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1. ORDFØRER – ET ÅR MED FORNYELSE 

 

Ordfører Nina Sandberg    

I 2012 har det skjedd mye i Nesodden.  Etter nyttår startet vi opp i en nyorganisert 

kommuneorganisasjon, og i mars flyttet vi inn i det nye kommunesenteret Tangenten. Allerede i januar 

stod den nye fløyen av Nesoddtunet ferdig, et flott bygg til glede for eldre, ansatte og pårørende. Flere 

sykehjemsplasser er med på å ruste kommunen til å møte den viktige Samhandlingsreformen, som 

trådte i kraft ved nyttår.  I mars passerte vi nok en milepæl da elever, ansatte og folkevalgte tok i bruk 

Tangenten. 24. og 25. mars ble en fantastisk åpningshelg i strålende varm sol, med nybygget fylt til 

randen med gjester, innbyggere, sang, musikk, teater og dans. I august åpnet Heia barnehage, en viktig 

del av barnehageløftet i kommunen. Dette er en stor, flott, universelt utformet og miljøvennlig 

kommunal barnehage, som også ivaretar barn med særskilte behov.  

 

Infrastruktur og fysiske rammer er viktig. De store operatørene har satt i gang tiltak for å bedre mobil- 

og bredbåndsdekningen på halvøya, til gode for innbyggere og næringsliv. Tangenten er blitt den 

møteplassen vi ønsket, og den eventyrlige utlåns- og besøksveksten på biblioteket er særlig gledelig.  

Tilgjengelighet for alle skal være grunnleggende i kommunen. Ordfører har åpent kontor i biblioteket 

hver måned, på dag- og kveldstid.   I juni vedtok kommunestyret at kommunen blir papirløs og at 

kommunestyremøtene skal tv-overføres. Dette er bra for miljøet, sparer arbeid og gir nye muligheter 

for åpenhet. 

 

Nesodden kommune har mange barn og unge, og er i ferd med å bli en av Norges beste 

skolekommuner. Høsten 2012 hadde skolene de beste resultater på nasjonale prøver noen gang, og 

særlig gledelig var det at skoler som tidligere hadde svakere resultater gikk fram.  

Kommunens mange ansatte gjør i det hele tatt en meget god jobb, og arbeidsgiveransvaret er viktig. Vi 

vil at kommunen skal være en helsefremmende arbeidsplass, og sammen med kompetansemiljøet 

Sunnaas sykehus etablerte vi i 2012 en felles bedriftshelsetjeneste.  

 

Rundt 22. juli var kommunen preget av årsdagen for terrorhandlingene. På Nesodden videregående 

skole ble minnesmerket over Bano Abobakar Rashid og Diderik Aamodt Olsen avduket. Sterkt i 

minnet står også kommunens egen minnemarkering 22. august, Et forsvar for menneskeverd og 

mangfold. Svært mange deltok i kulturarrangementet, med appeller av blant annet biskop Sommerfelt, 

imam Kobilica og sokneprest Tronvik, og avduking av minnemonumentet i Vanntårnåsen.  

 

Det er et privilegium å være ordfører i Nesodden, i en fantastisk kommune med vakker natur og store 

menneskelige ressurser. Her har vi de beste muligheter for å skape det gode livet - sammen. 
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2. BEGIVENHETER 2012 

 

SMAKEBITER FRA ÅRET 2012 PÅ NESODDEN 

JANUAR 

OVERTAKELSE AV NYTT TILBYGG TIL NESODDTUNET BO- OG SERVICESENTER 

Mandag 9. januar var en gledens dag for Nesoddtunet Bo- og 

servicesenter. Nesodden kommune overtok det nye tilbygget, 

ett år etter oppstart januar 2011.  

Tilbygget er et sykehjem rustet for fremtidens krav og mot den 

nye Samhandlingsreformen som trådte i kraft 01.01.2012. 

7. mars 2012 ble ble tilbygget offisielt åpnet med en flott 

markering av begivenheten. 

 

FEBRUAR 

BRATTBAKKEN- NESODDENS ALPINANLEGG SESONGÅPNET  

Brattbakken sesongåpnet lørdag 4. februar. 

En kjempeinnsats av frivillige fra Brattbakkens venner og 

ansatte i kommunen gjorde at barn, unge og voksne kunne nyte 

gode dager i kommunens eget alpin- 

og snowboard/snøbrettanlegg. 

 

 

 

 

MARS 

KOMMUNEADMINISTRASJONEN OG FLERE ENHETER BLE SAMLET I DET NYE 

KOMMUNESENTERET I KONGLEVEIEN 2. 

Åpning av Tangenten - Nesodden kommunesenter 24. mars!   

Ordfører Nina Sandberg ønsket velkommen til de mange 

fremmøtte med følgende ord: «Det er med stolthet og glede jeg 

ønsker alle velkommen til åpningen av Tangenten, Nesoddens 

nye kommunesenter. Tangenten er en moderne, universelt 

utformet og miljøvennlig møteplass som vi alle kan glede oss til 

å ta i bruk - sammen. Her skal det syde av liv og skapende 

aktivitet fra morgen til kveld!» 
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RIVING AV GAMLE TANGENÅSEN SKOLE 

Rivingen av den gamle skolen startet 26. mars. 

Elevene flyttet inn i sin nye skole i kommunesenteret på 

Tangenten 29. februar. 

 

 

 

 

 

KULTURSKOLENS ÅPNINGSFEST I TANGENTEN 

Kulturskolen hadde sin åpning av Tangenten søndag 25. mars.  

De hadde mange spennende elementer i sin åpningsforestilling. 

Festen ble åpnet med en "Tangenten fanfare" av Marliena 

Zlatanou.  

Programmet inneholdt bl.a. teater, kor, musikk, visuell kunst, 

animasjon og et Storbandorkester. 

 

 

 
 

 
 

APRIL 

ÅPEN KOMMUNE 

 
Det nye kommunesenteret gir anledning til å åpne 
kommuneadministrasjonen for flere møter med publikum. 
Ordfører holdt åpent kontor i biblioteket for publikum en 
gang i måneden. Rådmannen og kommunalsjefene kunne 
treffes i infosenteret. Virksomhetsleder for Plan, bygg og 
geodata holdt åpen kontor i infosenteret, og dette ble flere 
ganger supplert med åpne publikumsmøter.  
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MAI 

ENDELIG ÅPENT BIBLIOTEK!  

Mandag 14. mai  åpnet det nye biblioteket i Tangenten dørene 

for publikum. 

Biblioteket er en møteplass for hele befolkningen - og er en 

skattekiste der man kan finne spennende historier, formidlet i 

skrift, lyd, bilder eller live - historier som rører og beriker livene 

til dem som opplever dem. 

 
 

 

 

Foto: Stian S. Evensen 

 

 

 

 

 

SAMHANDLINGSREFORMEN 

I forbindelse med at Samhandlingsreformen trådte i kraft, 

ansatte kommunen i 2012 frisklivskoordinator og 

demenskoordinator samt opprettet et palliativt team med egen 

kreftlege.  Palliativt team er et tverrfaglig sammensatt 

behandlingsteam for hjemmeboende pasienter med behov for 

lindrende behandling. 

 

 

Istockphoto 

 

 

 

JUNI 

KULTURISTEN 1. TIL 10. JUNI 

1. og 2. juni feiret kommunen nye Nesodden bibliotek med 

offisiell åpning. 

Fra 1.-10. juni presenterte Kulturisten et rikholdig program, med 

bl.a. forfattermøte, unge nesoddband, rim, regler, ballongklovn, 

atelierrunde, ute- og innekonserter og forestillinger. 

Arrangementer ble holdt både i Tangenten, på Nesoddtunet, 

Hellviktangen og Galleri Vanntårnet 
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OVERTAKELSE AV HEIA BARNEHAGE 

 

15. juni, overtok Nesodden kommune, Heia barnehage i 

Kapellveien på Skoklefall. 

Barnehagen er stor, og med plass til 192 barn. Småbarna er skilt 

med eget lekeområde fra de litt større barna. Farge- og 

materialvalg er nøye vurdert, for å gi barna et godt og trygt 

oppvekstmiljø. 

På Heia får barna en spennende hverdag med høy fokus på 

himmel og jord. 

Heia barnehage startet opp i august 2012. 

 

 

 

WOW- KULTURPROSJEKT I SKOLEN 

Kunnskapsdepartementet tildelte også i 2012 Nesodden 

kommune 800.000 kroner fra Kulturløftet II. Av dette gikk 

580.000 kr til til å videreføre "WOW"-prosjektet som ble satt 

igang for et par år siden. Dette er et samarbeid mellom 

kulturskole og SFO i Nesodden kommune innen visuell kunst, 

musikk, teater og dans. 220.000 kr gikk til nye valgfag - vekst og 

fordypning på ungdomstrinnet. 

 
Istockphoto 

 

 

 

JULI 

EN ANNERLEDES OVERNATTING  

Sommeren 2012 kunne du igjen overnatte på Storsteilene. 

Kunstinstallasjonen består av tre små hytter, "Nyperosa", 

"Havsula" og "Håpet" - hvorav den ene hytta - "Nyperosa" var 

beregnet til overnatting i sommerhalvåret.  
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AUGUST 

MINNEMARKERING OG AVDUKING AV 22. JULI - MINNESMERKET 

"Et forsvar for humanitet og mangfold". 

Nesodden kommune inviterte til minnemarkering etter 

terrorangrepene 22. juli 2011 på Tangenten, og avduking av 

minnesmerke på Vanntårnåsen. 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER 

RELEASEKONSERT OG ÅPNING AV UNGDOMSARENAEN 

Lørdag 15. september var det gratis Releasekonsert på baksiden av Tangenten. 

Det ble lansering av Soundfields, en rykende fersk CD med unge musikere fra 

Nesodden og en  offisiell åpning av ungdomsarenaen i Tangenten og den nye 

skatebowlen. 

 

 

 

 

 

AMFIBIEDAM VED TO GÅRD 

Det ble anlagt ny amfibiedam ved To gård. Den nye dammen er 

forbundet med den allerede eksisterende amfibiedammen ved 

To gård via en bekk. Bekken vil fungere som korridor mellom 

dammene og lette kolonisering og rekolonisering. Det ligger 

også en gjengrodd dam i området.  

Den nye dammen skal styrke populasjonene av storsalamander 

og andre amfibier ved To gård.  

En informasjonstavle er satt opp, og dammen skal brukes i 

undervisning og til rekreasjon. 
Foto: Kjell Sandaas 
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OKTOBER 

TV- AKSJONEN 2012- GIVERGLEDE! 

Nesodden Frivilligsentral ved Eli Gullien overtok arbeidet med 

organisering av innsamlingsaksjonen i 2012. 

Ordfører Nina Sandberg, Arne Bjerke fra Nesodden Næringsråd 

og 7 andre engasjerte næringslivsfolk organiserte ringedugnad 

til næringslivsaktørene på Nesodden. 

 

Ill: Amnesty 
 

 

 

FULL AKTIVITET I TANGENTEN!  

Nå blir Tangenten brukt etter formålet - å være et hus for alle!  

Det er liv og røre i biblioteket, og vi gleder oss til kaféen 

kommer på plass. 

For første gang ble Kommunestyremøte holdt i 

Ungdomsarenaen. flamenco i foajéen, kommunekor i auditoriet, 

publikumsmøte for reguleringsplan i læringsrom, leksehjelp i 

grupperom, Nesodden sangkor i auditoriet , ungdomsrådet i 

møterom og Kulturskolen i elevkantinen. 

 

 

NOVEMBER 

KARTLEGGING AV HULE EIKER 

Hule eiker betyr i praksis eiketrær som har en omkrets på 

200cm, samt eiketrær som er synlig hule og har en omkrets på 

minst 95cm målt i brysthøyde (1,3m) over bakken. Hule eiker er 

en av naturtypene som omfattes av forskrift om utvalgte 

naturtyper som er en forskrift til Naturmangfoldloven. Hule 

eiker i produktiv skog er unntatt. 

 

 

Foto: Ole J. Lønnve 
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OMRÅDEPLAN FAGERSTRAND 

Arbeidet med å få laget en mulighetsstudie for Fagerstrand ble 

startet i 2012. Bakgrunnen var at kommunen hadde behov for å 

få kartlagt mobiliteten til og i Fagerstrand. 

Dagens Fagerstrand preges av dårlig kollektivdekning både i 

retning Nesoddtangen og resten av Follo og området er i dag 

svært bilbasert. Å løse mobilitetsutfordringene er et av de 

viktigeste grepene for å oppnå en bærekraftig utvikling av 

Fagerstrand som tettsted på Nesodden og i Folloregionen for 

øvrig. 

 

DESEMBER 

ADVENTARRANGEMENT OG JULEGATE  

Tradisjonen tro holdt vi julemarked og underholdning før 

juletretenningen 1. søndag i advent. For første gang ble 

juletreet satt opp på torvet, og julemarkedet utenfor 

Tangenten.  

Handelsstanden hadde sin juletretenning 1. desember, så i 2012 

kunne man få med deg to opplevelser som en start på 

adventstiden! 

Det ble også for første gang tent julebelysning i miljøgata. 

 

 

BARN HJELPER BARN- GJENNOM PEPPERKAKEHUS! 

Skoler og barnehager var invitert til å bake peppekakehus til 

inntekt for barn på Nesodden.  

Krogsveen Nesodden sto for innsamlingen. Her kunne alle by, 

firmaer, lag, private m.fl. 

Pepperkakelandsbyen var populær utstilling i vinduene i kaféen i 

Tangenten i desember, og ble avsluttet med en auksjon hvor det 

kom inn over 20.700 kr. 
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3. RÅDMANNENS INNLEDNING 
 

 

Kommunens årsberetning beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Nesodden kommune i 

2012.  

 

Fra og med 01.01.12 iverksatte Nesodden kommune prosjektet «NYE TAKTER». De overordnede 

målene for den nye organiseringen var følgende: 

 

1. Bedre tjenestekvalitet for kommunens innbyggere 

2. Bedre ressursutnyttelse økonomisk og kompetansemessig 

3. Bedre og tydeligere ledelse – på alle nivåer 

4. Bedre integrasjon og flyt i organisasjonen koblet mot effektiv bruk av IKT 

 

I tillegg til dette var det en klar ambisjon i prosjektet å utvikle/forbedre konseptet «helhetlig styring» 

slik at de overordnede planene gjenspeiles i virksomhetenes målsettinger (styringskort). 

Årsberetningen for 2012 er tilpasset dette og er således annerledes i oppbyggingen enn tidligere års 

beretninger. 

En av hovedmålsettingene i «NYE TAKTER» er å bedre ressursutnyttelsen både økonomisk og 

kompetansemessig. For å oppnå balanse i driftsregnskapet for 2012 måtte kommunen stryke 

avsetninger til fond med om lag 3,6 millioner kr. Høyt merforbruk i forhold til budsjettet innenfor 

helse og omsorg gjør at rådmannen må prioritere kontroll over disse områdene i 2013.  Det korrigerte 

netto driftsresultatet gir et negativt resultat i størrelsesorden 1,6 % for 2012. Dette er et svakt resultat 

som kommunen over tid ikke kan leve med. 

Sentralt i styringsdialogen mellom de folkevalgte og administrasjon står arbeidet med kommuneplan, 

økonomi og handlingsprogram og alle enkeltsaker som legges fram for politisk behandling. En av de 

viktigste faktorene i å utvikle kommunens tjenestetilbud er dialogen med brukerne av kommunens 

tjenester. Det er derfor gjennomført brukerundersøkelser innenfor ca. 20 forskjellige tjenesteområder i 

2012, og noen av resultatene kommer frem via styringskortene til virksomhetene. I tillegg er det 

gjennomført elevundersøkelser i grunnskolen. Resultatet av både medarbeider- og 

brukerundersøkelsene gir gode indikasjoner på de utfordringer og kvaliteter som kommunen besitter i 

dag, og som man ønsker å utvikle videre i kommende handlingsprogram.  

Nesodden kommune har ferdigstilt flere store investeringsprosjekter i 2012. Det største prosjektet er 

Tangenten, som inneholder både administrasjonsbygg, helsestasjon, bibliotek, kulturskole, 

ungdomsarena og ungdomsskole. Videre stod 32 nye sykehjemsplasser klare i januar, og Heia 

barnehage åpnet i august. Dette er flotte nybygg som imøtekommer kommunens behov og krav til 

arealer for kunne gi et godt tjenestetilbud til innbyggerne. I 2012 ble også energihuset kjøpt for å gi 

gode lokaler til hjemmetjenesten og de som jobber innenfor VAR tjenestene. 

Disse investeringene har ført til at kommunens likviditet har blitt svekket. Fondene har gradvis blitt 

tappet slik at kommunens handlefrihet nærmest er borte. Dette er en trend som ikke er bærekraftig 

over tid og som vil medføre redusert aktivitet og lave investeringskostnader i kommende 

økonomiplaner. Rådmannen ser at man vanskelig vil kunne foreta store kutt i årene framover uten at 

det vil få konsekvenser i kommunens tjenestetilbud.  
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I 2012 har kommunen utarbeidet en boligsosial handlingsplan for perioden 2013-2030. Den har vært 

på høring i 2012 og kommer til politisk behandling i 2013. Denne planen er utarbeidet for å 

imøtekomme fremtidige behov for bygging av boliger i kommunen.   

 

Rådmannen oppsummerer 2012 som et år med meget høyt aktivitetsnivå i forhold til omstilling, nye 

styringssystemer og byggeaktiviteter. Virksomhetene jobber veldig godt og det skapes mange gode 

resultater. Det er verdt å merke seg den svært gode utviklingen av Nesoddens skoleresultater som i dag 

gjør Nesodden til en av Norges beste skolekommuner.  

 

Rådmannen jobber sammen med alle virksomheter for å realisere innholdet i målet om service, kvalitet 

og gode opplevelser.  
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4. ØKONOMISK UTVIKLING OG 

RESULTAT 
 

 

Det regnskapsmessige resultatet for Nesodden kommune ble i 2012 på kr 0. Kommunen lå an 

til å få et underskudd på ca 3,6 mill kr, men etter at strykninger iflg. forskrift om årsregnskap 

og årsberetning var gjennomført, endte kommunen i balanse.  

 

Netto driftsresultat viser et overskudd for 2012 på om lag 26,7 mill kr, noe som er nesten 8 

mill kr lavere enn budsjettert. Hovedårsaken er merforbruk innenfor hovedsakelig helse og 

omsorg, teknikk og miljø samt at tilskuddet til de private barnehagene ble høyere enn 

budsjettert.  

 

Korrigert netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene gir et negativt resultat på – 1,6 %. 

Dette er foruroligende lavt. Det betyr at driftsnivået i Nesodden kommune er for høyt, og at 

utgiftene i fremtiden må reduseres, eller inntektene økes. Det vises for øvrig til det som er sagt 

om netto driftsresultat i eget kapittel nedenfor. 

