:  
 

 

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

Brukermedvirkning 4,3 4,8 4,7 

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

Tilgjengelighet 5,3 5,2 5,4 

Informasjon 4,4 4,4 4,8 

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

Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,5 4,9 4,7 

Målt kvalitet:  
 

 

Brukerdialoger pr år (SU- og foreldremøter) 6 3 4 

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

Andel med godkjent førskolelærerutdanning  78 % 100 % 90,1 % 

Andel assistenter med fagarbeiderutdanning 43 % 50 % 35,7 % 

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

Opplevd kvalitet:  
 

 

Faglig og personlig utvikling 4,3 4,8 4,9 

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

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

Overordnet ledelse 3,5 4,0 3,9 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 3,9 4,8 4,6 

Målt kvalitet:  
 

 

Nærvær 92,4 % 95,0 % 91,5 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 90 % 90 % 93 % 

Økonomi  
 

 

Målt kvalitet:  
 

 

Forbruk nettoramme 97,0 % ≤ 100 % 95,2 % 

 
Kvalifisert personale er viktig for kvaliteten i barnehagen. Vi har hatt en økning i andel pedagoger med 
førskolelærerutdanning i 2014.  Andel assistenter med fagarbeiderutdanning har gått noe ned, men vi har sju 
assistenter som for tiden er under utdanning for å ta fagbrev. 
 
Økonomi 2014 
 
Kongleveien barnehage Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Nettoramme 12 313 199 12 933 000 -619 801 95,2 
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Regnskapet viser et mindreforbruk på 4,8 % eller kr 619.000  i forhold til et budsjett på 17,5 millioner kroner. 
Det skyldes primært at barnehagen har en differanse mellom sykerefusjoner og vikarutgifter.  
 
 
Munkestien barnehage 
 
Munkestien barnehage er en 3-avdelings barnehage fra 1999. Barnehagen har to avdelinger med 36 barn over 3 
år og en avdeling med 9 barn under 3 år. Hver avdeling har en grunnbemanning på en pedagogisk leder og to 
assistenter. Barnehagen har lyse og trivelige lokaler, og et stort uteareal, lokalisert på Skoklefallsletta med skog 
i umiddelbar nærhet. 
Barnehagen har hatt kropp og kosthold i fokus og har det siste halvåret arbeidet målrettet med dette. 
Barnehagen lager all maten fra grunnen av og som eneste kommunale barnehage serverer vi barna minst tre 
varme måltider pr uke.  
Det siste halvåret har barnehagen også fokusert mye på uteleken, og har sammen med foreldrene etablert nye 
utelekeplasser.  
 
Styringskort 2014 
 

MUNKESTIEN BARNEHAGE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:    

Målt kvalitet:    

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket  1 %  

Antall måltider med frukt og grønt hver dag 1 1 1 

Tjenester:     

Opplevd kvalitet:    

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

Brukermedvirkning 4,6 4,8 4,7 

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

Tilgjengelighet 5,4 5,5 5,5 

Godt vennskap med andre barn 4,8 6,0 5,2 

Informasjon 4,4 5,0 4,9 

Målt kvalitet:    

Brukerdialoger pr år (SU og foreldremøter) 4 4 3 

Antall foreldresamtaler per barn 2 2 1 

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

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

Opplevd kvalitet:    

Faglig og personlig utvikling 4,5 5,0 5,2 

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

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

Overordnet ledelse 4,0 4,5 4,5 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 5,0 5,0 5,1 

Målt kvalitet:    

Nærvær 93 % 93 %         95,4 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 100 % 100 % 100 % 

Økonomi  
 

 

Målt kvalitet:  
 

 

Forbruk nettoramme 99,4 % ≤ 100 % 98,9 % 

 
Barnehagen dekker nå pedagognormen, med tre førskolelærer fordelt på barnehagens tre avdelinger.  
Medarbeiderundersøkelsen har gitt positiv økning på de fleste områder.  
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Nærværet er høyere enn for 2013, og det har ikke vært langtidssykemeldte i perioden.  
 
Økonomi 2014 
 

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

Nettoramme 4 865 895 4 922 000 -56 105 98,9 % 

 
 
Regnskapet viser et mindreforbruk på 1,1 % eller kr 56 000 i forhold til et budsjett på 4,9 millioner kroner. 
Barnehagen ha gode resultater som blant annet skyldes bruk av vikarer som er rimeligere enn de faste ansatte.  
 
 
Oksval barnehage m/ avdeling 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 i Blomsterveien. Blomsterveien barnehage ble bygget i 
1952 og overtatt av kommunene på 1980 tallet, stengt høsten 2012 og gjenåpnet i august 2014 som en avdeling 
under Oksval barnehage. Den nye avdelingen har plass til 24 store barn. Høsten 2014 har fordelingen vært på 8 
barn over tre år og 8 barn under tre år. I 2014 hadde Oksval barnehage 61 barn totalt. 
 
Barnehagens grunnbemanning er 14 årsverk. Støttepedagog/støtteassistent i 2014: i 1.halvår 2 årsverk og 
2.halvår 2,8 årsverk 
 
Barnehagene ligger landlig og rolig til i Tangen området, nært til boligområdet Blåbærstien, «Tangen byen» og 
skogen. Utelekeplassene er preget av naturtomt og gir varierte og gode leke muligheter.  
 
Satsnings- og utviklingsområder: 
 
Språk, tekst og kommunikasjon 
 Bruk av barnelitteratur som utgangspunkt for lek og dramatisering og arbeid med estetisk fagområde. Lek med 
språket og språklig bevissthet gjennom bruk av rim, regler, eventyr og litteratur.   
 
Lek og vennskap er barnehagens hovedfokusområde  
Vi gir barna felles erfaringer, opplevelser og kunnskap som gir godt grunnlag for at alle skal kunne delta i lek. 
Opplevelse av vennskap og gode lekemuligheter er viktig for barnets utvikling og danner grunnlaget for god 
fysisk og psykisk helse. 
 
Kunst kultur og kreativitet 
Forming gjennom arbeid med forskjellig prosesser og teknikker. Glede og utforsking er viktig. Musikk og sang er 
sentralt. Møte med forskjellig musikk og kunst blir vektlagt. 
 
Styringskort 2014 
 

OKSVAL BARNEHAGE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:    

Målt kvalitet:    

Virksomheten kildesorterer avfall Ja ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket 1 % 1 %           25 % 

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

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

Opplevd kvalitet:    

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

Brukermedvirkning 5,5 5,5 5,5 
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OKSVAL BARNEHAGE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

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

Tilgjengelighet 5,7 5,6 5,7 

Informasjon 5,6 5,5 5,6 

Godt vennskap med andre barn  5,8 6,0 5,4 

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

Målt kvalitet:    

Brukerdialoger pr år 4 4 4 

Andel førskolelærer med utdanning 100 % 100 %          80 % 

Samarbeidssamtaler med foreldre 2 1 1 

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

Opplevd kvalitet:    

Faglig og personlig utvikling 4,3 5,0 4,6 

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

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

Overordnet ledelse 4,3 5,0 4,3 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 5,1 5,3 5,0 

Målt kvalitet:    

Nærvær 95,6 % 96 %       86,5 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 86 % 100 % 86 % 

Økonomi    

Målt kvalitet:    

Forbruk nettoramme 100 % ≤ 100 %        98,8 % 

 
Oksval barnehage har en liten fremgang på de fleste områdene i medarbeiderundersøkelsen. Det arbeides med 
personalutvikling, arbeidsmiljø og nærvær for de ansatte. På bakgrunn av medarbeiderundersøkelsen som 
gjøres hvert år velges det ut tre forbedringsområder og tre vedlikeholds områder som det jobbes med.  
Åpning av avdeling Blomsterveien. I 2014 har fokusområdet vært samarbeid med nyåpnet avdeling i 
Blomsterveien. Inkludering og helhetstenking i det pedagogiske og praktiske arbeidet har vært sentralt. 
 
 
Økonomi 2014 
 

Oksval bhg m/ avd Blomsterveien Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Nettoramme 6 657 453 6 737 000 -79 547 98,8 

 
Regnskapet viser et mindreforbruk på 1,2 % eller kr 79 000  i forhold til et budsjett på 6,7 millioner kroner. 
Barnehagen har hatt relativt store refusjoner på grunn av sykemeldinger og vikarene har ikke gitt like store 
lønnsutgifter. 
 
 
Sunnhagen barnehage 

Sunnhagen barnehage er en 4-avdelings barnehage som ligger på Nesoddens vestside med skog og hav i 
umiddelbar nærhet. 1 august 2014 utvidet virksomheten med en avdeling lokalisert i Fjellstrand grendehus. 
Denne avdelingen har 13 barn i alderen 1-4 år. På Sunnaas er det tre avdelinger med til sammen 35 barn i 
alderen 2-6 år og en avdeling med 14 små barn i alderen 1-3 år. Barnehagen har totalt 62 barn og en 
grunnbemanning på 15 hele årsverk. 
Ny visjon er utarbeidet i 2014; «lek, vennskap og glede med inspirerende voksne til stede». Kropp, bevegelse og 
helse samt språk, tekst og kommunikasjon har vært satsningsområder i 2014. Barns mestring og glede i forhold 
til lek, fysisk aktivitet og helse samt språk har stått sentralt. 
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Styringskort 2014 
  

SUNNHAGEN BARNEHAGE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:    

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket  1 %  

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

Tjenester:     

Opplevd kvalitet:    

Resultat for brukerne 5,1 5,3 5,6 

Brukermedvirkning 4,7 5,0 5,4 

Trygghet og respektfull behandling 5,6 6,0 6,0 

Tilgjengelighet 5,1 5,5 5,7 

Informasjon 4,8 5,3 5,1 

Godt vennskap med andre barn  6,0  

Øke foresattes medinnflytelse i hverdagen  5,0  

Målt kvalitet:    

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

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

Andel med godkjent førskolelærerutdanning  100 % 100 % 75 % 

Andel assistenter med fagarbeiderutdanning 80 % 100 % 65 % 

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

Opplevd kvalitet:    

Faglig og personlig utvikling 4,2 5,0 3,6 

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

Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 5,2 4,6 

Overordnet ledelse 3,7 4,0 3,2 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,8 5,2 4,5 

Målt kvalitet:    

Nærvær 93 % 95 % 88 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 100 % 100 % 85 % 

Økonomi    

Målt kvalitet:    

Forbruk nettoramme 98,1 % 100 % 102 % 

 
Medarbeiderundersøkelsen viser at resultatene jevnt over peker nedover fra 2013 til 2014. Sunnhagen 
barnehage fortsetter det langsiktige arbeidet med 3 bevaringsområder og 3 forbedringsområder. 
Kommunikasjon med fokus på løsningsorientert tenkning, trivsel og samarbeid på tvers av enhetene har vært 
hovedfokus. Bedriftshelsetjenesten har bistått i dette viktige arbeidet. 
Brukerundersøkelsen viste meget gode resultater, men svarprosenten var lav. 
 
 
Økonomi 2014 
 

Sunnhagen bhg m/ avd Fjellstrand Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Nettoramme 6 410 535 6 285 000 125 535 102,0 

 
Regnskapet viser et merforbruk på 2 % eller kr 125 000  i forhold til et budsjett på 6,3 millioner kroner. 
Merforbruket skyldes nyetablering av Fjellstrand avdelingen, samt lavere inntekter fra foreldrebetaling  fordi det 
er tatt inn barn under 3 år på bekostning av det doble antall barn over 3 år. 
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Vestsiden barnehage 
 
Vestsiden barnehage er en 3-avdelings barnehage beliggende i Myrlia på Alvern. Virksomheten gikk høsten 2014 
bort fra trappetrinnsmodellen og innførte store- og småbarnsavdelinger. Det vil si at avdelingene er inndelt på 2 
ulike nivåer: 1-3 år og 3-6 år. Det er for tiden 43 barn i Vestsiden.  
 
Barnehagen har fra høsten 2013 nytt satsningsområde: «Lek». Dette videreføres i 2014/2015 
Virksomhetens visjon er «Jeg bærer en bit av ditt liv i mine hender». 
 
Grunnbemanningen i barnehagen er 10 årsverk og har for tiden støttepedagogressurser i tillegg tilsvarende 0,80 
årsverk. 
 
Styringskort 2014 
 

VESTSIDEN BARNEHAGE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:    

Målt kvalitet:    

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket  1 %  

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

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

Tjenester:     

Opplevd kvalitet:    

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

Brukermedvirkning 4,9 5,1 5,1 

Trygghet og respektfull behandling 5,5 5,6 5,7 

Tilgjengelighet 4,9 5,3 5,1 

Informasjon 4,7 5,0 4,9 

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

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

5,4 5,5 
5,6 

Godt vennskap med andre barn 5,4 6,0 5,3 

Målt kvalitet:    

Foreldresamtaler pr. år 2 2 2 

Andel med godkjent førskolelærerutdanning 100 % 100 % 100 % 

Andel assistenter med barne- og ungdomsarbeider-fagbrev 30 % 40 % 30 % 

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

Opplevd kvalitet:    

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

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

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

Overordnet ledelse 4,5 4,5 3,8 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 5,3 5,5 5,3 

Målt kvalitet:    

Nærvær 95,5 % 94 % 94,7 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 100 % 100 % 100 % 

Økonomi    

Målt kvalitet:    

Forbruk nettoramme 97,4 % 100 % 101,7 % 

 
På bakgrunn av målinger av inneklimaet, har barnehagen jobbet aktivt med å redusere energiforbruket for å 
bedre inneklimaet.  
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Andelen assistenter med barne- og ungdomsarbeiderfagbrev er lik som i 2013.  
 
Nærværsprosenten er litt lavere enn i 2013. Dette skyldes blant annet noe mer langtidssykdom.  
 
Medabeiderundersøkelsen: 

- Det har vært en oppgang for området «samarbeid og trivsel med kollegaer». Det er i henhold til 
målsettingen. 

- Stor nedgang for området «overordnet ledelse».  
- De øvrige områdenes resultater er identiske med resultatene for 2013.  

 
Økonomi 2014 
 

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

Nettoramme 5 344 578 5 255 000 89 578 101,7 

 
Regnskapet viser et merforbruk på 1,7 % eller kr 89 000  i forhold til et nettoramme på 5,2 millioner kroner. 
Merforbruket skyldes i hovedsak økte vikarutgifter. 
 
Felles kommunale barnehager 
 
Dette området inneholder midler til:  
 

 Inndekking av søskenmoderasjon og inntektsgraderte satser i de kommunale barnehagene 
 Tiltak for språklige minoriteter  
 Kursvirksomhet, stipender m.m. 
 Uforutsette og ekstraordinære utgifter til drift/utstyr/inventar 

 
Disse midlene tilhører ingen spesiell kommunal barnehage, derfor ligger de på et fellesområde.  
  
Økonomi 2014 
 
Kommunale barnehager Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Nettoramme 1 450 643 1 484 000 -33 357 97,8 % 

 

Fellesområdet for kommunale barnehager hadde i 2014 et lite mindreforbruk på 2,2% eller - kr 33 000 av en 
nettoramme på 1,48 millioner kroner.  En av årsakene er mindre lønnskostnader enn budsjettert. 
 
 

Private barnehager 
 
Dette området inneholder midler til: 
 

 Offentlig driftstilskudd til ikke- kommunale barnehager 
 Tilskudd til søskenmoderasjon og inntektsgraderte satser til barn i private barnehager 
 Offentlig tilskudd til barn i private barnehager i andre kommuner 
 Mottatt offentlig tilskudd for barn i Nesoddens private barnehager som er bosatt i andre kommuner  
 Etterbetaling av for lite utbetalt tilskudd for 2008 og 2009 etter dom i Lagmannsretten 

  
Økonomi 2014 

 
Private barnehager Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Nettoramme 68 990 248 65 780 000 3 210 248 104,9 % 
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Private barnehager hadde i 2014 et merforbruk på 4,9 % eller 3,2 millioner kroner. På grunn av Lagrettsdommen 
er det utbetalt 2,8 millioner kroner til de 5 private barnehagene som fikk medhold i søksmålet. I tillegg er det 
avsatt om lag kr 300.000 til etterbetaling i 2014 på grunn av høyere enhetskostnader ved driften enn budsjettert.  
 
Felles grunnskole  
 
Dette området inneholder midler til: 
 

 skoleskyss 
 tospråklig opplæring og morsmålsundervisning  
 kostnader til spesialundervisning ved private skoler 
 kostnader til elever ved skoler i andre kommuner 
 refusjon av kostnader til elever fra andre kommuner 
 uforutsette og ekstraordinære utgifter til drift/utstyr/inventar i skole og Sfo 

 
Økonomi 2014 
 

Barneskoler Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Nettoramme 9 355 850 9 576 000 -220 150 97,7 

 

Fellesområdet for de kommunale grunnskolene hadde i 2014 et mindreforbruk på 2,3 % eller  - kr 220.000. 
Årsaken er både lavere lønns- og driftskostnader enn budsjettert. 

 
 
Berger skole inkl. SFO 

Berger skole er den nest største skolen på Nesodden med 350 elever, hvorav 162 elever for tiden går på SFO. I 
2014-2015 har skolen 23,5 årsverk lærere, 3 årsverk skoleassistent samt 8,12 årsverk i SFO. Alt i alt jobber det 
45 medarbeidere på Berger skole. 

Skolens slagord er: ”Vi lærer! Vi mestrer! Vi tar vare på hverandre!”, et slagord som skal gjennomsyre hele 
virksomheten. Skolens utviklingsområder er samlet i tre krukker - Kultur for læring, Motivasjon og mestring samt 
Morgendagens medborgere. Krukkene kommer som et resultat av en ståstedsanalyse høsten 2014. 

Styringskort 2014 
 

BERGER SKOLE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Papir Ja Papir 

Årlig reduksjon i energiforbruket   1 %  

Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1 -5, 1 er best) 1,1 1,0 1,5 

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. 

43 % 50 % 80 % 

Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen.  17,2 % 60 % 23,8 % 

Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) 4,4 4,6 4,0 

Elever som opplever at de får faglig veiledning (7. trinn) (skala fra 
1-5, 5 er best) (samlepunkt faglig veiledning) 

3,4 4,0 4,3 

Målt kvalitet:      
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BERGER SKOLE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse.  23,7 14,0 17,6 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing på 
nasjonale prøver 

26,3 27,0 44,1 

Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning på 
nasjonale prøver  

30,6 14,0 15,6 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning 
på nasjonale prøver  

12,2 25,0 46,9 

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

Opplevd kvalitet:      

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

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,1 5,2 5,1 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,0 4,8 

Overordnet ledelse 3,3 4,1 3,7 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,3 4,6 4,5 

Målt kvalitet:      

Nærvær  91,1 % 94 % 94,7 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 80 % 90 % 80 % 

Økonomi     

Målt kvalitet:     

Forbruk nettoramme  100,4 % 100 % 100,4 % 

 
Medarbeiderne på Berger skole opplever en liten økning på sin opplevelse av faglig og personlig utvikling, men 
denne er lavere enn hva målet var. Dette er et område som skolen ønsker å forbedre, og er et punkt som 
gjennomgås i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen.  
 
Økonomi 2014 
 

Berger skole m/ SFO Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Nettoramme 20 374 913 20 292 000 82 913 100,4 % 

 
Berger skole inkl. SFO hadde i 2014 et lite merforbruk på 0,4% eller kr 82 000 av en nettoramme på 20,3 millioner 
kroner. 
 
 
Bjørnemyr skole inkl. SFO 
 
Bjørnemyr skole har 230 elever på 1.-7.trinn. Skolen har også ansvar for kommunens opplæringstilbud for barn 
med store funksjonshemninger ved avd. Lillebjørn. Det er i 14/15 ansatt 39 personer på skolen. Disse fordeler 
seg på ca. 22 årsverk for lærere og ca 14 årsverk for andre ansatte. Bygningsmassen er av varierende alder og 
kvalitet og er med jevne mellomrom bygget ut i sin 32-årige historie.  
 
Skolen legger spesiell vekt på stabile hverdager, gode resultater, variasjon i opplevelser, fysisk fostring og kultur 
som en viktig bærebjelke.  
 
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 skape en god balanse mellom organisert og uorganisert lek 
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Styringskort 2014 
 

BJØRNEMYR  SKOLE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall 
Nye 

containere 
Ja 

Delvis 

Årlig reduksjon i energiforbruket - 1 %  

Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1 -5, 5 er best) 1,0 1,0 1,1 

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. 

93 % 95 % - 

Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen.  46 % 60 % - 

Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) 4,1 4,4 4,3 

Elever som opplever at de får faglig veiledning og støtte (7. 
trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) 

3,3 4,5 4,3 

Målt kvalitet:      

Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse.  17,9 20,0 6 % 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing 
på nasjonale prøver 

46,2 35,0 40 % 

Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning 
på nasjonale prøver  

12,8 20,0 12 % 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning 
på nasjonale prøver  

33,3 30,0 35 % 

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

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 4,1 4,4 4,4 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,9 5,2 5,1 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,1 5,3 5,2 

Overordnet ledelse 4,6 4,6 4,2 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,8 5 4,7 

Målt kvalitet:      

Nærvær 96,0 % 96 % 93,9 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 61 % 95 % 70 % 

Økonomi 
 

   

Målt kvalitet: 
 

   

Forbruk nettoramme 98,2 % 100 % 97,6 % 

 
Skolen kan til nå vise til jevnt godt resultat på nasjonale prøver de årene disse har vært gjennomført. Enkelte år 
har det vært spesielt høyt nivå. På relativt små skoler vil enkeltelever utgjøre en stor prosent. Det samme gjelder 
trivselsundersøkelsen. Resultatene analyseres jevnlig.  
 

 
Økonomi 2014 
 

Bjørnemyr skole m/ SFO og Lillebjørn Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Nettoramme 20 272 256 20 762 000 -489 744 97,6 % 

 
Skolen har klart å holde seg innenfor budsjettrammen og fikk et noe uventet mindreforbruk på lønnsmidler. Det 
skyldes vakanse og ufaglærte vikarer i faglærtes stillinger. 
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Fjellstrand skole inkl. SFO og Uteskolen 
 
Fjellstrand skole er en barneskole med 138 elever . Det er 81 elever med i SFO-ordningen. Fjellstrand skole 
medberegnet Uteskolen og Fjellveien barnehage har 36 ansatte.  SFO har en stillingsressurs på 3,73 % fordelt på 
sju ansatte. Uteskolen har en lærerressurs på 280 % fordelt på fire ansatte. I tillegg har Uteskolen en fagarbeider 
i en 100 % stilling.   
 
Fjellveien barnehage benytter skolens lokaler og utearealer. I 2016 vil Fjellveien barnehage få sine egne lokaler.  
Uteskolen har nå utviklet sitt bidrag til konseptet «Fra eldst til yngst». Elever som ønsker yrkesrettet 
videregående utdanning får nå tilbud om kurs på To gård. På denne måten håper Uteskolen å være med på å 
bidra til å holde frafallstatistikken for Nesoddens elever i videregående skole så lav som mulig. Uteskolen er 
også i startfasen med et pedagogisk prosjekt for jenter på ungdomsskolen. Målet for prosjektet er å bidra til økt 
nærvær på skolen for de elevene som er med. 
 
Fjellstrand skole er inne i et forskningsprosjekt i samarbeid med UIO og Høyskolen i Vestfold. Formålet med 
forskningen er å se på multimodalitet i den første skrive- og leseopplæringen. Resultatene fra prosjektet 
foreligger vår 2015 i form av en masteroppgave.  
 
 
Styringskort 2014 
 

FJELLSTRAND SKOLE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket   1 % 1 % 

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

1,8 1,0 1,1 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Andelen som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de er gjort 
kjent med hva tilpasset opplæring vil si for eget barn, skal økes. 

Prikket 70 % 
Ikke 

gjennomført 

Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes.  21 % 60 % 
Ikke 

gjennomført 

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

3,9 4,4 
 

4,5 

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

3,6 4.3 3,9 

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. 

Prikket 70 % 
Ikke 

gjennomført 

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

35,7 17,0 
Prikket 

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

7,1 27,0 
Prikket 

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

30,8 32,0 
 Prikket 

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

15,4 26,0  
Prikket 

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

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 4,9 5,0 4,3 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,2 5,2 5,2 
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FJELLSTRAND SKOLE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 5,0 4,8 

Overordnet ledelse 3,6 3,8 3,8 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,7 4,9 4,3 

Målt kvalitet:      

Nærvær 92,6 % 95 % 94 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 46 % 85 % 79 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 99,5 % ≤ 100 % 100,9 % 

 
Fjellstrand skole gjennomførte ikke Foreldreundersøkelsen i 2014. Den vil bli gjennomført i 2015.  
 
Nasjonale prøver 2014 hadde for få respondenter. Ut fra hensyn til personvernet kan ikke resultatet 
offentliggjøres. 
 
Økonomi 2014 
 

Fjellstrand skole me/ SFO og Uteskolen Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Nettoramme 14 670 444 14 534 000 136 444 100,9 

 
Fjellstrand skole inkl. SFO hadde i 2014 et lite merforbruk på 0,9% eller kr 136 000 av en nettoramme på 14,5 
millioner kroner. 
 
 
Jaer skole inkl. SFO  
 
Jaer skole er den eldste og minste skolen på Nesodden. I 2014 har det gått 93 elever på skolen, 48 elever på 
småtrinnet og 45 elever på mellomtrinnet. Det er ansatt 17 personer ved skolen, fordelt på ca. 14 årsverk til 
sammen. Vi har også hatt en lærerkandidat tilknyttet skolen. På SFO har det vært påmeldt 43 elever.  
Jaer skole er en liten og trivelig nærmiljøskole som setter læring, kultur og nærmiljøet i fokus. Elevene er delt i 
aldersblandede grupper der elevene deles i 1.-2. trinn, 3.-4. trinn og 5.-7. trinn. Det legges til rette for at elevene 
skal lære av hverandre og utvikle gode sosiale relasjoner på tvers av trinn. En del av undervisningen i 
basisfagene norsk, matematikk og engelsk foregår i aldersdelte grupper. 
 
Styringskort 2014 
 

JAER SKOLE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Kun papir Ja Kun papir 

Årlig reduksjon i energiforbruket   1 % 13 % 

Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1 -5, 1 er best) 1,6 1,0 1,5 

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. 

80 % 80 % - 

Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen.  17,86 50 % 8,7 % 

Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) - 4,2 4,6 

Elever som opplever at de får faglig veiledning (7. trinn) (skala 
fra 1-5, 5 er best)  

- 4,0 - 

Målt kvalitet:      

Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse 13,3 15,0 35,3 
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JAER SKOLE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing 
på nasjonale prøver 

46,7 42,0 17,6 

Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning 
på nasjonale prøver  

28,6 17,0 41,2 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning 
på nasjonale prøver  

42,9 32,0 11,8 

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

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 5 5 5,1 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,2 5,4 5,4 

Stolthet over egen arbeidsplass 5 5,1 5,3 

Overordnet ledelse 4 4,1 4,2 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,7 4,8 5,1 

Målt kvalitet:      

Nærvær 96,8 % 95 % 92,5 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 93 % 100 % 94 % 

Økonomi 
 

   

Målt kvalitet: 
 

   

Forbruk nettoramme 99,5 % ≤ 100 % 100 % 

 
Jaer skole ønsker å komme i gang med fullstendig kildesortering, men trenger nødvendige sorteringsbeholdere 
før man kan igangsette dette. 
Elevundersøkelsen er gjennomført for årets 7. trinn. På Jaer skole er det i år kun 11 elever som har svart. Hver 
elev teller ca. 9 %.  
 
Foreldreundersøkelsen ble sendt ut til foreldre på 3. og 6. trinn. Til sammen var dette 23 respondenter. Kun to 
har svart, noe jeg anser som for lavt til å trekke noen konklusjoner. Det skal jobbes aktivt med å få en større 
svarprosent for kommende år.  
 
Resultatene fra de nasjonale prøvene er fra høsten 2014. På Jaer skole er det i år 18 elever som har gjennomført 
nasjonale prøver. Det må derfor påpekes at hver elev teller 5,5 %. 
Resultatene på nasjonale prøver for 5. trinn er i år utypiske i forhold til de foregående årene ved Jaer skole. 
Dessverre ser vi en dårligere score enn tidligere, og er ikke tilfreds med dette. Det arbeides derfor systematisk 
med gruppa for å øke kompetansen innenfor de ulike områdene. Elevene vil få tett oppfølging og tiltak vil 
igangsettes. 
 
Når det gjelder resultatet på andel elever som føler seg mobbet, så er vi ikke fornøyd med dette. Skolen 
fortsetter arbeidet med nulltoleranse mot mobbing på alle trinn kontinuerlig. I dette arbeidet benytter vi blant 
annet undervisningsopplegget «Det er mitt valg». I tillegg jobber vi for å avdekke skjult mobbing og har jevnlig 
dialog med elevene og foresatte (FAU) om temaet. I tillegg har vi en arbeidsgruppe som består av representanter 
fra ansatte ved skolen og foresatte som har elevenes psykososiale miljø som hovedfokus. 
 
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte ved Jaer skole er fornøyd med arbeidsplassen og 
arbeidsforholdene sine. Siden skolen har få ansatte vil enkeltsvar påvirke i stor grad. Hver ansatt teller 6 %. 
Tiltaksplan i forhold til forbedringsområder og bevaringsområder er laget og tiltak er iverksatt i samarbeid 
mellom ledelsen og de ansatte. 
 
Økonomi 2014 
 

Jaer skole m/ SFO Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Nettoramme 8 860 183 8 860 000 183 100,0 

 
Jaer skole har holdt seg innenfor de gitte økonomiske rammene. 
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Myklerud skole inkl. SFO 
 
Myklerud skole hadde 225 elever fra 1.-7. trinn ved utgangen av 2014, hvorav 95 av elevene på 1.-4. trinn går i 
SFO. Skole og SFO har til sammen 31 ansatte fordelt på 26 årsverk.  
 
Skolens visjon er «en skole der alle tar ansvar for læring og trygghet», noe som elever og ansatte jobber etter. 
 
Bygningsmassen er av varierende alder og kvalitet. I tillegg til egne rom til hver klasse har skolen godt med 
grupperom, spesialrom, gymsal og svømmebasseng. Uteområdet er variert med gress, trær og asfalterte 
plasser. Området inspirerer til frilek og ulike aktiviteter. Skolen har også mange trivselsleker organisert av 
elevene selv. 
 
Høsten 2014 fylte Myklerud skole 150 år. Dette ble markert i skolegården med elevunderholdning, aktiviteter og 
utstillinger.  
 
Styringskort 2014 
 

MYKLERUD SKOLE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Nei 

Årlig reduksjon i energiforbruket   1 % 20 % 

Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1 -5, 1 er best) 1,4 1 1,3 

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. 

  80 % Ikke besvart 

Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen.    70 % 26,9 

Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) 4,0 4,5 4,3 

Elever som opplever at de får faglig veiledning (7. trinn) (skala fra 1-
5, 5 er best)  

3,3 4,3 4,5 

Målt kvalitet:      

Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse.  19,2 19,0 33,3 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing på 
nasjonale prøver 

23,1 26,0 16,7 

Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning på 
nasjonale prøver  

15,4 24,0 37,5 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning på 
nasjonale prøver  

38,5 31,0 8,3 

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

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 4,1 4,9 4,3 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,4 5,2 5,1 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,1 5,1 4,6 

Overordnet ledelse 3,4 4,5 3,9 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,2 4,9 4,6 

Målt kvalitet:      

Nærvær 97,0 % 98 % 94,4 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 71 % 90 % 100 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme  97,7 % ≤100 % 99 % 
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Skolen har ikke målene som er satt for nasjonale prøver. Det er satt i gang et utviklingsprosjekt som omhandler 
vurdering for læring som har som mål å heve elevresultatene.  Skolen har heller ikke nådd målene for 
medarbeiderundersøkelsen, men skolen har likevel god forbedring på alle punktene sammenlignet med 2013. De 
oppsatte målene for 2014 var kanskje for ambisiøse, men svarprosenten var 100 %.  
 
Økonomi 2014 
 

Myklerud skole m/ SFO Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Nettoramme 15 098 285 15 255 000 -156 715 99,0 % 

 
Myklerud skole med SFO har et mindreforbruk på 0,9 % eller kr 156 000 av en nettoramme på 15,2 millioner 
kroner. Mindreforbruket skyldes blant annet at vikarene har hatt lavere lønn enn den de har vikariert for. 

 
 
 
Nesoddtangen skole inkl. SFO  
  
Nesoddtangen skole er den største barneskolen i kommunen. I år har skolen 584 elever fordelt på 24 klasser. 
SFO gir et variert og spennende tilbud til 310 elever. Virksomheten har også en mottaksklasse for alle 
nyinnflyttede fremmedspråklige elever i kommunen. «Lagunen» er en avdeling for elever med større 
spesialpedagogiske behov. Skolen har 90 ansatte i 2014.  Skolens slagord er: Vi gjør hverandre gode. 
 
Skolen har hatt hovedfokus på å utvikle de grunnleggende ferdighetene, og skriving spesielt gjennom opplegget 
fra Skrivesenteret, Skrivestien. SFO har hatt spesielt fokus på garderobesituasjonen, matprosjekt 
og oppjustering av scenen i samfunnshuset. Skolen viderefører samarbeidet med Kulturskolen både i fagene 
Kunst og håndverk og musikk, og gjennom kulturkurs på SFO. Nytt prosjekt er Blås i skolen der elevene på 5. 
trinn får praktisk musikkundervisning gjennom instrumentopplæring av lærere fra Kulturskolen. 
  
Skolen er praksisskole for Høgskolen i Oslo og Akershus, og ni lærere har ansvar for å følge opp 3 – 4 studenter 
hver. Dette er inspirerende for både praksislærere og skolens øvrige personale. Dessuten er det en god arena for 
å rekruttere lærere til skolen.  
Nesoddtangen skole har i flere år vært i en vedlikehold – og ombyggingsprosess. Det har vært en utfordrende tid 
med mye flytting og endringer av planer. Det er imponerende hvor fleksible både elever og ansatte har vært i 
perioden.  
  
Styringskort 2014 
  

NESODDTANGEN SKOLE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:       
Målt kvalitet:       
Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja - papir 

Årlig reduksjon i energiforbruket   1 % 18 % 

Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1 -5, 1 er best) 1,2 1,0 1,2 

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. 

  
  

80 % 
 

4,6 

Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen. 12 % 50 % 26,4 % 

Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) 4,1 4,7 4,5 

Elever som opplever at de får faglig veiledning (7. trinn) (skala 
fra 1-5, 5 er best) 

3,5 4,0 3,9 

Målt kvalitet:       
Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. 
klasse 

7,5 9,0 20,5 
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NESODDTANGEN SKOLE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing 
på nasjonale prøver 

43,8 44,0 20,5 

Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i 
regning på nasjonale prøver 

20,0 15,0 16,0 

Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i 
regning på nasjonale prøver 

22,5 25,0 22,2 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)       
Opplevd kvalitet:       
Faglig og personlig utvikling 4,4 4,4 4,5 
Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,1 5,2 4,9 
Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5 4,8 
Overordnet ledelse 4,1 4,5 3,9 
Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,6 4,8 4,5 
Målt kvalitet:       
Nærvær 93,5 % 95,00 % 93,9 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 75 % 80,00 % 79 % 
Økonomi       
Målt kvalitet:       
Forbruk nettoramme 100,2 % ≤ 100 % 100,5 % 

  
Nesoddtangen skole har fortsatt store utfordringer med å få foreldrene til å svare på 
foreldreundersøkelsen. Skolen har dialog med FAU om dette. 
På nasjonale prøver har elevene i år dessverre noe lavere resultater i lesing enn tidligere år. Resultatet ligger 
likevel over landsgjennomsnittet. I matematikk er målet for andelen elever på det laveste nivået nesten nådd. 
Skolene har i flere år fått redusert mengden ressurser. Det har ført til at vi nå har langt færre muligheter til 
oppfølging med to lærere i klassene og i mindre grupper. Skolen har i vinter hatt kurs for lærerne med fokus på 
leseopplæring – og gode tiltak som kan gjennomføres i hele klasser.   
  
Økonomi 2014 
  

Nesoddtangen skole m/ SFO Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Nettoramme 37 244 664 37 057 000 187 664 100,5 % 
  
Nesoddtangen skole med SFO har et merforbruk på 0,5% eller kr 187 000 av en nettoramme på 37 millioner 
kroner. Merforbruket skyldes blant annet utgifter i forbindelse med innkjøp av møbler til nye klasserom i 
Samfunnshuset og sykefravær som ikke kompenseres fullt ut fra NAV. 
 
 
 
Alværn ungdomsskole 
 
På Alværn ungdomsskole er det 305 elever og til sammen 38 ansatte.  
Skolen skal kjennetegnes ved setningen: Læring, liv og latter!  
Læring, kreativitet og fellesskap er viktige fokusområder.  Kulturformidling, fysisk aktivitet er derfor verdifulle 
læringsprosesser på Alværn ungdomsskole.  Skolen har et aktivt kulturforum hvor elevene er engasjert i 
forskjellige grupper, - her utøves ulike former for design, dans og sang og det drives med forskjellig 
bandvirksomhet.  
 
Fra høsten 2013 har Nesodden kommune og Alværn ungdomsskole deltatt i den nasjonale satsingen på 
ungdomstrinnet. Skolen har klasseledelse og læringskultur som utviklingsområder. Skolebasert 
kompetanseutvikling danner utgangspunktet for utviklingsarbeidet.  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.  



 

79 RESULTATVURDERING AV VIRKSOMHETENE/STABSOMRÅDENE 

 
Styringskort 2014 
 

ALVÆRN UNGDOMSSKOLE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Nei Ja Kun papir 

Årlig reduksjon i energiforbruket   1 % 11 % 

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

1,1 1,0 1,3 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Andelen som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de er stiller 
krav og forventninger til elevens arbeidsinnsats 

70 % 70 % 70 % 

Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes.  55 % 70 % 55 % 

Trygghet og respektfull behandling/trives på skolen (10. trinn) (På 
en skala fra 1-5) 

3,7 4 
 

4 
 

Øke andels elever som opplever at de får faglig veiledning (på en 
skala fra 1-5) i elevundersøkelsen 

2,8 3,3 
 

4,2 

Andel foreldre, som oppgir at de er helt eller delvis enige med 
kontaktlæreren om hvordan barnet skal følges når det gjelder læring 
og utvikling, skal økes. 

80 % 80 % 80 % 

   
 

Målt kvalitet: 
 

   

Andelen elever som presterer på mestringsnivå 1 i lesing i 9. klasse 
skal være under skolens gjennomsnitt fra året før 

2,0 0,0 1 

Andelen elever som presterer på mestringsnivå 2 i lesing i 9. klasse 
skal være under skolens gjennomsnitt fra året før 

14,9 8,0 4 

Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing  15,4 
 

12,6 

Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing  20,8 22,0 21,8 

Andel elever på 8. trinn som presterer på laveste nivå i regning           1,0 
 

4,3 

Andel elever på 9. trinn som presterer på laveste nivå i regning  3,4 1,0 2,1 

Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i regning  9,2 
 

8,6 

Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i regning  29,2 26,0 24,7 

Brukerdialoger pr år: utviklingssamtaler, FAU, SU, foreldremøter 6 6 6 

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

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 5,0 5,0 4,7 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,8 6,0 5,6 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,6 5,8 5,1 

Overordnet ledelse 3,0 3,5 2,7 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 5,3 5,2 4,7 

Målt kvalitet:      

Nærvær 97,6 % 97,4 % 94,8 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 81 % 85,0 % 88 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 100,7 % ≤ 100 % 99,7 % 

 
Det er en endring i andelen elever som har oppgir at de føler seg mobbet. Tidligere er resultatet basert på 10. 
trinn. I 2014 gjennomførte skolen elevundersøkelsen på alle trinn. 
 Medarbeiderundersøkelsen viser at det er en nedgang på alle områder. Arbeidsmiljøutvalget ved skolen har 
fulgt opp resultatene og rektor har satt i gang prosesser for å få oversikt over hva tallene forteller, og for å 
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identifisere hva som er årsaken til nedgangen. Arbeidsmiljøutvalget, representert ved tillitsvalgt og verneombud 
vil drøfte og sette i gang tiltak slik at skolen kan jobbe systematisk for å nå målene som er satt.   
 
 
Økonomi 2014 
 

Alværn ungdomsskole Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Nettoramme 21 582 315 21 657 000 -74 685 99,7 % 

 
Alværn ungdomsskole har et mindreforbruk på 0,3% eller - kr 74 000 av en nettoramme på 21,6 millioner kroner. 
 
 
Bakkeløkka ungdomsskole 
 
Bakkeløkka er en åpen landskapsskole. Skoleanlegget stod ferdig i 2001 og har fått positiv oppmerksomhet 
både for spennende arkitektur og nytenkende pedagogikk. Skolen fikk Skolebyggprisen i 2003 og var 
Demonstrasjonsskole i perioden 2005-2007.  
 
Virksomheten har 21 ansatte og 163 elever. Skolen har en ambisjon om å gi elevene en samarbeidende og 
utforskende tilnærming til læring, med spesielt fokus på natur- og kulturopplevelser. Den årlige 
teateroppsettingen er en stor begivenhet  
 
I perioden 2013- 2017 deltar skolen sammen med de andre ungdomsskolene på Nesodden i 
Utdanningsdirektoratets program for Skolebasert kompetanseutvikling ( «Ungdomstrinn i Utvikling»). 
Hovedfokus er klasseledelse/ læringsledelse. Alle lærere følger felles rutiner for strukturering av 
undervisningsøktene.  Lærerne har videofilmet læringssituasjoner og analysert filmopptak av egen praksis 
høsten 2014. Målsettingen er å forbedre praksis. Lærere lærer av hverandre og setter samarbeidslæring i 
system  
 
Bakkeløkkafestivalen er skolens årlige arrangement for nye og gamle elever der alle møtes til en opplevelsesdag 
på våren. 
 
Styringskort 2014 
 

BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket   1 % 33 % 

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

1,2 1,0 1,2 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne vedrørende dialog og medvirkning skal være 
høyere enn landsgjennomsnittet for Foreldreundersøkelsen 

3,0 3,5 * 

Andelen foreldre som deltar i Foreldreundersøkelsen skal økes 54 % 60 %  

Øke andelen elever som trives godt med lærerne på skolen 3,8 4,2 4,2 

Andelen elever som opplever at de har reell medvirkning 2,2 3,9 2,8 

Andel foreldre som oppgir at de blir enige med kontaktlæreren om 
hvordan eleven skal følges opp mht. læring og utvikling skal ligge 
over landsgjennomsnittet 

4,02 4,4 * 

Informasjon til og fra skolen skal ligge over landsgjennomsnitt i 
foreldreundersøkelsen 

4,0 4,2 * 

Målt kvalitet:      

Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 9. klasse skal 3,5  2,5 8,0 
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BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

være under skolens gjennomsnitt fra året før. 

Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing  15,8 22,0 16,0 

Andel elever på 8. trinn som presterer på laveste nivå i regning  3,9 2,0          8,0 

Andel elever på 9. trinn som presterer på laveste nivå i regning  0,0 0,0 10,0 

Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i regning  21,8 24,0 15,0 

Brukerdialoger pr år 4 4 4 

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

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 3,7 4,4 4,3 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,7 5,4 4,6 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,4 5 4,1 

Overordnet ledelse 4,4 4,5 3,5 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,2 5 4,3 

Målt kvalitet:      

Nærvær 97,1 % 97 % 95,7 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 86 % 90 % 100 % 

Økonomi 
 

   

Målt kvalitet: 
 

   

Forbruk nettoramme 96,6 % 100 % 100,7 % 

 
*Foreldreundersøkelsen gjennomføres i mars 2015. 
 
Medarbeiderundersøkelsen har en svarprosent på 100 %, noe som er svært gledelig. 

 
Antall elever som føler seg mobbet er relativt stabil. Skolen har fokus på å redusere mobbing, spesielt fokus på 
nettmobbing. 
Det er positivt både at andelen elever som trives med lærerne øker, og at flere elever mener de har reell 
medinnflytelse. 
Det er framgang i faglig og personlig utvikling for de ansatte, noe som sannsynligvis skyldes at flere lærere har 
fått Gnist-midler og har kunnet ta faglig fordypning. Nesten hele kollegiet har også fått «Ny Giv-skolering», noe 
som har vært positivt for enkeltlærere som har fått spesialkompetanse, men og så for andre som har fått 
metodisk og didaktisk oppdatering. 
Skolen fortsetter å arbeide med forbedringer innen samme områder som i fjor, da endringer må få virke over tid 
før resultatene kommer. 
Nærværprosenten er høy, men litt lavere enn målsettingen. 
 
Økonomi 2014 
 

Bakkeløkka ungdomsskole Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Nettoramme 13 119 995 13 030 000 89 995 100,7 % 

 
Bakkeløkka ungdomsskole har en overskridelse på 0,7% eller kr 90.000 av en nettoramme på 13,0 millioner 
kroner.  Hovedårsaken er at skolens auditorium bare var delvis renovert. Firmaet som leverer møblene har gått 
konkurs, og det hastet med å oppgradere hele auditoriet. I tillegg var utstyr på skolens elevkjøkken nedslitt, og 
trengte en lenge etterlengtet oppgradering. 
 
 
Tangenåsen ungdomsskole 
 
Tangenåsen ungdomsskole har store, lyse og gode lokaler. Hoveddelen av våre elever kommer fra 
Nesoddtangen barneskole. Inneværende år har vi 220 elever, 15,4 årsverk til undervisning og 22 årsverk totalt 
ved skolen. 
Elevene ved skolen har gode grunnleggende ferdigheter, og gode resultater. Samtidig har virksomheten aktive 
elever og høy grad av trivsel. Årlig arrangerer elever, foreldre og lærere Tangenfestivalen som er et stort, lokalt 
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kulturarrangement. Gjennom et slikt arrangement legges det til rette for at alle får brukt sine styrker, og blir godt 
kjent på tvers. Det er igjen med på å legge grunnlaget for et godt og trivelig læringsmiljø. 
 
Tangenåsen har lokaler som sambrukes med flere brukere, den viktigste sambrukspartneren er kulturskolen. 
Lokalene brukes også av flere eksterne aktører på ettermiddag/kveld.  
Skolen er med i det statlige satsningsområdet «Ungdomstrinn i utvikling» der vi har fokus på god klasseledelse 
og vurdering for læring. 
 
Styringskort 2014 
 

TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket   1 % 18,9 % 

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

1,1 1,0 1,3 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Andelen som oppgir at de helt eller delvis er enig i at 
opplæringen er preget av ro og god struktur 

  60 % 60 % 

Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes. 22 % 50 % 
Se 

kommentarer 

Trygghet og respektfull behandling/trives på skolen (På en 
skala fra 1-5) 

3,6 4 4,1 

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

2,9 3 3 

Andel foreldre som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de 
har god og nær kontakt med skolen 

  70 % 
Se 

kommentarer 

Målt kvalitet:      

Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 9. klasse 
skal være under skolens gjennomsnitt fra året før 

0,0 2,0 0 

Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing 34,8 15,0 13,5 

Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing  28,8 20,0 30,3 

Andel elever på 8. trinn som presterer på laveste nivå i regning  3,0 1,0 12,3 

Andel elever på 9. trinn som presterer på laveste nivå i regning  1,4 1,0 4,0 

Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i regning  27,3 12,0 8,2 

Andel elever på 9.trinn som presterer på høyeste nivå i regning  18,1 28,0 29,3 

Brukerdialoger pr år: utviklingssamtaler, FAU, SU, 
foreldremøter 

  4 4 

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

Opplevd kvalitet:      

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

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,3 5,3 5,2 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 5 4,7 

Overordnet ledelse 4,2 4,5 3,9 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,8 5 4,8 

Målt kvalitet:      

Nærvær 93,9 % 94 % 94 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 61 % 95 % 98 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 98,2 % 100 % 99,8 % 
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Foreldreundersøkelsen: Skolen har i år tatt inn spørsmålet om foreldrenes opplevelse av samarbeid med skolen i 
alle utviklingssamtalene lærer har gjennomført. Dette er gjort fordi svarprosenten på foreldreundersøkelsen har 
vært så lav at resultatet ikke har kunnet brukes. Gjennom samtalene får skolen konkretisert hva som er bra og 
hva som må forbedres i kommunikasjonen. Resultatene viser at nær 100% opplever å ha god dialog med skolen, 
da spesielt knyttet til kontaktlærer. God bruk av mail og skolens sms system framheves som positivt. 
Nasjonale prøver: Skolen er svært fornøyd med resultatene i lesing på 9. trinn, resultatene i regning på laveste 
nivå er ikke godt nok. Her er det satt inn tiltak, blant annet ekstra lærerressurs og jobbing i liten gruppe. 
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser at skolen har et godt arbeidsmiljø og høy tilfredshet. Det 
jobbes med satsningsområdene faglig samarbeid og stolthet over egen arbeidsplass. 
 
 
Økonomi 2014 
 

Tangenåsen ungdomsskole Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Nettoramme 15 900 050 15 937 000 -36 950 99,8 % 

 
Tangenåsen ungdomsskole har et mindreforbruk på 0,2 % eller - kr 36 000 av en nettoramme på 15,9 millioner 
kroner. 
 
 

Kulturskolen 
 
Virksomheten tilbyr undervisning i musikk, visuell kunst, animasjonsfilm og teater til innbyggere i Nesodden 
kommune. Kulturskolen skal gi et tilbud til og være en samarbeidspartner for alle grupper og enkeltpersoner på 
Nesodden innen ønskede kulturuttrykk, både som forvalter av etablerte uttrykksformer og som videreutvikler av 
disse. Kulturskolen er åpen for alle og skal så langt det er mulig gi et tilbud til innbyggere i alle aldersgrupper og 
på alle funksjonsnivåer. Voksne over 21 år kan få undervisning hvis ledig kapasitet, og da til selvkost. 
 
Nesodden kulturskole holder til i Tangenten hvor både administrasjonen og hovedvekten av undervisningen 
foregår. 
 
Kulturskolen har nedbemannet og lagt ned teater/drama-tilbudet for å tilpasse seg de økonomiske rammene. 
Det har bl.a. vært praktisert innkjøpsstopp og økonomien er nå i balanse.. Lærerne har vært tålmodige og 
fleksible og fått gjennomført god undervisning tross manglende driftsmidler. 
I 2014 vedtok kommunestyret nye vedtekter for skolen. Undervisningstilbudet er delvis omorganisert med bl.a. 
innføring av periodeundervisning og lengre og mer fleksibel oppmøtetid for elevene. 
 
Nesoddtangen skole har innført «Blås 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. 
 
Kulturskolene i Follo og Norges Musikkhøgskole er nå godt i gang med et 4-årig prosjekt kalt «Follopiloten».  
Målet er «å styrke og tydeliggjøre den faglige virksomheten i kulturskolene, og derigjennom utvikle kulturskolene 
i Follo til foregangsskoler i nasjonal sammenheng.» Dette skjer gjennom 9 ulike utviklingsområder. 
 
27 personer var tilknyttet kulturskolen i 2014. Pr september 2014 hadde virksomheten 12,9 årsverk.  
396 elever fikk undervisning og 520 sto på ventelister. 
 
Styringskort 2014 
 

KULTURSKOLEN 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 

2014 

Samfunn:    

Målt kvalitet:    

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket 1 % 1 % 1 % 
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KULTURSKOLEN 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 

2014 

Øke andel:"Mitt barn trives sammen med andre elever 

på kulturskolen" 

Ikke målt 
5,2 

Ikke grunnlag 

Tjenester:     

Opplevd kvalitet:    

Resultat for brukerne Ikke målt 5 Ikke grunnlag 

Brukermedvirkning Ikke målt 5 Ikke grunnlag 

Trygghet og respektfull behandling Ikke målt   Ikke grunnlag 

Tilgjengelighet Ikke målt 4,5 Ikke grunnlag 

Informasjon Ikke målt 5,2 Ikke grunnlag 

Målt kvalitet:    

Brukerdialoger pr år Ikke målt Minst 1 Ikke grunnlag 

Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes.  Ikke målt 50 % 5 % 

Øke andel: "Mitt barn har god faglig utvikling" Ikke målt 4,8 Ikke grunnlag 

Øke andel: "Forventningene til mitt barns innsats er 

tydelige" 

Ikke målt 
4,5 

Ikke grunnlag 

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

Opplevd kvalitet:    

Faglig og personlig utvikling 4,4 4,5 3,7 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,2 5,3 5,3 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,1 5,3 4,9 

Overordnet ledelse 4,3 4,6 3,5 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,7 4,9 4,6 

Målt kvalitet:    

Nærvær 96,5 % 97 % 97,1% 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 63 % 80 % 59 % 

Økonomi    

Målt kvalitet:    

Forbruk nettoramme 105,6 % ≤ 100 % 100% 

 

Brukerundersøkelsen hadde kun 2 svar (av 70) fra elever over 8.klasse og 6 svar (av 113) fra foresatte. Det er 
derfor «ikke grunnlag» for å føre inn et resultat for mange av måleparameterne.  
 
Når det gjelder medarbeiderundersøkelsen hadde denne en nedgang på de fleste parametere, med unntak av 
samarbeid og trivsel med kollegaer som hadde en oppgang fra 5,2 til 5,3.  
Oppslutningen er lav, noe som delvis kan skyldes mange små stillinger. Utenom rektor, er det kun 1 lærer som 
har 100 % stilling. Lærere som arbeider i flere kommuner og hovedsakelig er her på ettermiddag og kveld for å 
undervise, har gjerne lite engasjement i kommunens virksomhet utover undervisningen.  
 
Økonomi 2014 
 

Kulturskolen Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Nettoramme 7 132 325 7 131 000 1 325 100,0 

 
Kulturskolen er helt i balanse ved årets slutt 2014.  
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Barn, unge og familie 
 
Barn, unge og familie (BUF) er en virksomhet sammensatt av 4 fagområder. Virksomheten er underlagt 
kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst, og omfatter 52 ansatte med til sammen ca. 41 årsverk. Hvert 
fagområde ledes av en fagsjef. Informasjon om fagområdene og tjenestene er lagt ut på kommunens nettsider. 
Barn, unge og familie har som hovedmålsetting å tilby riktig hjelp til riktig tid.  
 
Fagområdene: 
 
1. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), inkludert førskoleteam og logoped, har 10 årsverk som tilbyr 

tjenester til aldersgruppen 0 – 100 år, + en 50 % sekretær. 
PPT har stort fokus på forbyggende systemrettede tiltak, med observasjoner, veiledning, rådgiving og kurs i 
skoler og barnehager, samt gruppeveiledning og kurs for foreldre. Det er ikke venteliste på utredning av 
enkeltbarn.  
Fordi vi har lav/redusert bruk av spesialundervisning, er vi en av 6 kommuner som er valgt ut av NTNU 
samfunnsforskning på oppdrag for Udir om deltakelse i forskningsprosjektet «Mot et større mangfold? 
Kartlegging av systemrettet praksis i skoler og barnehager i et utvalg kommuner». 

2. Barneverntjenesten: 10,5 årsverk + 50 % sekretær, tilbyr tjenester i aldersgruppen 0-18 år. Barnevernet 
gjennomfører ca. 190 nye undersøkelsessaker i året. De ansatte i barneverntjenesten fikk i 2014 en 
skjerming av lokalene i Tangenten, og klientene til BUF fikk en skjermet ventesone, slik at man på en bedre 
måte har fått sikret at klientforhold ikke gjøres kjent.  

3. «Psykisk helsetjeneste, barn og unge (PHBU)»: 3,5 årsverk, tilbyr samtaler, familiesamtaler og gruppetilbud 
for aldersgruppen 0-20 år og deres foreldre, samt konsultasjoner til andre faggrupper. Nesodden har noe 
høyere andel unge enn landsgjennomsnittet som rapporterer om psykiske problemer, og PHBU har til tider 
uønskede ventelister.  PHBU driver to ulike grupper for foreldre sammen med PPT. Kursene er fulle med stor 
interesse – noe som har forebyggende effekt. Disse videreføres. 