 

Pr. 31.12.12 var brutto lånegjeld på 970,2 millioner kr. Av dette utgjorde formidlingslån kr. 

133,7 millioner. Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene inkludert formidlingslån pr. 

31.12.12 utgjør 93,3 % som er svært høyt. Økningen har vært stor de siste 2 årene. Dette 

henger sammen med høy investeringsaktivitet. 

 

 

DRIFTSREGNSKAPET  

I det følgende presenteres en driftsoversikt over Nesodden kommunes anvendelse og bruk av midler i 

2012. Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett kommenteres. Hovedoversiktene finnes også i 

vedlegget. 

 

Avvik som relateres til virksomhetene kommenteres i hovedsak under kapittel 7 nedenfor.  
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HOVEDOVERSIKT DRIFT 

Økonomisk oversikt - Drift 

Tall i 1000 kroner Noter 
Regnskap 

2012 

Regulert 
budsjett 

2012 
Opprinnelig 

budsjett 2012 
Regnskap 

2011 

DRIFTSINNTEKTER   
    Brukerbetalinger 

 
-49 427 -48 068 -48 068 -47 917 

Andre salgs- og leieinntekter 
 

-80 319 -82 551 -82 153 -78 373 

Overføringer med krav til motytelse 
 

-119 001 -96 804 -86 129 -129 834 

Rammetilskudd 
 

-320 114 -325 829 -325 592 -290 338 

Andre statlige overføringer 
 

-27 420 -25 063 -26 469 -26 408 

Andre overføringer 
 

-4 271 -2 085 -220 -2 922 

Inntekts- og formuesskatt 
 

-438 494 -415 203 -411 672 -398 569 

Eiendomsskatt 
 

-1 336 -1 500 -1 500 -1 539 

Andre direkte og indirekte skatter 
 

0 0 0 0 

Sum driftsinntekter   -1 040 383 -997 104 -981 803 -975 901 

DRIFTSUTGIFTER   
    Lønnsutgifter 

 
500 123 473 301 449 773 460 087 

Sosiale utgifter 
 

134 583 133 716 128 249 121 128 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 

 
123 091 111 172 108 886 123 323 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunens tjenesteproduksjon 

 
161 072 139 983 128 230 131 962 

Overføringer 
 

56 615 56 281 80 914 46 755 

Avskrivninger 11 36 466 40 000 40 000 35 749 

Fordelte utgifter 
 

-4 487 -4 546 -4 546 -4 510 

Sum driftsutgifter   1 007 462 949 905 931 505 914 495 

Brutto driftsresultat   -32 922 -47 198 -50 298 -61 406 

EKSTERNE FINANSINNTEKTER 
    

 

Renteinntekter og utbytte 
 

-11 857 -11 692 -9 225 -8 329 

Mottatte avdrag på lån 
 

-139 0 0 -2 043 

Sum eksterne finansinntekter -11 996 -11 692 -9 225 -10 372 

EKSTERNE FINANSUTGIFTER 
    

 

Renteutgifter og låneomkostninger 
 

24 722 34 340 34 306 21 973 

Avdrag på lån 
 

29 974 29 859 29 825 26 111 

Utlån 
 

50 50 0  

Sum eksterne finansutgifter 54 696 64 249 64 181 48 084 

Resultat eksterne finanstransaksjoner 
 

42 700 52 557 54 956 37 712 

Motpost avskrivninger 11 -36 466 -40 000 -40 000 -35 749 

Netto driftsresultat 
 

-26 688 -34 642 -35 342 -59 442 

BRUK AV AVSETNINGER 
     Bruk av tidligere års regnskapsmessig 

mindreforbruk 20 -2 680 -2 680 0 -13 094 

Bruk av disposisjonsfond 6 -6 295 -6 295 -1 071 -3 992 

Bruk av bundne fond 6 -5 246 -3 532 -3 492 -6 967 

Sum bruk av avsetninger 
 

-14 221 -12 506 -4 563 -24 053 

AVSETNINGER 
     Overført til investeringsregnskapet 
 

28 504 35 151 33 800 49 066 

Avsatt til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbruk 

 
0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 6 6 389 9 966 4 488 26 294 

Avsatt til bundne fond 6 6 015 2 031 1 617 5 457 

Sum avsetninger   40 908 47 148 39 905 80 816 

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk   0 0 0 -2 680 
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Driftsinntekter 

 

For første gang i historien har Nesodden kommunes driftsinntekter passert 1 milliard kr. Inntektene 

har økt med 43,3 mill kr ift regulert budsjett, og hovedårsakene er som følger: 

 

 Skatteinntekter og rammetilskudd 

De største inntektskildene er skatteinntekter og rammetilskudd, som til sammen utgjør nesten 

760 mill kr. Dette er om lag 17,6 mill kr høyere enn budsjettert, og utgjør hovedårsaken til at 

kommunen på tross av stort underskudd i helse- og omsorg ender omtrent i balanse ved 

utgangen av 2012. Ved siste rapportering til formannskapet pr oktober 2012 antok rådmannen 

en merinntekt på ca 13 -14 mill kr. Det viste seg at resultatet ble ca. 4 mill kr høyere enn dette.  

 

 Overføringer med krav til motytelse 

Totalt sett har overføringer med krav til motytelse økt med 22,2 mill kr ift regulert budsjett. 

Dette skyldes hovedsakelig sykepengerefusjoner på totalt 28,9 mill kr. Disse må imidlertid ses 

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

en nedgang på posten på om lag 6,7 mill kr, noe som hovedsakelig skyldes nedgang i 

momskompensasjon fra investeringer.  

 

 Andre statlige overføringer 

Denne posten har økt med om lag 2,4 mill kr ift regulert budsjett. Dette skyldes høyere 

statstilskudd enn antatt innenfor NAV-Integrering, hjemmetjenester og forskjellige 

ansvarsområder innenfor Skole, barnehage og oppvekst. 

 

Nedenfor følger en oversikt over fordelingen av Nesodden kommunes driftsinntekter: 
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Som det framgår av grafen utgjør skatteinntekter og rammetilskudd ca 73 % av kommunens samlede 

driftsinntekter.  

 

Skatte- og rammetilskuddsgrad/frie inntekter  

 

Skatte- og rammetilskuddsgraden viser hvor stor del av kommunens driftsutgifter som dekkes av 

skatteinntektene og rammetilskuddet (ekskl. øremerkede tilskudd).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet ovenfor viser utviklingen av skatte- og rammetilskuddsgraden i perioden 2009 til 2012. 

Graden har gått oppover i hele perioden, med et byks mellom 2010 og 2011, da tilskuddet til de 

private barnehagene ble lagt inn i rammetilskuddet i 2011. Andelen har deretter vært stabil på om lag 

75 %. 

 

Driftsutgifter 

 

Sum driftsutgifter for Nesodden kommune har også for første gang passert 1 milliard kr. Utgiftene har 

økt med 57,6 mill kr ut over regulert budsjett. Dette skyldes følgende forhold:  

 

 Lønn inkl. sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift) 

Denne posten har økt med om lag 27,7 mill kr. Hovedårsaken er økte lønnsutgifter som følge 

av sykemeldinger, og må ses i sammenheng med økningen i «Overføringer med krav til 

motytelse»/sykerefusjoner ovenfor.  

 

 Kjøp av varer og tjenester 

Totalt sett har kjøp av varer og tjenester økt med om lag 11,9 mill kr ut over budsjett. Noen av 

de postene som har vist størst avvik fra budsjettet er diverse driftsposter innenfor helse og 

omsorg (som f.eks. medikamenter, medisinsk forbruksmateriell, matvarer mm), leie av lokaler 

Skoklefaldsletta barnehage, kommunale avgifter samt leie av transportmidler. I og med at 

kommunen har rammebudsjettering kan det skje at enkelte virksomheter bruker mer innenfor 

f.eks. kjøp av varer og tjenester men da skal det være en innsparing innenfor andre 
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utgiftsområder eller en inntektsøkning på driftssiden 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 21 mill kr. De største postene er: 

o Kr 6,2 mill skyldes kjøp av tjenester ifm. ressurskrevende brukere 

o Kr 5,7 mill skyldes kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner 

o Utbetalingen til private barnehager ble 5,4 mill kr større enn budsjettert. For årsaker til 

dette vises det til eget avsnitt i kapittel 7 

o VAR-områdene har brukt 2,5 mill kr mer enn budsjettert innenfor denne 

utgiftsgruppen. Dette blir dekket inn gjennom avgiftsinntektene 

 

 

Nedenfor følger en oversikt over Nesodden kommunes driftsutgifter: 

 

 

 

Som det framgår av grafikken er det 63 % av kommunens samlede utgifter som går til å utbetale lønn 

inkl. sosiale utgifter. Kommunen kan dermed sies å være en svært lønnsintensiv organisasjon.  

 

Brutto driftsresultat 

 

Brutto driftsresultat = driftsinntekter minus driftsutgifter 

Brutto driftsresultat er på 32,9 mill kr, noe som er en nedgang på 14,2 mill kr ift. regulert budsjett. 

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

driftsutgifter ovenfor. Det største merforbruket har vært innenfor Helse og omsorg, som samlet sett 

gikk med om lag 19,9 mill kr i underskudd. For ytterligere informasjon om de enkelte virksomheter 

vises det til kapittel 7.   
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Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 

 

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner er på 42,7 mill kr, noe som er en nedgang på 9,9 mill kr 

ift. regulert budsjett. Dette skyldes besparelser innenfor renter 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 36,5 mill kr for 2012. Differansen mellom regnskap og budsjett skyldes 

hovedsakelig at man ikke har foretatt en balansert budsjettendring. 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 fremtidige utfordringer. 

 

Indikatoren finnes på følgende måte:  

 

Brutto driftsresultat 

- Resultat eksterne finansieringstransaksjoner  

+ Motpost avskrivninger 

= Netto driftsresultat    

 

Netto driftsresultat viser et overskudd for 2012 på om lag 26,7 mill kr, noe som er nesten 8 mill kr 

lavere enn budsjettert. Hovedårsaken er merforbruk innenfor hovedsakelig helse og omsorg, teknikk 

og miljø samt at tilskuddet til de private barnehagene ble høyere enn budsjettert.  

 

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 

 

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

For 2012 ser det tilsynelatende ut som om Nesodden kommunes andel utgjør 2,6 %, noe som er i 

nærheten av Fylkesmannens anbefaling.  

 

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

netto driftsresultat, ender kommunen med et negativt netto driftsresultat på – 1,6 %. Dette er 

foruroligende lavt. Nedenfor følger en graf som viser utviklingen i korrigert netto driftsresultat fra 

2009 til 2012.  
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Diagrammet viser at korrigert netto driftsresultat hadde et resultat på 2,7 % i 2010, og i årene etter har 

den falt dramatisk, til å bli negativ i 2012. Dette betyr at driftsnivået i Nesodden kommune er for høyt, 

og at utgiftene i fremtiden må reduseres eller inntektene økes.  

 

Interne finansieringstransaksjoner 

 

Det ble i 2012 overført 28,5 mill kr fra drift til investering. Dette er om lag 6,6 mill kr lavere enn 

budsjettert, og skyldes at kommunen har etterslep på investeringene. Beløpet som er overført tilsvarer 

omtrentlig det som er kommet inn i momsrefusjon fra investeringene, slik at netto negativ påvirkning 

på driftsresultatet ble på ca. 0,8 mill kr.  

 

Bruk av bundne fond ble om lag 1,7 mill kr høyere enn budsjettert, mens avsetning til bundne fond ble 

4 mill kr mer enn budsjettert. Sistnevnte skyldes bl.a. overskudd på avløpsområdet, høyere 

boligtilskudd fra Husbanken enn kommunen utbetalte i boligtilskudd, samt flere øremerkede tilskudd 

som ikke ble brukt opp i 2012.  

  

 

Regnskapsmessig resultat 

Nesodden kommune gikk i 2012 ut i balanse i driftsregnskapet. For å komme i balanse måtte 

kommunen imidlertid stryke noen avsetninger til disposisjonsfond, jfr. forskrift om årsregnskap og 

årsberetning § 9.  

 

Nesodden kommune hadde i 2012 budsjettert med en avsetning til disposisjonsfond på 10 mill kr, bl.a. 

for å møte framtidige utfordringer i økonomiplanperioden. Imidlertid ble summen av merforbruket 

innenfor helse – og omsorg, teknikk og miljø samt utbetaling av tilskudd til private barnehager så store 

at de økte inntektene innenfor skatt samt reduserte renteutgifter ikke dekket opp dette.  
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For å unngå underskudd måtte derfor kommunen stryke avsetninger til disposisjonsfond på totalt 3,6 

mill kr.  

 

 

Pensjonsutgifter  

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 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. 

 

Pensjonspremiene belastes driftsregnskapet. Avvik mellom den premien kommunen betaler 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 15 år. Negativt premieavvik 

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

aktuelle regnskapsåret og inntektsføres deretter over 15 år. Fra og med 2011 amortiseres 

premieavviket over 10 år.  

 

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

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

på lang sikt er den betalte pensjonspremien som får resultateffekt.  

Pensjonspremiene i KLP har de siste årene vært høyere enn netto pensjonskostnad. 

 

Netto pensjonskostnad 

Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte 

pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad 

tillagt administrasjonskostnad og sum amortisert premieavvik utgjør samlet pensjonskostnad. Hvert 

enkelt års premieavvik amortiseres med motsatt fortegn. Samlet pensjonskostnad for Nesodden 

kommune er på om lag 64 millioner kr i 2012. Dette er en økning på 7,4 millioner kr i forhold til 2011. 

 

Premieavvik 

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

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

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

pensjonskostnaden. 

 

Premieavviket øker netto med 13,4 millioner kr fra 2011 til 2012. Årets premieavvik i KLP er positivt 

med om lag 16,5 millioner kr mens man har oppnådd et negativt premieavvik i SPK med om lag 2,1 

millioner kr.  

 

Både premieinnbetaling og netto pensjonskostnad øker betydelig, men innbetalingen har vært høyere 

enn netto pensjonskostnad for 2012. Med bakgrunn i dette øker det positive premieavviket i 2012.  
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Totalt sett medfører dette et akkumulert premieavvik for begge ordningene inklusiv arbeidsgiveravgift 

på ca 33 millioner kr for regnskapsåret 2012. Dette beløpet er ikke utgiftsført i regnskapet og må 

derfor dekkes inn i årene som kommer. 
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Investeringsregnskapet 

Tabellen nedenfor viser hovedpostene i kommunens investeringsregnskap 2011 og 2012. Avvik 

mellom budsjett og regnskap 2012 forklares under.  

 

Økonomisk oversikt - Investering   

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2012 

Regulert 
budsjett 

2012 

Opprinnelig 
budsjett 

2012 
Regnskap 

2011 

INNTEKTER 
    Salg driftsmidler og fast eiendom -88 651 -81 586 -75 000 -6 545 

Andre salgsinntekter -4 282 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse -11 816 -3 069 0 72 

Statlige overføringer -28 810 -33 795 0 -3 986 

Andre overføringer 0 0 0 0 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 

Sum inntekter -133 560 -118 451 -75 000 -10 459 

UTGIFTER 
    Lønnsutgifter 3 313 0 131 

Sosiale utgifter 0 0 0 0 

Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens 
tjenesteproduksjon 176 934 287 532 97 550 258 266 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 0 0 0 0 

Overføringer 32 689 6 167 0 49 971 

Renteutgifter og omkostninger 1 089 0 0 1 523 

Fordelte utgifter 0 0 0 0 

Sum utgifter 210 715 294 011 97 550 309 891 

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 
    Avdrag på lån 86 539 77 790 73 290 7 344 

Utlån 20 845 0 0 23 036 

Kjøp av aksjer og andeler 1 351 1 351 0 1 237 

Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0 13 578 

Avsatt til ubundne investeringsfond 1 781 37 0 610 

Avsatt til bundne fond 0 0 0 85 

Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 

Sum finansieringstransaksjoner 110 517 79 179 73 290 45 890 

Finansieringsbehov 187 672 254 739 95 840 345 321 

FINANSIERING 
    Bruk av lån -138 372 -196 533 -72 220 -257 489 

Salg av aksjer og andeler 0 -2 763 0 0 

Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån -7 877 -6 100 -6 100 -8 294 

Overført fra driftsregnskapet -28 504 -37 487 -17 520 -49 066 

Bruk av disposisjonsfond -7 061 -6 248 0 -27 128 

Bruk av ubundne investeringsfond -5 497 -5 150 0 -792 

Bruk av bundne fond -361 -458 0 -2 551 

Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 

Sum finansiering -187 672 -254 739 -95 840 -345 321 

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 



23 

 

 

Inntekter 

 

Sum investeringsinntekter viser en merinntekt i forhold til budsjett på 15,1 mill kr. Årsaken til avviket 

er salg av eiendommer til finansiering av prosjekt Tangenten (7 mill kr) og anleggsbidrag fra 

Norgesgruppen AS på 9,6 mill kr for bygging av miljøgata. Disse inntektene har inngått som del av 

finansieringen av Tangenten-prosjektet, men budsjettet har vært postert på lånefinansiering. 

Merinntekten har altså redusert låneopptaket. Det samme gjelder merinntekter på 4,2 mill kr på «andre 

salgsinntekter», som er refusjon fra Norgesgruppen AS og kommunen for VA-delen i miljøgata. 

 

Mindreinntekt på «refusjoner fra staten» kommer av at det i budsjett er lagt opp til at en andel av 

investeringer i kommunale boliger skal finansieres av husbankstøtte, som kommunen mottar ved kjøp 

av kommunale boliger. Denne støtten følger utgiften kommunen har til kjøpet og må ses i 

sammenheng med at budsjettet ikke er brukt opp på utgiftssiden. 

 

Utgifter 
 

Investeringsutgifter er totalt 210,7 mill kr i 2012. Investeringsutgifter er lavere enn budsjett fordi 

budsjettrammene på flere prosjekter ikke er brukt opp. Avviket gjenspeiler altså restrammen for 

pågående prosjekter. Avviket mellom budsjett og regnskap på utgiftssiden overføres til budsjett 2013.  

Overføringer til andre er høyre enn budsjett pga. mva-kostnader. Dette fordi denne kostnaden ikke er 

spesifisert i budsjett, men er inkludert i budsjett for «kjøp av varer og tjenester». 

 

Finansieringstransaksjoner 

 

Regnskapsposten «utlån» på 20,8 mill kr viser kommunens utbetaling av Startlån i 2012. Motposten 

ligger tilsvarende i regnskapspost «bruk av lån».  Dette betyr at bruk av lån til investeringer ekskl. 

startlån er på kr 117,6 mill. Årsaken til avviket mellom regnskap og budsjett er at budsjettet 

hovedsakelig vedtas pr år, mens investeringsprosjektene som regel strekker seg over flere år.  