4. «Forebyggende helsetjenester, barn og unge»: ca. 16 årsverk som omfatter 
a. Skolehelsetjenesten på 10 skoler (6-21 år) 
b. 3 helsestasjoner, inkludert helsestasjonen for ungdom (Nesoddtangen, Myklerud og Berger) 
c. Fysio- og ergoterapitjeneste til barn og unge (0-20 år)  

17 ungdommer med påbegynt «ruskarriere», har i 2014 gjennomført oppfølging i prosjektet «Ruskontrakt». 
Det ble i 2014 også innvilget ca. kr 500 000 til økt innsats for forebyggende rusarbeid fra Helsedirektoratet/ 
KRÅD, og det er ansatt en 50 % ruskonsulent og en helsesøster/psykiatrisk sykepleier i 30 % stilling til dette 
arbeidet. 
 

Styringskort 2014 
 

BARN, UNGE OG FAMILIE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 

2014 

Samfunn:    

Målt kvalitet:    

Virksomheten kildesorterer avfall ja Ja Ja  

Årlig reduksjon i energiforbruket  3 %  

Andel barn som har fullført helseundersøkelse, 2-3 års alder 89 % 95 % 91 % 

Tjenester: Helsestasjonen    

Opplevd kvalitet:     

Resultat for brukerne 4,9 5,0 4,8 

Brukermedvirkning 5,0 5,1 4,9 

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

Tilgjengelighet 5,3 5,4 5,3 

Informasjon 5,0 5,2 4,7 

Helhetsvurdering 5,3 5,4 5,2 

Målt kvalitet:    
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BARN, UNGE OG FAMILIE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 

2014 

Brukerdialoger pr år* Mange Mange* Mange  

Andel hjemmebesøk til nyfødte innen to uker etter 

hjemkomst (Helsestasjonene) 
47 % 50 % 35 % 

Andel barn i hjelpetiltak som har tiltaksplan (barnevern) 82 % 100 % 80 % 

Nedgang i antall enkeltvedtak (PPT)  -10 % -10,7 % 

KOR (et strukturert brukermedvirkningsverktøy) benyttes i 

flest mulig saker (Psykisk helsetjeneste barn og unge) 

 
85 % Ca 75 % 

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

Opplevd kvalitet:    

Faglig og personlig utvikling 5,2 5,2 5,0 

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

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 5,1 5,0 

Overordnet ledelse 3,6 3,9 3,0 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,6 4,7 4,4 

Målt kvalitet:    

Nærvær 98,5 % 96 % 93,9 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 84 % 93,0 % 93 % 

Økonomi    

Forbruk nettoramme 101,4 % ≤ 100 % 98,3 % 

 

Helsestasjonen har gjennomført brukerundersøkelse i 2014 og har meget gode resultater. Hjemmebesøk til 
nyfødte skal tilbys alle, men foreldrene er ikke pålagt å ta imot tilbudet. I 2014 har det vært høyt prioritert å lukke 
avvik vedr. forsinkede 2- og 4-års kontroller. Etterslepet er nå innhentet, men det kan ha gått ut over 
prioriteringen av hjemmebesøk. Dette vil endres i 2015, da det også skal tilbys hjemmebesøk av jordmor innen 3. 
dag etter fødsel.  
Brukerstyring er et høyt prioritert område, og i 2014 var det 75 % som brukte KOR.  Dette vil videreføres i 2015 
med et mål om at minst 85 % skal benytte KOR som brukerstyringsverktøy. 
 
Økonomi 2014 

Barn, unge og familie Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Nettoramme 38 245 108 38 912 400 -667 292 98,3 

 
Barn, unge og familie har et mindreforbruk ved årets slutt på om lag 0,7 mill kr. Dette skyldes hovedsakelig flere 
langtidssykemeldinger i 2014.  
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Helse og omsorg 

 
Sykehjemmet 
 
Nesoddtunet sykehjem har 125,53 årsverk, fordelt på pleiepersonell, overlege, merkantilt personell og avdelingsledere.  
 

Det vært en ytterligere økning i aktivitet fra 2013, på grunn av økt utskrivning fra spesialisthelsetjenesten, som 
en følge av samhandlingsreformen, St.mld.47. 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. Palliativt team disponerer ett rom på sykehjemmet.  

 

Nesoddtunet har ved årsslutt 106 pasientrom i drift, som tilsvarer 38 690 liggedøgn, fordelt på korttidsopphold, 
rehabiliteringsopphold, avlastningsopphold og langtidsopphold. Gjennomsnittlig oppholdstid på sykehjemmet er 
på ca. 7 måneder, som forklares med økt antall korttidspasienter. Korttids-/rehabiliteringsavdelingen har 
gjennomsnittlig liggetid på 23 døgn. 

 

Nesoddtunet har tett samarbeid om elever, 4 helsefagarbeiderlærlinger og studenter fra videregående opplæring 
og høgskoler. Nesoddtunet sykehjem har i løpet av året ansatt en 30 % legeressurs og ansatt en musikkterapeut 
i 50 % prosjektstilling. 

 

Styringskort 2014 
 

SYKEHJEM 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:    

Målt kvalitet:    

Virksomheten kildesorterer Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket 1 % 1 %  1 % 

Dialogmøter med alle frivillige tilknyttet frivillighetsarbeidet 
ved sykehjemmet 

3 møter 3 møter 3 møter 

Tjenester:     

Opplevd kvalitet:    

Resultat for brukerne 5,2 5,0 - 

Brukermedvirkning 5,0 5,0 - 

Trygghet og respektfull behandling 5,7 5,4 - 

Tilgjengelighet 5,3 5,3 - 

Informasjon 5,2 5,5 - 

Brukertilfredsheten skal være bedre enn landsgjennomsnittet 5,4 5,0 - 

Målt kvalitet:    

Brukerdialoger pr år 6 4 6 

Alvorlig syke og døende har tilbud om akuttplass i 
institusjonen, i palliativ seng 

1 seng 2 senger 1 

Personer med demens og deres pårørende har tilbud om 
kvalitativ god og helhetlig tiltakskjede 

100 % 100 % 100 % 

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

Opplevd kvalitet:    

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

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,9 5,0 4,9 

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

Overordnet ledelse 4 4,5 4,2 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,6 4,8 4,7 

Målt kvalitet:    

Nærvær 91,7 % 93 % 89,5 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 61 % 80 % 82 % 

HMS avvik som forekommer skal meldes i kvalitetslosen 100 % 100 % 100 % 

Økonomi    

Målt kvalitet:    

Redusere bruk av overtid 781 917 <500 000 209 847 

Forbruk nettoramme 106,4 % < 100 % 100,0 % 

 

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 2014. 
 
Økonomi 2014 
 
Sykehjem Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 83 128 392 83 129 700 -1 308 100,00 

 
Virksomheten hadde et forbruk på 100 % i 2014. Årsregnskapet viser ett bedre resultat enn varslet til 
formannskapet oktober 2014 (merforbruk på 3 mill kr) 

Balanse i regnskapet skyldes at reserven avsatt til Helse og omsorg 2014, er tilført for å dekke utgifter i 
forbindelse med kjøpeplasser utenfor kommunen og overliggedøgn fra Akershus universitetssykehus HF. 
 

 
Hjemmetjenester 
 
Hjemmetjenesten består av fem avdelinger, hjemmesykepleien avdeling øst og avdeling vest, Håkonsletta, 
psykisk helse og psykisk helse boliger. Hjemmetjenesten gir hjemmetjenester til beboere i Nesodden Kommune, 
etter søknad om tildeling fra Tildelingsteamet. 
 
Hjemmetjenesten har 4 avdelingsledere og 4 fagledere. Hjemmesykepleien øst og vest består av 
hjemmesykepleie og en dagavdeling for eldre. Psykisk helse består av psykiatrisk hjemmetjeneste, 
Nesoddtangen gård, og Rask Psykisk helse. Psykisk helse boliger består av Bekkeblom, Praktisk bistand og 
BPA. Den siste avdelingen består av Håkonsletta, ambulerende team og rusteam. Virksomheten har et palliativt 
team bestående av spesialist i onkologi og kreftsykepleier. 
 
Virksomhet hjemmetjeneste har også oppgaver knyttet til trygghetsalarmer, omsorgslønn og privat avlastning. 

Hjemmetjenesten 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. 

Styringskort 2014 

HJEMMETJENESTER 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:    

Målt kvalitet:    
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HJEMMETJENESTER 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Virksomheten kildesorterer avfall ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket 1 % 1 % 1 % 

Informasjon til pasienter i risikogruppen for KOLS 50 % 100 % 100 % 

Tjenester:     

Opplevd kvalitet:    

Resultat for brukerne - 4,0  

Brukermedvirkning - 3,9  

Trygghet og respektfull behandling - 3,8  

Tilgjengelighet - 3,5  

Informasjon - 3,5  

Dialog med frivillige - 2  

Brukertilfredsheten skal være bedre enn landsgjennomsnittet - 3,5  

Målt kvalitet:    

Brukerdialoger pr år 5 5 5 

Andel ansatte med høyskoleutdanning 79 % 89 % 79 % 

Alvorlig syke og døende har tilbud om tilrettelagte tjenester i 
hjemmet 

100 % 100 % 100 % 

Personer med demens og deres pårørende har tilbud om 
kvalitativ god og helhetlig tiltakskjede 

100 % 100 % 100 % 

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

Opplevd kvalitet:    

Faglig og personlig utvikling 3,9 4,0 4,1 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,2 5,1 5,1 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 4,7 4,8 

Overordnet ledelse 3,0 4,0 3,2 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,4 4,6 4,5 

Målt kvalitet:    

Nærvær 93,1 % 95 % 93 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 82,5 100 % 78 % 

Økonomi    

Målt kvalitet:    

Redusere bruk av overtid 914 534 < 500 000 932 140 

Forbruk nettoramme 109,2 % < 100 % 99,2 % 

 

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse som samsvarer med variablene i styringskortet for 2014. 
 

Økonomi 2014 

Hjemmetjenester Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 69 832 517 71 292 000 -1 459 483 97,95 

 
Virksomheten hadde et forbruk på 97,95 % i 2014.  
Virksomheten har i 2014 hatt fokus på innsparing og å redusere merforbruket fra 2013. Man har i 2014 vært 
nøkterne ved innleie av vikarer ved sykdom, samt vært selektive på hvilke kurs som skal prioriteres.  
 
 
Boliger med bistand 
 
Boliger med bistand består av Håkontoppen, Bergertoppen, Ødegårdveien, Hjertebakken og Bjørnemyrveien som 
samlet tilbyr heldøgns tjenester til 33 brukere med ulike bistandsbehov. Bergertoppen gir også avlastning til 
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familier med barn og unge med store bistandsbehov.  I tillegg leier kommunen privat tjeneste for en bruker med 
store bistandsbehov, som leier egen bolig.  

Bistandsbehovene til beboerne vil variere utfra alder og endring i helse, barn med bistandsbehov som flytter til 
kommunen, barn som blir født med funksjonshemninger og trenger avlastning, så antall 
årsverk/brukere/kostnader vil endres i behov å være variable. 

Styringskort 2014 
 

BOLIGER MED BISTAND 

RESULTAT 
2013 

MÅL 2014 
RESULTAT 

2014 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket 1 % 1 % 1 % 

Øke aktiviteten for beboerne både fysisk og sosialt, i alle 
boligene ved å utarbeide spesifiserte tiltaksplaner knytte 
til folkehelse. 

Ca 35 tiltak 40 tiltak Ca 100 tiltak 

    

Tjenester:     

Opplevd kvalitet: Skala fra 1 - 4    

Resultat for brukerne 
Ikke avholdt 
undersøkelse 

3,5 * 

Brukermedvirkning            - 3,0 * 

Trygghet og respektfull behandling - 4,0 * 

Tilgjengelighet - 3,5 * 

Informasjon - 4,0 * 

Utarbeide Individuell plan (IP) for brukere. - 
36 

(inkl.avlast 
BT). 

30 
(Inkl.avlast. 

BT). 

Målt kvalitet:    

Øke tilbudet om beboermøter i boligene.  50 50 50 

Øke pårørende/brukerrepresentant-møter i hver bolig 15 15 15 

Fremme god ressursutnyttelse ved gjennomgang av 
turnus 

Årlig Kontinuerlig Kontinuerlig 

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

Opplevd kvalitet:    

Faglig og personlig utvikling 4,0 4,0 4,1 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,9 4,9 5,1 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,2 4,3 4,5 

Overordnet ledelse 3,6 3,4 3,9 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,2 4,2 4,3 

Målt kvalitet:    

Nærvær 90,7 % 93 %          89 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 90 % 80 % 80 % 

Økonomi    

Målt kvalitet:    

Forbruk nettoramme 114,0 % 100 %       99,5 %  

 
Virksomheten har gjennomført brukerundersøkelse i 2014. Med bakgrunn i brukerne i virksomheten har det blitt 
gjennomført en kvalitativ undersøkelse. Nesodden kommune var en av få respondenter på, i følge Bedre 
Kommune som utarbeidet undersøkelsen. På bakgrunn av undersøkelsen er det laget en rapport, hvor det 
generelle inntrykket synliggjør at brukerne er meget fornøyd med tjenestene de mottar fra Nesodden kommune. 
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Det er godt samarbeid mellom boligene internt i kommunen, - gjennom faste interne møter og møtearenaer som 
boligene selv arrangerer. Dette er: Fagledermøter, div.opplæring for personalet i boligene med spesiell vekt på 
medisinkompetanse og lovverk som regulerer bruk av tvang og makt, pårørendemøter osv. Boligene har også 
samarbeid med aktører som: Sykehus, DPS/psykiatri, VTA bedriften Remonter Nesodden, OAS, Lillebjørn, 
Nesodden videregående skole, barne og voksen habiliteringen Ahus mm. 
 
Medarbeiderundersøkelsen hadde høy svarprosent fra boliger med bistand i 2014. 
 
Når det gjelder den store økningen i antall beboer/pårørende/brukerrepresentant møter er årsaksforklaringen at 
dette har blitt satt i system og foregår jevnlig til faste tider. 
 
Nesodden kommune har i 2014 overtatt de tre resterende andelene i Bjørnemyrveien 24. 
 
En av avdelingene i virksomheten har hatt store utfordringer i forhold til avanserte sykepleieprosedyrer, 
avdelingen er en av to avlastningsinstitusjoner i landet som gjennomfører dette pr.2014. Dette er vi veldig stolt 
av. 
 
Det er i en av avdelingene store utfordringer knyttet til utfordrende/utagerende atferd hos en beboer, her sees 
det på alternative måter å jobbe rundt/med beboer på. 
 
Alle avdelingene er i løpet av året kurset i aktuell medikamenthåndtering, epilepsi, utøvelse av tvang og makt 
Kap 9. Og det har i alle boligene vært fokus på folkehelse med vekt på sosialiseringstiltak, fysisk aktivitet og 
kosthold/ernæring. 
 
Økonomi 2014 
 
Boliger med bistand Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 36 757 868 36 960 400 -202 532 99,45 

 
Merforbruket var høyt for virksomheten i 2013, i 2014 gikk virksomheten med et mindre forbruk pålydende kr: 
202 500. Dette skyldes i hovedsak refusjoner fra staten i forbindelse med ressurskrevende brukere.  
Virksomheten har vært uten en avdelingsleder i hele 2014, ny avdelingsleder tiltrer i mars 2015. 
Virksomheten har foretatt kutt i henhold til avtale pålydende 430 000 (1 %). 
 
 

Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet 
 
Virksomheten er et senter for voksne funksjonshemmede med medfødte og ervervede hjerneskader, og bygger 
sin virksomhet på opplæringsloven § 4A-2. Skoleåret 2014/2015 gis det tilbud til 21 personer. I tillegg har 
senteret et aktivitetstilbud for mennesker som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg et fulltidsarbeid i VTA 
(varig tilrettelagt arbeid) bedrifter eller andre aktuelle arbeidsplasser. Grunnet lite hensiktsmessige lokaler, 
mottar 5 brukere aktivitetstilbud i boligene. 

Virksomheten har fra 1.8.14 vært organisert som en avdeling under virksomheten Bolig med Bistand, ansatt 
avdelingsleder er tatt fra en eksisterende stillingshjemmel slik at omorganiseringen fra virksomhet til avdeling 
ikke førte til økte lønnsutgifter. 

Styringskort 2014 
 

OPPLÆRING, DAGTILBUD OG TILRETTELAGT 
AKTIVITET 

RESULTAT 
2013 

MÅL 2014 
RESULTAT 

2014 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket 1 % 1 % 1 % 
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OPPLÆRING, DAGTILBUD OG TILRETTELAGT 
AKTIVITET 

RESULTAT 
2013 

MÅL 2014 
RESULTAT 

2014 

Bedret kosthold hos psykisk utviklingshemmede. 90 % 100 % 100 % 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne - - * 

Brukermedvirkning - - * 

Trygghet og respektfull behandling - - * 

Tilgjengelighet            - - * 

Informasjon - - * 

Målt kvalitet:      

Økt fokus på fysisk fostring 40 tiltak 50 tiltak 60 tiltak ** 

Tilbud om brukerdialogmøter inkludert pårørende pr. år 19 tiltak 20 tiltak 40 tiltak 

    

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 4,8 4,9 5,1 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,3 5,3 5,1 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 5,0 5,7 

Overordnet ledelse 4,0 4,3 4,9 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,8 4,8 5,2 

Målt kvalitet:      

Nærvær 97,5 94 % 96,3 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 100 % 100 % 100 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 98,6 %   100 % 79,3 

 
*Det har ikke vært avhold brukerundersøkelse for området, dette fordi det har blitt avholdt brukerundersøkelse 
for samme brukere i Bolig med bistand som omhandlet intervju spørsmål om dag/aktivitetstilbud. Avdelingen 
samarbeider etter omorganiseringen fra virksomhet til avdeling enda tettere med boligene til de aktuelle 
brukerne av tjenesten, samhandling/dialog til det beste for brukerne har økt betraktelig etter intern 
omorganisering. Avdelingen samarbeider med interne og eksterne parter som: Boliger med bistand, Ahus 
voksenhabiliteringen, pårørende, Remonter VTA bedrift Nesodden, PPT, Nesodden videregående skole og andre 
aktuelle arbeidsplasser/partnere. 
 
**Opplæring dag og tilrettelagt aktivitet (OAS) har hatt fokus på folkehelse som et gjennomgående tema, det har 
vært avholdt interkommunal idrettsdag (OAS – lekene), aktivitetsdager, organiserte trim grupper og fokus på 
kosthold/ernæring. Det arrangeres ukentlig uteskole. 
 
Avdelingen ser frem til å flytte inn i mye lokaler i Skoklefallåsen i 2016. 
 
Økonomi  
 
OAS Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 3 983 935 5 025 000 -1 041 065 79,28 

 
Virksomheten flyttet en 100 % stilling til boliger med bistand fra 1.8.13. 
En ansatt har redusert sin stilling med 20 % i 2013, ved omorganisering internt av den daglige driften har ingen 
blitt ansatt i denne stillingen. Ansatt avdelingsleder f.o.m. august 2014 er tatt fra eksisterende midler. 
Virksomheten (nå avdeling) har i henhold til avtale foretatt kutt pålydende kr 49 000 (1 %). 
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Forebyggende og behandlende tjenester voksne 
 
Virksomheten fokuserer på forebygging og helsefremmende arbeid for voksne, blant annet for å møte 
samhandlingsreformens krav og utfordringer til koordinering av tjenester. Virksomheten består av 
tildelingsteam, 6 stillinger inkludert fagsjef og koordinator for sammensatte og komplekse tjenester.  
 
Tildelingsteamet fatter vedtak om helse- og omsorgstjenester til personer uavhengig av alder. Videre består 
virksomheten av fysioterapi- og ergoterapitjenester til voksne i pasientens hjem og /eller sykehjem, 5 stillinger 
inkludert fagsjef, logopedi, koordinator for støttekontakttjenesten, demenskoordinator og frisklivskoordinator. 
Virksomheten har forvaltningsansvaret for fysioterapeuter med kommunale driftsavtaler, fastlegeavtaler, 
legevakt, miljørettet helsevern, samt medfinansiering for innleggelser og overliggedøgn i helseforetakene.  

 
Styringskort 2014 
 

FOREBYGGENDE OG BEHANDL. TJENESTER FOR VOKSNE 
RESULTAT 

2013 
MÅL 
2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:      

Målt kvalitet:      

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket  1 % 1 % 

Tilbud om helsesamtaler av frisklivskoordinator 83  100 % 158  

Andel hjemmeboende i aldersgruppen 80+ har gjennomført 
fallforebyggende tiltak 

100 % 80 % 100 % 

Tjenester:       

Opplevd kvalitet:      

Resultat for brukerne 4,7 4,7 5,3 

Brukermedvirkning 5,2 5,2 5,7 

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

Tilgjengelighet 5,4 5,4 5,6 

Informasjon 4,6 4,9 5,1 

Målt kvalitet:      

Brukerdialoger pr år 1 Minst 1 1 

Tilbud til personer med demens og deres pårørende   50 % 100 % * 

Økt kompetanse om demens for ansatte  0 50 % ** 

Økt kompetanse om depresjonsmestring hos pasienter 50 % 100 % *** 

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

Opplevd kvalitet:      

Faglig og personlig utvikling 4,9 5,1 5,1 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,1 5,2 5,3 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 5,2 4,8 

Overordnet ledelse 4,0 4,0 4,3 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,7 5 5,0 

Målt kvalitet:      

Nærvær 92,0 % 93 % 89,15 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 70 % 80 % 100 % 

Økonomi      

Målt kvalitet:      

Forbruk nettoramme 99,7 % ≤ 100 % 100 % 

 
Frisklivssentralen 
Frisklivssentralen er med i Nettverk i Follo. 
144 personer har benyttet ulike tilbud ved Friksklivssentralen. 
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Kurs i regi av frisklivssentralen:  
Røykeslutt: 15 deltagere  
Bra Mat: 13 deltagere,  
Mestring av depresjon: 9 deltagere***  
Mestring av belastninger: 22 deltagere 
Gruppetilbud Fysisk aktivitet: 56 deltagere 
Mestringskurs KOLS: 24 deltagere 
Mestringskurs Diabetes 2: 18 deltagere 
I tillegg er det er avholdt temasamlinger vedr. Hjerte/karproblematikk, organisering av selvhjelpsgrupper, og 
følgetilstander ved diabetes. 
 
Fysio- og ergoterapitjenesten. 
Har forebyggende bassengtilbud til 60 pasienter, fordelt på 6 grupper i lille basseng ved Sunnaas sykehus. 
Kommunen betaler bassengeleie og instruktør.  
Det er også gitt tilbud om fallforebyggende tiltak til alle over 75 år som ønsker slikt tiltak. 
 
Demenskoordinator: 
Demenskoordinator er med er med i Nettverk i Follo. 
*Samtalegrupper for pårørende 1 gang per måned, fordelt på 1 gruppe for ektefelle og samboere, 1 gruppe for 
barn av demente.  Pårørendeskole/ kurs i samarbeid med Follo demensforening og kompetansehjulet, 4 kvelder 
à 3 timer. 2 kurs avholdt i 2014. 
 
Dagsseminar: 
**Demensforum arrangert i samarbeid med kompetansehjulet.  
Bjørnemyr dag og aktivitetssenter åpnet 4. nov. 2013 og har i 2014 hatt tilbud for 6 personer pr. dag Åpent 3 
dager pr uke, hele året.  
 
Tildelingsteamet:  
Tildelingsteamet har hatt en økning på over 50 % i søknader om helse- og omsorgstjenester fra AHUS fra 2013 - 
2014. I samme tidsrom har antall utskrivningsklare pasienter økt med ca. 25 %.  
 
Brukerundersøkelse for fysio- og ergoterapitjenesten:  
Svært gode resultater, på flere av delspørsmålene høyere enn landsgjennomsnittet og høyeste score i landet på 
flere spørsmålene. Svarprosent 51 % 
 
Medarbeiderundersøkelsen: 
Max svarprosent, 100 %. Noe nedgang fra i fjor, på stolthet over egen arbeidsplass og helhetsvurdering. Det er 
stor variasjon mellom de ulike tjenesteområdene.  
 
Nærvær: 
Virksomheten har et nærvær på 89,15 % 
 
Økonomi 
 
Forebyggende Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 44 169 447 43 122 000 1 047 447 102,4 

 
Årsaken til merforbruket i sin helhet er at det har vært en jevn økning i antall brukere med vedtak om 
støttekontakt. Denne budsjettposten har ikke vært justert på flere år. 
 

Integrering og mangfold 

 
Integrering og mangfold ble opprettet som ny virksomhet 1. september 2014.  Den består av Flyktningetjenesten 
(tidl. NAV Integrering), boligene for enslige mindreårige og Introsenteret. 
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Virksomheten har ansvar for bosetting og oppfølging av flyktninger, herunder drift av bofellesskap for enslige, 
mindreårige flyktninger.  Integrering og mangfold har også ansvar for tilrettelegging for arbeid og utdanning for 
den enkelte gjennom Introduksjonsprogrammet, som skal bidra til innvandrere og flyktningers deltakelse og 
integrering i samfunnet.  I tillegg tilbyr virksomheten opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for alle 
nyankomne, voksne innvandrere i kommunen.   
 
Virksomheten har ingen styringskort fra 2014 da de ulike områdene har tilhørt forskjellige virksomheter tidligere.  
 

Økonomi 

Integrering og mangfold Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme  5 188 463 2 848 400 2 340 063 182,15 

 
Det er merforbruk i alle enhetene i virksomheten.  Flyktningetjenesten (tidl. NAV Integrering) har det største 
merforbruket, på 1,4 mill. Årsaken er i hovedsak knyttet til sosialhjelpsutgifter til flyktninger som har bodd mer 
enn fem år i kommunen og som det ikke lenger mottas integreringstilskudd for. Merforbruket i bofellesskapene 
for enslige mindreårige, på kr 0,5 mill er knyttet til utgifter til livsopphold og husleie for ungdom som har fylt 20 
år og har flyttet ut av bofellesskapene.  Introsenterets merforbruk, på kr 0,4 mill skyldes bortfall av inntekter pga. 
et lavere antall betalende elever, og at det i forbindelse med omorganisering til ny virksomhet, har påløpt utgifter 
til vikar, da rektorstillingen ble omdisponert til stillingen som virksomhetsleder. 

 

Kultur 

 
Nesodden bibliotek, Ungdom og fritid, Kultur, næring, idrett og friluftsliv ble våren 2014 slått sammen til én 
virksomhet. Dette ble blant annet gjort for å styrke satsningen innenfor alle kulturområdene, samt øke det 
tverrfaglige samarbeidet - til det beste for kunstnerkommunen Nesodden.  Virksomheten skal tilrettelegge for et 
mangfold av kulturelle tilbud og aktiviteter, og skape et mer levende lokalsamfunn på Nesodden.  
 
Nesodden bibliotek holder til i Tangenten – Nesodden kommunesenter. Bibliotektjenesten i Nesodden 
kommune er forankret i Lov om folkebibliotek, som gir biblioteket definerte oppgaver. Loven sier bl.a. at 
biblioteket har til «oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet». I tillegg skal 
biblioteket være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Vi skal 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. 

Bibliotekets mål er å fungere som et lokalt litteraturhus med et variert kulturtilbud. Alle skal føle seg velkomne. 
Nesodden bibliotek driver en mangeartet utadrettet kulturformidling. I tillegg til tradisjonelle bibliotekoppgaver 
driver vi også med ulike typer arrangement, utstillinger og formidlingstiltak.  Nesodden biblioteket har 7 årsverk. 

 

Aktiviteter 2014 

Vi har totalt hatt 105 arrangementer for voksne og 62 for barn i 2014. Dette inkluderer bl.a. forfatterbesøk, 
bokkafé, eventyrstund, filmvisninger og foredrag. Vi har også deltatt i Litteraturfestivalen i Akershus og 
arrangert Folkemusikkuke i biblioteket, hatt 19 klassebesøk, 60 utstillinger og vært arena for Ungdommens 
kulturmønstring. Høsten 2014 startet vi et nytt tilbud til ungdomsskolene, kurs i søking og kildeteknikk. Nytt av 
året er at vi i samarbeid med Frivilligsentralen har strikketreff i biblioteket ukentlig, et svært populært 
samlingssted. I samarbeid med Nesodden historielag har vi startet opp et slektsforskningskurs. Dette ble raskt 
fullbooket med ventelister.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108?q=lov+om+folkebibliotek
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I første halvår av 2014 har biblioteket hatt nedgang i utlånstallet på 11,7 % og en økning i besøk på 12,2 % 
sammenlignet med første halvår 2013. Nedgangen i utlån skyldes nok at bok- og mediebudsjettet er 30 % 
mindre enn i 2013 grunnet et engangstillegg på kr 100 000 i 2013 som tilsvarer 1/3 av bok- og mediebudsjettet 
for 2013. Dette medfører at vi ikke kan kjøpe inn like mye aktuelle medier i 2014, samt ha færre eksemplar, og 
dermed må vi medregne nedgang i utlånstallet.  