 

Budsjettposten «Salg av aksjer og andeler» på 2,8 mill kr gjelder salg av aksjer i NBDS (Nesodden 

Bundefjord Dampskibsselskap). Dette salget ble ikke gjennomført i 2012. 

 

«Overføring fra drift» inneholder for det meste merverdiavgiftskompensasjon som inngår i 

finansieringen av prosjektene. Avviket gjenspeiler forbruket på utgiftssiden.  

 

 

Statusrapport på større prosjekter 

 

Tangenten 

 

Ferdigstilling og overtakelse av Tangenten var i desember 2011. De første månedene av 2012 gikk til 

prøvedrift og siste klargjøringer innvendig. Administrasjonen var på plass 6. mars. I mai åpnet 

biblioteket og dette har vært en stor suksess med høy økning i antall besøkende og utlån. Selve 

bygningen har fått ros fra mange hold for arkitektur og energieffektivitet. Tangenten er blant 60 

nybygg i Norge som er nominert til statens byggeskikkpris 2013. En hederspris i eiendomsbransjen. 
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Kommunen ved prosjektleder Opak er i forhandlinger med utbygger Skanska om den endelige 

sluttsummen på prosjektet ved utgangen av 2012. Prosjektet har hittil kostet 340,8 mill kr, hvorav 50,3 

mill ble utgiftsført i 2012. 

 

Heia barnehage 

 

Barnehagen ble ferdigstilt og kommunen overtok bygningen som planlagt sommeren 2012. I august 

var barnehagen i full drift med nye barn, samt barn som tidligere gikk i Skoklefaldsletta- og 

Blomsterveien barnehage. Første halvår med drift har gått bra. Ansatte, foreldre og barn er fornøyde 

med nye og moderne lokaler med gym-rom, sanserom, grupperom og store, flotte uteområder med 

variert terreng, i tillegg til skog med turstier i umiddelbar nærhet. Prosjektkostnaden totalt har blitt 

60,7 mill kr, det vil si 2,8 mill kr under budsjett. 

 

Regjeringens vedlikeholdstilskudd 2009 

 

De siste tre av totalt fem prosjekter innenfor regjeringens vedlikeholdstilskuddspakke fra 2009 (totalt 

56,7 mill) har blitt ferdigstilt i 2012. Tidligere har opprustningsprosjekter på Nesoddtangen skole og 

Berger skole blitt ferdigstilte. De siste prosjektene innebar opprustning av ventilasjonsanlegg på 

Myklerud og Alværn ungdomskole, oppgradering av annet elektrisk og div. brannforebyggende tiltak. 

20 mill av totalrammen på 56,7 mill var også prioritert til Bjørnemyr flerbrukshall.  

 

Ny flerbrukshall på Bjørnemyr ble ferdigstilt og overtatt av kommunen i desember 2012. I januar er 

skole, idrettslag, kultur i full gang med aktiviteter. Prosjektledere er i forhandlinger om den endelige 

sluttsummen, per 31.12.2012 har prosjektet blitt belastet med 37,5 mill kr, hvorav 34 mill er 

regnskapsført i 2012. Prosjektrammen er på 45,2 mill kr. 

 

Prosjektene har holdt seg innenfor totalrammen på 56,7 mill kr. Egen sak med avslutning av 

investeringsregnskaper kommer i 2013.  

 

Kjøp av energihuset 

 

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

men skal på sikt finansieres med salg av eiendom. Her er det planlagt for å tilrettelegge for 

driftspersonell fra Virksomhet Eiendom, Virksomhet Infrastruktur og vannmiljø, Virksomhet Teknisk 

service, Virksomhet hjemmebaserte tjenester, med tilhørende lagringsbehov.  Lagerfasiliteter for 

kommunal hjelpemiddelhåndtering, samt fremskutt fylkeskommunalt hjelpemiddellager.  

Ombyggingen startes i 2013. 

 

Ny kirkegård 

 

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

Nesodden kirke. 

Reguleringsplan for prosjektet er utarbeidet og vil sluttbehandles våren 2013. Detaljplanlegging av 

utbygging av den nye kirkegården er startet og forventes ferdig høsten 2013.. Det vil bli muligheter for 

om lag 2300 kistegraver samt et antall urnegraver. Det er avsatt 20 mill kroner i handlingsprogrammet 

for prosjektet. 
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Høydebasseng Bjørnemyr 

 

Høydebasseng Bjørnemyr ble ferdigstilt i desember 2012. Det er bygget et nytt basseng med større 

kapasitet og sikkerhet i forhold til vannforsyning for Nordre Nesodden, spesielt Bjørnemyr, Sunnaas 

og Nesoddtunet. Det gamle bassenget er revet. Området, som ligger i LNF, har blitt oppgradert som 

turområde. Det er også blitt etablert et oppgradert tilbud for kabeletater som leier masteplass. 

Prosjektet har kostet totalt 8,7 mill kr. 1,6 mill under budsjett. Noen mindre kostnader i forbindelse 

med sluttoppgjør påløper i 2013. 

 

Vann, avløp og veianlegg i Nedre Fagerstrand 

 

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. Prosjektet vil bli avsluttet i løpet av 2013. Total prosjektkostnad er på om lag 10,5 mill kr, 

hvorav 6,5 har påløpt i 2012. Prosjektet finansieres gjennom gebyrene for vann og avløp. 

Veikostnadene refunderes av grunneierne ved avslutning av anlegget. 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. 

 

Overføringsanlegg Bomansvik-Buhrestua, via Kirkevika og Hellvik  

 

Byggestart for sjøledningen høsten 2012. Pumpestasjonene til anlegget skal gjennomføres i 2013. 

Anlegget vil fjerne et direkteutslipp av kloakk i Bomansvik og utslipp i Kirkevika fra eksisterende 

slamavskiller (renseanlegg). Kapasiteten på eksisterende pumpeledning fra Hellvik til Buhrestua vil 

økes og utslippene fra overløpet reduseres. Ved utgangen av 2012 har prosjektet kostet totalt 6 mill kr, 

hvorav 4,8 har påløpt i 2012. Neste steg er opprustning og bygging av nyanlegg i områdene i 2013-

2015. 

 

Områdeplaner  

 

I henhold til hovedplan for vann og avløp pågår områdeplanlegging for områdene Nesoddtangen, 

Bomansvik, Blylaget, Torvvik og Nordstrand-Dalbo. Dette er første steg i opparbeidelse og 

opprustning av infrastruktur i områdene.  

 

Områdeplan Blylaget 

 

Området skal løses med separate avløpsanlegg. Planen har i 2012 vært lagt ut til første gangs høring 

og ventes vedtatt i løpet av 2013.  

 

Områdeplan Nordstrand-Dalbo 

 

Området løses med separate løsninger, eller fellesanlegg. Det er gjennomført en del forarbeider, 

planoppstart er i 2013. 
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Områdeplan Torvvik 

 

Området løses hovedsakelig med fellesanlegg. Det er varslet planoppstart og kommer til første gangs 

behandling i 2013. 

 

Områdeplan Bomansvik 

 

Området løses med fellesanlegg. Områdeplanen ble lagt ut til første gangs høring i desember 2012. 
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Balanseregnskapet  

Balansen viser verdien av kommunens eiendeler per 31.12.12, og hvordan eiendelene (anleggs- og 

omløpsmidler) er finansiert med henholdsvis egenkapital og gjeld.  

Økonomisk oversikt – Balanseregnskapet 

Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2012 Regnskap 2011 

EIENDELER 
   ANLEGGSMIDLER 

   Faste eiendommer og anlegg 11 1 337 267 1 175 780 

Utstyr, maskiner og transportmidler 11 40 451 39 970 

Pensjonsmidler 2 729 485 655 395 

Utlån 
 

123 491 110 567 

Aksjer og andeler 5 14 335 12 934 

Sum anleggsmidler 
 

2 245 029 1 994 646 

OMLØPSMIDLER 
   Kortsiktige fordringer 4 96 444 91 083 

Aksjer og andeler 
 

0 0 

Sertifikater 
 

0 0 

Obligasjoner 
 

0 0 

Kasse, postgiro, bankinnskudd 19 151 186 142 289 

Akkumulert positivt premieavvik 2 48 050 31 558 

Sum omløpsmidler 
 

295 680 264 930 

Sum eiendeler 
 

2 540 709 2 259 576 

EGENKAPITAL OG GJELD 
   EGENKAPITAL 
   Disposisjonsfond 6 -41 077 -48 043 

Bundne driftsfond 6 -19 902 -19 285 

Ubundne investeringsfond 6 -5 441 -9 157 

Bundne investeringsfond 6 -2 231 -2 440 

Prinsippendringer 18 8 677 8 677 

Regnskapsmessig mindreforbruk 
 

0 -2 680 

Regnskapsmessig merforbruk 
 

0 0 

Udisponert i investeringsregnskapet 
 

0 0 

Udekket i investeringsregnskapet 
 

0 0 

Likviditetsreserve 
 

0 0 

Kapitalkonto 7 -364 749 -241 048 

Sum egenkapital 
 

-424 724 -313 977 

GJELD 
   LANGSIKTIG GJELD 
   Pensjonsforpliktelser 2 -966 276 -861 453 

Ihendehaverobligasjonslån 
 

0 0 

Sertifikatlån 
 

0 0 

Andre lån 16 -970 231 -899 112 

Sum langsiktig gjeld 
 

-1 936 507 -1 760 566 

KORTSIKTIG GJELD 
   Kassekredittlån 
 

0 0 

Annen kortsiktig gjeld 4 -164 424 -172 333 

Akkumulert negativt premieavvik 2 -15 054 -12 700 

Sum kortsiktig gjeld 
 

-179 478 -185 033 

Sum egenkapital og gjeld   -2 540 709 -2 259 576 

MEMORIAKONTI: 
   Ubrukte lånemidler 
 

56 228 6 968 

Andre memoriakonti 
 

5 156 5 630 

Motkonto for memoriakontiene 
 

-61 384 -12 598 
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Eiendeler 
 
Anleggsmidler 

Verdien av anleggsmidler har økt med litt over 250 millioner kr fra 2011 til 2012.  

Av dette er økningen i aktiverte investeringer i faste eiendommer og anleggom lag 162 millioner kr. I 

tillegg kommer økning av pensjonsmidler på kr 74 millioner, økning av utlån med om lag kr 13 

millioner og økt beholdning av aksjer og andeler på kr 1,4 millioner. Det vises til notene for ytterligere 

forklaringer.  

 

Omløpsmidler  

Samlede omløpsmidler har økt med 30,7 millioner kr fra 2011 til 2012. Økningen består av 5,3 

millioner kr i kortsiktige fordringer og 8,9 millioner kr i bankinnskudd.  

 

Akkumulert premieavvik består av differansen mellom innbetalt premie og regnskapsført 

pensjonskostnad, og var pr. 31.12.12 på 48 millioner kr. Det vises til note 2 om pensjon.  

 

Egenkapital og gjeld 
 

Egenkapital 

Egenkapitalen har økt med nesten 111 millioner kr siden 2011. Av den samlede egenkapitalen 

utgjorde disposisjonsfond 46,5 millioner, bundne driftsfond om lag 20 millioner og bundne 

investeringsfond på 2,2 millioner. Kapitalkonto utgjør resten av egenkapitalen. Kapitalkontoen har økt 

med 123,7 millioner fra 2011 til 2012. For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto henvises det til note 

til årsregnskapet.  

 

Kommunen fondsbeholdning fordeler seg på disposisjonsfond, bundne driftsfond, ubundne 

investeringsfond og bundne investeringsfond. Total fondsbeholdning har fra 2011 til 2012 gått ned 

med 10,3 millioner kr. Fondsbeholdningen har nesten blitt halvert de siste 4 årene, jfr nedenfor. 
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Bundne fond er øremerkede midler, som regel mottatt fra staten, 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. 
31.12.2012 

Disp. og bundet til 
bestemte formål 

Rest til disp. 
31.12.2012 

Ubundne investeringsfond 5 441 4 156 1 285 

Ubundne driftsfond 41 077 23 735 17 342 

Bundne investeringsfond 2 231 2 231 0 

Bundne driftsfond 19 902 19 902 0 

Sum fond 68 651 50 024 18 627 

 

Det bemerkes at 27,9 millioner av ubundne fond er avsatt disponert av kommunestyret til bestemte 

formål. Ordinært udisponert disposisjonsfond pr. 31.12.12 var derved ca. 18,6 millioner 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 2012 hatt en økning på 123,7 millioner kr og har pr. 31.12.12 en saldo på kr 364,7 

millioner. Økningen skyldes i hovedsak at det har vært en økning i anleggsmidler og at 

pensjonsforpliktelsen har økt.  

 

Gjeld 

Langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelser har økt med nesten 176 millioner kr fra 2011 til 2012. 

Pensjonsforpliktelser utgjør 105 millioner kr av denne økningen, mens andre langsiktige lån har økt 

med 71 millioner 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. 31.12.12 gjenstod det 56,2 millioner kr i ubrukte lånemidler. Årsaken til dette er at nye lån knyttet 

til investeringene har blitt tatt opp før investeringen er ferdigstilt. 

 

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.  

 

Likviditetsgrad 1: 

Denne tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Nøkkeltallet bør her være større en 2, da noen av 

omløpsmidlene kan være mindre likvide enn andre.  
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  2009 2010 2011 2012 

Likviditetsgrad 1                1,98                 1,59                 1,43                 1,65  

 

Man ser at likviditetsgrad 1 har økt noe fra 2011 til 2012. Dette skyldes en økning i omløpsmidler som 

relaterer seg i stor grad til økning i ubrukte lånemidler.  

 

Likviditetsgrad 2: 

Denne tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene (ekskl. kortsiktige fordringer og 

premieavvik), og her bør nøkkeltallet være større enn 1. 

 

  2009 2010 2011 2012 

Likviditetsgrad 2                1,48                 1,04                 0,77                 0,84  

 

Likviditetsgrad 2 har økt fra 2011 til 2012, og skyldes som forklart over at kontantbeholdningen har 

økt grunnet store låneopptak som ikke har blitt benyttet pr. 31.12.12.  

 

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. 

 

  2009 2010 2011 2012 

Likviditetsgrad 3                1,62                 0,84                 0,67                 0,44  

 

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. 

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 er synkende og ligger under minimumsnivå i 

forhold til tilfredsstillende likviditet. Likviditetsgrad 3 bør som nevnt være over 0,5.  

 

Årsaken til at kommunen har en stram likviditet er at det brukes mere fra disposisjonsfond enn det 

avsettes. Det vises til avsnittet om balansen ovenfor som omhandler fondsbeholdningen. 

  

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) 2009 2010 2011 2012 

Kontantbeholdning 164 617 167 018 142 289 151 186 

Skattetrekk innskudd -19 297 -16 824 -18 012 -20 789 

Ubrukte lånemidler 19 323 -15 457 -6 968 -56 228 

Bundne fond  -21 228 -25 702 -19 529 -22 133 

Driftslikvider 143 415 109 035 97 780 52 036 
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Kontantbeholdningen inneholder pr. 31.12. som følger: 

 

 
 

Kommunens driftslikvider har blitt kraftig redusert de siste årene.  Dette henger sammen med at 

kommunen har brukt mer fra disposisjonsfond enn det har blitt avsatt. 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. 

 

Likviditetsgraden måles pr. 31.12 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. 

 

 
 

Som grafen ovenfor viser av likviditeten gjennom året, har det vært svingninger i likviditeten på 150 

millioner fra topp til bunn. I månedene med lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift går det ut om lag 

60 millioner kr. For å ha en likviditetsbuffer har kommunen en kassekreditt på 50 millioner kr, jfr. 

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

31.12.12. Dersom denne trenden fortsetter, antar rådmannen at det blir nødvendig å trekke på 

kassekreditten tidlig i 2013. 
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Arbeidskapital 
Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet er også et 

uttrykk for kommunens likvide situasjon. Nedenfor følger endringen i kommunens arbeidskapital de 

siste 4 årene:  

 

Endring i arbeidskapitalen 2009  2010  2011  2012  

Omløpsmidler 1.1                187 025 458               219 148 907             254 309 168               264 929 672  

Omløpsmidler 31.12                219 148 907               254 309 168             264 929 672               295 680 292  

Endring omløpsmidler                   32 123 449                 35 160 261               10 620 504                 30 750 621  

Kortsiktig gjeld 1.1                108 767 590               110 861 912             160 101 243               185 033 177  

Kortsiktig gjeld 31.12                110 861 912               160 101 243             185 033 177               179 478 049  

Endring kortsiktig gjeld                   -2 094 322                -49 239 332              -24 931 933                   5 555 128  

Endring i arbeidskapital           30 029 127         -14 079 071        -14 311 429          36 305 748  

 

Arbeidskapitalen har fra 2011 til 2012 økt med 50, 6 millioner kr. Dette skyldes hovedsakelig økning i 

omløpsmidler fra 2011 til 2012. Økningen i omløpsmidler inneholder låneopptak i 2012 og dersom 

man korrigerer for endringen i ubrukte lånemidler, ser man at endring i arbeidskapitalen vil ha en 

reduksjon på nesten 13 millioner kr. 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 styrke driftslikvidene fremover.  

 

 
 

Dersom man ser på arbeidskapitalen i % av driftsinntektene, har kommunen en arbeidskapital på 11 % 

av driftsinntektene. Men så lenge en stor andel av arbeidskapitalen består av ubrukte lånemidler, er 

ikke den reelle arbeidskapitalsituasjonen like sterk som den gir uttrykk for. Korrigert for ubrukte 

lånemidler utgjør arbeidskapitalen 6 % av driftsinntektene og har vært synkende de siste årene. Det må 

også tas hensyn til at deler av fondsmidlene er knyttet til bestemte formål. Dette viser igjen at det er 

nødvendig å styrke likviditeten i årene fremover. Arbeidskapitalen bør utgjøre minst 8-10 % av 

driftsinntektene.  
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Soliditet 
 

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

informasjon om soliditeten.  

 

Egenkapitalprosenten har utviklet seg slik de siste 4 årene: 

 

  2009 2010 2011 2012 

Egenkapitalprosent                 17,9                 19,5                 13,9                 16,7  

 

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. Kommunen har økt egenkapitalprosenten fra 2011 

til 2012. Årsaken er at anleggsmidler har økt mye pga aktivering av store prosjekter som Tangenten, 

ny del sykehjemmet og Heia barnehage. Samtidig ble det nedbetalt 75 millioner i ekstraordinære 

avdrag knyttet til byggelån til Tangenten. Dette påvirket kapitalkontoen slik at egenkapitalen økte. 

 

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

solid er kommunen. 

 

  2009 2010 2011 2012 

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

 

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

som egenkapital, og dette er i overkant høyt. Årsaken til nedgangen fra 2011 til 2012 skyldes 

nedbetalingen av byggelånet knyttet til Tangenten på 75 millioner kr som økte egenkapitalen. I tillegg 

hadde kommunen nedgang i kortsiktig gjeld fra 2011 til 2012.  