 
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 benyttes som ungdomsklubb om sommeren og 
øvingsarena for Connect Dans gjennom hele året, og er dessuten visningsarena for kunst i nært samarbeid med 
Nesodden Videregående Skole. Arenaene våre skal være trygge og inkluderende møteplasser der ungdom blir 
møtt på deres egne premisser. Ungdom og fritid har 6,5 årsverk. 

Aktiviteter 2014 
I løpet av 2014 har Ungdom og Fritid utviklet tjenestetilbudet i tråd med utviklingen og dagens behov. Den 
tradisjonelle ungdomsklubbdriften er tonet ned, og ressursene satt inn på «eksternt» ungdomsarbeid på sentrale 
arenaer som blant annet ungdomsskolene. «Prosjekt X», med til sammen 240 ungdommer på Steilene, samt 
prosjekt Inkluderende Kultur på Bakkeløkka, et 10-ukers kulturendringsprosjekt, er gode eksempler. Videre er 
prosjekt «Foreldreressursen» med fokus på bevisstgjøring og kompetanseheving av foreldre som sentral 
ressurs, godt i gang. I 2014 mottok Ungdom og fritid ca. 480 000.- i eksterne midler som blant annet er brukt til å 
bygge opp en Utlånssentral for tur- og ferieutstyr og nytt digitalt studio i Ungdomshuset på Skoklefald. 
 
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. Misjonen er å skape en positiv opplevelse av kommunens tjenester (service), 
og gode resultater for innbyggerne. Fagområdets viktigste styringsdokumenter er kulturplan, strategisk 
næringsplan og plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fagområdet har 4,3 årsverk. 
 
Aktiviteter 2014 
I 2014 har de største kulturarrangementene vært Kulturisten og julemarkedet. Kulturisten har i 21 år vært en 
viktig arena for å vise Nesoddens profesjonalitet og mangfold innenfor kulturområdet. Kulturisten har bidratt til 
å styrke Nesodden som Norges største kulturkommune. Kulturisten 2014 satte publikumsrekord med ca 7 000 
besøkende, nesten en dobling fra året før. Ca 3 500 personer tok turen til julemarkedet på Tangen. 
Arrangementet ble arrangert i nært samarbeid med Tangen nærsenter. Nytt for i år var utdeling av Kultur- og 
idrettsprisen og 100 000 kr fra Kulturfondet, som gikk til Nesoddspelet. 

I tillegg har vi i 2014 fraktet cirka 1 000 mennesker med båten Undine ut til Nesoddens perle og største 
turistattraksjon, Steilene. Vi har gitt mange hundre seniorer et tilbud om det gode livet på Ekelund Seniorsenter, 
og FIF-huset på Fagerstrand. Vi koordinerer i tillegg utleievirksomheten på Samfunnshuset, Tangenten, To gård, 
Nesoddtangen gård og Fjellstrand Grendehus. Alle er viktige møteplasser og flotte kulturarenaer for Nesoddens 
innbyggerne. 
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Styringskort 2014 

KULTUR 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:     

Målt kvalitet:     

Virksomheten kildesorterer avfall  Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket  1 %  

Antall arrangementer/utstillinger pr år i biblioteket.  210 150 167 

Øvrige større arrangement (UKM, Kulturisten, osv.)   4 

Tjenester:      

Opplevd kvalitet (biblioteket):     

Resultat for brukerne 5,8 5,8  

Brukermedvirkning 5,4 5,5  

Trygghet og respektfull behandling 5,9 5,8  

Tilgjengelighet 5,2 5,5  

Informasjon 5,2 5,5  

Opplevd kvalitet (ungdom og fritid):     

Resultat for brukerne  5 5,5 

Brukermedvirkning  5 5,5 

Trygghet og respektfull behandling  5 5 

Tilgjengelighet  4 4 

Informasjon  4,5 4,5 

Opplevd kvalitet Ekelund eldresenter:    

Resultat for brukerne  4,0  

Brukermedvirkning  4,5  

Trygghet og respektfull behandling  4,5  

Tilgjengelighet  4,0  

Informasjon  4,0  

Målt kvalitet:     

Brukerdialoger pr år (Biblioteket)   1  

Brukerdialoger pr år (Ungdom og fritid) Hele tiden Hele tiden Hele tiden 

Brukerdialogmøte minst 2 ganger i året (Kultur, næring 
idrett og fritid). 

2 2  

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

Opplevd kvalitet:     

Faglig og personlig utvikling 4,9  4,9  4,4 

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

Stolthet over egen arbeidsplass 4,5  5,5  4,9 

Overordnet ledelse 3,7  4,1  4,4 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 5,1  4,9  4,9 

Målt kvalitet:     

Nærvær  92,3 % 93 % 90,4 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 91,6 % 87 % 100 % 

Økonomi     

Målt kvalitet:     

Forbruk nettoramme (eks. introsenteret) 99,6 % ≤ 100 % 104,8 % 

 

Kultur er en ny virksomhet som nå jobber aktivt for å sette seg felles mål og en tydelig visjon/retning. De tre 
fagområdene har fokus på å videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet, slik at virksomheten fremstår som mer 
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tilgjengelig og tydelig for Nesoddens innbyggere. Samarbeid og trivsel er vi gode på. Vi må blant annet se 
nærmere på muligheten for å øke faglig og personlig utvikling.  

Biblioteket har ikke holdt brukerundersøkelse i 2014. Dette skal vi forbedre i 2015. Når det gjelder besøk og utlån 
pr. innbygger ligger vi der vi hadde tenkt vi skulle være. Vi har hatt en enorm vekst de siste årene, og forventer å 
holde et jevnt nivå fremover. 

Kultur, næring, idrett og friluftsliv har p.g.a. en allerede omfattende dialog med brukere og samarbeidspartnere, 
valgt ikke å gjennomføre brukerundersøkelser i 2014, men tar sikte på å gjennomføre dette i 2015. Når det 
gjelder målt kvalitet, har fagområdet oppnådd de fleste målene som ble satt, og er godt fornøyd med innsatsen i 
2014. 

Økonomi 2014 

Kultur Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto driftsutgifter  16 186 921 15 771 600 415 321 104,8 

 
Nesodden bibliotek hadde et merforbruk på ca 88 000 kr i 2014 hovedsakelig pga en økning av faste utgifter 
(lisenser, serviceavtaler og porto/transportutgifter) og et lavt bok- og mediebudsjett. Merforbruket innenfor 
Kultur, næring, idrett og fritid er på om lag 0,3 mill kr. Årsaken til merforbruket er at fagområdet ble trukket en 
stilling i budsjett 2014 for en stilling som ikke har avgang før i 2015. Ungdom og fritid er omtrent i balanse. 

 

Teknikk og miljø 

 
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 19,2 stillingshjemler fordelt på 20 ansatte innenfor enhetene samferdsel, vann, avløp og slam. 
I tillegg finansieres 3,4 stillinger for ansatte i økonomi og plan og bygg, som inngår som støttetjenester for 
avgiftsområdet.  
 
Renovasjon og feiing ligger innenfor området, men driftes av interkommunale selskaper.. 
 
Spesielle hendelser i 2014 

 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 

 Prosjektert/utarbeidet anbudsgrunnlag for ledningsanlegg med høydebasseng i Bomansvik 
 Gjennomført rehabilitering vannledninger på Bjørnemyr 
 Systematisk lekkasjesøk på vannledningsnettet har medført reduksjon i lekkasjeandelen. Den ligger nå 

på ca. 15%. Dette er meget lavt sammenlignet med andre kommuner 
 Gjennomført rehabilitering vannledning Lyngveien 
 Sanert vann og avløpsledninger Kirkeåsen 
 Rehabilitert Kirkeåsen rentvannsbasseng og koblet sammen med transportsystem fra Bleksli vannverk 
 Installert UV-anlegg på Damenga 
 Bygget ny trykkøkningsstasjon på Bjørnemyr 
 Nytt ledningsanlegg fra Fjellstrand pumpestasjon til Hylla slik at 30-40 hytter og hus kan tilkobles. 
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 Utarbeidet risiko- og såbarhetsanlayse (ROS) for avløp og vannmiljø, samt «Handlingsplan for 
reduksjon av fremmedvann» 

 Utarbeidet internkontrollsystem og beredskapsplan for damsikkerhet, klassifisert dammer. 
 NVE, Fylkesmannen og Mattilsynet har gjennomført revisjon 
 Deltok i årets TV-aksjon «Vann forandrer alt» med stand på Tangen senter 
 Hovedplan for vei (vedtatt høsten 2012) følges opp gjennom samarbeid med veilag for å få overtatt 

offentlige veier til kommunalt ansvar 
 Vedtatt avgiftsparkering Tangenåsen igangsatt 
 Aksjon skolevegtiltaket 2014-2015 tursti Skoklefald – Tangen, igangsatt 
 Oppgradert deler av Agnorveien 

 

INFRASTRUKTUR OG VANNMILJØ 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:     

Målt kvalitet:     

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Energibesparende veibelysning ved nyanlegg 
Ingen 

nyanlegg 
Ja 

Ingen 
nyanlegg 

Hygienisk betryggende drikkevann (kommunalt) God God God 

Tilknytningsgrad til godkjente utslipp (dårlig pga. 
mange private avløpsanlegg) 

Dårlig Dårlig Dårlig 

Tjenester:    
 

Opplevd kvalitet:   
 

Resultat for brukeren 4,7 4,7 4,7 

Tillitt og respekt 5,0 5,0 5,0 

Service og tilgjengelighet 3,9 4,0 4,2 

Informasjon 4,2 4,3 4,1 

Målt kvalitet:   
 

Brukerdialoger pr år 1 Minst 1  

Bruksmessig vannkvalitet God God  

Leveringsstabilitet vannforsyning God God  

Alternativ vannforsyning God God  

Vannledningsnettets funksjon God God  

Overholdelse av avløpsrensekrav Mangelfull God  

Kvalitet og bruk av avløpsslam God God  

Utslipp fra overløp på avløpsnettet Dårlig Mangelfull  

Avløpsledningsnettets funksjon God God  

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

  
 

Opplevd kvalitet: Stab/drift Stab/drift Stab/drift 

Faglig og personlig utvikling 5,4/4,2 5,4/4,3 5,5/4,5 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,3/5,1 5,3/5,1 5,3/5,4 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,0/4,6 5,0/4,6 4,7/4,8 

Overordnet ledelse 4,5/4,1 4,5/4,4 3,9/4,3 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 5,2/4,5 5,2/4,5 5,1/4,9 

Målt kvalitet:   
 

Nærvær 95,73 % 97,86 % 96 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 100/100 100/67 100/100 

Økonomi   
 

Målt kvalitet:   
 

Forbruk nettoramme samferdsel og parkering 96,11 % 96 % 101,62 % 

Forbruk nettoramme VAR 107 % 100/100 113,95 % 
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 **Resultatrapport for 2014 fra Bedre VA foreligger ikke ennå 
 
Brukerundersøkelsen viser en positiv utvikling på service og tilgjengelighet, men samtidig en reduksjon i 
informasjon.  
 
Det er generelt høyere tilfredshet i stab. Samarbeid og trivsel med kollegaene skårer høyest, mens overordnet 
ledelse skårer lavest.  
 
Økonomi 
 

Parkering og samferdsel Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 
Netto ramme  6 009 084 5 912 200 95 884 101,62 

 
Parkering og samferdsel hadde et merforbruk på 95 884,- i 2014. Årsaken til dette er at parkering ikke har fått inn 
den inntekten som var budsjettert. Det har vært budsjettert for inntekter fra avgiftsparkering utenfor Tangenten, 
dette ble iverksatt først i august. Mindreinntekten for parkering var 400 000,- i 2014, det meste ble hentet inn av 
besparelse på lønn innenfor samferdsel, pga. ubesatte stillinger.  
 

Infrastruktur og vannmiljø Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme  -15 226 049 -13 362 400 -1 863 649 113,95 

 
Tallene i tabellen ovenfor viser bunnlinjen i budsjettene for vann, avløp, renovasjon, slam og feiing (kommunale 
avgifter). Områdene ble budsjettert med en inntekt på til sammen 13,36 mill kr i 2014. Denne 
inntekten/overskuddet skal dekke renter og avdrag på lån innenfor avgiftsområdet, blant annet. Inntekten er 
større enn budsjettert i 2014, fordi den dekker støttetjenester som blir regnskapsført på andre ansvarsområder, 
det gjelder blant annet fakturering, lønn, regnskap, mv.  
 
Hvert enkelt avgiftsområde blir balansert med avsetning/bruk av fond. Områdene for de kommunale avgiftene 
gjøres opp i henhold til selvkostprinsippene i Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2003).  
Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til å bergene selvkost i henhold til 
retningslinjene. 
 
Viser for øvrig til note i vedlegg for mer om resultat for hvert område. 

EIENDOM 

Virksomhetens hovedoppgaver er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg, anlegg og 
eiendommer. Boligkontoret er kommunens arena for det boligsosiale arbeidet. Eiendom legger til rette for bruk 
av uteområder, friområder og idrettsanlegg i form av snøbrøyting/gressklipping, oppvarming av kunstgress og 
merking, og tilrettelegging for skiaktiviteter både nedover og bortover. Virksomheten har et stort ansvar innenfor 
naturforvaltning og miljøarbeid. Eiendom er også definert ansvarlig for koordinering og oppfølging av energi, 
klima og miljøplanen, herunder bl.a. miljøfyrtårnsertifisering. Driften har årlig stor aktivitet rundt fjerning av 
fremmede, uønskede arter. Og i samarbeid med kommunene i indre Oslofjord gjennomføres punktering av 
gåseegg for å holde bestanden nede. Virksomheten er i tillegg ansvarlig for forsvarlig drift av kommunens 
skogseiendommer og innmark/dyrket mark, samt kirkegårdene.  
 
Virksomheten har 28,3 stillingshjemler fordelt innenfor områdene:  
• Eiendom administrasjon  
• Kommunale boliger 
• Eiendom FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) 
• Skog og jord  
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• Kirkegårder  
• Idrett og friluftsliv 
 
 
Spesielle hendelser i 2014 

 Bjørnemyrveien 24, siste andel ble kjøpt og driften er overtatt av kommunen. 
 Taket i Kløverveien er totalrehabilitert. 
 Utvendig maling, rehabilitering av terrasser, skift av vinduer og dører på alle boligene med 2 etasjer på 

Løesfeltet.  Feltet fremstår mer innbydende. 
 Oppgradering av Energihuset har pågått gjennom året. Grunnet manglende bevilgninger ble egne 

mannskaper benyttet, som i 2014 har gått ut over drift. 
 Oppussing av Blomsterveien barnehage som er blitt re-åpnet 
 Oppussing av de gamle barnehage lokalene i Fjellstrand grendehus, som er re-åpnet i ny prakt som 

Sunnhagen barnehage avd. Fjellstrand. 
 Frisklivskontoret er ferdig ombygget på Bjørnemyr. 
 Samfunnshuset har fått nytt ventilasjonsanlegg. 
 Det er utført omfattende radonmålinger i skoler og barnehager, som er fulgt opp av fase 2-målinger. 

Dette er et av flere tiltak som inngår i arbeidet for HMS-godkjenning. Virksomheten arbeider 
kontinuerlig med tiltak for å få HMS-godkjente skoler og barnehager.  

 Oppgradering av varmtvannsberedere og dusjer i Nesoddhallen har ikke bare blitt flott, men vi ser som 
resultat enorm energi sparing. 

 Prosjektet med utvidelse av kirkegården har pågått for fullt i 2014. 
 Oppstart med bygging av omsorgsboliger startet høst 2014 og forventes ferdigstilt tidlig 2016. 
 Nytt flott toalettanlegg for befolkningen er bygget på To-gård. 
 Arbeidet med sluttavirkning på Tjernsbråtan og ungskogpleie i samme område er videreført fra 2013 

også inn i 2014. 
 Oppfølging av biologisk mangfold med fremmede arter er fulgt nøye opp i 2014. 
 Arbeidet med klargjøring for rullering av plan for klima og biologisk mangfold ble klargjort og 

gjennomføres i 2015. 
 Deler av løypeanlegget på strekning fra Fjellstrand mot Tjernsbråtan er oppgradert. 
 Varmestuen i Brattbakken er utvidet i tett samarbeid med de frivillige og med bruk av billettinntekter fra 

aktivitet i bakken. 
 For trivselen til alle ansatte i kommunen bistår eiendom tungt til fag og fest arrangementet 

 
 
 

Eiendom RESLULTAT 2013 MÅL 2014 RESULTAT 2014 

Samfunn:   
 

Målt kvalitet:   
 

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

1 % reduksjon i strømforbruket for kommunale 
formålsbygg (administrasjonsbygg, barnehager, 
skole, institusjon og kulturbygg), i GWt  

13,6 GWt - 1 % 
12,18 GWt  

(- 10 %) 

1 % reduksjon i strømforbruket i for kommunale 
idrettsanlegg og friområder i GWt 

1,18 GWt - 1 % 
1,19 GWt 

(+ 1 %) 

1 % reduksjon i forbruk av fyringsolje i GWt 0,8 GWt - 1 % 
1,1 GWt 
(+ 34 %) 

HMS-godkjenning av skoler og barnehager  5 av 18 Alle 
Grunnet radon: 
kun 1 godkjent. 

Antall bygg i gang i drift med FDV-program 4 15 22 

Antall bygg i drift med SD-styring 12 13 14 



 

102 RESULTATVURDERING AV VIRKSOMHETENE/STABSOMRÅDENE 

Eiendom RESLULTAT 2013 MÅL 2014 RESULTAT 2014 

Tjenester:    
 

Opplevd kvalitet: 
Vaktmester/ 

eiendom 
Vaktmester/ 

eiendom 
Vaktmester/ 

eiendom 

Eiendom yter god service ved henvendelser 4,9/3,8 5,0/4,0 4,6/3,9 

Eiendom leverer tjenester med god kvalitet 4,9/3,7 5,0/4,0 4,6/3,7 

Eiendom er tilgjengelig i åpningstiden 4,5/3,1 4,6/3,3 4,1/3,8 

Eiendom tydeliggjør hvilke tjenester som kan tilbys 4,5/3,2 4,6/3,3 4,0/3,2 

Tilfredshet med tjenesten fra eiendom 4,6/3,6 4,7/3,7 4,3/3,7 

Målt kvalitet:   
 

Brukerdialoger pr år 
Kontinuerlig 

dialog 
Minst 2 pr 

bruker 
Kontinuerlig 

dialog 

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

  
 

Opplevd kvalitet: 
Operativt/ 
eiendom 

Operativt/ 
eiendom 

Operativt/ 
eiendom 

Faglig og personlig utvikling 3,9/4,5 4,5/4,6 3,9/5,0 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,6/5,0 5,0/5,1 5,2/5,0 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,4/4,2 4,7/4,7 4,6/4,1 

Overordnet ledelse 2,6/3,2 3,0/3,5 3,2/1,9 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 3,9/3,7 4,6/4,6 4,1/2,5 

Målt kvalitet:   
 

Nærvær 87,22 % 94 % 88 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 96 % 100 % 55%/67% 

Økonomi   
 

Målt kvalitet:   
 

Forbruk nettoramme 100,27 % ≤ 100 % 99,18 % 

 
Virksomhet eiendom har arbeidet med tilgjengelighet, service også i 2014 som viser noe forbedrede resultater i 
brukerundersøkelsen. Virksomhet eiendom har arbeidet med kultur og struktur i virksomheten og har også i 
2014 noe forbedrede resultatene også i medarbeiderundersøkelsene.  

 
Økonomi 
 
Eiendom Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme  45 056 245 45 429 300 -373 055 99,2 % 

 
Tabellen ovenfor viser at virksomhet eiendom har et mindreforbruk på ca. 0,4 mill kroner i 2014. Ansatte i 
virksomheten har vært benyttet til arbeid med Kommunesenter syd, som har bidratt til noe mindre arbeid med 
drift. Dette er ikke kompensert.  Arbeidet med ENØK bidro til store energi innsparinger for 2014 og er største 
bidragsyter til underforbruket. 
 

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.  
 
Teknisk service har 50,81 stillingshjemler fordelt innenfor områdene:  
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 Teknisk service stab 
 Verksted og bil-pool 
 Hjelpemiddelhåndtering 
 Renhold 

 
Per 31.12.2014 hadde kommunen 41 leasing-biler og 45 eide biler, av disse er det 7 el-biler.  
 
Pr. 31.12.2014 var det 249 utplasserte trygghetsalarmer. 
 
Teknisk service har søkt VOX (et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring) 
om midler til kurs i norsk lese- skrive- og enkle dataferdigheter. Kommunen fikk bevilget 250 000,- fra VOX. Kurs 
startet opp høsten 2014, i samarbeid med Introsenteret. Renholderne deltar på kurs i arbeidstiden. Prosjektet 
avsluttes før sommerferien 2015.  
Teknisk service har også overtatt driften av bilparken hos helse og omsorg. En stor del av bilparken har blitt 
integrert i CarAdmin-systemet, som gir en bedre kontroll og oppfølging. Det har tidligere vært stor skadefrekvens 
på bilene i hjemmesykepleien. 2014 viser en bedring. Det arbeides videre for å senke skadestatistikken.  
 

TEKNISK SERVICE 
RESULTAT 

2013 

Mål 2014 Resultat 
2014 

Samfunn:     

Målt kvalitet:     

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Antall km med kommunens el-biler 6 736 70 000 81 000 

Tjenester:  
 

  

Opplevd kvalitet renhold: 
 

  

Renholdstjenesten yter god service ved henvendelser 4,8 4,9 4,9 

Renholdstjenesten er løsningsorientert 4,8 4,9 4,9 

Renholdstjenesten leverer tjenester med god kvalitet 4,2 4,3 4,4 

Renholdstjenesten er tilgjengelig i åpningstiden 4,7 4,8 4,8 

Tilfredshet med Renholdstjenesten fra teknisk 
service (renhold) 

4,4 4,5 4,6 

Målt kvalitet: 
 

  

Brukerdialoger pr år 1 Minst 1 I rute 

Antall brukersteder med gjennomført 
hovedrengjøring 

I rute 20 I rute 

Responstid på utlevering av hjelpemidler 1 uke 1 uke 1 uke 

Antall biler/maskiner med CarAdmin installert 49 100 109 

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

  

Opplevd kvalitet: 
 

  

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

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,1 5,2 5,0 

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

Overordnet ledelse 4,0 4,1 3,8 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,3 4,4 4,6 

Målt kvalitet: 
 

  

Nærvær 88,31 % 91 % 89,47 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 85 % 85 % 87 % 

Økonomi 
 

  

Målt kvalitet: 
 

  

Forbruk nettoramme 96,97 % ≤ 100 % 102,83 % 
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Virksomheten er fornøyd med nærværet i perioden. Det har blitt arbeidet aktivt forebyggende den siste tiden. 
Tett oppfølging, tydelige rammer og utskiftning av utstyr slik at jobben blir enklere, ser ut til å ha bedret trivselen 
og nærværet i virksomheten.  

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen har økt, det er et resultat av data- og språkopplæring. Resultatene av 
medarbeiderundersøkelsen er bra, men det er et mål at ansatte oppnår en større grad av faglig utvikling. 
Renholdere oppfordres til å ta fagbrev og det gjennomføres kurs i språk og dataferdigheter. Andre ansatte i 
virksomheten oppfordres til å delta på interne og eksterne kurs/videreutdanning.  

Opplevd kvalitet viser at brukerne er mer fornøyd med renholdstjenesten. Det har blitt fokusert på informasjon, 
forutsigbarhet og tydeliggjøring i forhold til levering av tjenestene, både innad i virksomheten og ut til 
brukerstedene.  

El-bilene blir brukt mye av kommunens ansatte, noe som sparer miljøet. Kommunen har pr 31. desember 2014 
syv el-biler i kommunens bilpark. I 2014 hadde kommunens el-biler kjørt 81 000 kilometer. Dette har spart 
miljøet for ca. 1 975 kg Co2, sammenlignet med tilsvarende km på en bensindrevet bil.  
 
Økonomi 
 
Teknisk service Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme  25 575 956 24 871 800 704 156 102,83 

 
Virksomhet teknisk service fikk et underskudd på 700 000,- i 2014. Dette fordi verksted og bil-pool er 
underbudsjettert på drift, vedlikehold og leasing etter omorganiseringen. De har overtatt oppgaver uten at det 
fulgte med budsjettmidler. I 2013 klarte virksomheten å holde rammen pga. innkjøpsstoppen og ubesatte 
stillinger innenfor renhold, men i 2014 har virksomheten hatt problemer med å holde rammen, pga økte arealer 
(Blomsterveien- og Grendehuset barnehage) og nødvendig utskiftning av renholdsutstyr. Rådmannen økte 
budsjettet med kr 383 000,- i budsjett 2015 for virksomheten. 
 

 

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 vi lovpålagte statlige tjenester etter Folketrygdloven. 

De kommunale tjenestene rapporteres via rådmannen til kommunestyret, mens de statlige tjenestene 
rapporteres via fylkesdirektør til Arbeids- og Velferdsetaten.  

I 2014 har NAV Nesodden vært et aktivt skapende ledd i «Nye takter to». Med dialog og samarbeid i 
arbeidsgrupper, gjennom hele 2014, er nå de planlagte endringene iverksatt på en god måte. Vi har i denne 
prosessen vært opptatt av å skape og ivareta gode samarbeidsarenaer og faste kontaktpunkt. Dette er blant 
annet sikret gjennom skriftliggjort samarbeidsavtale og faste fellesmøter.   

Styringskort 2014 

NAV 
RESULTAT 

2013 
MÅL  
2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:    

Målt kvalitet:    

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Årlig reduksjon i energiforbruket  utgår - 

http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html
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NAV 
RESULTAT 

2013 
MÅL  
2014 

RESULTAT 
2014 

Overgang til miljøvennlige biler Nytt 
Bytte 1 bil 
til hybrid 

Redusert fra 
3 til 1 bil ifm 

omorg. 

Tjenester:     

Opplevd kvalitet:    

Resultat for brukerne 66,5 %  4,5 4,4 

Brukermedvirkning 79 % 4,8 4,8 

Trygghet og respektfull behandling 82 % 4,9 4,9 

Tilgjengelighet 60,5 % 4,9 4,6 

Informasjon 60 % 4,8 4,4 

Målt kvalitet:    

Brukerdialoger pr år 0 utgår - 

Møte i brukerutvalget pr. år Nytt 1 0 

Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet 20 40 27 

Andel brukere med mer enn 6 mnd. stønadstid skal 
reduseres med 20 % 

20 % utgår - 

Antall sosialhjelpsmottagere i 2014 skal holdes på nivået 
for 2013 

Nytt 250 325 

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

Opplevd kvalitet:    

Faglig og personlig utvikling 2,8 3,5 4,3 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,0 4,5 4,2 

Stolthet over egen arbeidsplass 3,1 3,5 3,8 

Overordnet ledelse 4,0 4,5 - 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 3,5 4,5 - 

Målt kvalitet:    

Nærvær 90,8 % 95 % 90,8 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 63 % 70 % 84 % 

Økonomi    

Målt kvalitet:    

Forbruk nettoramme 106,4 % ≤ 100 % 107,3 % 

 

Økonomi 

NAV Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme  27 679 240 25 802 700 1 876 540 107,3 

 
Økte utgifter til økonomisk sosialhjelp er årsaken til NAVs merforbruk i 2014. Merforbruket var forventet og ble 
tidlig varslet til både Rådmannen og kommunestyret. Alt i alt ble økningen likevel mindre enn antatt. 
 

 

Plan, bygg og geodata 

Hovedarbeidsområder er kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, bygge-, dele- og utslippssaker, 
forurensning på enkelteiendommer, kart- og oppmåling, oppdatering og vedlikehold av geodata, oppdatering og 
ajourhold av data i matrikkelregisteret (tidligere GAB) og i planregisteret.  
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Virksomheten har ansvaret for natur- og miljøforvaltningen i kommunen, havne og farvannsloven, motorferdsel i 
utmark, dispensasjonssaker for bygge- og delesaker og klagesaker innenfor de overnevnte arbeidsområdene, 
beregning og fakturering av saksbehandlingsgebyrer innen virksomhetens fagområder og tilknytningsavgift for 
VA samt tilsynsansvar innenfor hovedfagområdene og oppfølging av ulovligheter.  

Plan, bygg og geodata har 15 ansatte.  

Viktige hendelser 2014 

Virksomheten har prioritert informasjon og service gjennom informasjonsmøter etter hvert som 
reguleringsplaner har blitt lagt på høring, samt at det har vært arrangert åpent informasjonsmøte om plan, bygg 
og kartportalen. Virksomhetsleder har hatt åpen dag for brukere/innbyggere i Infosenteret en gang i måneden 
fram til juni 2014. Erfaring med informasjonsmøter er god, men det er likevel behov for evaluering av effekten 
spesielt for byggesak. Brukerundersøkelsen for byggesak viser at det kan være behov for å bruke andre 
virkemidler for forbedring av omdømme enn kun informasjon, tilgjengelighet og veiledning som det er jobbet 
med i 2014. 
 
Det har vært stor aktivitet i samarbeidet med virksomhet for Infrastruktur og vannmiljø på gjennomføring og 
igangsetting av områdeplaner med bakgrunn i «Hovedplan for vann og vannmiljø, bl.a. Bomansvik, Nordre 
Tangen, Kirkevika og samt videre pålegg om opprydding i separate private utslippsanlegg for kloakk. 
 
Implementering av ny Kartportal og nye løsninger har medført omfattende arbeid og samarbeid mellom 
Follokommunen innen geodata. Resultatet anses å være svært godt med en mer moderne kartløsning både for 
internt og eksternt bruk.  
 
Fagområdet  byggesak er nedbemannet med en stilling fra 01.01.14 da denne var en ekstra ressurs over to 
foregående år pga senior/overgang til pensjon. 2 erfarne saksbehandlere sluttet 31.12.14 og 3 i permisjon fra 
januar til august har gjort situasjon utfordrende spesielt for plansak og byggesak. Manglende vikar for plansaker 
og vikarer på byggesak har vært krevende ved sterk prioritering av arbeid med plansaker og mye opplæring på 
byggesaksbehandling. Det har medført totalt mer tid på hver sak, men ved utgangen av 2014 viste situasjon at 
saksbehandlingstiden for byggesaker er forbedret, men at det har blitt utsettelse av arbeid med plansaker. 

 
Styringskort 2014 
 

PLAN, BYGG OG GEODATA 
RESULTAT 

2013 
Mål 2014 RESULTAT 

2014 

Samfunn:      

Målt kvalitet: (klima/folkehelse)    

Tilrettelegge for gang- og sykkelvei i kommunen i 
reguleringsplaner  

1 vedtatt plan 3 planer 1
1
  

Synliggjøre i relevante planer hvordan målet om 
gode møteplasser er ivaretatt. Vurdere behov og 
muligheter i forbindelse med planarbeidet. 

Områdeplaner 
er under arbeid 
og møteplasser 

blir avklart i 
disse 

Min 1. 
møteplass i 
hver plan 

2
2
 

Universell utforming av uteanlegg – krav angitt i 
reguleringsplan 

Inntas i 
områdeplanen

e, jfr. pkt. 
ovenfor 

4 3
3
  

Turkart for sommer tilgjengelig på nett/App. inkl. 
kyststi og stier/veier til bussholdeplasser og 
strandområder 

Gjort 
tilgjengelig på 

nett 

Turkart på App 
Arbeidet er i 

gang og 
presenteres 
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PLAN, BYGG OG GEODATA 
RESULTAT 

2013 
Mål 2014 RESULTAT 

2014 

som første 
versjon 

kartløsning i 
2015  

Forurensning fra avløp – oppstart av pålegg om 
opprydding i definert soner 

Oppstart høst 
2014 

3 soner 2 soner + 
Blylaget 

Tjenester:     

Opplevd kvalitet: (På en skala fra 1-6) - Byggesak*     

Respektfull behandling 4,4 5,0 4,2 

Pålitelighet 3,9 4,5 3,7 

Tilgjengelighet 3,6 4,5 3,7 

Informasjon 3,6 4,5 3,6 

Målt kvalitet:    

Bruker og informasjonsmøter årlig for bygg/geodata   3 2 1 

Åpne møter ved høring av reguleringsplaner  100 % utføres 

Responstid på henvendelse om avtale – maks 24 
timer (unntatt ved ferieavvikling)  

 100 % utføres 

Foreløpig svar på alle søknader  100 % 100 % utføres 

Byggesak - gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
(KOSTRA tall – for ett-trinnsøknader med 12-
ukersfrist)  

40 dager 50 dager 47 dager  

Byggesak – totalt antall tilsyn  
5 tilsyn + 163 
mangelbrev 

60 saker 8 tilsyn + 176 
mangelbrev 

Oppmåling – gjennomsnittlig fra bestilling til utført 

kartforretning (inkl. ventetid pga. vinter) 
132 dager 

 

 
120 dager 132 dager 

Oppmåling – netto tid (uten ventetid pga. vinter og 
annet som vi ikke styrer) 

75 dager 
 

70 dager 
71 

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

Opplevd kvalitet:    

Faglig og personlig utvikling 4,9 5,0 5,2 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,3 5,2 5,4 

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

Overordnet ledelse 4,3 4,5 4,1 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,6 4,8 4,9 

Kurs i mestring, holdninger og kundebehandling 
Ikke 

gjennomført 
2 dager 

Ikke utfør, 
årsak er innsats 

på 
fagopplæring 

Medvirke i forbedring av kommunikasjon i 
planarbeid på tvers i organisasjon 

- 
Opprette 

planforum med 
fast møter 

Planforum er 
opprett = RLG  

Målt kvalitet:    

Nærvær 96,3 % 99 % 99 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 86 % 100 % 86 % 

Økonomi    

Målt kvalitet:    

Forbruk nettoramme 79,3 % ≤ 100 % 44,2 % 
 

1 Gang/sykkelvei langs rv. 156 Torget-Fjordvangen 
2 Fagerstrand legesenter og boligprosjekt, Bomansvik 
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3 Bakkeløkka på Fagerstrand, Fagerstrand legesenter og boligprosjekt, Bomansvik 
* Brukerundersøkelsen omfatter kun byggesak. Vi må jobbe videre for å forbedre kommunikasjon, informasjon 
og tilgjengelighet, da vår kommunikasjon med brukerne i følge undersøkelsen ikke er god nok.   

 

 
Økonomi 
 

Plan, bygg og geodata Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme  1 780 496 4 029 500  -2 249 004 44,2 % 

 

Virksomhet Plan, bygg og geodata har et mindreforbruk på 2,2 millioner kr. Inntekten er større enn budsjettert i 
2014, fordi den dekker støttetjenester som blir regnskapsført på andre ansvarsområder, det gjelder blant annet 
arkivering, fakturering, lønn, regnskap, mv.   

Hvert enkelt avgiftsområde blir balansert med avsetning/bruk av fond. Selvkostområdene gjøres opp i henhold 
til selvkostprinsippene i Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, 
Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2003). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum 
Selvkost Kommune til å bergene selvkost i henhold til retningslinjene. 

Viser for øvrig til note i vedlegg for mer om resultat for hvert område. 

 

STABSOMRÅDENE 

Viktige hendelser i 2014 

Det er gjort organisatoriske justeringer både i Interne tjenester og kommunikasjon og Økonomi og styring. I 
begge områdene er det redusert fra tre til to fagsjefer. Stabene har i 2014 initiert og/eller deltatt i flere 
utviklingsprosjekter hvor målet er å tilby flere digitale tjenester til innbyggerne samt å bedre den elektroniske 
dataflyten internt.  Målet med slike prosjekter er å effektivisere og heve kvaliteten på tjenestene. Eksempler på 
prosjekter som har pågått i 2014 er: Elektronisk elevarkiv, PlanDialog, nytt skjema for innmelding til 1. klasse. 
Disse prosjektene ferdigstilles i 2015. Ny modul for mottak av elektroniske skjemaer ble installert sommeren 
2014.  

 
Kommunikasjon og informasjon 
Det er gjort et solid arbeid i løpet av året med kommunens hjemmeside. Innholdet er oppdatert og sidene har fått 
ny layout.  Det er også i løpet av året utarbeidet en profilhåndbok som viser bruk av kommunevåpen, fonter og 
profilelement for bruk i publikasjoner, brev og planer. 
 
Tangenten 
Daglig leder av Tangenten har gått over i stilling som kultursjef og oppgaver i forbindelse med drift og utvikling 
av Tangenten er fordelt på forskjellige virksomheter/fagområder.  
 
Prosjekt data flyt og arbeidsprosesser har pågått i hele perioden og er inne i siste fase av delprosjekt 1. Det er 
gjort integrasjonsarbeid mellom datasystemer for å avskaffe rutinemessige manuelle arbeidsoppgaver. I tillegg 
er det bestemt at kommunen skal ta i buk rekrutteringsverktøyet WebCruiter.  Arbeidet med integrasjoner og 
forberedelser til implementeringen er godt i gang. Nesodden kommunen har også inngått avtale om å være pilot 
for elektronisk timeregistrering som vil gi en god oversikt av fravær og mulighet for rapportering og generering 
av elektroniske timelister. 

IKT 
IKT helpdesk er etablert i eget kontor med åpningstid hver dag for å øke tilgjengeligheten. Nytt helpdesk system 
ble tatt i drift 01.01.2014, registrert ca 3500 saker i 2014. 
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Det er etablert ny felles internett forbindelse (1000Mbs) med fibertilknytning inn i Tangenten og det er lagt fiber 
til 2 barnehager, Blomsterveien og Fjellstrand (grendehus), trådløst nettverk etablert på begge steder. 

Beredskapsvakt IKT ble etablert i januar 2014 og system for automatisk overvåking av tjenester knyttet til Norsk 
Helsenett (NHN), med automatisk sms varsling til IKT vakttelefon er etablert.  

I helse- og omsorgsområdet er det gjennomført pilotering av elektronisk meldingsutveksling for ergo- og 
fysioterapi tjenesten mellom Helseforetak og kommunen. Pilotert røntgensvar meldinger mellom Helseforetak 
og kommune. Innledet samarbeid med vår leverandør av program for helse og omsorg (Acos) og Norsk 
sykepleieforbund for implementering av veiledende sykepleieplaner. Pilotert ny versjon av PPS med 
CappelenDam, kunnskapsbaserte praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten.. 
 

Rådmannens ledergruppe 

Rådmannens ledergruppe består av rådmannen og 6 kommunal/stabssjefer. I tillegg er kommuneoverlege, to 
kommuneadvokater og politisk virksomhet lagt innenfor dette ansvarsområdet. 

Økonomi 2014 

Rådmannens ledergruppe  Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 14 700 107 14 834 200 -134 093 99,1 % 

 
Rådmannens ledergruppe har ikke styringskort for sitt område. Tabellen ovenfor viser et regnskap i tilnærmet 
balanse med 0,1 millioner kr. i mindreforbruk som skyldes enkelte merinntekter i løpet av året. 
  
 

Økonomi og styring  

Økonomi og styring har ansvar for økonomifunksjonene i kommunen. Stabsområdet er delt inn i tre fagområder: 
 
Budsjett og styring: 
 

 Støttefunksjon for virksomhetene på økonomiområdet 
 Utarbeidelse av saksdokumenter for politisk behandling av budsjett- og økonomiplan 
 Månedsrapportering og tertialrapportering for politisk behandling  
 Økonomisk saksbehandling innenfor økonomisaker 
 Årsregnskap og koordinering av årsberetning 
 Innkjøpskompetanse  
 Låneopptak og finansforvaltning og likviditetsstyring 

 
 
Lønn, avgift og regnskapstjenester: 

 
 Støttefunksjon for virksomhetene på økonomiområdet 
 Regnskapsførsel av lønn 
 Kommunens regnskaper  
 Innkreving av kommunale avgifter 
 Fakturamottak og utbetalinger 

 
Skatteoppkreverfunksjonen: 
 

 Skatteoppkreverfunksjonen på vegne av staten – som omfatter all felleskinnkreving av skatt i 
Nesodden 

 Eiendomsskatteområdet samt arbeidsgiverkontroll 
 
Antall årsverk: 23,5 
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Styringskort 2014 

ØKONOMI OG STYRING 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:      

Målt kvalitet: 
 

 
 

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja  

Folkehelse: Aktivitetsdag for alle ansatte 2 ganger 
2 ganger pr 

år 
Aktivitetsdag 

23.05 
 

Antall ansatte som deltar i bedriftsorganiserte aktiviteter 
(Gode takter) 

10 (40 %) 12 8  

Andel bedriftskunder med EHF-faktura 4,3 % 10 
Måles 2. 

halvår 
 

Andel leverandører med EHF-faktura  10 23 %  

Tjenester:  
 

 
 

 

Opplevd kvalitet: 
 

 
 

 

Økonomi og Styring yter god service ved henvendelser 4,2 4,3 4,2  

Økonomi og Styring leverer tjenester med god kvalitet 4,2 4,3 4,1  

Økonomi og Styring tydeliggjør hvilke tjenester som kan 
tilbys 

3,5 4,0 3,9 
 

Økonomi og Styring er tilgjengelig i åpningstiden 3,8 4,0 3,9  

Tilfredshet med tjenesten fra økonomi og styring 4,0 4,2 4,1  

Skatteoppkreverkontoret møter brukerne på en god måte 5,3 5,5 4,9  

Skatteoppkreverkontoret leverer generelt god service 5,0 5,1 4,9  

Saksfremlegg til politikerne er av god kvalitet 3,2 4,0 4,5  

Målt kvalitet: 
 

 
 

 

Brukerdialoger pr år (med virksomhetene) 4 Minst 1 Fortløpende  

Skatteinnkreving: Statens krav til måloppnåelse innenfor 
restskatt skal være oppfylt 

93 % 96 % 95 %  

Redusere antall fra leverandører med 30 % (totalt ca. 400 
purringer p.r. år) 

520 30 % 18,6 %  

Korrigeringer ifm. feilføringer i regnskapet skal reduseres 
med 20 %  

2,5 % 10 % 37 % 
 

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

 
 

 

Opplevd kvalitet: 
 

 
 

 

Faglig og personlig utvikling 4,3 4,2 4,0  

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

Stolthet over egen arbeidsplass 4,2 4,3 4,2  

Overordnet ledelse 3,3 4,0 3,3  

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,5 4,5 3,9  

Målt kvalitet: 
 

 
 

 

Nærvær 96,6 % 93,0 % 93,5 %  

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 80,0 % 90,0 % 100 %  

Økonomi 
 

 
 

 

Målt kvalitet: 
 

 
 

 

Forbruk nettoramme 91,2 % ≤ 100 % 96,9 % 

 

Styringskortet viser en stabil utvikling på brukerundersøkelsen. Det er stor framgang knyttet til tydeliggjøring av 
tjenester fra Økonomi og styring mens skatteoppkreverkontoret har en liten nedgang ut fra resultatene fra i fjor. 
Det er også gledelig at politikerundersøkelsen ga oss høyere score på de økonomiske saksfremleggene knyttet 
til rapportering, årsberetning og budsjett. Medarbeiderundersøkelsen viser stabile resultater, dog en nedgang på 
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mulighet for faglig og personlig utvikling og den samlede helhetsvurderingen.  Resultatene gjennomgås, 
analyseres og følges opp på eget dagsseminar i juni. 

  

Økonomi og styring Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 18 278 568 18 870 500 -591 931 96,9  

 

Stabsområdet økonomi og styring viser et mindreforbruk på 0,6 mill kr i forhold til revidert budsjett 2015. 
Hovedårsaken til dette er sykerefusjoner innenfor området.  

Organisasjon og tjenesteutvikling 

Stabsområdet Organisasjon og tjenesteutvikling er delt inn i to fagområder: 
 
HR og organisasjonsutvikling 

 
 Stillingsutlysninger/ tilsettinger/lønnsendringer/lønnsforhandlinger 
 Arbeid med inkluderende arbeidsliv/ HMS/Bedriftshelsetjeneste 
 Veiledning i bruk av personalsystemer, og videreutvikling av disse 
 Rådgivning i lov og avtaleverk 
 Utvikling av rutiner og prosedyrer på fagområdet 
 Organisasjonsutvikling. Utvikling av personalpolitikk, herunder rekruttering og kompetanseutvikling, 

leder- og medarbeiderutvikling. 
 
Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling 

 
 Overordnet strategisk samfunnsplanlegging 
 Overordnet tjenesteutvikling 
 Støtte rådmannsnivået i utøvelsen av overordnet fagansvar, deriblant helse, skole- og 

barnehageeierrollen 
 Videreutvikle kommunens kvalitetssystem (Kvalitetslosen) 
 Pedagogisk veiledning for private barnehager 

 
Antall årsverk 24,5 
 

Styringskort 2014 

ORGANISASJON OG TJENESTEUTVIKLING 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 

2014 

Samfunn:     

Målt kvalitet:     

Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja  

Folkehelse: Aktivitetsdag for alle ansatte 2 ganger 
2 ganger pr 

år 
 

Antall ansatte som deltar i bedriftsorganiserte aktiviteter 
(Gode takter) 

10 (40 %) Alle  

Tjenester:  
 

  

Opplevd kvalitet: 
 

  

Stabsområdet yter god service ved henvendelser 4,6 4,6 4,5 

Stabsområdet leverer tjenester med god kvalitet 4,4 4,5 4,4 

Stabsområdet tydeliggjør hvilke tjenester som kan tilbys 3,9 5 4,0 

Stabsområdet er tilgjengelig i åpningstiden 4,5 5 4,5 

Tilfredshet med tjenesten fra stabsområdet 4,3 5 4,5 

Saksfremlegg til politikerne er av god kvalitet 3,6 5  
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ORGANISASJON OG TJENESTEUTVIKLING 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 

2014 

Målt kvalitet: 
 

  

Brukerdialoger pr år (med virksomhetene) 0 Minst 1  

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

  

Opplevd kvalitet: 
 

  

Faglig og personlig utvikling 5,0 5,2 4,7 

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

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

Overordnet ledelse 4,3 5,0 4,2 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,7 5,0 4,6 

Målt kvalitet: 
 

  

Nærvær 94,5 % 95,0 % 91,8 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 74 % 100 % 100 % 

Økonomi 
 

  

Målt kvalitet: 
 

  

Forbruk nettoramme 97,9 % ≤ 100 % 108,2 % 
*En ny brukerundersøkelse til politikerne, «politikerundersøkelsen», ble gjennomført i 2014. Spørsmålene i den nye 
undersøkelsen er rettet til det enkelte politiske utvalg. Det kan derfor ikke trekkes ut ett målt resultat som kan tas inn i 
styringskortet til Organisasjon og tjenesteutvikling.  

Brukerundersøkelsene av de interne tjenestene ble gjennomført i mars 2014. Resultatene for HR og 
organisasjonsutvikling og for Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling viser forbedring fra 2013, selv om 
målene for 2014 ikke ble nådd. Staben har et kontinuerlig fokus på forbedring og videreutvikling av tjenestene i 
tett dialog med våre brukere. Eksempelvis legges det stor vekt på utviklingsarbeid med implementering av ny 
teknologi for å effektivisere arbeidet med administrative oppgaver. 

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2014 er gode, selv om det på enkelte dimensjoner er en nedgang i 
forhold til resultatene i 2013. Ett av bevaringsområdene for stabsområdet er samarbeid og trivsel med kollegaer, 
og resultatet her viser fortsatt høy grad av trivsel. Samarbeid er en svært viktig faktor for at vi skal lykkes med å 
ha kompetente, serviceorienterte stabsfunksjoner som leverer tjenester av høy kvalitet til våre brukere; 
innbyggere, politikere, ledere, øvrige medarbeidere, samt eksterne aktører.  

Nærvær har en nedgang fra 2013, men likevel et tilfredsstillende resultat. Nedgangen skyldes noen 
langtidssykmeldinger som ikke er jobbrelatert. Stabsområdet inkluderer også frikjøpte hovedtillitsvalgte, 
frikjøpte hovedverneombud, lærlinger og morsmålslærere. Alle ansatte involveres i arbeidet med å skape et godt 
arbeidsmiljø, og lederne i stabsområdet legger stor vekt på å tilrettelegge for den enkelte både for å forebygge 
sykefravær og for å få ansatte raskere tilbake i jobb. 

Økonomi 

Organisasjon og Tjenesteutvikling Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme  21 051 827 19 451 000 1 600 827 108,2 % 

 
Stabsområdet Organisasjon og tjenesteutvikling viser et merforbruk på 1,6 millioner kr i forhold til periodisert 
budsjett. Det er flere årsaker til dette. Bedriftshelsetjenesten gikk med et merforbruk på i underkant av 0,3 
millioner kr.  Merutgifter knyttet til lærlinger beløper seg til 0,2 millioner kr. Videre er det et overforbruk på 
kompetanseutvikling og opplæring i størrelsesorden 0,4 millioner kr. Overforbruk på lønn beløper seg til over 0,4 
millioner kr. som skyldes merkostnader (ikke budsjetterte utgifter) knyttet til tillitsvalgte, samt uttak av 
lønnsmidler knyttet til reduksjon av stillinger i 2014.  Merforbruk på enkelte diverse driftsposter utgjør i overkant 
av 0,2 millioner kr. Rådmannen vil iverksette tiltak for å sørge for at disse overskridelsene ikke gjentar seg i løpet 
av 2015. 
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Interne tjenester og kommunikasjon 
 
Stabsområde er delt inn i to fagområder med ansvar for støtte, drift og utvikling innenfor sine fagområder. 
 
Informasjon og digitale tjenester 
Arkivdanning – postsortering og dokumentbehandling, journalføring og arkivpleie, ansvar for kommunens 
arkivdepot, brukerstøtte i WebSak.  Utviklingsoppgaver digitale tjenester. 
Innsynsbegjæringer fra presse og publikum i kommunens arkiver. 
Politisk sekretariat – utvalgsmøter og politikerkontakt, brukerstøtte politikerportal og iPad, ansvarlig for 
valggjennomføring. 
Infosenter og sentralbord. 
Telefoni, informasjon, veiledning og saksbehandling over disk samt saksbehandling skjenkesaker. 
 
IKT 
Planlegging, utvikling, sikkerhet, drift og vedlikehold av alt datateknisk og digitalt kommunalt utsyr 
Pcer, servere, infrastruktur, lagring og sikkerhet. Brukerstøtte, IKT- helpdesk. 
 
Kommunikasjonsrådgiver - rådgivning og veiledning for ledere og ansatte i kommunikasjonsspørsmål. Utvikling 
av digitale kommunikasjonskanaler som sosiale medier, og Intranett og hjemmeside.  
 
Systemansvarlig for helse- og omsorgsområdet – systemansvarlig for fagprogrammet CosDoc , veiledning, 
rådgivning  i bruk av programvaren. Kontakt mot leverandør for oppfølging og utvikling i samarbeid med aktuelle 
virksomheter. Prosjektdeltakelse internt og eksternt mellom kommunen og helseforetak. 
 
Antall årsverk: 19 
 

 

INTERNE TJENESTER OG KOMMUNIKASJON 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

Samfunn:      

Målt kvalitet: 
 

  

Virksomheten kildesorterer avfall ja ja ja  

Folkehelse: Aktivitetsdag for alle ansatte 1 gang 2 ganger 1 gang  

Antall ansatte som deltar i bedriftsorganiserte aktiviteter (Gode 
takter) 

8 10 10  

Tjenester:  
 

    

Opplevd kvalitet: på en skala fra 1 - 6 
 

   

Interne tjenester og kommunikasjon yter god service ved 
henvendelser 

4,7 4,7 4,8  

Interne tjenester og kommunikasjon leverer tjenester med god 
kvalitet 

4,5 4,7 4,5  

Interne tjenester og kommunikasjon tydelige på hva de kan 
hjelpe meg med 

4,0 4,2 4,3  

Interne tjenester og kommunikasjon er tilgjengelig i 
åpningstiden 

4,4 4,5 4,3  

Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenestene du får fra interne 
tjenester og kommunikasjon 

4,4 4,6 4,5   

Hvor fornøyd er du med tilgjengelighet, kvalitet, svartid og 
service ved henvendelse til Dokumentsenteret? (spørre et 
utvalg i hele organisasjonen) 

 4,5 4,6  

Hvor fornøyd er du med tilgjengelighet, kvalitet, svartid og 
service ved henvendelse til Politisk sekretariat? (spørre 
politikere og saksbehandlere) 

 4,0 4,3  

Hvor fornøyd er du med tilgjengelighet, kvalitet, svartid og   4,7  
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INTERNE TJENESTER OG KOMMUNIKASJON 
RESULTAT 

2013 
MÅL 2014 

RESULTAT 
2014 

service ved henvendelser til Infosenter/sentralbord? 

Hvor fornøyd er du med tilgjengelighet, kvalitet, svartid og 
service ved henvendelser til kommunikasjon/informasjon? 

  4,2  

Hvor fornøyd er du med tilgjengelighet, kvalitet, svartid og 
service ved henvendelser til IKT? 

 4,5 4,3  

Målt kvalitet: 
 

   

Stabens brukerdialog pr år med virksomhetene - "staben 
informerer"  

 10  

Antall tilhengere på kommunens Facebook-side 771  1490  

Antall månedlige unike treff på kommunenes hjemmeside 
(Internett) 

17 261  28 600  

Antall stjerner som score på vår hjemmeside fra norge.no   
Måles ikke 

2014 
 

Utvikle og ta i bruk digitale tjenester. 2  1 

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

  

Faglig og personlig utvikling 4,4 4,7 4,8 

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

Stolthet over egen arbeidsplass 4,5 4,8 5,1 

Overordnet ledelse 4,0 4,2 4.3 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,7 4,8 4,8 

Målt kvalitet: 
 

  

Nærvær 93 %  93 % 

Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 89 %  95 % 

Økonomi 
 

  

Målt kvalitet: 
 

  

Forbruk nettoramme 101,8 % < 100 % 106,7 % 

 
Resultat fra brukerundersøkelsen for Interne tjenester viser at målene som er satt, er nådd for service og 
tydelighet. Service i 1 linjen er et satsningsområde og det jobbes aktivt med dette. Det vil settes inn tiltak for å 
forbedre resultater og vurdere endringer for å øke kvaliteten og tilgjengeligheten for aktuelle tjenester. 

I etterkant av medarbeiderundersøkelsen jobbes det systematisk med bevarings- og forbedringsområder. Det 
legges vekt på bred deltagelse i oppfølgingsarbeidet i de respektive fagområdene.  
Medarbeiderundersøkelsen viser en god utvikling og gode resultater for alle områder. 
 
Nærvær og arbeidsmiljø har høyt fokus og det settes inn tiltak for god og systematisk oppfølging av sykmeldte. 
 

Interne tjenest. og kommunikasjon Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme  22 018 025 22 138 800 -120 774 99,45 % 

 

Stabsområdet interne tjenester og kommunikasjon viser et mindreforbruk på 0,1 millioner kr. i forhold til revidert 
budsjett.  Hovedårsakene til dette er noe høyere inntekter enn budsjettert, samt sykerefusjoner.  
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9. KOSTRA 
 

KOSTRA publiserer ukorrigerte finansielle nøkkeltall. De korrigerte tallene gir et riktigere bilde av den faktiske 
situasjonen i kommunen. En grundig analyse av de korrigerte og ukorrigerte tallene er gjort i kapittel 4. Derfor er 
en del av de finansielle nøkkeltallene som tidligere ble publisert her tatt bort i år. 

FINANSIELLE NØKKELTALL       
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Frie inntekter i kroner per innbygger 42 150 44 084 45 261 45 652 47 607 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 43 919 47 622 48 759 48 256 55 329 
 
Frie inntekter i kroner pr innbygger 
Indikatoren viser kommunens frie inntekter i kroner per innbygger. Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan 
disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten 
defineres som frie inntekter.  