 

Utvikling i kommunens lånegjeld 

 
Det har i 2012 blitt tatt opp nye lån på til sammen 187,6 millioner kr. Av dette er 15 millioner kr 

startlån og 35,3 millioner knyttet til VAR-området. Total langsiktig gjeld, eks. pensjonsforpliktelser, 

pr. 31.12.12 er på 970,2 millioner kr.  
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Fra 2011 til 2012 økte langsiktig lånegjeld med 71 millioner kr. Økningen er differansen mellom nye 

lån og betalte avdrag i drifts- og investeringsregnskapet.  

 

Total gjeld fordeler seg slik pr. 31.12.2012: 

 Egne lån: 606,5 millioner kr 

 Lån knyttet til investeringer innenfor VAR-området: 230 millioner kr 

 Startlån: 133,7 millioner kr 

 Utsatte låneopptak: 20,2 millioner (hvorav 5 millioner gjelder startlån og 10 millioner gjelder 

VAR-området) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) i prosent av driftsinntektene er på 93,3 % ved 

utgangen av 2012. Økningen har vært stor de to siste årene, og rådmannen anser dette som svært høyt. 

Gjennomsnitt for landet uten Oslo er pr. 31.12.12 på 83,6 %. Dersom man skal få låneandelen ned mot 

et sunt nivå på 50 % bør kommunen redusere investeringsnivået, og de nye låneopptakene bør ikke 

overstige det kommunen betaler i avdrag pr år.  
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5. ORGANISASJONSUTVIKLING OG 

ARBEIDSGIVERPOLITIKK 
 

 

 

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

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

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

administrativ struktur har vært hovedfokus i 2012 og tydeliggjøring av lederskap i den nye 

organisasjonen har vært et sentralt element i dette arbeidet. 

 

 

Arbeidsgiverpolitiske føringer  

Ny administrativ struktur for Nesodden kommune ble implementert 01.01.12. De overordnede målene 

for den nye organiseringen var følgende: 

 

 Bedre tjenestekvalitet for kommunens innbyggere 

 Bedre ressursutnyttelse økonomisk og kompetansemessig 

 Bedre og tydeligere ledelse – på alle nivåer 

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

 

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

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

medarbeidere og ny ledelse. I all hovedsak var bemanningsprosessen fullført høsten 2011, og 

prosessen var forankret i en omforent avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene.  

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

takter som ble vedtatt av kommunestyret juni 2011.  

 

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

Per 31.12.12 har Nesodden kommune 34 virksomheter. Heia barnehage ble åpnet 01.08.12, og det 

medførte overføring av personale og barn fra – og nedleggelse av – Blomsterveien barnehage og 

Skoklefallsletta barnehage. Samtidig ble avdelingen Maurtua i Sunnhagen barnehage nedlagt og 

personale overført til Heia barnehage eller andre avdelinger i Sunnhagen barnehage. Prosess for dette 

var avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene i forbindelse med 

virksomhetsoverdragelsen av Sunnhagen barnehage fra Sunnaas sykehus HF til Nesodden kommune. 

Flere av virksomhetene har et ledernivå under virksomhetsleder, med ulike stillingstitler: fagsjefer, 

avdelingsledere, undervisningsinspektører, driftsledere mv. Stabsområdene har fagsjefer under 

stabssjefene. Per 31.12.12 er det 47 ledere under virksomhetslederne og stabssjefene. 
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Arbeidsgiverpolitiske strategier 

 

Gjeldende arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune har fire satsingsområder: 

 

 Lederutvikling 

 Lønn, goder og velferd 

 Medarbeiderutvikling  

 Omdømme 

 

 

Lederutvikling 

 

Lederutvikling har vært et prioritert område i året som har gått. Fokus i lederutviklingen for 2012 har 

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

rådmannens ledergruppe, virksomhetslederne, og felles samlinger for alle tre ledernivåene. KS-

Konsulent AS har vært en sentral bidragsyter i samlinger på alle ledernivåer i 2012. Utvikling av og 

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

ledernivå, herunder roller, ansvar og myndighet tillagt de ulike ledernivåene. Nytt 

delegasjonsreglement ble vedtatt i rådmannens ledergruppe våren 2012 og tydeliggjør ansvar og 

myndighet for hver enkelt lederstilling.  

 

Helhetlig styring var ett av delprosjektene i Nye takter. Delprosjektet startet opp i februar 2012 og 

resulterte i forbedrede styringskort i Budsjett- og handlingsprogrammet for 2013 for alle 

virksomhetene og de tre stabsområdene. Målet med styringskortene er å tydeliggjøre mål og resultater 

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

målene i kommuneplanens samfunnsdel.  

 

I november 2012 ble det gjennomført en ledersamling for alle ledere med temaet «underveis-

evaluering Nye takter», og dette arbeidet vil bli videreført i 2013. Organisasjonsutviklingsprosjektet er 

lagt opp etter prinsippet om at organisasjonen skal utvikles med bred involvering, både av ledere, 

medarbeidere og tillitsvalgtapparatet. Videre arbeid med Nye takter i 2013 legges opp i tråd med dette 

prinsippet. 

   

Lønn, goder og velferd 

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

vedtatt i 2010 av Partssammensatt utvalg. Handlingsplanen omfatter lokale lønnsforhandlinger og 

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

denne handlingsplanen, og det var i 2012 særlig fokus på fagområder der det er vanskelig å rekruttere 

riktig kompetanse.  

   

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 
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ble første gang gjennomført i 2009 med Kommuneforlagets undersøkelsesverktøy Bedrekommune. 

Denne undersøkelsen er utarbeidet av og for kommuner. Fem dimensjoner fra undersøkelsen er med i 

styringskortet til hver enkelt virksomhet og stabsområde. Nedenfor følger resultatene fra 

undersøkelsen i 2012, inkludert resultatene fra foregående år. For 2012 er også snitt Norge tatt med, 

dette inkluderte 109 kommuner totalt.  

 

Medarbeiderundersøkelsen  

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

Dimensjon Snitt 

Nesodden 

2012 

Snitt 

Norge 

2012 

Snitt 

Nesodden 

2011  

Snitt 

Nesodden 

2010 

Snitt 

Nesodden 

2009 

Faglig og personlig 

utvikling 

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

Samarbeid og trivsel med 

kollegene 

5,0  5,0  5,0 5,0 5,0 

Stolthet over egen 

arbeidsplass 

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

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

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

Svarprosent 68 --- 70 75 63 

 

I 2012 var det 768 av 1136 tilsatte som svarte på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 68 %.  

Medarbeiderundersøkelsen er et viktig verktøy for både medarbeidere, ledere og tillitsvalgtapparat på 

den enkelte arbeidsplass i det kontinuerlige arbeidet med å utvikle et godt arbeidsmiljø. Aktiv 

medvirkning fra den enkelte medarbeider er et viktig element. I tråd med dette er det fra 2012 lagt opp 

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

oppfølgingsplan med tre forbedringsområder og tre bevaringsområder, inkludert mål og tiltak. 

Medvirkning fra den enkelte medarbeider vil bli et satsingsområde i 2013, og det er et mål å øke 

svarprosenten samtidig som det legges stor vekt på oppfølgingsarbeidet på den enkelte arbeidsplass. 

 

Det legges stor vekt på kompetanseutvikling. Ansvaret for kompetanseplan og 

kompetanseutviklingstiltak ligger til den enkelte virksomhet og stabsområde. I tillegg tilbyr stabene 

opplæring innenfor sine fagområder. I 2012 var fokusområdene for stabenes opplæring fagsystemene 

Websak og Agresso, samt oppfølging av sykemeldte/IA-arbeid. 

 

I tillegg tildeles stipend etter vedtatte retningslinjer. Søknader om stipend avgjøres av Arbeidsutvalget 

til Arbeidsmiljøutvalget. I 2012 var det 15 stipendmottakere og utbetalingene var i størrelsesorden 

214 000 kr. 

 

Omdømme 

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

innflytting i Tangenten i mars 2012 har mange ledere hatt åpen dag i Infosenteret der alle innbyggere 

har hatt anledning til å stille spørsmål til blant annet ordfører, rådmann og virksomhetsleder for Plan, 

bygg og geodata. Dette vil bli videreført i 2013. 

 

Å følge lover og regler, og å bruke kommunens ressurser på en hensiktsmessig måte er grunnleggende 

i hele kommunens virksomhet. Omdømme handler om den enkelte innbyggers møte med kommunens 
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tjenester og tilsatte, og det legges stor vekt på god praksis i tråd med kommunens etiske retningslinjer 

og regelverk om anskaffelser. 

 

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

medarbeiderundersøkelsen måles blant annet tilfredshet med «stolthet over egen arbeidsplass» og 

«overordnet ledelse». Dette er viktige dimensjoner ved et godt omdømme, og er en del av 

styringskortet til hver enkelt virksomhet og stabsområde. Det legges stor vekt på systematisk arbeid 

med et godt arbeidsmiljø i Nesodden kommune. Et godt arbeidsmiljø er et viktig grunnlag for gode 

tjenester. 

 

 

Nærværsarbeid, bedriftshelsetjeneste og IA-avtalen 

 

Nærvær og oppfølging av sykefravær 

Sykefraværet i Nesodden kommune var totalt 7,22 % i 2012, en nedgang fra 8,10 % i 2011 og fra 8,63 

% i 2010. Langtidsfraværet for hele 2012 er på 4,80 %, en nedgang fra 5,54 % i 2011 og fra 6,50 % i 

2010. 

 

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

vår organisasjon. Lederne og tillitsvalgtapparatet har sammen et høyt fokus på godt nærværsarbeid i 

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

overordnede prosedyrer og retningslinjer for fagområdet, og at disse er kjent i organisasjonen. I 2012 

har det vært et satsingsområde å videreutvikle HMS-håndboken til Nesodden kommune i 

kvalitetssystemet.  

 

Bedriftshelsetjeneste 

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

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

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

Nesodden kommune. BHT ble fullt bemannet primo februar 2012 og har levert tjenester til hele 

organisasjonen innenfor sine kompetanseområder. BHTs oppgaver er HMS-rådgivning og tjenester 

innenfor følgende kompetanseområder: 

 

 Yrkeshygiene/inneklima 

 Ergonomi/arbeidsplassvurdering 

 Bedriftslege/arbeidsmedisin 

 Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø 

 

I 2012 har BHT vært en sentral pådriver i utviklingsarbeidet med HMS-håndboken for Nesodden 

kommune. BHT har også deltatt i dialogmøter i forbindelse med oppfølging av sykemeldte, i tillegg til 

at de ved forespørsel har bistått ledere, medarbeidere og tillitsvalgte i arbeidet med nærvær og 

arbeidsmiljø. I november 2012 ble det gjennomført lovpålagt 40 timers HMS-opplæring for alle 

verneombud, varaverneombud og medlemmer og varamedlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU). 
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BHT var sammen med HR og organisasjonsutvikling og hovedverneombudet en sentral bidragsyter i 

denne opplæringen. BHT møter fast i kommunens Arbeidsmiljøutvalg. 

 

IA-avtalen tiltak 

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

 

 Økt nærvær 

 Tilrettelegging for personer med redusert funksjonsevne 

 Økt gjennomsnittlig avgangsalder 

 

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

inneholder mål, resultatmål og aktivitetsmål innenfor de tre delmålene i IA-avtalen. Høsten 2011 ble 

det gjennomført ledersamlinger med fokus på endringene i regelverket fra 01.07.11 om endrede krav 

til oppfølging av sykemeldte. NAV innførte da et overtredelsesgebyr på kr. 5 000 dersom frister for 

oppfølgingsplaner ikke ble overholdt. I tillegg ble begrepet «aktiv sykemelding» fjernet. IA-

handlingsplan og endringene i regelverket medførte et høyt fokus på nærværsarbeid, som ble 

videreført i 2012. I februar 2012 ble det gjennomført en ledersamling for alle ledere med temaet 

«lokale handlingsplaner».  

 

 

Antall sysselsatte i Nesodden kommune og likestilling  

Nedenfor følger tabell over antall sysselsatte i organisasjonen. 

 

SYSSELSATTE     

NØKKELTALL 2012 

Antall årsverk i kommunen  1 021,8 

Folkemengden i alt per 31/12 17 998 

 

 

Andel og antall mannlige og kvinnelige ansatte i kommunen fordeler seg slik i 2012: 

  

Fordeling av kvinner og menn i lederstillinger Nesodden kommune 2012 

 
Kvinner 

antall 

Kvinner 

prosent 

Menn 

antall 

Menn 

prosent 

Total 

antall 

Rådmannens ledergruppe 4 50 % 4 50 % 8 

Virksomhetsledere 25 74 % 9 26 % 34 

Alle øvrige ledere (fagsjef/avd.leder/ 

undervisningsinspektør, driftsleder m.fl.) 
32 68 % 15 32 % 47 

Ansatte totalt (årsverk) 786 77 % 235 23 % 1021 

 

Prosentfordelingen av menn og kvinner er uforandret fra 2011 til 2012, både for ledere og totalt antall 

ansatte i kommunen.  
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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 2012 

hadde høy oppslutning og gode resultater.  

 

I 2012 gjennomførte Nesodden kommune ca. 20 brukerundersøkelser. Følgende undersøkelser ble 

gjennomført i 2012: Alle kommunale barnehager, barnevern, bibliotek, byggesaksbehandling, ergo- og 

fysioterapi, helsestasjon, kulturskolen (foreldre og elever), institusjon – pleie og omsorgstjenester 

(beboere og pårørende), psykisk helse voksne, SFO, utviklingshemmede (brukere og 

brukerrepresentanter), vann og avløp, og skatt.  

 

I tillegg ble det gjennomført en undersøkelse om interne tjenester som ble besvart av alle lederne i 

Nesodden kommune. Nesodden deltok i 2012 som en av pilotkommunene for denne nye 

undersøkelsen. De tjenesteområdene som ble målt var organisasjon og tjenesteutvikling, økonomi og 

styring, interne tjenester og kommunikasjon, juridisk bistand, innkjøp, vaktmestertjenester, eiendom 

og renhold. 

 

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

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

stabsområde. 

 

 



41 

 

6. BÆREKRAFTIG UTVIKLING 
 

 

 

Befolkning og boliger 

 

Befolkningsutvikling 

Nesodden kommune hadde 17 998 innbyggere ved utgangen av 2012. Nesodden er en kommune i 

vekst med en gjennomsnittlig økning på 1,2 % de siste 10 årene. Befolkningsprognosene som er 

utarbeidet i forbindelse med kommuneplanen tilsier også en fortsatt befolkningsøkning på 1,2 % per 

år. 

 

 

År Folketall pr 31.12. Tilvekst Tilvekst % 

2002 15 943   

2003 16 074 131 0,82 

2004 16 231 157 0,98 

2005 16 541 310 1,91 

2006 16 791 250 1,51 

2007 16 868 77 0,46 

2008 17 129 261 1,55 

2009 17 348 219 1,28 

2010 17 515 167 0,96 

2011 17 809 294 1,68 

2012 17 998 189 1,06 
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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 og boligbyggingen i Nesodden henger sammen, og befolkningsveksten er styrt av 

boligbyggingen. 

  

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Antall 

boliger 
6357 6522 6631 6651 6724 6779 6830 

Tilvekst 165 109 20 73 55 51*  

*foreløpig tall pr 3 kvartal for 2012  

 

Av alle boliger i Nesodden er 63 % eneboliger, 25 % rekkehus, kjedehus og andre småhus, 6 % 

tomannsbolig, 5 % boligblokk og 1 % andre bygningstyper. 

 

Felles for grunnskolen 

 

Skoleeiermeldingen 2012 ble ferdigstilt i august og vedtatt av politikerne. Det samme ble «Strategi for 

kvalitetsutvikling i Nesoddskolen 2012-16. Lære for livet!».  

 

Frogn og Nesodden samarbeidet om gjennomføring skolering av alle interne og eksterne sensorer i 

lokalt gitt eksamen våren 2012 i Follo. Skoleringen omfatter 8 halve kursdager og over 200 lærere. 

 

Intensivopplæringen i grunnleggende ferdigheter på 10. trinn, «Ny Giv», er planlagt og igangsatt i 

Nesodden. Kommunen var i innføringsfase tre i Akershus. Av om lag 200 elever på 10. trinn er 20 

elever valgt ut etter ulike prestasjons- og motivasjonskriterier, til å få intensivopplæring våren 2013. 

Departementet har innvilget et obligatorisk forsøk fra opplæringsloven. 
 

Konferanse, nettverk og pedagogisk veiledning 

 
22. november arrangerte Nesodden kommune, i samarbeid med KS, en stor Visible Learning- 

konferanse med 800 deltakere fra hele Norge. Foredragsholdere var to av verdens ledende 

skoleforskere John Hattie og James Nottingham, og en av Norges mest anerkjente skoleforskere 

Thomas Nordahl. 

 

I tillegg arrangeres det diverse kurs og nettverk i/for kulturkontakter og læringsplattformen ITL (it’s 

learning). På våren ble det også arrangert diverse fagnettverk. Skolene får også veiledet støtte i sitt 

lokale utviklingsarbeid innen bl.a. vurdering for læring, bedre skolemiljø og OUR 

(skoleutviklingsprosjekt). 

 

Felles for barnehagene 

 

Høsten 2012 ble det igangsatt et prosjekt for å forbedre prosessene rundt kommunens 

barnehageopptak. Prosjektet evaluerte tidligere opptak og så på opptaksrutinene og informasjonsflyten 

til publikum. Styrere fra private barnehager og virksomhetsledere fra kommunale barnehager deltok 

foruten rådgivere fra Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling mfl. Som et resultat ble det, blant 

annet, lansert en ny barnehageportal på internett og planlagt informasjonsmøter og andre faste 

møtepunkt for foreldre i opptaket våren 2013. De kommunale opptakskriteriene ble også gjennomgått.  
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Felles for Helse og omsorg - Levekår og folkehelse 

 

Samhandlingsreformen er en velferdsreform og en forvaltningsreform som trådte 

i kraft 1.1.2012 med nytt lovverk og økonomiske virkemidler. Virkemidlene er knyttet til kommunal 

medfinansiering av spesialisthelsetjenester og betaling for utskrivningsklare 

pasienter. Prosjektet «Samhandlingsreformen i Follo» ble etablert høsten 2009 for å følge opp 

intensjonene i stortingsmelding 47 (2008-2009) om samhandlingsreformen, og etter hvert den nye 

helse- og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven og Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015. 

 

Prosjektet har hatt delprosjekter for å 

 undersøke organisering og finansiering av interkommunalt samarbeid om lokalmedisinsk 

senter i Follo,  

 IKT-løsninger for lokalmedisinsk senter, hvilke helsetjenester som skal inngå i 

interkommunalt lokalmedisinsk senter i Follo, 

 etablering av interkommunalt tilbud til innbyggere med kroniske lidelser knyttet til 

muskel/skjelett, psykosomatiske plager og smerteplager for tverrfaglig utredning,  

 vurdering og behandling og behov for røntgen- og laboratorietjenester for å sikre 

beslutningsstøtte for helsepersonell i lokalmedisinsk senter.  

 

Nesodden kommune har i 2012 deltatt i arbeidsgrupper i delprosjektene. Prosjektets rapport og 

delrapporter finnes på Follorådets nettside. 

 

Nesodden har sammen med de andre Follo kommunene utarbeidet samarbeidsavtaler med 

spesialisthelsetjenesten. I 2012 har kommunen arbeidet spesielt med tiltak som skal bidra til å ta i mot 

utskrivningsklare pasienter:  

 Styrking av hjemmebaserte tjenester, rehabiliteringstilbudet generelt og utvidet korttids- og 

rehabiliteringsplasser ved Nesoddtunet. Kommunen har hatt en økning på 35 % av 

utskrivningsklare pasienter fra sykehus med behov for oppfølging. Det er også flere som blir 

skrevet ut raskere enn tidligere. 

 Et prosjekt om etablering av Palliativt team ble gjennomført i perioden mai – desember 2012 

med støtte fra Helsedirektoratet. Det er et tverrfaglig team som består av kreftsykepleier, 

kreftlege, fysioterapeut, ergoterapeut og prest. Palliativt team er nå et ordinært tilbud i 

kommunen. 

 En øremerket plass ved Nesoddtunet til pasienter med behov for lindrende behandling er 

etablert. 

 

Nesodden har i 2012 hatt mange ressurs- og kompetansekrevende oppgaver. Kommunen har ønsket å 

utvikle tjenestetilbudene for å imøtekomme krav om å ta i mot utskrivningsklare pasienter tidligere, ha 

tilbud i stedet for sykehusinnleggelser og forebygge innleggelser. Prosjekt fagteam for Palliativ 

behandling ble gjennomført i 2012 og er innført som et av kommunens tjenestetilbud fra 2013. 

Eksempler på andre utviklingstiltak er etablering av Håkonsletta bofellesskap, ansettelse av 

frisklivskoordinator og demenskoordinator. Samt deltakelse i Pilotprosjektet Frisklivs-, lærings- og 

mestringsutvikler i Follo.  

 

 

 

 

https://owa.nesodden.kommune.no/owa/redir.aspx?C=16d1e62d6568471ca3eb7f4104372f2f&URL=http%3a%2f%2fwww.follo.no%2ffolloradet%2fFokusomrader%2fHelse%2f
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Kommuneplanen for helse- og omsorgstjenester 2011 – 2020  

 

I «Helhetlig plan helse- og omsorgstjenester 2011-2020», side 8 står det at: 

Framtidens kommunale helse- og omsorgstjenester har som hovedmål å sikre helhetlige og 

samordnede tjenester som omfatter forebyggende tiltak, utredning, behandling, pleie og omsorg, 

akuttberedskap, habilitering og rehabilitering og oppfølging på tvers av sektorene.  

Nesodden kommune har som mål å bistå innbyggere og brukere på en faglig forsvarlig og profesjonell 

måte»  

 

Tjenesteområdet Helse og omsorg har arbeidet aktivt med tiltak for å nå målene og følge strategier fra 

planen. På noen områder er en del gjennomført og det er gode resultater, blant annet er virksomhet for 

Forebyggende og behandlende tjenester opprettet. I tillegg ble Psykisk helse delt i to avdelinger, 

Psykisk helse bolig og Psykisk helse, fordi det var behov for å effektivisere bruken av ressurser og 

kompetanse.  

 

Friluftsliv 

Kystkultursti på vestsiden av Nesodden 

 

En ny etappe av kystkulturstien på vestsiden av Nesodden ble ferdigstilt i 2012. Den nye etappen går 

fra Fjellstrand brygge til Dalboveien og er lagt langs allerede eksisterende stier. Fra før er det merket 

fra Bekk via Gaupemyrdammen til Solbakken. Årets merking ble gjort etter at Høyesterett avsa 

endelig dom 08.06.12 i sak angående merking over to eiendommer sør for Fjellstrand brygge.  

 

 

Biologisk mangfold 

Hule eiker 

 

Kartlegging av hule eiker ble utført av BioFokus på oppdrag av kommunen. «Hule eiker» er en såkalt 

utvalgt naturtype, som det gjelder egne vernebestemmelser for (Naturmangfoldloven §§ 53–56). 

Kartleggingen resulterte i BioFokus-notatet «Eikekartlegging i Nesodden kommune 2012». Områdene 

nord for Fjellstrand–Nesodden kirke regnes for å være fullstendig kartlagt, mens områdene syd for 

denne linjen er mindre systematisk dekket.   

 

Det ble kartlagt 81 store eiketrær, 5 store asketrær og en park med gamle eiketrær (mellom Berger 

stadion og Bergersletta). Disse kommer i tillegg til edelløvskoger og enkelttrær som er registrert i 

tidligere kartlegginger av biologisk mangfold i kommunen. Gamle, hule eiker er viktige for en rekke 

sjeldne insektarter og sopp. I denne kartleggingen ble det funnet 7 rødlistearter som er knyttet til eik, 

men det antas at det virkelige antallet er en god del høyere. Dette er fordi mange av artene er 

vanskelige både å oppdage og artsbestemme. 

  

Kommunen mottok tilskudd fra Fylkesmannen på kr 70 000 til kartlegging, som ble brukt til 

konsulenthonorar.  
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Storsalamander og andre amfibiearter 

 

Det ble anlagt ny amfibiedam ved To gård. Den nye dammen er forbundet med den allerede 

eksisterende amfibiedammen ved To gård via en bekk, som vil fungere som korridor mellom 

dammene og lette kolonisering og rekolonisering. Det ligger også en gjengrodd dam i området. Den 

nye dammen skal styrke populasjonene av storsalamander og andre amfibier ved To gård.   

En informasjonstavle er satt opp, og dammen skal brukes i undervisning og til rekreasjon. Det er 

behov for bedre adkomst til dammen, og det planlegges derfor en sti fra To gård.  

Kommunen mottok tilskudd fra Fylkesmannen på kr 50 000 til etablering av dammen og kr 10 000 til 

informasjonstiltak. 

 

Kommunen har fått utarbeidet en forvaltningsplan for dammen, utført av studenter ved UMB: 

«Salamanderdam på To gård – forvaltning og skjøtselsplan». 

 

Bekjempelse av fremmede arter 

 

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

registrert. Tiltak for bekjempelse ble iverksatt for mange av artene og lokalitetene, se tabell under. I 

tillegg til artene nevnt i tabellen, forekommer også floghavre og iberiaskogsnegl. 

 

Tabell over fremmede arter i kommunen. Kjente lokaliteter og iverksatte tiltak i 2012.   

Art Lokaliteter Tiltak 

Kjempebjørnekjeks  Punktsprøyting på bladene 

Parkslirekne I tilbakegang. Små lokaliteter i 

veikanter og områder ved hager; 

noen nye  

Sprøyting 

Brunstorkenebb En stor lokalitet som er delvis på 

kommunal grunn, delvis på privat 

Sprøyting på kommunens grunn. 

Samarbeid med privat grunneier.  

Russesvalerot Ommen Forsøk med sprøyting vs. luking. 

Sprøyting ga klart best effekt.  

Kjempespringfrø To gård samt 2 andre steder  

Rødhyll I fremmarsj, særlig på hogstflater Situasjonen følges, tiltak diskuteres 

med fylkesmannen.  

Hvitkinngås Stor bestand på øyene Eggpunktering 

Kanadagås Mindre bestand på øyene Eggpunktering 

 

 

Miljø 

 

Det arbeides med 2 områdereguleringsplaner som er direkte avledet fra hovedplan for vann og avløp. 

Hensikten med planene er å rydde opp i private vann- og avløpsanlegg, og gjennom dette arbeidet vil 

det bli sikret rent drikkevann og fastsatte miljømål vil oppnås.  En viktig del av kommunens 

miljøarbeid skjer gjennom arealplanlegging, største delen av Nesodden er i kommuneplanen sonet til 

LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde).  Gjennom vedtatte reguleringsplaner er det totale 

arealet regulert til naturvernområdet økt i løpet av 2012. 
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Samordnet arealbruk og transport 

 

Nesodden har en kollektivandel på 38 %, noe som er høyest av alle kommunene i Akershus. 

Kollektivtransporten er veletablert og støtter opp under strukturen hvor hovedmengden av 

boligbebyggelsen ligger langs Fylkesveiene. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 16. juni 2011 og 

legger de grove føringene for utbygging i kommunen. Det ble vedtatt 5 reguleringsplaner med 

mulighet for ny bebyggelse, og en reguleringsplan for en parsell med gang- og sykkelvei.  En stor del 

av ny bebyggelse blir foretatt gjennom eldre reguleringsplaner.  

 

Planstrategi ble vedtatt i september 2012 og formålet med planstrategi er å prioritere kommunens 

planbehov. I planstrategien ble det vedtatt at kun kommuneplanens arealdel skal rulleres og da med 

hovedfokus på oppfølging av overordnete føringer og bevaring av biologisk mangfold. Det er dermed 

ikke lagt opp til store endringer i 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. 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

 

Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet og har 

beredskapsplikt hjemlet i Sivilbeskyttelsesloven av 25.6.2010, med tilhørende forskrift om kommunal 

beredskapsplikt av 22.8.2011, samt i Plan- og bygningsloven av 27.6.2008. 

«Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og 

helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer, med sikte på å redusere risiko for tap av 

liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.» 

 

Kommunens planer for beredskap og krisehåndtering baseres på risiko- og sårbarhetsanalyser og 

revideres årlig. Kriseledelsen i kommunen er endret i tråd med ny organisering og sikkerhet og 

krisehåndtering har vært i fokus under planlegging og etablering i Tangenten. 

 

I 2012 ble det etablert beredskapsnettverk med omkringliggende kommuner, både regionalt og i Follo. 

Det bidrar til økt erfaringsdeling og samarbeid knyttet til beredskapsplanlegging og enda viktigere, 

samarbeid hvis en krise skulle inntreffe i en nabokommune, eller i vår egen. 
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7. RESULTATVURDERING AV 

VIRKSOMHETENE/STABSOMRÅDENE 
 

Økonomisk oversikt totalt på områder 

Område Regnskap i kr

Revidert 

budsjett Avvik i kr

Forbruk i 

%

Fellesposter -733 980 718      -707 328 300       -26 652 418      103,8

Stabsområdet 70 466 258          71 812 500           -1 346 242         98,1

Barnehager (10 virksomheter) 62 462 691          62 335 000           127 691              100,2

Private barnehager 69 979 183          63 837 000           6 142 183          109,6

Grunnskoler, inkl uteskolen og kulturskolen 

(10 virksomheter) 166 340 588       168 118 000         -1 777 412         98,9

Barn, unge og familie 35 964 985          35 855 400           109 585              100,3

NAV 23 668 047          25 752 800           -2 084 753         91,9

Sykehjem 70 916 893          65 885 103           5 031 790          107,6

Hjemmetjenester 66 441 341          55 286 500           11 154 841        120,2

Boliger med bistand 38 805 906          34 637 797           4 168 109          112,0

Forebyggende behandlende tjenester voksne 37 447 717          37 544 000           -96 283              99,7

Opplæring, dagtilbud, tilr.lagt aktivitet 6 388 626            6 704 000              -315 374            95,3

Kultur, næring og fritid (4 virksomheter) 16 701 407          17 218 600           -517 193            97,0

Infrastruktur 6 183 403            5 798 900              384 503              106,6

Eiendom 48 088 729          45 540 300           2 548 429          105,6

Teknisk service 21 082 017          21 077 400           4 617                  100,0

VAR- området -11 230 010        -13 922 000          2 691 990          80,7

Plan, bygg og geodata 4 272 938            3 847 000              425 938              111,1  

Oversikten viser til dels store underskudd innenfor hovedsakelig sykehjemmet, hjemmetjenester og 

boliger med bistand. I tillegg er det et stort merforbruk innenfor tilskudd til private barnehager. 

Nærmere kommentarer blir gitt under hver enkelt virksomhet nedenfor.  

 

 

 

Bjørnemyr barnehage 

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

med 14 barn fra 2-5 år. På disse avdelingene er det en grunnbemanning på en pedagogisk leder og to 

assistenter. Barnehagen har til sammen 6,8 årsverk.  

 

Barnehagen ligger med skogen i umiddelbar nærhet. Barnehagen ble første gang tatt i bruk i 1980.  

Bjørnemyr barnehage har jobbet med å få en ny godkjenning for å kunne ta imot 1-åringer da dette er 

nødvendig for å kunne fylle opp alle plasser til enhver tid. Personalet har jobbet med LØFT 

(løsningsfokusert tilnærming) i flere år. I tillegg har personalet fulgt Ivar Haugs kursrekke med tema: 

LØFT for barn. 
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Bjørnemyr barnehage 
Resultat 

2011  
Mål 

2012 
Resultat 

2012 

Samfunn       

Barnehagen kildesorterer avfall Ja   Ja 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett 3,1 % +/- 1 % - 1,1 % 

Tjenester       

Andel styrere og ped. ledere med godkjent førskolelærerutdanning 100 % 80 % 100 % 

Brukertilfredshet om informasjon om mitt barns sosiale utvikling (På en 
skala fra 1-6)  

 5,5 5,6 

Foreldre som oppgir at deres barn har godt samspill med de voksne 
(På en skala fra 1-6)  

 5,5 5,0 

Antall foresatte som ikke får tilbud om ønsket barnehage (antall 
behandlede klager) 

2-3 1-2  0 

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året  1  3 

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

Medarbeidertilfredshet       

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

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

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

Overordnet ledelse 4,5  3,8 5,3 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 5,3 5,3 4,7 

Nærvær 92,8 % 90 % 89,6 % 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen   100 % 86 % 

 
Andel førskolelærere satt til 100 %. En av de pedagogiske lederne har varig dispensasjon fra kravet 

om førskolelærerutdanning og regnes da som førskolelærer. 

 

Økonomi 

 

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

Netto ramme 2 872 861 2 906 000 -33 139 98,9 

 

Mindreforbruket skyldes innsparinger på drift siste halvdel av 2012 pga usikkerhet knyttet til 

refusjoner.  

 

 

Fagerstrand barnehage  

Fagerstrand barnehage er en 6-avdelings barnehage med ca. 92 barn i alderen 0-6 år. Virksomheten har 

3 avdelinger med barn i alderen 3-6 år og 3 avdelinger med barn i alderen 0-3 år. Bemanningen er på 

22,5 årsverk. I tillegg har barnehagen 50 % støtteressurs i barnehageåret 2012-2013.  

 

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

 

Virksomhetens satsingsområder er: 

For arbeidet med barna: barns medvirkning og leke- og læringsmiljøet 

For personalet: kommunikasjon og samarbeid og kompetanseutvikling. 

Virksomheten jobber også med LØFT (Løsningsfokusert tilnærming) i ulike fora i barnehagen. Styrer 

har fullført nasjonal lederutdanning for styrere høsten 2012. 
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Fagerstrand barnehage 
Resultat 

2011  
Mål 

2012 
Resultat 

2012 

Samfunn       

Barnehagen kildesorterer avfall Ja Ja Papir 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett 2,18 % +/- 1 % -2,6 % 

Tjenester       

Andel styrere og ped. ledere med godkjent utdanning  100 % 94,74 % 

Brukertilfredshet om informasjon om mitt barns sosiale utvikling (På en 
skala fra 1-6)  

 5,5 5,1 

Foreldre som oppgir at deres barn har godt samspill med de voksne (På 
en skala fra 1-6)  

 5,5 4,9 

Antall foresatte som ikke får tilbud om ønsket barnehage (antall 
behandlede klager) 

2-3 1-2  0 

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året   1 3 

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

Medarbeidertilfredshet 4,9 5 5 

Faglig og personlig utvikling 4,6 4,7 5,2 

Samarbeid og trivsel med kollegene 5 5,2 4,8 

Stolthet over egen arbeidsplass 5 5,2 5,1 

Overordnet ledelse 4 4,2 4,5 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 5,1 4,6 4,8 

Nærvær 84,8 % 90 % 85,38 % 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 56 % 75 % 70 

*Kildesortering - avventer returordning på glass og metall. 

 

Barnehagen hadde et høyt sykefravær i 2012, noe som skyldes flere langtidssykemeldinger. Det jobbes 

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

Fokusområder er smitte, forebygge muskel- og skjelettplager, og at personalet opplever trivsel, læring 

og mestring i arbeidet.  

 

Økonomi 

 

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

Netto ramme 9 391 238 9 639 000 -247 762 97,4 

 

Fagerstrand barnehage ligger i et område med full barnehagedekning, og det medfører utfordringer 

knyttet til å drive med alle plasser fylt opp til enhver tid. Virksomheten reduserte bemanningen i 

forhold til barnetallet så langt det lot seg gjøre, og har således klart å holde seg innenfor 

budsjettrammene.  

 

Fjellveien barnehage 

Fjellveien barnehage er i lokalene til Fjellstrand skole. Fjellveien ble vedtatt som en permanent 

barnehage, men foreløpig i midlertidige lokaler. Arbeidet med å utrede alternative lokaliteter løsninger 

fortsetter. Barnehagen har 2 avdelinger med til sammen 27 barn. Bemanning er 6 årsverk, pluss en 

styrer i 60 % stilling.  

 

Fjellveien Barnehage er en sterkt flerkulturell barnehage med 12 forskjellige språk /nasjonaliteter blant 

barna. De ansatte har alle lang praksis fra barnehage og flere er  fremmedspråklige. Virksomheten har 

hatt språk som satsingsområde i år. Barnehagen har et verdifullt samarbeid med NAV både med 

praksis for ungdom og andre.  
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Samarbeidet med 4 andre barnehager på Fjellstrand om førskolearbeidet er meget verdifullt og synes å 

ha gitt resultater. Barnehagene møtes månedlig i skogen til forberedte matteoppgaver og har 5 

besøksdager på skolen i mai.  