Kommunens frie inntekter har økt jevnt de siste årene og Nesodden er på nivå med snittet for gruppe 7 men 
ligger godt under gjennomsnittet for Akershus. Differansen mellom Nesodden og snittet for Akershus utgjør i 
overkant av 43 millioner kr. som gir en indikasjon på at Nesodden er en av de inntektssvake kommunene i 
Akershus.  

Netto lånegjeld i kroner pr innbygger 
Indikatoren viser netto lånegjeld i kroner pr innbygger. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld fratrukket totale utlån 
og ubrukte lånemidler.  

Kommunens lånegjeld pr innbygger har hatt en mindre økning fra 2013 enn økningen fra 2012 til 2013. Netto 
lånegjeld per innbygger ligger på om lag samme nivå som snittet for gruppe 7 men godt under i forhold til 
Akershus-kommunene. Nøkkeltallet må ses i sammenheng med frie inntekter i kroner pr innbygger. Noe av 
årsaken til økningen i netto lånegjeld for Nesodden de siste to årene er flere store investeringer som kommunen 
har hatt de siste årene.  

 
 
Utdypende tjenesteindikatorer 
Nedenfor følger utdypende tjenesteindikatorer for kommunens tjenesteproduksjonsområder. For at tallene skal 
bli mest mulig sammenlignbare er variablene sektorinndelt av SSB, og inndeling skal således være 
organisasjonsnøytral. Dette medfører at noen av variablene er virksomhetsovergripende for Nesodden 
kommune sin del. 
 

KOSTRA tallene som vist nedenfor skal si noe om prioritering av tjenester i kommunen, dekningsgrader og 
produktivitet / enhetskostnader ved produksjon av de enkelte tjenester. 
 
Tallene er hentet fra kommuneregnskapet, samt kommunenes egne innrapporteringer til SSB. Som et 
supplement til nøkkeltallene ovenfor er det viktig å se på kommunens behovsprofil. Dette fordi det kan være 
med og forklare noe av kommunens prioriteringer. Tabellen nedenfor sammenligner behovsprofilen til Nesodden 
i forhold til gjennomsnittet i kommegruppe 7 og Akershus. 
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BEHOVSPROFIL     
snitt    

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Andel 0 åringer 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1 

Andel 1-5 år 6,4 6,4 6,3 6,4 6,5 

Andel 6-15 år 14,1 13,9 14,1 13,1 13,5 

Andel 16-18 år 4,8 4,6 4,3 4,1 4,0 

Andel 19-24 år 6,9 7,1 6,9 7,2 7,1 

Andel 25-66 år 55,6 55,2 55,1 54,8 54,7 

Andel 67-79 år 7,8 8,4 9 9,7 9,4 

Andel 80 år og over 3,3 3,3 3,3 3,7 3,7 
 

Som det fremgår av behovsprofilen over har det ikke vært de store endringene i kommunen de siste årene. 
Tendensen som har vært gjeldende i mange år ved at andel 6-15 åringer og 67-79 år fortsatt er stigende. 
Nesodden har en relativt sett en litt yngre befolkning enn snittet i gruppe 7-kommuner og Akershus.  

Administrasjon 

STAB OG ADMINISTRASJON     
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Netto driftsutg pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg 4403 4 691 4 531 4 029 3 910 

Netto driftsutg. til adm. og sty i % av tot netto driftsutg 10,3 10,7 9,7 8,5 8,2 

Lønn, adm, styring, fellesutg, i % av totale lønnsutg 9,1 9 8,2 7,3 7,2 
 

Netto driftsutgifter pr innbygger til administrasjon og styring og fellesutgifter er vesentlig høyere i Nesodden 
enn i sammenligningsgrunnlaget. Tendensen er at utgiftene knyttet til administrasjon er redusert i 2014 etter 
flere år med økning. Nesodden kommune har høyere kostnader knyttet til forvaltningsutgifter (eiendom), 
administrasjonslokaler og en noe høyere andel ansatte med administrasjon som hovedfunksjon.  

Skole og oppvekst 

BARNEHAGER     
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Netto driftsutg. bhg i % av komm netto driftsutg. 19,1 18,1 17,9 16,6 17,5 

Andel barn 1-5 år med bhgplass 94,6 94,1 94,5 90,5 91,9 

Korr oppholdstimer per årsverk i komm.bhg 12 140 12 094 12 312 11 820 11 715 

Korr. brutto driftsutg i kr. per barn i komm. bhg 160 304 156 528 162 395 162 533 168 594 

Brutto driftsutg. til komm. bhg pr korr. Opph.time  52 51 53 54 55 

Komm. overf.  til priv. bhg per korr. opph.time  42 41 48 42 42 

Funksjon 201 - Opphold og stimulering 81,3 82,8 83,5 83,8 82,2 

Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak 8,6 7,5 7,1 7,8 9,2 

Funksjon 221 - Lokaler 10,1 9,7 9,5 8,5 8,7 
 

Barnehageområdets andel av de kommunale netto driftsutgifter er fallende for andre år på rad. På tross av dette 
prioriterer Nesodden fortsatt mer av kommunens netto driftsutgifter til barnehageområdet enn kommunene i 
Akershus/gruppe 7. Det henger sammen med at 3-4 % flere barn i barnehagealder går i barnehagene i Nesodden 
enn i Akershus kommune/gruppe 7. Det kan bety at færre foreldre benytter seg av kontantstøtteordningen og at 
flere 1-åringer uten rett til barnehageplass fordi de er født etter 1. september året før, har fått plass i barnehage. 
Det siste er i tråd vedtatte mål i barnehageplanen. I tråd med budsjettvedtak er tilrettelagte tiltak redusert. 
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Utgifter til lokaler er gått ned i forhold til kommunens totale driftsutgifter til barnehager. Likevel har kommunen 
har brukt mer på vedlikehold av barnehagelokaler i 2014 enn i 2013, det kan bidra forebyggende for utgifter i 
fremtiden. Heia barnehage bidrar til nedgangen i kommunale kostnader til barnehager, både ved at plassene blir 
utnyttet bedre og at nye lokaler er kostnadseffektive. Effektivisering av eiendomsdrift bidrar til at en større andel 
av driftsutgifter til barnehager går til opphold og stimulering. 

GRUNNSKOLE     
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Netto driftsutg gr.skoleoppl i % av samlede net driftsutg 27,3 27,0 26,8 26,1 25,2 

Korr brutto driftsutg til grunnskolesektoren per elev 98 986 101 263 108 787 105 761 100 459 

Korr brutto driftsutg til gr.skole, per elev 72 940 75 918 79 577 80 718 75 113 

Korr brutto driftsutg til skolelokaler,  per elev 16 040 15 806 17 841 15 554 15 784 

Korr brutto driftsutg til skoleskyss, per bruker 10 033 7 440 8 188 8 629 8 644 

Lønnsutg til gr.skole, skole- lokaler, -skyss, per elev 74 059 76 991 80 236 80 068 73 132 

Elever per kommunal skole 254 251 255 246 317 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 4.årstrinn 15 14,1 15,1 14,0 15,6 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.til 7.årstrinn 13,6 14,4 14,7 14,2 15,3 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 17,4 17,9 17,6 15,1 16,0 

Korr brutto driftsutg til SFO, per komm. bruker 24 590 23 897 28 402 28 317 26 589 

Netto driftsutg til voksenoppl. i % av samlede netto driftsutg 0,9 0,8 0,8 0,3 0,4 

Netto driftsutg til voksenopplæring, per innbygger 366 349 360 127 208 

Gjennomsnittlige gr.skolepoeng 42,0 42,8 42,8 .. 41,5 

Direkte overgang fra grunnskole til videregående skole 98,9 98,5 98,3 98,1 98,1 
 

Grunnskoleområdets andel av de kommunale netto driftsutgifter er også fallende for andre år på rad. Nesodden 
har bruker mer av kommunens netto driftsutgifter til grunnskolen enn kommunene i Akershus/gruppe 7. Det 
henger sammen med at en større andel av Nesoddens befolkningen er i grunnskolealder enn i kommunene i 
gruppe 7 og Akershus. 
 
Selv om driften er effektivisert gjennom færre lærerstillinger, så øker kostnadene pr elev både med hensyn på 
både driftsutgifter, utgifter til lokaler og lønnsutgifter. Enhetskostnaden er høyere enn både for gruppe 7 og 
snittet av Akershus-kommunene. 
 
Nesodden har flere elever pr lærer på ungdomstrinnet enn kommunene i gruppe7 og Akershus. På barnetrinnet 
har vi litt færre elever pr lærer enn i Akershus-kommunene. Kostnaden pr SFO-bruker er omtrent den samme i 
Nesodden som i kommunene i gruppe 7 og Akershus, mens vi bruker vesentlig mer til voksenopplæring enn de 
kommunene vi her sammenligner oss med. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng er høyere for elevene på 
Nesodden enn snittet for Akershus og en større andel av elevene går direkte over fra grunnskolen til 
videregående skole. 
 
Gjennomsnittligere grunnskolepoeng måler eksamenskarakter og standpunktkarakterer. Resultatet for 
Nesodden kommune er meget bra.  
 

KULTURSKOLEN     
snitt    

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i % av 
samlede netto driftsutgifter. Enhet: Prosent 0,6 0,9 0,9 0,6 0,6 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, 
pr bruker 16 641 19 369 21 745 16 781 18 264 



 

118 KOSTRA 

KULTURSKOLEN     
snitt    

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og 
kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år. Enhet: Prosent 14,0 14,8 14,0 14,3 12,3 

 
Kulturskolens andel av de kommunale netto driftsutgifter er høyere enn snittet i kommunene i gruppe 7 og 
Akershus. Kostnaden pr bruker er også noe høyere, mens andelen av barn og unge som får et tilbud kun er litt 
lavere enn gruppe 7 kommunene. 
 

BARNEVERN     
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Netto driftsutg per innbygger 0-17 år, barneverntj. 3 933 4 264 7 530 7 423 6 383 

Barn med undersøkelse ift antall innb. 0-17 år, prosent 3,1 3,8 4,5 : : 

Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år 3,6 3,9 4,4 : : 

Stillinger m/fagutd. Per 1000 barn 0-17 år 2,0 2,0 2,4 3,5 3,8 

Brt driftsutg per barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) 20 680 22 654 31 912 : : 

Brutto driftsutg per barn utenfor opprinnelig familie (f.252) 871 081 696 021 529 246 : : 

Netto driftsutg (f. 244,251,252) pr barn i barnevernet 75 361 69 938 108 392 : : 
 

Netto driftsutgifter til barnevern pr innbygger har hatt en betydelig økning mellom 2013 og 2014. Dette er ikke 
reelt, og skyldes en feilføring av refusjonen fra staten for mindreårige flyktninger. Rådmannen vil rette dette slik 
at Kostra-publiseringen i juni vil vise riktig tall. Nesodden har lavere andel stillinger med fagutdanning pr 100 
barn mellom 0 og 17 år enn snitt Akershus og gruppe 7. Øvrige nøkkeltall mangler for sammenligningsgruppene.  

Helse og omsorg 

HELSE     
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Netto driftsutg i prosent av samlede netto driftsutg 3,9 4,1 3,9 4,2 4,4 

Netto driftsutg pr. innbygger i kroner, kommunehelsetj. 1 667 1 796 1 831 1 989 2 099 

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 
0-20 år 1 706 1 686 2 100 1 939 1 911 

Netto driftsutg til forebyggende arb, helse pr. innbygger 93 183 127 159 213 

Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innb 1078 1129 1 107 1 305 1 358 

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetj. 9,3 9,6 9,5 9,1 8,8 

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetj. 7,7 7,7 7,5 8,2 9,1 
 

Nesodden kommune bruker en mindre andel av netto driftsutgifter til helse, enn sammenligningsgruppene. 
Innenfor helseområdet ser det ut til at kommunen prioriterer forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste til 
den yngre del av befolkningen noe høyere enn sammenligningsgruppene. Kommunen har også høyere årsverk 
av leger enn de overnevnte gruppene. 
 

PLEIE OG OMSORG - SAMLET     
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Netto driftsutg. plo i % av kommunens totale netto driftsutg 25,4 25,2 24,8 29 28,7 

Institusjoners andel av netto driftsutg til plo 46 46,8 50,4 43,6 45 

Tjenester til hjemmeboendes andel av netto driftsutg til plo 51 49,7 46,0 51,8 48,9 

Aktivisering, støttetjenesters  andel av netto driftsutg til plo 2,9 3,5 3,6 4,6 6,1 
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PLEIE OG OMSORG - SAMLET     
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, plo 930 257 983 027 744 946 722 695 718 061 

Netto driftsutg pr. innbygger i kroner, plo-tj. 10 841 11 003 11 628 13 700 13 664 

Netto driftsutg, plo pr. innbygger 80 år og over 329 039 332 201 350 205 366 788 368 284 

Netto driftsutg, plo pr. innbygger 67 år og over 97 317 93 765 94 566 102 195 104 595 
 

Tilsynelatende prioriterer kommunen pleie- og omsorg noe lavere enn både gruppe 7 og snittet i Akershus. Dette 
må sees i sammenheng med at andelen eldre er noe lavere i Nesodden kommune enn det er i 
sammenligningsgruppene. Nesodden prioriterer også institusjonstjenester relativt høyt i forhold til tjenester i 
hjemmet. Det ser ut til at innmelding av årsverk til SSB/NAV nå er i orden slik at lønnsutgifter pr kommunalt 
årsverk, i år, er korrekt. 

 

PLEIE OG OMSORG - INSTITUSJONER       
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Plasser i institusjon i % av mottakere av pleie- og omsorgstj. 21,6 21,2 22,7 15,9 19,5 

Korr brutto driftsutg, institusjon, pr. kommunal plass 747 084 851 808 961 472 1 041129 1 041600 

Brukerbetaling i institusjon i forhold til Korr brutto driftsutg 15,5 15,0 15,2 12,6 15,2 

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 93,7 100 100 94,9 93,5 
 

Nesodden kommune har god institusjonsdekning samtidig som kostnaden pr plass ligger noe lavere enn både 
snittet for gruppe 7 og snittet for Akershus. Kommunen har også full eneromsdekning. 

 

PLO - HJEMMETJENESTER     
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Korr br.driftsutg pr mottaker av hjemmetjenester 203 291 212 571 225 832 225 224 241 526 

Brukerbetaling, praktisk bistand, i % av korr brutto driftsutg 1,9 1,4 1,7 1,3 1,5 

Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 4,2 3,1 3,1 6,4 6,9 

Andel beboere i bolig m/heldøgns bemanning 62,7 62,7 58,8 37,7 57,6 

And. hjemmetj. mottakere  67-79 år m/omf. bistandsbehov 14,7 9,2 8,9 14,1 13,5 
 
Produktiviteten i kommunens hjemmetjenester er likt som snittet for gruppe 7 og noe lavere enn snittet for 
Akershus. Samtidig har kommunens brukere noe lavere bistandsbehov enn i sammenligningsgruppene, mens en 
relativt stor andel av beboerne i bolig har heldøgns bemanning.  

 
Teknikk, miljø og plan 
 

EIENDOM     
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Netto driftsutg til kommunal eiendomsforvaltning  per  innb. 4 188 4 266 4 829 3 919 4 630 

Netto driftsutg til kom. eiendomsforvaltning, i % av net driftsutg 9,8 9,8 10,3 8,3 9,7 

Energikostnader I % av brutto driftsutg. til eiendomsforvaltning 13,5 15,1 12,1 11,7 10,3 

Korr. brt driftsutg til komm eiendomsfovaltning pr kvadratmeter 1 041 934 1 014 217 1001 
 
Nesodden kommune har betydelig høyre driftsutgifter til eiendomsforvaltning enn sammenligningsgruppene. 
Energikostnader tar mer av det totale budsjettet til drift og vedlikehold av eiendom, enn i 
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sammenligningsgruppene. Andelen har samtidig gått ned fra i fjor. Det betyr at mer av det totale 
eiendomsbudsjettet har blitt brukt til drift og vedlikehold.  
 

BOLIG     
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Netto driftsutg til kommunalt disponerte boliger pr innb i kr -79 -203 -140 -151 -144 

Brutto driftsutg per kommunalt disponert bolig 25 390 21 727 26 957 41 174 64 312 

Ant boliger godkj. av komm for finansiering m/startlån pr 1000 innb 1,8 2,2 1,7 1,4 1 

Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen 1159 1219 723 913 1078 

Ant boliger godkj. av kommunen for boligtilsk. til tilpasn. pr 1000 innb 0 0 0 0 0 

Beløp pr innb i boligtilsk til tilpasn videretildelt av kommunen 1 3 6 24 13 
 

Nesodden kommune har omtrent samme overskudd på kommunale boliger som sammenligningsgruppene, 
driftsutgifter pr kommunal bolig er derimot betydelig lavere.  
 

SAMFERDSEL     
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Netto driftsutg i kr pr. innbygger, samferdsel i alt 437 359 374 724 704 

Netto driftsutg for samf. i alt i pst. av samlede netto driftsutg. 1 0,8 0,8 1,5 1,5 

Korr brutto driftsutg. i kr pr. km komm. vei og gate i alt 125 109 111 982 126 291 109 101 182 265 

Antall innbyggere per personbil 2,5 2,5 2,5 1,9 1,9 
 

Nesodden kommune bruker langt mindre på samferdsel pr innbygger enn sammenligningsgruppene. Samferdsel 
blir prioritert lavere på Nesodden enn i sammenligningsgruppene. Det ser man av at netto driftsutgifter til 
samferdsel i prosent av samlede netto driftsutgifter er 0,8 % i Nesodden kommune, mens andelen av 
driftsbudsjettet til samferdsel i sammenligningsgruppene er 1,5. Dette kan henge sammen med at Nesodden 
kommune har færre kommunale km enn sammenligningsgruppene.  Det er flere innbyggere pr personbil på 
Nesodden, enn i sammenligningsgruppene. Et positivt tall miljømessig. 
  

BRANN OG FEIING     
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Netto driftsutg pr. innbygger i kr. brann og feiing 495 414 547 535 629 

Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere 1,3 1,5 1,2 0,7 0,5 

Antall utrykninger til branner og andre utryk pr. 1000 innb. 6,5 6,9 4,7 .. 2 
 

Driftskostnader til brann og feiing pr innbygger har økt som følge av økte overføringer til Søndre Follo 
Brannvesen. Det er rapportert flere utrykninger og branner på Nesodden enn snittet i Akershus.  

 

VAR-TJENESTER     
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 2 756 2 756 2 838 2 854 2 653 

Andel av bef. som er tilknyttet kommunal vannforsyning 98,6 97,0 96,6 .. 85,8 

Årsgebyr for avløpstj. (gjelder rapporteringsåret+1) 3 712 3 156 3 306 4 198 3 829 

Andel av bef. som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste 84 87,3 86,9 .. 91,3 

Årsgebyr for avfallstj. (gjelder rapporteringsåret+1) 2 067 1 757 1 854 2 369 2 412 
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VAR-TJENESTER     
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

Årsgebyr for feiing og tilsyn (rapporteringsår + 1) 400 420 462 475 403 
 

Nesodden kommune ligger lavere, eller på nivå med sammenligningsgruppene når det gjelder kommunale 
avgifter. Det er en følge av mer effektiv drift etter omfattende vedlikehold og utskiftning av ledningsnettet, det er 
for avløp og renovasjon bygget opp fond, som skal tilbakebetales til abonnentene i henhold til forskrift om 
kommunale vann- og avløpsgebyrer.  
 

PLAN, MILJØ, BYGNING OG OPPMÅLING       
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Netto driftsutg til fysisk plan., kulturmin., natur & nærmiljø i % av 
komm. samlede net driftsutg 0,90 0,55 0,59 0,92 1,07 
Netto driftsutg til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 
per innbygger. 385 241 277 436 509 

Netto driftsutg til fysisk planlegging per innbygger. 241 122 127 269 284 

Netto driftsutg til kart og oppmåling per innbygger. 54 65 55 88 92 

Netto driftsutg til plansaksbehandling per innbygger 125 95 91 183 196 

Netto driftsutg til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger. 185 162 182 80 96 
 

Nesodden kommune har lave driftsutgifter knyttet til fysisk planlegging, kulturminner og natur- og nærmiljø og 
bruker kun 277 kr. p.r. innbygger som igjen utgjør 0,59 % av de totale driftsutgiftene. Sammenlignet med gruppe 
7-kommuner og gjennomsnittet i Akershus er dette meget lavt. Med unntak av naturforvaltning så ligger 
Nesodden lavest på alle de ulike tjenestene. Det er verdt å merke seg at dette er et lite område og totalt sett kun 
utgjør kun ca. 5 millioner kr. i netto utgifter i 2014.  
 

GEBYRER OG SAKSBEHANDLING - PLAN/BYGG       
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Saksgebyret for privat forslag til reguleringsplan 42 380 42 380 46 620 .. .. 

Saksgebyret for oppføring av enebolig 30 000 32 000 33 600 17 172 22 974 

Standardgebyr for oppmålsforretning tilsv. boligtomt 750m2 27 880 30 000 20 000 18 324 18 244 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid,  reguleringsplaner  681 383 656 .. .. 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid byggesak frist 12 uker 45 7 47 .. .. 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid - opprettelse av grunneiendom 107 132 132 .. .. 

Andel innvilgede disp søknader for nybygg innenfor-100-m beltet 100 100 67 93 67 

Antall utstedte målebrev per 1000 eiendommer  7 2 2 8 5 
 

Foreløpige nøkkeltall for nøkkeltall på gebyrer og saksbehandling er svært mangelfull. Tabellen viser at 
gjennomsnitt saksbehandlingstid på Akershus og gruppe 7-kommuner ikke foreligger. Saksgebyr på eneboliger 
og oppmåling viser at Nesodden ligger over gjennomsnittet i forhold til Akershus og kommuner som relativt sett 
er like Nesodden. Det bemerkes at kommunen har gjennomgått gebyrreglementet i 2014 og justert enkelte 
satser. 
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Kultur 

KULTUR - NÆRING     
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Netto driftsutg kultursektoren i % av kom. netto driftsutg 3,9 4,1 4,2 3,1 4,2 

Netto driftsutg for kultursektoren per innbygger i kroner 1 682 1 793 1 973 1 457 1 996 

Netto driftsutg til folkebibliotek per innbygger 347 256 276 247 267 

Netto driftsutg til aktivitetstilb barn og unge pr innb 6-18 år 1 344 1 425 1 252 949 1 233 

Netto driftsutg til komm musikk- og kulturskoler, pr innb 6-15 år 1 931 2 829 2 894 2 142 1 973 

Netto driftsutg til muséer per innbygger 4 4 4 31 23 

Netto driftsutg til kunstformidling per innbygger 4 1 4 29 49 

Netto driftsutg til andre kulturaktiviteter per innbygger 139 200 217 187 179 

Netto driftsutg til idrett per innbygger -23 17 42 142 130 

Netto driftsutg til kommunale idrettsbygg per innbygger 519 482 502 267 685 

Nto driftsutg. til tilretteleg og bistand for næringslivet pr. innb.  18 52 53 49 62 

Nto driftsutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb 5 -40 -34 -90 -117 
 

Driftsutgiftene innenfor kultursektoren har hatt en stigende utvikling de siste årene og andelen av de totale 
driftsutgiftene har hatt en moderat stigning til 4,2 % i 2014. Driftsutgiftene beløper seg til ca. 2000 kr. p.r. 
innbygger som er på linje med kommunene i Akershus men høyere enn gruppe 7-kommuner.  Det området som 
kommunen skiller seg mest ut på er kommunale musikk- og kulturskoler hvor vi bruker betydelig mer midler p.r. 
innbygger 6-15 år enn vårt sammenligningsgrunnlag. 

Når det gjelder idrett så må parameterne idrett og kommunale idrettsbygg sees i sammenheng da kommunene 
har ulik tilnærming til hvem som utfører hva innenfor idretten.  Enkelte kommuner har en overføringsmodell hvor 
frivilligheten utfører mye arbeid selv mens andre kommuner står for arbeidet og har egne ansatte til både anlegg 
og aktiviteter. Nesodden kommune er i den siste kategorien og bruker til sammen ca. 540 kr. p.r. innbygger til 
idrett. Til sammenligning bruker Akershuskommuner 815 kr. p.r. innbygger mens gruppe 7-kommuner kun 410 
kr. p.r. innbygger.  

Sosial  

SOSIAL     
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Netto driftsutg. til sosialtj. i % av samlede netto driftsutg 2,5 2,7 3,5 3,2 3,3 

Netto driftsutg til sosialtj. pr. innbygger 20-66 år 1 715 1 959 2 698 2 497 2 605 

Netto driftsutg. til råd, veil. & sos.foreb arb. pr innb, 20-66 år 863 892 1008 1 015 956 

Netto driftsutg til økonomisk sosialhjelp pr innb 20-66 år 797 906 1 167 1 277 1 337 

Netto driftsutg til tilbud til per. med rusprobl. pr innb 20-66 år 55 161 523 205 313 

Andel netto driftsutg til økonomisk sosialhjelp 46,5 46,3 43,3 51,2 51,3 

Årsverk i sosialtj. pr. 1000 innbygger 0,56 0,6 1,14 0,73 0,87 

Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 7 482 7 526 8 938 : : 

Brutto driftsutg pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 64 985 71 786 91 826 : : 

Brutto driftsutg til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker 28 778 31 780 38 374 : : 

Netto driftsutg til introduksjonsstønad pr. innbygger .. .. .. .. .. 

Netto driftsutgifter til sosialtjenester pr. innbygger har hatt en økning de siste årene. Årsaken er at antallet 
mottakere av sosialhjelp i form av livsopphold øker, samtidig som flere trenger bistand til å forvalte sin økonomi, 
betale husleie og skaffe seg midlertidig bolig. Samtidig har det vært en økning i utgiftene til tilbud til personer 
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med rusproblemer. Noe av årsaken til den store økningen er at kommunen i 2014 vært mere bevisst på riktig 
føring av kostra funksjon knyttet til utgifter til tilbud til personer med rusproblemer. Utgiftene har tidligere vært 
ført på kostra funksjon for hjemmetjenester.  

Økte utgifter på sosialområdet krever økte ressurser på bemanningssiden, dette forklarer økningen i årsverk i 
sosialtjenesten.  

 
Kirke 

KIRKE     
snitt 

gruppe 7 
snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2012 2013 2014 2014 2014 

Netto driftsutg. til kirke pr. innbygger i kroner 287 320 338 469 421 

Netto driftsutg. til kirke i % av netto driftsutg 0,7 0,8 0,7 1,1 1 

Lønnsutg til kirke pr. innbygger 9 36 39 5 36 

Medlem av Dnk i % av antall innbyggere 68,0 66,7 65,5 77,9 70,5 

Døpte i prosent av antall fødte 51,1 58,3 48,9 65,1 53,8 

Konfirmerte i prosent av 15-åringer 35,7 40,3 39,9 64,8 54,6 
 

Nesodden prioriterer kirke lavere enn begge sammenligningsgruppene, men dette må samtidig sees i 
sammenheng med den relativt lave andelen medlemmer i Dnk. I 2014 gikk både andelen døpte og konfirmerte 
ned i forhold til 2013. 