 

Fjellveien barnehage 
Resultat 

2011  
Mål 2012 

Resultat 
2012 

Samfunn 
   

Barnehagen kildesorterer avfall Ja 
 

Ja 

Økonomi 
   

Avvik i forhold til budsjett 11,7 % +/- 1 % -7,1 % 

Tjenester 
   

Andel styrere og ped. ledere med godkjent førskolelærerutdanning 
 

80 % 66,7 % 

Brukertilfredshet om informasjon om mitt barns sosiale utvikling (På 
en skala fra 1-6)  

5,5 5,0 

Foreldre som oppgir at deres barn har godt samspill med de voksne 
(På en skala fra 1-6)  

5,5 4,7 

Antall foresatte som ikke får tilbud om ønsket barnehage (antall 
behandlede klager) 

2-3 1-2 
 

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året 
 

1 1 

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

Medarbeidertilfredshet 4,4 4,8 4,1 

Faglig og personlig utvikling 
 

4,7 4,4 

Samarbeid og trivsel med kollegene 
 

5,3 5,3 

Stolthet over egen arbeidsplass 
 

5,2 4,6 

Overordnet ledelse 4,4 4,0 3,8 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 
 

4,6 4 

Nærvær 80,6 % 90 % 91 % 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 
 

75 % 62 % 

 

Barnehagen hadde 90 % nærvær og har hatt noe langtidsfravær. Virksomheten jobber hele tiden med 

nærværsarbeid. Det er krevende med en nystartet barnehage i midlertidige lokaler. Dette gir utslag i 

svarene og kommentarer i medarbeiderundersøkelsen. 

 

Økonomi 

 

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

Netto ramme 2 690 518 2 859 000 -168 482 94,1 

 

Fjellveien barnehage har drevet økonomisk og ikke foretatt større innkjøp på grunn av usikkerhet om 

hvor lenge virksomheten skulle være i lokalene. Barnehagen har derfor bare brukt opp 94,1 % av 

budsjettet.  

 

 

Heia barnehage 

Heia barnehage åpnet august 2012 i nye og flotte lokaler. Den består av 8 avdelinger med plass til 

inntil 192 ekvivalenter. Grunnbemanningen er 32 årsverk. Barnehagen er innredet på en praktisk måte 

hvor to og to avdelinger samarbeider og deler et felles kjøkken. Det jobbes også mye på tvers på hele 

huset og den felles gymsalen på 95 kvm er et populært felles møtested. Barnehagen har også et 

spennende uteområde.  

 

På kveldstid brukes lokalene av ulike interessegrupper og det utøves alt fra magedans og karate til 

politiske diskusjoner.  
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Pr. desember hadde barnehagen 126 barn fordelt på 64 barn over 3 år og 62 under 3 år. Ved oppstart 

var intensjonen å etablere 4 storebarns-, og 4 småbarnsavdelinger, men søknadslistene gjorde at 

fordelingen av barn på de ulike avdelingene ble annerledes. Det var ikke nok søkere til å fylle 

storebarnsplassene og barnehagen har derfor gjort om på alderssammensetningen på en del avdelinger 

og har av samme grunn redusert bemanningen med 3 årsverk.  

 

Heia barnehages satsningsområde er lek. Siden sammenslåingen i august hvor personale fra 3 forskjellige 

barnehager begynte å jobbe sammen i Heia sammen med en del nyansatte har virksomheten hatt fokus på å 

etablere en god felles pedagogisk plattform og gode interne rutiner som sikrer en god kvalitet på tjenestene.  

 

Heia barnehage 
Resultat 

2011  
Mål 2012 Resultat 2012 

Samfunn       

Barnehagen kildesorterer avfall   Ja Ja 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett  0,1 % -1,8 * 

Tjenester       

Andel styrere og ped. ledere med godkjent førskolelærerutdanning  80 % 77 % 

Brukertilfredshet om informasjon om mitt barns sosiale utvikling (På 
en skala fra 1-6) 

  5,5  

Foreldre som oppgir at deres barn har godt samspill med de voksne 
(På en skala fra 1-6) 

  5,5  

Antall foresatte som ikke får tilbud om ønsket barnehage (antall 
behandlede klager) 

 1-2   

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året  1  

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

Medarbeidertilfredshet     

Faglig og personlig utvikling  4,8  

Samarbeid og trivsel med kollegene  5,3  

Stolthet over egen arbeidsplass  4,9  

Overordnet ledelse   4,0  

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse  4,4  

Nærvær  90 % 85 % 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen  80 %  

*Heia barnehage inklusive Blomsterveien og Skoklefallsletta barnehager 

 

Nærværsprosenten for 2012 ble 85% .Dette fordeles med 4,12% korttidsfravær og  10,87% 

langtidsfravær.  

 

 

Økonomi 

 

Heia barnehage inkl Blomsterveien og 
Skoklefallsletta barnehager 

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

Netto ramme 12 009 874 12 235 000 -225 126 98,2 

 

Regnskapet for Blomsterveien og Skoklefallsletta er lagt inn under Heia. Barn og ansatte fra disse 

barnehagene er også overført til Heia. I prosessen med oppstart av ny barnehage er det påløpt noen 

utgifter som er ført på Blomsterveien og Skoklefallsletta, dette har medført et merforbruk for disse 

enhetene.  En svært nøktern drift av Heia barnehage har kompensert for dette merforbruket og samlet 

sett er forbruket totalt sett for de tre virksomhetene på 98,2% av tildelt budsjett.  

 

 



52 

 

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 122 barn og 26,75 årsverk, 

en av kommunens største barnehager. Barnehagen er organisert i avdelinger, men har også mange 

felles møteplasser på tvers av avdelingene.  

 

I 2012 har virksomheten i det pedagogiske arbeidet hatt spesielt fokus på tilrettelegging for vennskap; 

avdelingsvis og på tvers av avdelingene. Videre har barnehagen i samarbeid med foreldrene, fått på 

plass sin nye kostholdsplan.  

 

Personalet har fått skolering i LØFT(Løsningsfokusert tilnærming), og bruker dette aktivt i det 

pedagogiske arbeidet. 

 

Voksne og barn i barnehagen har hatt stor glede av biblioteket i Tangenten. Gleden over å kunne glede 

andre var også stor, da Kongleveien barnehage gikk Lucia-tog for første gang i Tangenten. 

  

Kongleveien barnehage 
Resultat 

2011  
Mål 2012 

Resultat 
2012 

Samfunn       

Barnehagen kildesorterer avfall Nei Ja Delvis 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett 5,1 % +/- 1 % 1,7 % 

Tjenester       

Andel styrere og ped. ledere med godkjent førskolelærerutdanning  80 % 78 % 

Brukertilfredshet om informasjon om mitt barns sosiale utvikling (På 
en skala fra 1-6)  

 5,5 5,5 

Foreldre som oppgir at deres barn har godt samspill med de 
voksne (På en skala fra 1-6)  

 5,5 5,3 

Antall foresatte som ikke får tilbud om ønsket barnehage (antall 
behandlede klager) 

2-3 1-2  
 

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året   1 3 

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

Medarbeidertilfredshet       

Faglig og personlig utvikling 4,7 4,8 4,3 

Samarbeid og trivsel med kollegene 4,9 5 4,6 

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

Overordnet ledelse 3,9 3,8 3,9 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,5 4,8 4,3 

Nærvær 90,3 % 90 % 93,5 % 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 84 % 
 

48 % 

 

Kongleveien barnehage har siden 2010 hatt Systematisk tilrettelegging for faglig og personlig utvikling 

gjennom kurs, fagmøter, plandager og veiledning som ett av sine to satsningsområder for økt nærvær. 

Det andre tiltaket har vært opplæring i, og fokus på, hygienetiltak. 

 

Økonomi 

 

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

Netto ramme 11 529 285 11 334 000 195 285 101,7 

 

Kongleveien barnehage har i perioden hatt til dels høye utgifter på vikarer ved korttidsfravær. En del 

av dette fraværet skyldes lovpålagt opplæring av tillitsvalgte Videre har det vært en del 
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permisjonsdager knyttet til lese – og eksamensdager.  Disse dagene har det blitt satt inn vikar hele - 

eller deler av dagen for å opprettholde forsvarlig drift. 

 

Barnehagen har kompensert det høye forbruket på vikarer med å legge opplæring og 

kompetanseutvikling til personalmøter, mot tidligere egne kveldskurs. Barnehagen har også hatt en 

innsparing på forbruk knyttet til innkjøp. 

 

Munkestien barnehage  

Munkestien barnehage er en 3-avdelingsbarnehage. Virksomheten har to avdelinger med 36 barn over 

3 år og en avdeling med 9 barn under 3 år. På disse avdelingene er det en grunnbemanning på en 

pedagogisk leder og to assistenter. Antall årsverk er totalt 10. Barnehagen har i tillegg hatt 2 

støttepedagog/støtteassistent dette året. Styrer har fullført nasjonal lederutdanning for styrere høsten 

2012. 

 

Barnehagen ligger på Skoklefallsletta med skogen i umiddelbar nærhet. Barnehagen åpnet i 1999 og 

har lyse og trivelige lokaler og ett stort uteareal. 

 

Barnehagens visjon: Varme hjerter, åpne sinn 

Barnehagen har jobbet med temaene eventyr, språk/språkstimulering, og har hatt lek og barns 

medvirkning som satsningsområde. Vennskap har også stått i fokus.  

 

Munkestien barnehage 
Resultat 

2011  
Mål 2012 

Resultat 
2012 

Samfunn       

Barnehagen kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett 8,06 % +/- 1 % 0,94 % 

Tjenester       

Andel styrere og ped. ledere med godkjent førskolelærerutdanning 75 % 80 % 75 % 

Brukertilfredshet om informasjon om mitt barns sosiale utvikling 
(På en skala fra 1-6)  

 5,5 5,1 

Foreldre som oppgir at deres barn har godt samspill med de 
voksne (På en skala fra 1-6)  

 5,5 5,1 

Antall foresatte som ikke får tilbud om ønsket barnehage (antall 
behandlede klager) 

2-3 1-2  
 

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året  1 3 

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

Medarbeidertilfredshet 4,6 4,8 4,5  

Faglig og personlig utvikling 4,9 4,7  4,0 

Samarbeid og trivsel med kollegene 4,7 5,5 5,3  

Stolthet over egen arbeidsplass 5,1 5,0 4,7  

Overordnet ledelse 3,8 3,5 3,0  

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse  4,7 4,5  4,3 

Nærvær 91 % 93 % 91,4 % 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 85 % 85 % 21 % 

  

Kildesortering: Barnehagen har papircontainer utenfor barnehagen til kildesortering og bruker 

returordningen ved Rimi sammen med barna.  

 

Andel som svarte på medarbeiderundersøkelsen var lav. Resultatet av medarbeiderundersøkelsen er 

derfor vanskelig å vurdere. Personalet har sammen sett på tiltak for å forbedre resultatene på 

medarbeiderundersøkelsen til neste år.  
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Barnehagen scoret bra på brukerundersøkelsen ifht brukertilfredsheten, og er fornøyd med det. 

Målet var 93 % nærvær, men en del langtidsfravær og lovpålagte kurs for tillitsvalgte og verneombud 

medførte en nærværsprosent på 91,4 % som er en fremgang i forhold til 2011.  

 

Virksomheten har hatt et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten, og har investert i hjelpemidler for 

å forbedre de fysiske arbeidsforholdene. Dette har vært tiltak for å redusere sykefraværet. Barnehagen 

jobber kontinuerlig med personalutvikling, arbeidsmiljø og nærvær. 

 

Økonomi 

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

Netto ramme 5 128 696 5 081 000 47 696 100,9 % 

 

Merforbruket skyldes bruk av vikar som har vært nødvendig for å opprettholde forsvarlig bemanning. 

Noe av merforbruket på vikar/overtid er dekket inn ved å holde igjen i forhold til driftsbudsjettet. 

 

 

Oksval barnehage 

Barnehagen ble bygget i 1984. Barnehagen har plass til 45 barn. Barnehagen har 3 avdelinger med 15 

barn i alderen 1- 6 år på hver avdeling, aldersblandede grupper som består av 3 barn under 3 år og 12 

barn over tre år.  Barnehagens bemanning: 10 årsverk.  

 

Oksval barnehage ligger landlig og rolig til i Tangen området, nært til boligområdet Blåbærstien og 

skogen. Utelekeplassen er preget av naturtomt og gir varierte og gode leke muligheter.  

 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal bidra til trivsel og glede i lek og læring for 

barna. Virksomheten skal også ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og 

kulturelle bakgrunn. 

 

Lek og vennskap er barnehagens hovedfokusområde. 

 

Virksomhetens satsnings- og utviklingsområder er: 

 «Språk, tekst og kommunikasjon.»  

Lek med språket og språklig bevissthet gjennom bruk av rim, regler, eventyr og litteratur.  

Barnehagen arbeider med språkgrupper, konkretiseringsmateriell og forskjellige måter å skape 

forståelse for både språkets innhold og form. 

 «Kunst kultur og kreativitet.»  

Forming gjennom arbeid med forskjellig prosesser og teknikker. Glede og utforsking er viktig. 

Musikk og sang er sentralt. Møte med forskjellig musikk og kunst blir vektlagt.  

 

Av begivenheter bør nevnes at barnehagen åpnet høsten 2012 en ny «Grillhytte» som ble anskaffet i 

samarbeid med barnehagens FAU. Denne er blitt flittig brukt som et lunt sted for spising og hygge 

etter lange uteperioder og turer på litt kalde og våte dager. Den fungerer også som en utmerket ramme 

og stemningsskaper for eventyrfortellinger og andre samlinger med grupper av barn.  
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Oksval barnehage Resultat 2011  Mål 2012 Resultat 2012 

Samfunn       

Barnehagen kildesorterer avfall Nei    Ja 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett 3,12 % +/- 1 % 1,35 % 

Tjenester       

Andel styrere og ped. ledere med godkjent 
førskolelærerutdanning 

 100% 100 % 

Brukertilfredshet om informasjon om mitt barns sosiale 
utvikling (På en skala fra 1-6) 

  5,5 5,8 

Foreldre som oppgir at deres barn har godt samspill med de 
voksne (På en skala fra 1-6) 

  5,5          5,7 

Antall foresatte som ikke får tilbud om ønsket barnehage 
(antall behandlede klager) 

   

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året   1 5 

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

Medarbeidertilfredshet       

Faglig og personlig utvikling 4,9 4,9 5 

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

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

Overordnet ledelse 4,1  3,8 4,5 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 5 5 5,3 

Nærvær 86,8 % 90 % 93,25 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 75 % 80 % 83 % 

 

Virksomheten arbeider med personalutvikling, arbeidsmiljø og nærvær for de ansatte.  På bakgrunn av 

medarbeiderundersøkelsen som gjøres hvert år velges det ut tre forbedringsområder og tre 

vedlikeholdsområder som det jobbes videre med. 

  

2012 har resultert i en god måloppnåelse både i forhold til brukere og medarbeidere.  

Det har vært fokus på organisering og arbeidsfordeling. Forbedringer av fysiske arbeidsforhold har 

vært i fokus. Ergoterapeut har kartlagt og gjort analyse av det fysiske arbeidsmiljøet generelt i 

barnehagen. Ansatte som har hatt behov eller ønsket det har fått en arbeidsplassvurdering.  

 

Felles planlegging av det pedagogiske arbeidet, arbeid på tvers av avdelinger og faggrupper har 

virksomheten tradisjon for og det arbeides stadig med fornying og forbedringer.  

 

Hele personalet er blitt kurset i bruk av Tegn til tale. De har også satt seg inn i området Egenledelse i 

lek og læring. 

 

Barnehagen har nå fått egen papirkontainer og kildesorter nå papir. 

 

Økonomi 

 

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

Netto ramme 5 026 837 5 120 000 -93 163 98,2 

 

Barnehagen har holdt budsjettet og har hatt et mindre forbruk enn budsjettert. Faktorer som har bidratt 

til dette mindre forbruket er blant annet budsjettjusteringer i siste halvdel av året, og forsinkelser og 

usikkerhet i forhold til refusjoner. I det hele har det vært utvist stor forsiktighet på grunn av usikkerhet 

i forhold til overnevnte saker. 

 

 



56 

 

Sunnhagen barnehage  

Sunnhagen barnehage er en 3 avdelings barnehage som ligger på Nesoddens vestside med skog og hav 

i umiddelbar nærhet. Barnehagen har to avdelinger med til sammen 35 barn i alderen 2-6 år og en 

avdeling med 14 små i alderen 1-3 år. Barnehagen har i alt 49 barn og en grunnbemanning på 11 

årsverk. 

 

Maurtua med to avdelinger og 23 barn ble nedlagt 6. juli 2012. 6 hele stillinger ble overført til nye 

Heia barnehage.  

 

Barnehagen har jobbet med lek, vennskap og nærmiljø som læringsarena i året som er gått. 

 

Sunnhagen barnehage 
Resultat 

2011 
Mål 2012 

Resultat 
2012 

Samfunn       

Barnehagen kildesorterer avfall Ja  Ja Ja  

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett 1,7 % +/- 1 % 2,8 % 

Tjenester       

Andel styrere og ped. ledere med godkjent 
førskolelærerutdanning 

66,7 % 80 % 60 % 

Brukertilfredshet om informasjon om mitt barns sosiale utvikling 
(På en skala fra 1-6) 

  5,5 4,8 

Foreldre som oppgir at deres barn har godt samspill med de 
voksne (På en skala fra 1-6) 

  5,5 5,3 

Antall foresatte som ikke får tilbud om ønsket barnehage (antall 
behandlede klager) 

2-3 1-2  0 

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året   3  3 

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

Medarbeidertilfredshet 4,4 4,8  4,3 

Faglig og personlig utvikling 4,1 4,7  4,1 

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

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

Overordnet ledelse 3,4 4,0 3,6  

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,7  4,6 4,3 

Nærvær 91,3 % 91 % 93,1 %  

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 92 % 75 %  50 % 

 

Sunnhagen har i utgangspunktet 100 % dekning av førskolelærere, men på grunn av 

foreldrepermisjoner var det i 2012 60 % pedagogdekning. 

 

Sett under ett er barnehagen fornøyd med brukerundersøkelsen for foreldrene til tross for at målet ikke 

ble nådd i forhold til informasjon om mitt barns sosiale utvikling. Dette har blitt tatt opp i barnehagens 

samarbeidsutvalg, samt i personalgruppen. 

 

I forhold til medarbeiderundersøkelsen er det jobbet med kommunikasjon og arbeidsmiljø («vi er 

hverandres arbeidsmiljø»). Det betyr at det har vært fokus på bevaringsområdene i 

medarbeiderundersøkelsen. 

 

Det er jobbet bevisst med nærværsarbeid gjennom hele året, barnehagen har hatt et godt samarbeid 

med bedriftshelsetjenesten. 
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Økonomi 

 

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

Netto ramme 6 416 956 6 242 000 174 956 102,8 

 

Det er vist tilbakeholdenhet i driftsbudsjettet gjennom hele året for å dekke opp en del av merforbruket 

på vikar/overtid. 

 

Merforbruk skyldes tilbakeføring til Nav fra 2010 samt nedleggelsen av Maurtua.  Merforbruk på 

vikarbudsjettet skyldes både korttids og langtidsfravær. Bruk av vikar har vært nødvendig for å 

opprettholde forsvarlig bemanning. 