 

 
Nesodden, 31.03.2015 
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VEDLEGG/NOTER 
 

Vedlegg 1         

Regnskapsskjema 1A -Driftsregnskapet 

Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2014 

Regulert 
budsjett 

2014 

Opprinnelig 
budsjett 

2014 

Regnskap 
2013 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 
    Skatt på inntekt og formue -484 633 -478 959 -480 045 -479 767 

Ordinært rammetilskudd -346 893 -352 105 -355 110 -326 838 

Skatt på eiendom -5 958 -6 500 -6 500 -1 336 

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 

Andre generelle statstilskudd -24 498 -23 009 -22 068 -24 179 

Sum frie disponible inntekter -861 982 -860 573 -863 723 -832 121 

     
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER         

Renteinntekter og utbytte -8 481 -8 250 -8 250 -8 789 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 24 839 28 335 30 160 23 824 

Avdrag på lån 35 226 36 380 36 380 33 271 

Netto finansinntekter/-utgifter 51 583 56 465 58 290 48 306 

     
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER         

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige 
merforbruk 0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger 10 764 11 027 11 027 2 179 

Til bundne avsetninger 3 345 1 796 1 269 12 464 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger -4 598 -4 599 0 -1 720 

Bruk av bundne avsetninger -8 502 -7 117 -2 022 -3 207 

Netto avsetninger 1 009 1 107 10 273 9 717 

     
FORDELING         

Overført til investeringsregnskapet 2 099 2 100 0 14 626 

Til fordeling drift -807 290 -800 901 -795 160 -759 472 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 807 290 800 901 795 160 755 937 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 -3 535 
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Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet     

Fordelt på Område         

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2014 

Regulert 
budsjett 

2014 

Opprinnelig 
budsjett 

2014 
Regnskap 

2013 

Driftsutgifter pr. Område         

 
0 0 0 0 

Fellesposter -5 664 -8 400 2 868 -7 615 

Rådmannskontoret 14 700 14 834 14 696 15 821 

Økonomi og styring 18 279 18 871 19 202 17 836 

Ikke i bruk (gammel servicesenteret) 0 0 0 0 

Organisasjon og tjenesteutvikling 21 112 19 451 20 652 19 461 

Interne tjenester og kommunikasjon 22 017 22 139 22 674 21 158 

Skole, barnehage og oppvekst 362 154 361 881 356 252 343 372 

Helseavdelingen 0 0 0 0 

NAV 49 031 42 088 40 282 44 851 

Pleie og omsorg administrasjon 0 0 0 0 

Sykehjem 83 329 83 330 77 856 75 290 

Hjemmetjenester 70 436 70 408 66 443 64 704 

Boliger med bistand 36 093 36 960 40 768 42 788 

Forebyggende behandlende tjenester 
voksne 42 261 42 221 40 601 39 553 

Opplæring, dagtilbud, tilr.lagt aktivitet 5 933 5 926 6 484 6 437 

Intergrering og mangfold 183 161 0 0 

Kultur 20 659 20 567 19 557 20 221 

Infrastruktur 6 009 5 913 5 865 5 710 

Teknisk avdeling VAR -11 693 -10 009 -12 841 -22 364 

Eiendom 45 243 45 658 45 707 43 061 

Teknisk service 25 576 24 872 24 373 22 694 

Plan, bygg og geodata 1 635 4 030 3 721 2 958 

Sum fordelt 807 290 800 901 795 160 755 937 
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Vedlegg 2         

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet 

Tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2014 

Regulert 
budsjett 2014 

Opprinnelig 
budsjett 2014 

Regnskap 
2013 

FINANSIERINGSBEHOV 
    Investeringer i anleggsmidler 83 810 138 575 87 400 124 708 

Utlån og forskutteringer 15 579 15 300 0 22 594 

Avdrag på lån 13 780 17 193 7 425 6 572 

Avsetninger 21 841 13 303 0 12 447 

Årets finansieringsbehov 135 011 184 372 94 825 166 321 

     FINANSIERING 

    Bruk av lånemidler -81 225 -119 142 -68 960 -123 453 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 912 -8 329 -5 000 -6 895 

Tilskudd til investeringer -400 -914 0 -900 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -37 369 -30 846 -20 865 -13 057 

Andre inntekter 0 0 0 -761 

Sum ekstern finansiering -121 907 -159 231 -94 825 -145 066 

     Overført fra driftsregnskapet -2 099 -2 100 0 -14 626 

Bruk av avsetninger -16 005 -23 040 0 -6 629 

Sum finansiering -140 011 -184 371 -94 825 -166 321 

     Udekket / Udisponert -5 000 0 0 0 
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REGNSKAPSSKJEMA 2B         

INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ PROSJEKT 

Alle tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2014 

Regulert 
budsjett 

2014 

Budsjett-
justeringer 

2014 

Opprinnelig 
budsjett 

2014 

Regnskap 
2013 

Fra budsjettskjema 2A: 

     Investeringer i anleggsmidler 83 810 138 575 54 238 87 400 124 708 

      

      Fordeling på Prosjekt1 
     IT-UTSTYR 5 744 6 620 1 620 5 000 7 336 

KLP EGENKAPITALTILSKUDD 1 799 1 800 1 800 0 1 538 

PLANL./PROSJ. 
ADM.BYGG/SKOLE/KULTUR 635 2 549 2 549 0 24 019 

FJERNARKIV 84 212 212 0 73 

Kabling energihuset 227 217 217 0 335 

Ombygging/tilpasning av Energihuset 5 732 6 622 3 622 3 000 3 168 

DIGITALISERING/DATAFLYT 1 015 1 412 1 412 0 189 

Fagsystemer telefoni 215 1 946 1 946 0 1 288 

OMKOSTN./KJØP OG SALG EIENDOM 0 0 0 0 1 434 

Kjøp av Brygger 0 0 0 0 4 102 

Hjertebakken 0 0 0 0 141 

Oppgradering Gjestehuset 299 1 351 1 351 0 551 

Næringsplan 0 71 71 0 0 

Kjøp av Vestkanten Borettslag 0 0 0 0 448 

Rehabilitering tak Kløverveien 866 559 559 0 641 

Kjøp av to boliger mindreårige flyktninger 0 0 0 0 1 

Kjøp/innskudd boliger flyktninger -1 -1 -1 0 4 615 

Kjøp, salg og oppgradering av kommunale 
boliger 1 2 627 2 627 0 0 

Oppgradering Vestkanten borettslag 0 230 230 0 0 

Ombygging Fjellveien barnehage 0 0 0 0 762 

Nye barnehageplasser (Heia barnehage) 0 0 0 0 143 

Oppussing Fjellstrand Grendehus til 
barnehage 2 887 3 000 0 3 000 0 

Ny barnehage Fjellstrand 15 1 500 1 500 0 0 

Rehabilitering Blomsterveien barnehage 1 396 500 0 500 0 

Etterarbeider Heia barnehage/opprydning 
Skoklefald 1 157 1 000  1 000 0 0 

TILRETTELEGGING FUNKSJONSHEMMEDE 181 337 337 0 0 

Myklerud skole 0 0 0 0 3 

Alværn ungdomsskole 0 0 0 0 78 

Gymsal/hall Bjørnemyr (rentekomp. 
midler) 0 0 0 0 5 046 

Nesoddtangen skole ventilasjon 384 307 307 0 17 936 

Planmidler barneskole på Nesoddtangen 112 528 -72 600 190 

Uteområder skoler og barnehager 0 0 0 0 621 

HMS-godkjening Alværn skole 0 0 0 0 562 

HMS-godkjenning Bakkeløkka skole og 
flerbrukshall 279 414 414 0 36 

HMS-godkjenning Myklerud skole 15 12 12 0 325 
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REGNSKAPSSKJEMA 2B         

INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ PROSJEKT 

Alle tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2014 

Regulert 
budsjett 

2014 

Budsjett-
justeringer 

2014 

Opprinnelig 
budsjett 

2014 

Regnskap 
2013 

HMS-godkjenning Jaer skole 8 7 7 0 126 

HMS-godkjening Fjellstrand skole 469 1 368 1 368 0 1 632 

HMS-godkjenning Berger skole 0 277 277 0 23 

HMS-godkjenning Bjørnemyr skole 96 977 977 0 23 

HMS-godkjenning barnehagene 401 734 734 0 466 

Sentral driftsovervåkning skoler og 
barnehager 1 413 927 927 0 73 

HMS-tiltak skoler 2014 3 577 5 000 5 000 0 0 

HMS-tiltak barnehager 2014 399 2 200 2 200 0 0 

Ombygging barnehager 0 3 000 0 3 000 0 

Prosjekt M-etasjen Tangenten 417 614 614 0 0 

RUSBOLIGER 0 98 98 0 0 

NYTT SYKEHJEM 0 -1 430 -1 430 0 1 950 

Dagsenter demens 694 562 562 0 547 

Branntiltak Nesoddtunet 0 0 259 0 755 

Oppgradering kjøkken Nesoddtunet 60 3 959 1 959 2 000 41 

Varmetraller sykehjemmet 0 500 500 0 0 

Rehabilitering eldre del Nesoddtunet 515 2 099 1 099 1 000 0 

Aktivitets- og opplæringssenter, 
omsorgsboliger og salg av tomt Skoklefald 4 996 16 697 -3 303 20 000 1 311 

Planmidler omsorgsboliger Fagerstrand 0 400 300 100 0 

Utbedring hjemmebaserte tjenester 454 420 420 0 0 

Ventilasjonsanelgg Samfunnshuset 6 897 5 600 0 5 600 0 

Planmidler Kulturbygg 0 300 200 100 0 

Oppgradering fritidsklubber 0 -34 -134 100 582 

VEDLIKEHOLD KOMM. LEILIGHETER 0 0 0 0 779 

Forskriftsmessige VA-løsninger 0 0 0 0 988 

BALLPLASS TANGEN 0 100 100 0 0 

Tiltak brannstasjon vernerunder 641 800 800 0 0 

Overtakelse Energihuset 0 -43 -43 0 0 

DRIFTSBYGNING VERKSTED VARDEN 0 -170 -170 0 2 000 

Fornyelse maskinpark (2012- 0 -18 -18 0 334 

Rehabilitering verneverdig bygningsmasse 395 3 283 3 283 0 92 

To person/varebiler til bil-pool 0 0 0 0 961 

Tiltak bil og maskinpark 2 022 1 000 1 000 0 0 

Maskinhenger (internt HMS-arbeid) 125 125 125 0 0 

Kjøp av buss som erstatning for taxi 
(institusjoner) 515 515 515 0 0 

Oppgradering boliger (boligsos. 
handlingsplan) 0 0 0 0 996 

Områdeplan Løeshagafeltet 0 200 0 200 0 

Oppgradering Løeshagafeltet 2 604 4 000 0 4 000 0 

Boligsosial handlingsplan 1 395 5 000 0 5 000 0 

Opparbeidelse av friarealer 0 250 250 0 0 

Fagerstrand Kunstgress 11 364 364 0 1 374 
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REGNSKAPSSKJEMA 2B         

INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ PROSJEKT 

Alle tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2014 

Regulert 
budsjett 

2014 

Budsjett-
justeringer 

2014 

Opprinnelig 
budsjett 

2014 

Regnskap 
2013 

Oppgradering badestrender 0 100 0 100 0 

Bidrag tennishall 0 0 0 0 1 067 

Rehabilitering garderober Nesoddhallen 1 230 1 485 1 485 0 0 

generell planlegging idrettsanlegg 0 41 41 0 0 

Ny traktor samferdsel 0 4 4 0 481 

Oppgradrering Fundingrudveien og 
Agnorveien 0 62 62 0 297 

Plan innfartsparkering 0 100 0 100 0 

Oppgradering vei 0 1 373 -627 2 000 0 

Gangveier (Fjordvangen - Toveien) 1 871 2 055 2 055 0 0 

Generell planlegging vei 171 -37 -37 0 60 

Utskifting PCB-skoler 95 135 135 0 0 

Aksjon skoleveier 171 137 137 0 550 

Planmidler Skoklefall/Torvet 0 300 300 0 0 

Mulighetsstudie og samferdsel 
Fagerstrand 0 -100 -100 0 626 

Veianlegg nedre Fagerstrand 671 500 500 0 0 

Oppgradering av veilys til LED 502 1 673 673 1 000 328 

Aksjon skoleveier Vestoppfaret 0 150 150 0 0 

Planmidler vei 0 309 309 0 0 

UTVIDELSE NESODDEN KIRKEGÅRD 0 16 16 0 355 

Utskiftning el-anlegg kirker 0 166 166 0 134 

Planlegging kirkegårder 15 414 10 042 42 10 000 285 

Planmidler ny kirke 0 200 200 0 0 

Rampe Skoklefald 0 50 50 0 0 

Etterarbeider/garantiarbeider avsluttede 
prosjekter 318 325 325 0 0 

Generell planlegging av prosjekter 111 132 132 0 96 

Rammebevilgning teknisk (til fordeling) 0 0 -10 000 10 000 0 

Parkeringsautomater Tangenten 462 600 600 0 0 

KYSTKULTURSTI FJELLSTRAND 0 194 194 0 0 

Ortofoto - Folloprosjekt 0 41 41 0 0 

Toalett og bårerom Nesodden kirke 66 500 500 0 0 

Rehab Ledningsanlegg vann 237 4 390 2 390 2 000 719 

Ledningsanlegg Bomansvik 360 2 062 2 062 0 1 214 

Oppgradering Bleksli vannverk innvendig 170 1 334 1 334 0 166 

Oppgradering Bleksli vannverk utvendig 8 46 46 0 954 

Rehabilitering Varden høydebasseng 0 0 0 0 1 109 

HØYDEBASSENG BJØRNEMYR 8 757 757 0 817 

Nedre Fagerstrand vei, vann og avløp 2 531 -270 -270 0 6 723 

Flaskebekk - granholt vann og avløp 0 0 0 0 299 

Overføringsanlegg Bomannsvik-Buhrestua  1 312 1 312 1 312 0 9 526 

UV-anlegg Bleksli 0 641 641 0 0 

Utrede hovedvannforsyning 0 300 300 0 0 

Øvrige nyanlegg vann 668 982 -518 1 500 421 

Rehab ledningsanlegg Bjørnemyr 106 106 106 0 2 177 
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REGNSKAPSSKJEMA 2B         

INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ PROSJEKT 

Alle tall i 1000 kroner 

Regnskap 
2014 

Regulert 
budsjett 

2014 

Budsjett-
justeringer 

2014 

Opprinnelig 
budsjett 

2014 

Regnskap 
2013 

Løkkeveien vei, vann og avløp 0 0 0 0 66 

Gamle Alværnvei vei, vann og avløp 84 84 84 0 27 

Områdeplan Nesoddtangen 60 60 60 0 212 

Områdeplan Blylaget 0 0 0 0 96 

Områdeplan Norstrand - Dalbo 988 988 988 0 611 

Områdeplan Torvika 567 567 567 0 270 

Områdeplan Svestad vann og avløp 387 387 387 0 414 

Områdeplaner vann - til fordeling 0 360 -640 1 000 175 

Rehab Ledningsanlegg avløp 220 1 618 -382 2 000 225 

Områdeplan  Bomannsvik 70 2 976 2 976 0 392 

Slamutredning 0 200 200 0 0 

SEPTIKMOTTAK BÅTER 0 -35 -35 0 0 

Trykkøkningsstasjon Tosletta 1 433 1 433 1 433 0 0 

Hovedledningsanlegg Bomansvik, inkl nytt 
høydebasseng 0 1 000 0 1 000 0 

Oppgradering avløpsrenseanlegg 0 676 176 500 611 

Biler avløpsverket (2012- 804 1 321 821 500 1 029 

Kompletering av vann og avløp på Nordre 
Tangen 194 -113 -113 0 113 

Fjordvangen - Toveien 526 526 526 0 0 

Områdeplaner avløp - til fordeling 0 0 -1 000 1 000 186 

Områdeplan Solbergskogen avløp 219 219 219 0 279 

Øvrige nyanlegg avløp 634 606 -894 1 500 963 

Sum fordelt 83 810 138 575 51 434 87 400 124 708 
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Vedlegg 3       
Balanseregnskapet       

Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2014 Regnskap 2013 

EIENDELER 
   

A. ANLEGGSMIDLER 
   Faste eiendommer og anlegg 11 1 430 038 1 418 698 

Utstyr, maskiner og transportmidler 11 41 034 40 846 

Pensjonsmidler 2 889 503 795 585 

Utlån 
 

133 572 133 042 

Aksjer og andeler 5 17 672 15 874 

Sum anleggsmidler   2 511 820 2 404 045 

B. OMLØPSMIDLER 
   Kortsiktige fordringer 
 

72 250 53 251 

Kasse, postgiro, bankinnskudd 19 196 446 172 923 

Premieavvik 2 60 769 48 605 

Sum omløpsmidler 1 329 465 274 778 

    Sum eiendeler   2 841 284 2 678 823 

    
EGENKAPITAL OG GJELD 

   
C. EGENKAPITAL 

   Disposisjonsfond 6 -42 460 -37 088 

Bundne driftsfond 6 -23 202 -29 000 

Ubundne investeringsfond 6 -15 245 -16 266 

Bundne investeringsfond 6 -10 125 -1 831 

Prinsippendringer 18 8 677 8 677 

Regnskapsmessig mindreforbruk 20 -3 535 -3 535 

Regnskapsmessig merforbruk 
 

0 0 

Udisponert i investeringsregnskapet 20 -5 000 0 

Udekket i investeringsregnskapet 
 

0 0 

Kapitalkonto 7 -325 830 -341 593 

Sum egenkapital   -416 720 -420 637 

D. GJELD 
   

LANGSIKTIG GJELD 
   Pensjonsforpliktelser 2 -1 156 156 -1 064 838 

Andre lån 
 

-1 072 136 -1 031 682 

Sum langsiktig gjeld   -2 228 292 -2 096 520 

KORTSIKTIG GJELD 
   Kassekredittlån 
 

0 0 

Annen kortsiktig gjeld 
 

-177 694 -144 379 

Premieavvik 2 -18 578 -17 287 

Sum kortsiktig gjeld 1 -196 272 -161 665 

    
Sum egenkapital og gjeld   -2 841 284 -2 678 823 

  
   

MEMORIAKONTI: 
   Ubrukte lånemidler 
 

42 303 34 069 

Andre memoriakonti 
 

4 500 4 500 

Motkonto for memoriakontiene 
 

-46 803 -38 569 

Sum memoriakonti   0 0 
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Regnskapsvedlegg  4            

Økonomisk oversikt - Drift 2014 

Tall i 1000 kroner Noter 
Regnskap 
2014 

Regulert 
budsjett 
2014 

Budsjett-
justeringer 
2014 

Oppr. 
budsjett 
2014 

Regnskap 
2013 

DRIFTSINNTEKTER   
     Brukerbetalinger 

 
-57 168 -53 573 692 -54 265 -50 405 

Andre salgs- og leieinntekter 
 

-86 403 -82 285 -1 330 -80 955 -87 292 

Overføringer med krav til motytelse 
 

-104 711 -57 693 -3 851 -53 842 -111 426 

Rammetilskudd 
 

-346 893 -352 105 3 005 -355 110 -326 838 

Andre statlige overføringer 
 

-24 498 -23 009 -941 -22 068 -24 179 

Andre overføringer 
 

-3 212 -1 724 -874 -850 -2 812 

Inntekts- og formuesskatt 
 

-484 633 -478 959 1 086 -480 045 -479 767 

Eiendomsskatt 
 

-5 958 -6 500 0 -6 500 -1 336 

Andre direkte og indirekte skatter 
 

0 0 0 0 0 

Sum driftsinntekter 1 -1 113 475 -1 055 848 -2 213 -1 053 635 -1 084 055 

       DRIFTSUTGIFTER   
     Lønnsutgifter 10 549 915 520 521 14 850 505 672 531 052 

Sosiale utgifter 2 159 958 154 609 4 800 149 809 147 230 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 

 
134 754 120 506 1 778 118 728 125 917 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunens tjensteproduksjon 

 
155 334 142 575 4 568 138 007 152 027 

Overføringer 
 

66 183 63 954 -13 024 76 978 57 055 

Avskrivninger 11 50 721 50 720 10 720 40 000 41 693 

Fordelte utgifter 
 

-7 314 -5 990 -1 867 -4 123 -5 292 

Sum driftsutgifter 1 1 109 549 1 046 896 21 825 1 025 071 1 049 682 

       Brutto driftsresultat   -3 925 -8 952 19 612 -28 563 -34 374 

       EKSTERNE FINANSINNTEKTER   
     Renteinntekter og utbytte 

 
-8 481 -8 250 0 -8 250 -8 789 

Mottatte avdrag på lån 
 

-45 0 0 0 -117 

Sum eksterne finansinntekter   -8 527 -8 250 0 -8 250 -8 906 

       EKSTERNE FINANSUTGIFTER   
     Renteutgifter og låneomkostninger 

 
24 839 28 335 -1 825 30 160 23 824 

Avdrag på lån 16 35 226 36 380 0 36 380 33 271 

Utlån 
 

0 0 0 0 0 

Sum eksterne finansutgifter   60 065 64 715 -1 825 66 540 57 095 

       Resultat eksterne finanstransaksjoner   51 538 56 465 -1 825 58 290 48 189 

       Motpost avskrivninger 11 -50 721 -50 720 -10 720 -40 000 -41 693 

Netto driftsresultat   -3 108 -3 207 7 067 -10 273 -27 878 

       BRUK AV AVSETNINGER   
     Bruk av tidligere års regnskapsmessige 

mindreforbruk 
 

0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 6 -4 598 -4 599 -4 599 0 -1 720 

Bruk av bundne fond 6 -8 502 -7 117 -5 095 -2 022 -3 207 

Sum bruk av avsetninger   -13 100 -11 716 -9 694 -2 022 -4 927 

       AVSETNINGER   
     Overført til investeringsregnskapet 

 
2 099 2 100 2 100 0 14 626 

Avsatt til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbruk 

 
0 0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 6 10 764 11 027 0 11 027 2 179 

Avsatt til bundne fond 6 3 345 1 796 528 1 269 12 464 

Sum avsetninger   16 208 14 923 2 628 12 296 29 269 

       
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 20 0 0 0 0 -3 535 
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Regnskapsvedlegg 5           

Økonomisk oversikt - Investering       

Tall i 1000 kroner Note 

Regnskap 
2014 

Regulert 
budsjett 

2014 

Opprinnelig 
budsjett 

2014 

Regnskap 
2013 

INNTEKTER   

    Salg driftsmidler og fast eiendom 7 -2 912 -7 800 -5 000 -6 895 

Andre salgsinntekter 
 

0 0 0 -761 

Overføringer med krav til motytelse 
 

-10 588 -4 041 0 -1 185 

Kompensasjon for merverdiavgift 
 

-11 777 -19 380 -13 440 0 

Statlige overføringer 
 

-400 -914 0 -900 

Andre overføringer 
 

0 0 0 0 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 
 

0 0 0 0 

Sum inntekter 2 -25 677 -32 135 -18 440 -9 740 
      UTGIFTER   

    Lønnsutgifter 
 

1 011 169 0 108 

Sosiale utgifter 
 

361 0 0 32 

Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens 
tjenesteprod. 12 68 863 114 838 73 960 109 485 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod. 0 0 0 0 

Overføringer 
 

27 191 21 768 13 440 14 282 

Renteutgifter og omkostninger 
 

0 0 0 0 

Fordelte utgifter 
 

-15 414 0 0 -738 

Sum utgifter 2 82 011 136 775 87 400 123 170 

      FINANSIERINGSTRANSAKSJONER   
    Avdrag på lån 

 
13 780 17 193 7 425 6 572 

Utlån 
 

15 579 15 300 0 22 594 

Kjøp av aksjer og andeler 
 

1 799 1 800 0 1 538 

Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0 0 

Avsatt til ubundne investeringsfond 
 

13 306 13 303 0 11 967 

Avsatt til bundne fond 
 

8 535 0 0 481 

Avsatt til likviditetsreserven 
 

0 0 0 0 

Sum finansieringstransaksjoner   53 000 47 597 7 425 43 151 

      Finansieringsbehov   109 334 152 237 76 385 156 581 

      FINANSIERING   
    Bruk av lån 

 
-81 225 -119 142 -68 960 -123 453 

Salg av aksjer og andeler 
 

0 -529 0 0 

Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 
 

-15 004 -7 425 -7 425 -11 873 

Overført fra driftsregnskapet 
 

-2 099 -2 100 0 -14 626 

Bruk av disposisjonsfond 6 -795 -972 0 -4 447 

Bruk av ubundne investeringsfond 6 -14 327 -20 621 0 -1 142 

Bruk av bundne fond 6 -883 -1 448 0 -1 040 

Sum finansiering   -114 334 -152 237 -76 385 -156 581 

      Udekket / Udisponert 20 -5 000 0 0 0 
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NOTE 0 
 
REGNSKAPSPRINSIPPER, VURDERINGSREGLER OG ORGANISERING 
 
 
REGNSKAPSPRINSIPPER 
Nesodden kommunes regnskap er utarbeidet og avsluttet i henhold til bestemmelsene i 
kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. 
 
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelig i 
året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal bokføres når de er kjent etter 
anordningsprinsippet. Regnskapet er ført etter bruttoprinsippet, dvs. at utgifter og inntekter føres 
hver for seg. 
 
VURDERINGSREGLER 
Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 
 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet.   
Avskrivningene starter året etter at anleggsmiddelet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten. 
Avskrivningsprinsippet er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. 
 
ORGANISERING 
Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon.  
 
Oversikt over tjenester som løses i egne selskaper/foretak: 
 
Interkommunale virksomheter organisert etter Kommuneloven§ 27 hvor Nesodden kommune er 
deltaker:  
Follo distriktsrevisjon 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
Follo barnevernsvakt 
 
Kommunens deltakelse i interkommunale selskaper IKS: 
Follo ren IKS 
Follo legevakt IKS 
Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
Søndre Follo Brannvesen IKS 
 
Andre samarbeidstiltak: 
Innkjøpssamarbeid med andre Follo kommuner 
Follo barne- og ungdomsskole 
Nesodden kommune deltar i Follorådet  
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NOTE 1  

ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN  
 
 

Endring arbeidskapital 31.12.2014 31.12.2013 Endring 

    Balanseregnskapet: 
   2.1 Omløpsmidler        329 464 553         274 778 395  

 2.3 Kortsiktig gjeld        196 272 066         161 665 429  
 Endring arbeidskapital i balansen        133 192 487         113 112 966  20 079 521 

    Drifts- og investeringsregnskapet: 
   Anskaffelse av midler: 
   Inntekter driftsregnskap  -1 113 474 944  

  Inntekter investeringsregnskap -25 677 394  
  Innbet. ved eksterne 

finanstransaksjoner - drift 
-8 526 518  

  Innbet. ved eksterne 
finanstransaksjoner - investering 

-96 229 282  

  
Sum anskaffelse av midler 

  
-1 243 042 138 

Anvendelse av midler: 
   Utgifter i driftsregnskap 1 058 828 913  

  Utgifter i investeringsregnskap 82 011 491  
  Utbetalinger eksterne 

finanstransaksjoner - drift 
60 064 592  

  Utbetalinger eksterne 
finanstransaksjoner - invest 

31 158 148  

  Sum anvendelse av midler 
  

1 232 063 144 

Anskaffelse – anvendelse av midler 
iflg. Bevilgningsregnskapet 

  

-11 844 994 

Endring ubrukte lånemidler (økning-
/reduksjon+) 

  

-8 234 527 

Endring arbeidskapital i drifts- og 
investeringsregnskapet     

-20 079 521 

Differanse     0 
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NOTE 2 

PENSJON 

 

GENERELT OM PENSJONSORDNINGEN 

Nesodden kommune har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens 

Pensjonskasse (lærere) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.  

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og 

sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. 

Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden. 

For AFP 62 – 64 og for AFP 65 -66 har kommunen valgt: 

 100 % utjevning 
 

Statens Pensjonskasse skiller seg ut i forhold til KLP ved at pensjonen utbetales via tilskudd over 

statsbudsjettet. Dette innebærer at det ikke blir avsatt faktiske midler til forvaltning. I 

premieberegningen inngår det likevel en årlig avkastning ut fra en simulert fondsavkastning. 

Grunnlaget for avkastningen er de forsikringsmessige avsetninger som ville ha vært påkrevd i en 

forsikret pensjonsordning. 

PENSJON I REGNSKAPET FOR 2014 – NESODDEN KOMMUNE 

Etter § 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal driftsregnskapet belastes med 

pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-

regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til 

pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene.  

 

FORUTSETNINGER 

Tabellen nedenfor spesifiserer hvilke forutsetninger som ligger til grunn for beregningen 

2014: 

 

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER KLP2014 SPK2014 KLP2013 SPK2013 

Årlig avkastning (i %) 4,65 4,35 5,0 4,35 

Diskonteringsrente (risikofri rente i %) 4,0 4,0 4,0 4,0 

Årlig lønnsvekst (i %) 2,97 2,97 2,87 2,87 

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp (i %) 2,97 2,97 2,87 2,87 

Vedlegg 
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ÅRETS NETTO PENSJONSKOSTNADER 

Oppsettet for spesifikasjon av pensjonskostnad for KLP og SPK ser slik ut for 2013 og 2014: 

PENSJONSKOSTNAD KLP 2014 2013 

   Nåverdi av årets pensjonsopptjening 52 562 143 46 152 334 

+ Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 33 655 075 30 373 246 

= Brutto pensjonskostnad 86 217 218 76 525 580 

 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -30 071 691 -28 638 349 

= Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) 56 145 527 47 887 231 

+ Sum amortisert premieavvik -3 911 457 -3 475 848 

+ Administrasjonskostnad 3 343 914 2748 213 

= Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) 63 400 898 54 111 292 

 

PENSJONSKOSTNAD SPK 2014 2013 

   Nåverdi av årets pensjonsopptjening 15 593 271 14 987 666 

+ Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 9 423 521 9 171 584 

= Brutto pensjonskostnad 25 016 793 24 159 250 

 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -7 559 631 -7 175 654 

= Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) 17 457 162 16 983 596 

+ Sum amortisert premieavvik -590 045 - 394 336 

+ Administrasjonskostnad 411 068 402 087 

= Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) 17 457 162 16 991 347 

 

Årets netto pensjonskostnader er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av 

påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Netto 

pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnad og sum amortisert premieavvik utgjør samlet 

pensjonskostnad. Hvert enkelt års premieavvik amortiseres med motsatt fortegn.  

Pensjonskostnaden i KLP øker med 9,3 millioner kr. mens pensjonskostnaden i SPK øker med i 

underkant av 0,5 mill. kr. Samlet sett øker pensjonskostnaden i begge ordningene med om lag 9,8 

millioner kr. fra 2013 til 2014.  
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PREMIEAVVIK 

Nesodden kommune har p.r. 31.12.2014 et positivt akkumulert premieavvik inklusiv 

arbeidsgiveravgift på ca. 42,2 millioner kr. mot 31,3 millioner kr. p.r. 31.12.2013. Premieavviket er 

presentert som 60,7 mill. kr. som kortsiktig fordring og 18,5 mill. kr. som kortsiktig gjeld i balansen.  

 

Premieavviket tilbakeføres neste år med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 

1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år med premieavvik oppstått 

fra 2002 til 2010. For Nesodden kommune vil tilbakeføring av premieavviket bety en årlig 

utgiftsføring.  

Tabellen nedenfor viser beregning av premieavvik:  

PREMIEAVVIK KLP 2014 2013 

   Innbet. premie/tilskudd (ekskl. adm.) 71 307 955 52 243 318 

 - Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) 56 145 527 47 887 231 

= Årets premieavvik 15 162 428 4 356 087 

Sats for arbeidsgiveravgift (AGA) 14,1 % 14,1 % 

AGA av premieavviket 2 137 902 614 208  

Hvis pensjonspremien overstiger netto pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsføres og 

balanseføres mot kortsiktig fordring. Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere 

beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden. 

Premieavviket øker med 11, 8 millioner kr fra 2013 til 2014. Hovedårsaken til økningen i innbetalt 

premie på ca. 19 millioner kr. er høy reguleringspremie som følge av lønns- og trygdeoppgjøret og 

økt levealder samt store kull som går over i pensjon. Premieavviket for 2014 ble på 15,1 millioner kr.  

Akkumulert premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) for KLP viser 52,3 millioner kr. pr. 31.12.14 som 

er 11,8 millioner kr. høyere enn i 2013. 

PREMIEAVVIK SPK 2013 2012 

   Innbet. premie/tilskudd (ekskl. adm.) 16 325 480 15 026 507 

 - Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) 17 457 162 16 983 596 

= Årets premieavvik - 1 131 682 - 1 957 089 

Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 

AGA av premieavviket -159 567 -275 950  
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Netto pensjonskostnad har vært høyere i både 2013 og 2014. Negativt premieavvik med 1,1 million 

kr. gir et akkumulert premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) i SPK-ordningen med om lag 10,2 millioner 

kr. Dette er en økning på om lag 2 millioner kr. i forhold til 2013. 

BALANSEFØRTE STØRRELSER 

Tabellen nedenfor viser de balanseførte størrelser. 

BALANSEFØRT PENSJONSFORPLIKTELSE KLP OG SPK 2014 KLP SPK 

   Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 862 599 184 260 604 822 

 - Pensjonsmidler 699 995 937 189 506 991 

= Netto forpliktelse (før AGA) 162 603 247 71 097 831 

AGA av (balanseført) netto forpliktelse 22 927 058 

 

10 024 794 

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler regnes etter forskjellige økonomiske forutsetninger. 

Pensjonsforpliktelsene regnes ut med en lavere rente og blir dermed større enn pensjonsmidlene. I 

pensjonsforpliktelsene er det inkludert mulig fremtidig uttak av AFP. På pensjonsmidlene avsettes 

det til AFP når tilfellet har inntruffet. Netto pensjonsforpliktelse har økt med om lag 0,4 millioner kr. i 

KLP mens den har sunket med 2,7 millioner kr. i SPK fra 2013 til 2014.  

ESTIMERTE STØRRELSER, FAKTISKE STØRRELSER OG ESTIMATAVVIK 

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelser som ble balanseført i foregående års 

regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. 

Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets 

estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående 

år og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene. Estimatavvikene er 

nedenfor angitt i note. 

ÅRETS ESTIMATAVVIK 

KLP 

ESTIMAT 01.01.14 (full 

amortisering) 

FAKTISK 

forpliktelse 

1.1.2014 

Estimatavvik 

2014 

Brutto pensjonsforpliktelse 778 116 207 801 247 505 23 131 298 

Pensjonsmidler 615 938 827 623 481 830 7 543 003 

 

Tabellen ovenfor viser en differanse mellom estimerte pensjonsmidler og faktiske pensjonsmidler på 

7,5 millioner kr. i KLP-ordningen. Videre overstiger den faktiske pensjonsforpliktelsen den estimerte 

pensjonsforpliktelsen med om lag 23 millioner kr. Dette er ikke uvanlig da de faktiske 

pensjonsforpliktelsene er beregnet med strengere økonomiske forutsetninger og flere aktive ansatte. 
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ÅRETS ESTIMATAVVIK 

SPK 

ESTIMAT 01.01.14 (full 

amortisering) 

FAKTISK 

forpliktelse 

1.1.2014 

Estimatavvik 2014 

Brutto pensjonsforpliktelse 253 448 844 235 588 030 -17 860 814 

Pensjonsmidler 179 646 471 165 621 880 -14 024 591 

Tabellen ovenfor viser en differanse på 14 millioner kr. mellom estimerte pensjonsmidler og faktiske 

pensjonsmidler i SPK. Videre er den faktiske pensjonsforpliktelsen 17,8 millioner kr. lavere enn den 

estimerte pensjonsforpliktelsen.   
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NOTE 3 
GARANTIANSVAR 
 
Nesodden kommunes garantiansvar pr. 31.12.2014 

    
Garanti gitt til: 

 
2014 2013 

Garanti 
utløper 

Stiftelsen LIV 
 

1 344 000        1 456 000 01.12.2026 

Hellvik Barnehage 
 

392 488           505 288 01.08.2018 

Fjordvangen Andelslag BA 
 

4 927 500                5 197 500 21.03.2034 

Nesodden tennisklubb  5 180 340 5 500 000 04.02.2032         

     

Sum    11 844 328     12 658 788    

 
Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier.  
 

NOTE 4  
MELLOMVÆRENDE MED ANDRE KOMMUNER 
 

Kortsiktige poster  Fordringer  

2014 

Fordringer  

2013 

Oppegård kommune – kraftkjøp 3 291 000 3 291 000 

Oppegård kommune –avregning strøm 2014 39 373 44 981 

Sum 3 330 373 3 335 981 

 

 
 
NOTE 5 
AKSJER OG ANDELER 
 

  Antall Pålydende Bokført verdi Bokført verdi 

      2014 2013 

AKSJER 
   

  
Nesodden Bundefjord DS 

  
            279 150              279 150  

Nesodden Lettindustri AS 100 % 
 

            100 000              100 000  

ANDELER 
   

  

Andel Nesodden BBL 
  

                      50                         50  

A/L Biblioteksentralen 
  

                 1 500                   1 500  

Andel foreningen Norden 
  

                    100                      100  

Egenkapitalinnskudd KLP   17 291 643 15 492 749 

Totalt aksjer og andeler                17 672 443              15 873 549  
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NOTE 6 
ENDRING I FOND 
 

Bundne driftsfond - kap. 251 2014 2013 

Beholdning pr.01.01 29 000 249 19 902 489 

Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet 8 502 215 3 206 733 

Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet 641 000 160 000 

Avsetning til bundne driftsfond 3 344 821 12 464 493 

Beholdning pr. 31.12 23 201 855 29 000 249 

   

   
Ubundne investeringsfond - kap. 253 2014 2013 

Beholdning pr.01.01 16 266 083 5 441 020 

Bruk av ubundne investeringsfond i 
investeringsregnskapet 14 327 327 1 141 611 

Avsetning til ubundne investeringsfond 13 306 269 11 966 674 

Beholdning pr. 31.12 15 245 025 16 266 083 

   

   
Bundne investeringsfond - kap. 255 2014 2013 

Beholdning pr.01.01 1 831 227 2 230 938 

Bruk av bundne investeringsfond i 
investeringsregnskapet 241 783 880 292 

Avsetning til bundne investeringsfond 8 535 092  480 581  

Beholdning pr. 31.12 10 124 536 1 831 227 

   

   
Disposisjonsfond - kap. 256 2014 2013 

Beholdning pr.01.01 37 088 441 41 076 642 

Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet 795 319 4 447 228 

Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet 4 597 894 1 720 198 

Avsetning til disposisjonsfond 10 764 351 2 179 225 

Beholdning pr. 31.12 42 459 579 37 088 441 

   

   

   
Samlet avsetning og bruk av fond i året 2014 2013 

Beholdning pr.01.01 84 186 000 68 651 088 

Avsetninger 35 950 533 27 090 973 

Bruk av avsetninger 29 105 538 11 556 062 

Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk) 6 844 995 15 534 911 

Beholdning pr. 31.12 91 030 995 84 186 000 
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NOTE 7 

KAPITALKONTO 
 
Kapitalkontoen viser Nesodden kommunes egenfinansiering av anleggsmidler 
 

  DEBET KREDIT 

INNGÅENDE BALANSE                    341 593 098  

      

Salg anleggsmidler  1 384 697   

Avskrivning anleggsmidler                     50 720 558    

Nedskrivning anleggsmidler                           

Aktivering anleggsmidler                       63 633 144  

Salg av aksjer og andeler     

Nedskrivning av aksjer og andeler     

Kjøp av aksjer og andeler     

Oppskrivning av aksjer og andeler     

Egenkapitalinnskudd KLP                         1 798 894  

      

Mottatte avdrag på utlån                     15 049 221    

Av- og nedskrivning på utlån     

Utlån                       15 579 450  

Oppskrivning utlån     

Bruk av midler fra eksterne lån                     81 225 473    

Avdrag på eksterne lån                       49 005 868  

      

Endring pensjonsforpliktelser                     91 317 661    

Endring pensjonsmidler SPK                         9 860 520  

Endring pensjonsmidler KLP                       84 057 110  

      

Urealisert valutatap     

Urealisert valutagevinst     

      

UTGÅENDE BALANSE                  325 830 474    

                   565 528 084                   565 528 084  
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NOTE 8 
INTERKOMMUNALT SAMARBEID ETTER KOMMUNELOVEN § 27 OG ANDRE SAMARBEIDSTILTAK 
 
Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) § 27 skal inngå i årsregnskapet 
til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Nesodden kommune er ikke 
vertskommune for noen interkommunale samarbeid. 
 
 
NOTE 9 
NESODDEN KOMMUNES DELTAKELSE I INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS) OG § 27 
VIRKSOMHETER 
       Tilskudd 2014  Tilskudd 2013 

Follo barnevernsvakt               787 806             657 194 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat           227 000             221 000 
Follo legevakt             2 712 500                    3 143 455  
Follo ren IKS           13 253 200        13 499 020 
Krise- og incestsenteret i Follo IKS          1 652 900          1 588 184 
Søndre Follo brannvesen IKS         12 262 057          9 763 000 

 
NOTE 10 
ANTALL ÅRSVERK OG YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR 
 
Årsverk        2014   2013 
Nesodden kommune      1193                 1038 
 
Ytelser til ledende personer     2014   2013 
Rådmann: 
Lønn                 951 315          894 575  
Pensjon                173 082                       137 743 
Ordfører: 
Lønn                 727 830          706 010 
Pensjon                132 465          241 455 
 
Godtgjørelse til revisor      2014   2013 
Samlede godtgjørelser til revisor          1 161 000       1 135 000  
 
Kommunens revisor er Follo distriktsrevisjon. Revisjonen omfatter regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag. Kommunen inngikk avtale med Follo 
distriktsrevisjon i 2010. 
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NOTE 11 
VARIGE DRIFTSMIDLER  
 

  

EDB-utstyr, 
kontor-
maskiner 

Anleggs-
maskiner 
mv. 

Brannbiler, 
tekniske 
anlegg 

Boliger, 
skoler, veier 

Adm.bygg, 
sykehjem mv. SUM 

Anskaffelseskost 
01.01 62 258 558  32 576 525  43 063 860  1 141 369 071  402 867 076  1 682 135 090  

Årets tilgang 7 162 086  3 622 608  1 696 383  37 079 818  14 072 249  63 633 144  

Årets avgang       -1 757 500    -1 757 500  

Anskaffelseskost 
31.12 69 420 644  36 199 133  44 760 243  1 176 691 389  416 939 325  1 744 010 734  

Netto akk. og 
rev. 
nedskrivninger     -60 000  -7 166 000  -2 500 000  -9 726 000  

Akk. avskr. 
31.12. -45 560 347  -19 055 882  -11 717 582  -175 054 186  -37 687 744  -289 075 741  

Bokført verdi pr. 
31.12 23 860 297  17 143 251  32 982 661  994 471 203  376 751 581  1 445 208 993  

Årets 
avskrivninger -8 007 477  -2 620 013  -2 174 754  -29 389 943  -8 528 371  -50 720 558  

Årets avgang              -1 757 500            -1 757 500  

Økonomisk 
levetid 

5 år 10 år 20 år 40 år 50 år 
  

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær   

 
 
 
Tomter og ikke avskrivbare eiendeler pr. 31.12.14 har en bokført verdi i balansen på 25,9 mill kr. 
 

NOTE 12 
INVESTERINGSPROSJEKTER 
 

    

Prosjekt 

Vedtatt 
kostnads-
ramme pr. 
31.12.14 

Regnskapsført 
tidligere år 

Regnskaps-
ført i år  

Årets 
budsjett 

Sum 
regnskaps-

ført 

Gjenstår av 
kostnads-

ramme 

Aktivitets- og 
opplæringssenter 
samt 
omsorgsboliger 
prosjekt 0420 

71 000 000 4 353 000 4 996 000 20 000 000 9 349 000 59 299 000 

 

I løpet av 2014 har kommunen ført følgende investeringer for Nesodden kirkelige fellesråd: 

 

Utvidelse 
Kirkegård     24 950 000  4 929 000   15 414 000 10 000 000 20 343 000 4 607 000 

 

Ved regnskapsavslutningen har disse prosjektene blitt overført til kirkelig fellesråd i samsvar med 

kirkeloven § 15 og notat fra GKRS av 24.09.07. 
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NOTE 13 

VESENTLIGE FORPLIKTELSER  

Nesodden kommune har to forskjellige leasingordninger:  

Leasing av biler 
      Leasing av kopieringsmaskiner 

     

       Kommunen har vurdert ordningene og kommet til at ingen av disse er finansiell leasing.  
  

 

NOTE 14 

VESENTLIGE TRANSAKSJONER 

Av vesentlige transaksjoner i 2014 kan nevnes:  

I 2014 har kommunen vært stevnet av Private barnehagers Landsforbund i forbindelse med refusjon 

for utgifter i sommerperioden når enkelte private barnehager har vært stengt. Saken har vært 

behandlet, sist i høyesteretts kjæremålsutvalg, men ble avvist. Dette har medført en ekstraordinær 

utgift på rundt 2,8 mill som er utgiftsført i regnskapet for 2014. 

Av større investeringsprosjekter kan nevnes utvidelsen av kirkegården hvor det er utgiftsført 15,4 

millioner. Prosjektet er gjennomført av kommunen og aktivert i Nesodden kirkelig fellesråds 

regnskapsbalanse. 

 
     

NOTE 15 

SELVKOST 

Nesodden kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer 

for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, februar 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum 

Selvkost Kommune. 

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av 

gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på 

tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide 

en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en 

selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to 

regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte sammenlignbare. 
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Forskjeller mellom kommunens regnskap og 
selvkostregnskapet 

Regnskapsresultat Selvkostkalkyle 

Gebyrinntekter 8 800 000 8 800 000 

Øvrige driftsinntekter 20 000 20 000 

Driftsinntekter 8 820 000 8 820 000 

Direkte driftsutgifter 5 700 000 5 700 000 

Avskrivningskostnad 1 750 000 1 580 000 

Kalkulatorisk rente 0 1 140 000 

Indirekte driftsutgifter (netto) 0 240 000 

Driftskostnader 7 450 000 8 660 000 

Resultat 1 370 000 160 000 

 
I selvkostkalkyen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv 

regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt henførte 

indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). 

Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av 

fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men 

representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i 

anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes 

restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente 

+ 1/2 % - poeng. I 2014 var denne lik 2,68 %. 

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i 

selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne 

selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i 

løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller 

omvendt. 

Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. 

Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin 

helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som 

stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen 2019. 

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide 

forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste 

økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering 

er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og 

generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning 

om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. 

Samlet selvkost etterkalkyle 2014  

Etterkalkylene for 2014 er basert på regnskapsmøte 02. februar og regnskap datert 6. februar 

2015. 
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Etterkalkyle selvkost 2014 Vann Avløp Renovasjon 
Slam- 

tømming 
Totalt 

Gebyrinntekter 17 881 230 20 183 969 12 482 069 2 881 130 53 428 398 

Øvrige driftsinntekter 290 536 276 319 209 044 15 837 791 736 

Driftsinntekter 18 171 766 20 460 288 12 691 113 2 896 967 54 220 134 

Direkte driftsutgifter 12 361 651 14 814 451 13 733 835 3 266 622 44 176 559 

Avskrivningskostnad 3 436 557 4 686 695 240 962 54 502 8 418 716 
Kalkulatorisk rente (2,68 %) 2 232 993 2 992 709 9 800 10 966 5 246 468 
Indirekte netto driftsutgifter 255 828 280 991 22 332 5 947 565 098 
Indirekte avskrivningskostnad 45 129 47 969 4 050 1 204 98 352 
Indirekte kalkulatorisk rente (2,68 %) 36 245 44 155 4 237 1 260 85 897 

Driftskostnader 18 368 403 22 866 971 14 015 217 3 340 502 58 591 093 

Resultat -196 636 -2 406 683 -1 324 105 -443 535 -4 370 959 

Kostnadsdekning i % 98,9 % 89,5 % 90,6 % 86,7 % 92,5 % 

Selvkostfond/fremførbart  underskudd  01.01  -1 012 438 6 687 896 8 809 651 -1 126 908 13 358 201 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -196 636 -2 406 683 -1 324 105 -443 535 -4 370 959 
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond 
(2,68 %) -29 799 147 140 218 584 -36 182 299 743 

Selvkostfond/fremførbart  underskudd  31.12 -1 238 873 4 428 352 7 704 130 -1 606 625 9 286 984 

Etterkalkyle selvkost 2014 Feiing 
Plansaker 

(private) 

Bygge- og 

eierseksj.- 

saker 

Oppmåling Totalt 

Gebyrinntekter 2 326 499 741 244 5 317 560 2 260 291 10 645 594 

Øvrige driftsinntekter 260 108 072 919 312 204 890 1 232 534 

Driftsinntekter 2 326 759 849 316 6 236 872 2 465 181 11 878 128 

Direkte driftsutgifter 1 772 713 961 528 5 839 344 2 258 047 10 831 632 

Avskrivningskostnad 0 0 27 000 0 27 000 
Kalkulatorisk rente (2,68 %) 0 0 3 260 0 3 260 
Indirekte netto driftsutgifter 9 392 51 741 286 726 127 502 475 361 
Indirekte avskrivningskostnad 1 831 12 883 69 606 31 634 115 954 
Indirekte kalkulatorisk rente (2,68 %) 1 913 13 440 70 542 32 822 118 717 

Driftskostnader 1 785 849 1 039 593 6 296 477 2 450 004 11 571 923 

Resultat 540 910 -190 277 -59 605 15 178 306 206 

Kostnadsdekning i % 130,3 % 81,7 % 99,1 % 100,6 % 102,6 % 

Fremførbart underskudd 01.01 -360 960 -1 201 565 -220 746 -4 480 281 -6 263 552 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 540 910 -190 277 -59 605 15 178 306 206 
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond 
(2,68 %) -2 428 -34 788 -6 722 -119 993 -163 931 

Selvkostfond/fremførbart  underskudd  31.12 177 522 -1 426 631 -287 072 -4 585 097 -6 121 278 

 

Etterkalkylen for 2014 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS som har mer enn 11 

års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til 

selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 200 norske 

kommuner. 

Kommentarer til de enkelte tjenesteområdene 

Vann 

Området har gått med underskudd i størrelsesorden 0,2 millioner kr. i 2014. Dette er ikke etter 

planen med bakgrunn i et «negativt» vannfond fra tidligere. Bakgrunn for underskuddet er uforutsett 

mye kjøp av vann fra Bærum, pga. undersøkelser i forbindelse med lukt og farge på vannet på 

Nesodden. Den samlede underdekningen innenfor området er etter dette på om lag 1,2 millioner kr. 

Selvkostfondet forutsettes å være lik i balanse ved utgangen av 2019.  
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Avløp 

Området har gått med et underskudd i størrelsesorden 2,4 millioner kr. i 2014. Dette er etter planen 

da avløp hadde et stort akkumulert overskudd fra tidligere på om lag 6,7 millioner kr. Dette betyr at 

området har et positivt fond i størrelsesorden 4,4 millioner kr. p.r. 31.12.14.  Gebyrene er redusert i 

2014, noe som vil gi resultateffekt ved bruk av fond også i 2015. Målsettingen er at fondet er lik 0 ved 

utgangen av 2018. 

  

Renovasjon  

Området har gått med 1,3 millioner kr. i underskudd i 2014 som er etter planen da området hadde et 

stort akkumulert overskudd på 8,8 millioner kr. ved inngangen til 2014. Hovedårsaken til dette er 

tilbakeføring av overskudd fra Follo Ren i 2013. Området har med det et positivt fond i 

størrelsesorden 7,7 millioner kr. p.r. 31.12.14. Selvkostfondet forutsettes å være i 0 ved utgangen av 

2019.  

Slamtømming  

Området har gått med et underskudd på om lag 0,4 millioner kr. i 2014. Slam hadde et akkumulert 

underskudd fra tidligere på 1,1 millioner kr. som gir et samlet akkumulert underskudd på ca. 1,6 

millioner kr. p.r. 31.12.14. Dette betyr at dette negative fondet øker, noe som ikke var etter 

intensjonen.  Det legges opp til gebyrøkninger i kommende planperiode slik at området kommer i 

balanse ved utgangen av 2019.  

Feiing  

Området har gått med 0,5 millioner kr. i overskudd i 2014. Med negativt fond fra tidligere på ca. 0,3 

millioner kr. kommer området på plussiden med 0,2 millioner kr. p.r. 31.12.14. Selvkostfondet er 

ventet å gå i balanse i kommende planperiode.   

Plansaker  

Området har gått med underskudd i størrelsesorden 0,2 millioner kr. i 2014. Dette medfører et 

samlet underskudd (negativt fond) på totalt 1,4 millioner kr. Selvkost vil etterstrebes men 

rådmannen ser at deler av underskuddene vil måtte ettergis i den kommende 5-årsperioden.   

Bygge- og eierseksjoneringssaker  

Området har gått med et underskudd på 60.000 kr. i 2014. Med et lite negativt fond fra tidligere blir 

akkumulert negativt underskudd på 0,3 millioner kr. Dette er tilnærmet balanse og selvkostfondet er 

planlagt å gå i balanse i den kommende 5 års perioden.  

Oppmåling  

Området har gått med et lite overskudd på 15.000 kr. Dette er første gang på mange år at dette 

området går i balanse. Akkumulert negativt fond er 4,5 millioner kr. På dette området kan ikke 

kommunen påregne inndekking av alle kostnader. Selvkostprinsippet er vanskelig å overholde 

innenfor dette området og gamle underskudd vil etter hvert bli slettet/ettergitt.  
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NOTE 16 
LANGSIKTIG GJELD 
 
 

LANGSIKTIG GJELD 2014 2013 

Kommunens samlede lånegjeld      1 072 136 303       1 031 682 171  

      

Kommunalbanken, flytende rente          659 572 340           611 506 840  

KLP, flytende rente          232 781 174           243 540 532  

Husbanken, flytende rente            23 837 194             25 109 400  

Husbanken-startlån, flytende rente          155 945 595           151 525 399  

 
 
MINIMUMSAVDRAG 
Årets avskrivninger divideres med           50 720 558 
IB Anleggsmidler minus tomter                   1 459 543 928  

Multiplisert med IB lånegjeld(ex startlån)       898 570 959 
Minimumsavdrag            31 789 510 
 
Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr 35 226 064. 
Minste lovlige avdrag etter kommuneloven § 50 nr 7 utgjør kr 31 789 510, dvs at kommunen har 
betalt nok avdrag i 2014. 
 
 
NOTE 17 
BETINGEDE FORHOLD OG HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN 
 
Angående sluttoppgjør Tangenten: 

Nesodden kommune er i dialog med Norgesgruppen angående sluttoppgjørsfakturaen. Partene er i 

all hovedsak enige, men det gjenstår noen uenigheter omkring ulike forhold som ventes avklart i 

løpet av 2014.  

 
NOTE 18 
ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPPER 
 
Virkning av endring av regnskapsprinsipper 
Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, ble likviditetsreserven avviklet i 
2009. Et ledd i avviklingen av likviditetsreserven var å føre endring av regnskapsprinsipper i 2007 eller 
tidligere over til egne kapitalkoni for endring av regnskapsprinsipper. 
 
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr. 31.12.2014 av følgende poster: 
 
          År  Utgift  Inntekt 
Utbetalte feriepenger     1992       10 998 298 
Påløpte renter      1995         3 603 522 
Kompensasjon for mva     2001              2 383 184 
Tilskudd til ressurskrevende brukere   2008              3 542 000 
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NOTE 19 
BUNDNE MIDLER AV KASSE, POSTGIRO OG BANKINNSKUDD 
 
        2014   2013 
Kasse, postgiro og bankinnskudd     196 445 742  172 923 039 
Herav skattetrekkskonto (bundne midler)        22 173 863     20 801 546 
 
 
NOTE 20 
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK 
 
 
Regnskapsår      2014              2013 
Udisponert i investeringsregnskap               5 000    0 
Udekket i investeringsregnskap              0    0 

SUM                 0    0 

 
Investeringsregnskapet er gjort opp med udisponert 5 millioner kr. Dette er ikke budsjetterte 
spillemidler som har kommet i forbindelse med bygging av Bjørnemyrhallen. Forslag til disponering 
vil bli forelagt kommunestyret for vedtak i 2015. 
Det er brukt midlertidig av låneopptak med 8,8 mill kr. 
 
 
Regnskapsår      2014              2013 
Merforbruk driftsregnskap         0        0 
Mindreforbruk driftsregnskap      0                   3 535 016 

SUM                        0      3 535 016 

 
Driftsregnskapet er gjort opp i balanse etter strykninger.  
Merforbruk før strykninger var på kr. 262 5490,-.  Det er foretatt strykninger etter Forskrift om 
årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 9. 
Kommunestyret vedtok i budsjettvedtaket for 2014 å avsette kr. 11 026 900,- til disposisjonsfond. Av 
dette ble 262 549,- strøket, slik at avsetningen til disposisjonsfond ble på 10 764 350 kr.  
 
Fjorårets regnskapsmessige overskudd er ikke disponert ved årets slutt. Dette blir gjort i løpet av 
2015. 
 
 

 
31.desember 2014 

Nesodden kommune, 15. februar 2015 
 
 
 
 

 
 
Geir Grimstad       Arve Ruud 
Rådmann       Stabssjef økonomi og styring 
 