 

 

Vestsiden barnehage  

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

avdelinger er inndelt etter trappetrinnsmodellen. Det vil si at avdelingene er inndelt på 3 ulike nivåer: 

1-2 år, 2-4 år og 4-6 år. Etter hvert som barna blir eldre, flytter de over på ny avdeling. Det er for tiden 

41 barn i Vestsiden.  

 

Barnehagens satsningsområder er «språkmiljø og barnelitteratur» og «natur og bevegelse». 

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

 

Barnehagen består av 10 årsverk og har for tiden en støttepedagog i tillegg til grunnbemanning. Denne 

utgjør 1 årsverk.  

 

Vestsiden barnehage 
Resultat 

2011  
Mål 2012 Resultat 2012 

Samfunn       

Barnehagen kildesorterer avfall Nei Ja Nei 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett 7,51 % +/- 1 % -2,6 % 

Tjenester       

Andel styrere og ped. ledere med godkjent førskolelærerutdanning 75 % 80 % 75 % 

Brukertilfredshet om informasjon om mitt barns sosiale utvikling (På 
en skala fra 1-6) 

  5,5 5,5 

Foreldre som oppgir at deres barn har godt samspill med de 
voksne (På en skala fra 1-6) 

  5,5 5,4 

Antall foresatte som ikke får tilbud om ønsket barnehage (antall 
behandlede klager) 

2-3 1-2  2 

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året   1 1 

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

Medarbeidertilfredshet      

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

Samarbeid og trivsel med kollegene 5,6 5,5 5,7 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,4 5,7 5,8 

Overordnet ledelse 4 4,0 3,9 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,9 5 5,4 

Nærvær 96,5 % 91 % 90,3 % 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 100 % 100 % 100 % 

 

Reduksjon i nærvær skyldes økt langtidsfravær.  
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Økonomi 

 

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

Netto ramme 4 743 173 4 868 000 -124 827 97,4 

 

Mindreforbruket skyldes mer i refusjon fra NAV enn utgiftene til vikarer.  

 
 
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 

 

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

Netto ramme 2 653 255 2 051 000 602 255 129,36 

 

Merforbruket på kr 602 000 skyldes: 

 kostnader til leie av lokaler til Maurtua barnehage (ca kr 240 000). Leieforholdet ble avsluttet 

1.8.2012  

 merkostnader til søskenmoderasjon og inntektsgradering (ca kr 140 000) 

 merkostnader kurs og opplæring (ca kr 222 000) 

 

Noe av merforbruket vil medføre økte kostnader i forhold til tilskuddet til de ordinære private 

barnehagene, jfr. nedenfor. 

 

Private barnehager 

Dette området inneholder midler til: 

 

 Offentlig driftstilskudd til ikke- kommunale barnehager 

 Ekstraordinært kapitaltilskudd til private barnehager 

 Tilskudd til søskenmoderasjon og inntektsgraderte satser til barn i private barnehager 

 Offentlig tilskudd til barn i private barnehager i andre kommuner 

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

kommuner  

  

 

 



59 

 

Økonomi 

 

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

Netto ramme  69 979 183 63 837 000 6 142 183 109,62 

 

 

Merforbruket på kr 6 142 000 skyldes i hovedsak: 

 

 Offentlig tilskudd til barn i andre kommuner viser en merkostnad på ca kr 1 711 000 

 Etterjusteringen for 2011 hadde en merkostnad på kr 225 000  

 Endringen av lokale retningslinjer fra1.8. 2012 og merinntak av barn i de private barnehagene 

medførte en merkostnad for 2012 på kr 796 000 

 Etterjustering av tilskuddssatsene for 2012 er beregnet til kr 3 350 000 og skyldes: 

 

o Merforbruk i ordinær drift av kommunale barnehager med kr 864 000 

o Mindreforbruk i forhold til drift av barnehagelokaler med kr 464 000 

o Endringer i antall «små» og «store» barn i kommunale barnehager, med 6 færre «små» 

barn og 18 færre «store» barn i gjennomsnitt for hele året. Når kostnadene i de 

kommunale barnehagene øker ut over budsjett, så utløser det om lag et tilsvarende 

kronebeløp i tilskudd til de ordinære private barnehagene. Når de kommunale 

barnehagene ikke klarer å fylle opp ledige plasser gjennom året, så betyr det en økt 

kommunal kostnad på ca kr 96 000 pr «stort» barn, og det dobbelte for de «små» 

barna.  

 

 

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 

 

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

Netto ramme 7 469 900 7 450 000 19 900 100,3 

 

 

I 2012 stemmer regnskap og revidert budsjett godt overens. 
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Berger skole inkl. SFO 

I skoleåret 2012-2013 går det ca 375 elever på skolen. Berger skole har vært i sterk vekst de siste 

årene og består nå av fire bygninger som stod ferdige i henholdsvis 1911, 1975, 1997 og i 2005. 

 

Skolen legger følgende til grunn for det daglige arbeidet: 

 Respekt for individuelle faglige og sosiale behov og utfordringer blant elever og ansatte, samt 

tydelige krav til individets respekt for fellesskapet. 

 Skriftliggjorte og forpliktende standarder for hvordan det jobbes med vurdering, mål, 

læringsstrategier, tilpasset opplæring, differensiert undervisning, dokumentering, 

metodevariasjon og planlegging på trinnene. 

 Få, men klare og hensiktsmessige samværsregler som alle (ansatte, elever og foresatte) er 

innforstått med. 

 Tydelig base- og klasseledelse med klare grenser og høy grad av forutsigbarhet. 

 Timer/læringsøkter som starter med en forklaring av hva klassen skal lære og avslutter med en 

oppsummering av klassen har arbeidet med og lært i løpet av økten.  

 Alt arbeidet er basert på et åpent og forutsigbart samarbeid med foresatte.  

 

 

Berger skole 

Resultat 

2011 (gj.sn 

for alle 

skolene) 

Landsgj. 

Snitt  10/11 
Mål 2012 

Resultat 

2012 

Samfunn         

Skolen velger ett område innen klimaplanen evt fra 

læreplanen som synliggjøres 
Ja   Ja  Ja  

Skolen lager tiltak for å redusere energibruken Nei   Ja  Ja  

Økonomi         

Avvik i forhold til budsjett -1,40 %   +/- 1 % 0,88 % 

Tjenester (nasjonale prøver - 5. trinn)         

Andel elever som presterer på laveste nivå i 

lesing ved de nasjonale prøver skal være under 

kommunens gjennomsnitt fra året før 

19,4 26,5 15  22,9 

Andel elever som presterer på høyeste nivå i 

lesing ved de nasjonale prøver skal være over 

kommunens gjennomsnitt fra året før 

31,5 26,9 26  22,9 

Andel elever som presterer på laveste nivå i 

regning ved de nasjonale prøver skal være under 

kommunens gjennomsnitt fra året før 

28,8 27,4 24 17,6  

Andel elever som presterer på høyeste nivå i 

regning ved de nasjonale prøver skal være over 

kommunens gjennomsnitt fra året før 

23 26,2 31,7  17,6 

Tjenester (elevundersøkelse 7. trinn - skala fra 

1-5) 
        

Øke andel elever som trives godt i skolen i 

elevundersøkelsen (sosial trivsel) 
4,2 4,1 4,6  4,4 

Andel elever som føler seg mobbet skal være 

under nasjonalt gjennomsnitt  
1,3 1,4 1 1,3  

Øke andel elever som oppgir at de blir motivert på 

skolen  
  4,2 4,5  4,0 

Øke andel elever som oppgir at de får faglig 

veiledning 
3,5 3,4 3,7  3,4 
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Berger skole 

Resultat 

2011 (gj.sn 

for alle 

skolene) 

Landsgj. 

Snitt  10/11 
Mål 2012 

Resultat 

2012 

Andre tjenester         

Øke andel foresatte som besvarer 

foreldreundersøkelsen 
27 %      

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året     1   

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 

1-6) 
        

Medarbeidertilfredshet 4,5   4,6  4,3 

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

Samarbeid og trivsel med kollegene 4,9   5,3 4,8 

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

Overordnet ledelse 3,9   4 3,9 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse     4,6 4,3 

Nærvær 94,5 %  94,0 % 91,4 % 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 71 %   75 %  53 % 

 
Berger skole er ikke tilfreds med resultatene for andel elever på laveste og høyeste nivå i lesing og 

regning. Skolen vil iverksette tiltak rettet inn mot tidlig innsats og tilpasset opplæring innenfor lese- og 

matematikkopplæringen. Virksomheten vil fortsette sitt arbeid med vurdering for læring, for å øke 

andelen elever som blir motivert og får faglig veiledning. Prosjektet «Bedre læringsmiljø» videreføres 

i 2013.  

 

Resultatene for medarbeiderundersøkelsen 2012 er ikke tilfredsstillende. Virksomheten hadde en 

krevende situasjon i fjor, med mye utskifting i ledelsen. Skolen har derfor gjort endringer på bakgrunn 

av medarbeiderundersøkelsen og blitt enige om følgende tiltak: Skolevandring på alle trinn, en 

helhetlig plan for kompetanseutvikling og styrking av samarbeidet mellom skole og SFO. 

 

Økonomi 

 

Berger skole  Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 20 177 123 20 611 000 -433 876 97,9 

 
Berger skole har et mindre forbruk på om lag 0,4 mill kr i 2012. Hovedårsaken er besparelser innenfor 

lønnsområdet grunnet store sykepengerefusjoner.  

 

 

Bjørnemyr skole inkl. SFO og Lillebjørn  

Bjørnemyr skole har 230 elever på 1.-7.trinn. Skolen har også ansvar for kommunens opplæringstilbud 

for barn med store funksjonshemninger ved avd. Lillebjørn. Bygningsmassen er av varierende alder og 

kvalitet og er med jevne mellomrom bygget ut i sin 31-årige historie. Det er i skoleåret 2012/2013 

ansatt 39 personer på skolen. Disse fordeler seg på ca. 22 årsverk for lærere og ca.14 årsverk for andre 

ansatte.  

 

Skolen legger spesiell vekt på stabile hverdager, gode resultater, variasjon i opplevelser, fysisk 

fostring og kultur som en viktig bærebjelke. Gode relasjoner er den viktigste faktoren for et godt elev- 
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og læringsmiljø. Virksomheten er opptatt av at barn skal ha SFO-tid der de får erfaring i å håndtere 

sosialt samvær. Lekens egenverdi er viktig i barnets utvikling. Bjørnemyr skole har som mål å skape 

en god balanse mellom organisert og uorganisert lek.  

 

I desember 2012 overtok skolen den nye flerbrukshallen på Bjørnemyr, og har nå en moderne gymsal. 

Virksomheten har dermed også fått en ny storstue som kan benyttes til felles samlinger for hele 

skolen. 

  

Bjørnemyr skole 

Resultat 2011 

(gj.sn for alle 

skolene) 

Landsgj. 

Snitt  

10/11 Mål 2012 

Resultat 

2012 

Samfunn         

Skolen velger ett område innen klimaplanen evt fra 
læreplanen som synliggjøres Ja   Ja   

Skolen lager tiltak for å redusere energibruken Nei   Ja nei 

Økonomi         

Avvik i forhold til budsjett -1,4 %   +/- 1 % -2,8 % 

Tjenester (nasjonale prøver - 5. trinn)         

Andel elever som presterer på laveste nivå i lesing ved de 

nasjonale prøver skal være under kommunens gjennomsnitt 
fra året før 

19,4 26,5 15 25 

Andel elever som presterer på høyeste nivå i lesing ved de 

nasjonale prøver skal være over kommunens gjennomsnitt 
fra året før 

31,5 26,9 26 28,6 

Andel elever som presterer på laveste nivå i regning ved de 

nasjonale prøver skal være under kommunens gjennomsnitt 
fra året før 

28,8 27,4 24 10,7 

Andel elever som presterer på høyeste nivå i regning ved 

de nasjonale prøver skal være over kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

23 26,2 31,7 53,6 

Tjenester (elevundersøkelse 7.trinn - skala fra 1-5)         

Øke andel elever som trives godt i skolen i 
elevundersøkelsen (sosial trivsel) 

4,2  4,1 4,6 4,1 

Andel elever som føler seg mobbet skal være under 
nasjonalt gjennomsnitt  

1,3  1,4 1,0 1,2 

Øke andel elever som oppgir at de blir motivert på skolen     4,2 4,5 4,0 

Øke andel elever som oppgir at de får faglig veiledning 3,5  3,4 3,7 3,3 

Andre tjenester         

Øke andel foresatte som besvarer foreldreundersøkelsen 27 %   50 % 21 % 

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året     1  

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

Medarbeidertilfredshet 4,5   4,6 4,8 

Faglig og personlig utvikling 4,2   4,4 4,2 

Samarbeid og trivsel med kollegene 4,9   5,3 5,2 

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

Overordnet ledelse 3,9   4,0 4,3 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse     4,6 4,8 

Nærvær 94,45   94 % 96 % 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 71 %   75 % 61 % 

 

Bjørnemyr skole 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. Enkeltelever vil også gjøre store utslag på trivselsundersøkelsen. Vi analyserer 

resultatene jevnlig: 
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 At 53,6 % av elevene på 5.trinn presterer på høyeste nivå i matematikk er meget bra, men 

urealistisk å forvente hvert år 

 Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing er noe høyere enn vanlig, men kan 

forklares 

 Resultatene på medarbeiderundersøkelsen er gode, men andelen som har svart på 

medarbeiderundersøkelsen bør økes 

 Andelen foreldre som svarer på foreldreundersøkelsen har ikke steget.  

 Det er ønskelig fra skolens side å øke andelen elever som svarer at de opplever at de får faglig 

veiledning 

 Nærværsprosenten er økt fra 94,5 til 96 % 

  

Økonomi 

 

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

Netto ramme  18 490 852 18 824 000 -333 148 98,23 

 
Bjørnemyr skole har et forbruk på 98,2 % av nettorammen. Årsaken til besparelsen er hovedsakelig 

vakanser på Lillebjørn i deler av året, samt noe høyere salgsinntekter enn budsjettert innenfor SFO. 

 

Fjellstrand skole inkl. SFO og Uteskolen  

Fjellstrand skole har 120 elever fordelt på én parallell fra 1. til 7. trinn. Skolen har en lærerressurs på 

1132 % stilling fordelt på 13 lærere. Det er 52 elever med i SFO – ordningen. SFO har en 

stillingsressurs på 288 % fordelt på sju ansatte.  

 

Uteskolen er lagt under Fjellstrand skole. Uteskolen har en lærerressurs på 280 % fordelt på fire 

ansatte. I tillegg har Uteskolen en fagarbeider i en 100 % stilling.  Fjellveien barnehage benytter 

skolens 1. klasserom og SFO – lokalene. Denne ordningen skal fortsette fram til 2016.  

 

Fjellstrands barnehager og Fjellstrand skole har i mange år jobbet sammen i prosjektgruppa « Fra eldst 

til yngst». Det er mange elementer i samarbeidet, men det å sikre gode overganger har hovedfokus.  

 

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. Målet med kurset er å gi elevene en bedre 

mulighet til å lykkes i overgangen mellom grunnskolen og videregående skole. På denne måten håper 

Uteskolen at de kan være med på å bidra til å holde frafallstatistikken så lav som mulig.  

 

Fjellstrand skole 

Resultat 2011 

(gj.sn for alle 

skolene) 

Landsgj. 

Snitt  10/11 Mål 2012 Resultat 2012 

Samfunn         

Skolen velger ett område innen klimaplanen evt fra 
læreplanen som synliggjøres Ja   Ja Nei 

Skolen lager tiltak for å redusere energibruken Nei   Ja Ja 

Økonomi         

Avvik i forhold til budsjett -1,4 %   +/- 1 % 0,5 % 
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Fjellstrand skole 

Resultat 2011 

(gj.sn for alle 

skolene) 

Landsgj. 

Snitt  10/11 Mål 2012 Resultat 2012 

Tjenester (nasjonale prøver - 5. trinn)         

Andel elever som presterer på laveste nivå i lesing 

ved de nasjonale prøver skal være under kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

19,4 26,5 15 0 

Andel elever som presterer på høyeste nivå i lesing 

ved de nasjonale prøver skal være over kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

31,5 26,9 26 42,9 

Andel elever som presterer på laveste nivå i regning 

ved de nasjonale prøver skal være under kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

28,8 27,4 24 7,1 

Andel elever som presterer på høyeste nivå i regning 

ved de nasjonale prøver skal være over kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

23 26,2 31,7 28,6 

Tjenester (elevundersøkelse 7. trinn - skala fra 1-
5) 

        

Øke andel elever som trives godt i skolen i 
elevundersøkelsen (sosial trivsel) 

4,2  4.1 4,6 4,6 

Andel elever som føler seg mobbet skal være under 
nasjonalt gjennomsnitt  

1,3  1.4 1,0 1,0 

Øke andel elever som oppgir at de blir motivert på 
skolen  

   4.2 4,5 4,2 

Øke andel elever som oppgir at de får faglig 
veiledning 

3,5  3.4 3,7 4,0 

Andre tjenester         

Øke andel foresatte som besvarer 
foreldreundersøkelsen 

27 %   70 % 26 % 

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året     1  1 

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

        

Medarbeidertilfredshet 4,5   4,6 4,9 

Faglig og personlig utvikling 4,2   4,4 4,7 

Samarbeid og trivsel med kollegene 4,9   5,3 5,3 

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

Overordnet ledelse 3,9   4,0 3,9 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse     4,6 4,8 

Nærvær 94,5   94,0 % 92,6 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 71 %   75 % 46 % 

 

Fjellstrand skole har gjennomgående gode resultater på de nasjonale prøvene, spesielt innenfor 

andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing, der resultatet viser 0 %.  

 

Gjennom systemrettet tiltak har skolen registrert en god utvikling av elevenes leseferdigheter. 

Fjellstrand skole har et spesielt planverk for hvordan det skal jobbes med lesing. Skolen har egen 

leselærer som følger opp lesegruppene og leseopplæringen i 1. og 2. klasse. Fjellstrand skole er også 

med i et forskningsprosjekt der fokuset er å se på den første skrive - og leseopplæringen i 1. klasse. 

Dette har gitt gode resultater, og skolen har godt håp om at alle tiltakene vil gi jevnt over gode 

resultater innenfor lesing i framtiden også.  

 

Elevene har også vist god framgang innenfor regning. Fjellstrand skole bruker mye av tiden som er 

satt av til kompetanseheving til å løfte faget matematikk. Faggrupper og til en viss grad 

faglærersystem er innført. Videre har skolen matematikkdager med mål om å bedre elevenes 

ferdigheter og holdninger til faget matematikk. Foreldrene har deltatt i et samarbeidsprosjekt gjennom 

FAU for å få til et mer konstruktivt og målrettet samarbeid mellom skole og hjem i matematikk og 
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regning. Det er utviklet en skole/hjem- samarbeidsplan som gir råd og oppgaver til alle parter. Skolen 

er godt fornøyd med dette initiativet og jobber målbevisst for å inspirere alle til å bruke planen. Et av 

tiltakene som er nedfelt i planen er at FAU kjøper klokker til alle elevene i 2. klasse. Skolen mener at 

målrettet innsats over tid vil gi positive resultater innenfor elevenes regneferdigheter. 

  

Fjellstrand skole har et godt håp om at svarprosenten i medarbeiderundersøkelsen blir betydelig bedre 

i 2013. De ansatte vil få tett oppfølging og tid av ledelsen til å gjennomføre undersøkelsen.  

 

Økonomi 

 

Fjellstrand skole Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 12 885 284 12 952 000 --66 716 99,5 

 

Fjellstrand skole hadde et forbruk på 99,5 % i 2012, noe som er meget bra.  

 

 

Jaer skole inkl. SFO  

Jaer skole er den eldste og minste skolen på Nesodden. I 2012 har det gått 97 elever på skolen, 50 

elever på småtrinnet og 47 elever på mellomtrinnet. Det er ansatt 16 personer ved skolen, fordelt på ca. 

14 årsverk til sammen. På SFO har det vært påmeldt 37 barn.  

 

Jaer skole er en liten og trivelig nærmiljøskole som setter kultur og nærmiljøet i fokus. 

Elevene går i aldersblandede grupper, der elevene deles i to grupper på 1.-2. trinn, to grupper på 3.-4. 

trinn og tre grupper på mellomtrinnet. Det legges til rette for at elevene skal lære av hverandre og 

utvikle gode sosiale relasjoner på tvers av trinn. 

  

Virksomheten har i løpet av 2012 opprettet kontakt og samarbeid med «Miljøhagen», som holder til i 

Nesoddparken kunst og kultursenter. Elever fra skolen har deltatt i og fått opplæring i rydding og 

opparbeiding av mark til dyrking/høsting/matlaging av økologiske grønnsaker. Samarbeidet fortsetter 

neste år.   

 

 

 

Jaer skole 

Resultat 

2011 (gj.sn 

for alle 

skolene) 

Landsgj. 

Snitt  

10/11 

Mål 

2012 Resultat 2012 

Samfunn         

Skolen velger ett område innen klimaplanen evt fra 
læreplanen som synliggjøres Ja   Ja 

Ja- Følger 

læreplanen 

Skolen lager tiltak for å redusere energibruken Nei   Ja  Nei 

Økonomi         

Avvik i forhold til budsjett -1,4 %   +/-1 % +0,5 % 

Tjenester (nasjonale prøver - 5. trinn)         

Andel elever som presterer på laveste nivå i lesing 

ved de nasjonale prøver skal være under 
kommunens gjennomsnitt fra året før 

19,4 26,5 15 13,3 

Andel elever som presterer på høyeste nivå i lesing 

ved de nasjonale prøver skal være over kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

31,5 26,9 26 46,7 
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Jaer skole 

Resultat 

2011 (gj.sn 

for alle 

skolene) 

Landsgj. 

Snitt  

10/11 

Mål 

2012 Resultat 2012 

Andel elever som presterer på laveste nivå i regning 

ved de nasjonale prøver skal være under 
kommunens gjennomsnitt fra året før 

28,8 27,4 24 28,6  

Andel elever som presterer på høyeste nivå i 

regning ved de nasjonale prøver skal være over 
kommunens gjennomsnitt fra året før 

23 26,2 31,7  42,9 

Tjenester (elevundersøkelse 7. trinn - skala fra 1-
5) 

        

Øke andel elever som trives godt i skolen i 
elevundersøkelsen (sosial trivsel) 

4,2  4,1 4,6 4,0  

Andel elever som føler seg mobbet skal være under 
nasjonalt gjennomsnitt  

1,3  1,4 1,0  1,3 

Øke andel elever som oppgir at de blir motivert på 
skolen  

   4,2 4,5 3,9 

Øke andel elever som oppgir at de får faglig 
veiledning 

3,5  3,4 3,7  3,3 

Andre tjenester         

Øke andel foresatte som besvarer 
foreldreundersøkelsen 

27 %    

Ikke 

gjennomført i 

2012 

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året     1 Mange 

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

        

Medarbeidertilfredshet 4,5   4,6 4,7 

Faglig og personlig utvikling 4,2   4,4  4,6 

Samarbeid og trivsel med kollegene 4,9   5,3  5,3 

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

Overordnet ledelse 3,9   4,0  3,6 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse     4,6  4,6 

Nærvær 94,5   94,0 %   96,8 % 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 71 %   75 % 93 % 

     

Resultatene fra de nasjonale prøvene er fra høsten 2012. På Jaer skole er det i år 14 elever som har 

gjennomført nasjonale prøver. Det må derfor påpekes at hver elev teller ca. 7 %.  I læringsarbeidet 

benyttes varierte arbeidsmetoder. Det jobbes hele tiden aktivt for å skape et stort læringstrykk for både 

elever og ansatte. I 2012 har skolen hatt klasseledelse og vurdering for læring som hovedområder i det 

pedagogiske utviklingsarbeidet. 

 

Når det gjelder elevundersøkelsen var det på Jaer skole kun 7 elever på 7. trinn i skoleåret 2011/2012. 

Resultatene må derfor sees med dette perspektivet. Hver elev teller ca. 14 % i undersøkelsen. 

Medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte ved Jaer skole stort sett er fornøyd med arbeidsplassen 

og arbeidsforholdene sine. Målsetningene for 2012 er oppnådd for alle parametre unntatt for 

overordnet ledelse. Tiltaksplan i forhold til forbedringsområder og bevaringsområder er laget og tiltak 

er iverksatt i samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. Andelen som besvarte 

medarbeiderundersøkelsen var på 93 %, noe som er meget bra. 

 

Økonomi 

Jaer skole  Regnskap i kr   Rev. Budsjett  Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 8 007 504 8 049 000 -41 496 99,5 

 

Jaer skole har et mindreforbruk på 41 000 kr ift budsjettet for 2012, noe som er meget bra.  
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Myklerud skole inkl. SFO 

Myklerud skole har pr dato 215 elever fra 1.-7.trinn, organisert i 12 klasser. Elevtallet har holdt seg 

stabilt de siste årene, selv om det er noe synkende. Skolen har 25,7 årsverk.  

 

Skolen ligger landlig til, og elevene ved skolen benytter «Eplehagen» og naturen rundt skolen i 

undervisningen og under lek på SFO. 

 

Nytt ventilasjonsanlegg ble installert i løpet av dette året, til glede for store og små som nå har et 

vesentlig bedre inneklima både når det gjelder luft og varme. 

 

Virksomheten legger vekt på å skape en trygg ramme rundt elevene med RESPEKT som hovedmål, 

der også empati, samarbeid, positivitet, estetikk, kunnskap og trygghet skal inngå. Skolen ønsker å ha 

et trygt læringsmiljø med klare mål for læring og tydelige voksne som håndhever regler og 

forventninger likt.  

 

 

 

Myklerud skole 

Resultat 2011 

(gj.sn for alle 

skolene) 

Landsgj. 

Snitt  

10/11 

Mål 

2012 Resultat 2012 

Samfunn         

Skolen velger ett område innen klimaplanen evt fra 
læreplanen som synliggjøres 

Ja 
 

Ja 

Uteskole med 

forskning og forsøk 

er etablert i 

"Eplehagen" 

Skolen lager tiltak for å redusere energibruken Nei 
 

Ja Ja  

Økonomi         

Avvik i forhold til budsjett -1,4 %   +/- 1 % 2,3 % 

Tjenester (nasjonale prøver - 5. trinn)         

Andel elever som presterer på laveste nivå i lesing 

ved de nasjonale prøver skal være under 
kommunens gjennomsnitt fra året før 

19,4 26,5 15 25,9 

Andel elever som presterer på høyeste nivå i 

lesing ved de nasjonale prøver skal være over 
kommunens gjennomsnitt fra året før 

31,5 26,9 26 22,2 

Andel elever som presterer på laveste nivå i 

regning ved de nasjonale prøver skal være under 
kommunens gjennomsnitt fra året før 

28,8 27,4 24 33,3 

Andel elever som presterer på høyeste nivå i 

regning ved de nasjonale prøver skal være over 
kommunens gjennomsnitt fra året før 

23 26,2 31,7 29,6 

Tjenester (elevundersøkelse 7. trinn - skala fra 
1-5) 

        

Øke andel elever som trives godt i skolen i 
elevundersøkelsen (sosial trivsel) 

4,2  4,1 4,6 4,0 

Andel elever som føler seg mobbet skal være 
under nasjonalt gjennomsnitt  

1,3  1,4 1,0 1,3 

Øke andel elever som oppgir at de blir motivert på 
skolen  

3,6   4,2 4,5 3,9 

Øke andel elever som oppgir at de får faglig 
veiledning 

3,5  3,4 3,7 3,3 

Andre tjenester         

Øke andel foresatte som besvarer 
foreldreundersøkelsen 

27 %     

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året     1   
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Myklerud skole 

Resultat 2011 

(gj.sn for alle 

skolene) 

Landsgj. 

Snitt  

10/11 

Mål 

2012 Resultat 2012 

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

        

Medarbeidertilfredshet 4,5   4,6 4,9 

Faglig og personlig utvikling 4,2   4,4 4,7 

Samarbeid og trivsel med kollegene 4,9   5,3 4,9 

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

Overordnet ledelse 3,9   4,0 3,6 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse     4,6 4,7 

Nærvær 94,45   94,0 % 97,1 % 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 71 %   75 % 71 % 

  

Myklerud skole har arbeidet med å bedre resultater i lesing og regning ved økt fokus på lesing og økt 

læringstrykk i fagene. Virksomheten har jobbet med klasseledelse ved å benytte Bergkastet sin bok om 

emnet, med spesielt fokus på mål og evaluering av undervisning. FAU og foresatte har blitt informert 

og ansvarliggjort i oppfølgingsarbeidet, og skolen har utdannet en lærer som tar ansvar for denne 

undervisningen gjennom GNIST.  

 

Elevundersøkelsen viser at skolen må jobbe mer med motiverende faktorer inn mot undervisning. 

Dialog, trygghet og god innlæring blir fulgt opp av ledelsen ved skolen ved observasjon etter behov, 

og på skolevandring forut for medarbeidersamtaler. Klasseledelse og forventninger i forhold til 

lærerrollen er tydeliggjort og jobbes med på team ved skolen. Virksomheten opplever stadig færre 

alvorlige mobbesaker. 

 

Skolens elevråd er pådriver med mye godt arbeid inn mot elevtrivselsarbeidet med sunn mat, 

innsamling på julemarked, trivselsprogram, sjakkturneringer, hoppekonkurranser med mer.  

 

Medarbeiderundersøkelsen viser at skolen må jobbe for enda bedre deltakerprosent, og at det må 

arbeides videre med arbeidsmiljøet i året som kommer. AMG-gruppa ved skolen vil ta for seg områder 

der virksomheten scorer lavt og ta dette videre i personalet våren 2013. 

 

Økonomi 

 

Myklerud skole Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 14 245 346 14 491 000 -245 654 98,3 

 

Myklerud skole har et forbruk på 98,3 % ift. budsjett, hovedsakelig grunnet økte sykepengerefusjoner.  

 

 

Nesoddtangen skole inkl. SFO  

Skolen er en barneskole med elever fra 6 - 12 år, fordelt på 22 klasser i undervisningsdelen av 

virksomheten, tot. 576 elever. SFO-ordningen gir et variert og spennende tilbud til 330 elever. 

Virksomheten har også en mottaksklasse der alle nyinnflyttede fremmedspråklige elever i kommunen 

får møte nærmiljøet og skolesystemet på en tilpasset måte det første året i Norge. «Lagunen» er en 

avdeling for elever med større spesialpedagogiske behov. Skolen har et personale med bred og variert 

kompetanse, og har i år hatt hovedfokus på klasseledelse, vurdering og læringsmiljø.   
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I tillegg til dette har virksomheten stort fokus på kunst og kultur. Skolen er pilotskole i kommunens 

WOW-prosjekt og samarbeider tett med Kulturskolen. Skolen har etablert et kulturforum der det er 

knyttet flere aktivitetsgrupper og band hvor elevene kan delta. Det er investert i musikkutstyr, 

lydutstyr og musikkcontainer.  Skolen ble våren 2012 nominert til prisen ”Gullsekken” (en av fire 

skoler i landet) for dette kulturarbeidet.  

 

På grunn av skolens plassutfordringer, flyttet virksomheten inn i deler av samfunnshuset høsten 2012. 

Det har vært en god utvidelse av skolen.  

 

Nesoddtangen skole 

Resultat 

2011 (gj.sn 

for alle 

skolene) 

Landsgj. 

Snitt  10/11 
Mål 2012 

Resultat 

2012 

Samfunn         

Skolen velger ett område innen klimaplanen evt fra 
læreplanen som synliggjøres 

Ja   Ja  Ja 

Skolen lager tiltak for å redusere energibruken Nei   Ja Ja 

Økonomi         

Avvik i forhold til budsjett -1,4 %   +/- 1 % 0 % 

Tjenester (nasjonale prøver - 5. trinn)         

Andel elever som presterer på laveste nivå i lesing ved 

de nasjonale prøver skal være under kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

19,4 27,5 15 7,5 

Andel elever som presterer på høyeste nivå i lesing 

ved de nasjonale prøver skal være over kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

31,5 26,9 26  43,8 

Andel elever som presterer på laveste nivå i regning 

ved de nasjonale prøver skal være under kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

28,8 27,4 24  20,0 

Andel elever som presterer på høyeste nivå i regning 

ved de nasjonale prøver skal være over kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

23 26,2 31,7 24,5 

Tjenester (elevundersøkelse 7. trinn - skala fra 1-5)         

Øke andel elever som trives godt i skolen i 
elevundersøkelsen (sosial trivsel) 

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

Andel elever som føler seg mobbet skal være under 
nasjonalt gjennomsnitt  

1,3 1,4 1  1,2 

Øke andel elever som oppgir at de blir motivert på 
skolen  

  4,2 4,5  4,3 

Øke andel elever som oppgir at de får faglig veiledning 3,5 3,4 3,7  3,5 

Andre tjenester         

Øke andel foresatte som besvarer 
foreldreundersøkelsen 

27 %    11  

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året     1  1 

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

Medarbeidertilfredshet 4,5   4,6 4,8  

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

Samarbeid og trivsel med kollegene 4,9   5,3  5,1 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,8   4,8  5,1 

Overordnet ledelse 3,9   4  4,2 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse     4,6  4,8 

Nærvær 94,5   94,0 % 93,5 % 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 71 %   75 % 79 % 
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Resultatene fra de nasjonale prøvene viser en god utvikling fra 2011 til 2012, og stort sett alle mål for 

2012 er nådd.  

 

Skolen har også hatt en god utvikling i medarbeidertilfredshet og samarbeid de siste årene. Svarene på 

spørsmål omkring samarbeid og trivsel både blant elever og i personalet viser skolen er en 

arbeidsplass der folk trives. 

 

Skolen har utfordringer når det gjelder bygningsmassen. Klasserom og ganger er svært slitt og trenger 

rehabilitering. Spesielt er det behov for ventilasjonsanlegg og varmt vann. Mange sliter med dårlig 

inneklima og flere har mye hodepine. Både elever og ansatte gleder seg til det planlagte 

rehabiliteringsarbeidet ifm. ventilasjon starter våren 2013. 

 

Økonomi 

 

Nesoddtangen skole Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 31 530 396 31 517 000 13 396 100,0 

 

Nesoddtangen skole har et forbruk på nøyaktig 100 % av budsjettet, noe som er meget bra.  

 

 

Alværn ungdomsskole  

Alværn ungdomsskole er en ordinær ungdomsskole med ca. 300 elever og 32 ansatte.  

Læring, kreativitet og fellesskap er fokusområder på Alværn ungdomsskole. Kulturformidling og 

fysisk aktivitet er verdifulle læringsprosesser.  

 

Virksomheten har utviklet et årshjul hvor ulike aktiviteter som idrettsdager, turdager og kulturkvelder 

er beskrevet. Dette er fine arenaer hvor elevene kan vise sine ferdigheter og sitt engasjement. Skolen 

har et aktivt kulturforum hvor elevene er engasjert i forskjellige grupper, - her øver de ulike former for 

dans og sang, også design, og de driver forskjellig bandvirksomhet. I den forbindelse er skolen glad 

for at musikkcontaineren ble flyttet fra Fjellstrand til Alværn ungdomsskole. Dette betyr at skolen har 

fått et ekstra øverom, og det er ønskelig at den skal være fullt utstyrt på samme nivå som 

musikkrommet.  

 

Virksomheten er opptatt av å skape trygghet og mangfold gjennom felles opplevelser. Skolen har 

jevnlige samlinger i gymsalen med alle elevene. I disse timene er det fokus på holdningsarbeid og 

elevdemokrati. Representanter fra elevrådet, elevmeglerkorpset eller andre ildsjeler får i denne 

sammenheng en stemme til alle elevene. Fellessamlingene er en flott arena for å dele engasjement ved 

å; - presentere, - vise, - informere. Dette er verdifullt arbeid som har stor betydning for fellesskapet. 

  

Alværn ungdomsskole 

Resultat 

2011 (gj.sn 

for alle 

skolene) 

Landsgj. 

Snitt 10/11 
Mål 2012 

Resultat 

2012 

Samfunn         

Skolen velger ett område innen klimaplanen evt fra 
læreplanen som synliggjøres 

Ja   Ja Ja  

Skolen lager tiltak for å redusere energibruken Nei   Ja  Ja 
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Alværn ungdomsskole 

Resultat 

2011 (gj.sn 

for alle 

skolene) 

Landsgj. 

Snitt 10/11 
Mål 2012 

Resultat 

2012 

Økonomi         

Avvik i forhold til budsjett 0   +/- 1 % 1 %  

Tjenester (nasjonale prøver)         

Andel elever som presterer på laveste nivå i lesing ved 

de nasjonale prøver skal være under kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

25,6 
8. trinn: 

29,7 
  1,1 

Andel elever som presterer på høyeste nivå i lesing ved 

de nasjonale prøver skal være over kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

11,6 
8. trinn: 

10,3 
  21,8 

Andel elever som presterer på laveste nivå i regning ved 

de nasjonale prøver skal være under kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

25,3 
8. trinn: 

26,2 
  1,1 

Andel elever som presterer på høyeste nivå i regning 

ved de nasjonale prøver skal være over kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

9,5 
8. trinn: 

11,0 
  16,1 

Tjenester (elevundersøkelser - skala fra 1-5)         

Øke andel elever som trives godt i skolen i 
elevundersøkelsen (sosial trivsel) 

3,9 
10. trinn: 

3,8 
4  3,7 

Andel elever som føler seg mobbet skal være under 
nasjonalt gjennomsnitt  

1,5 
10. trinn: 

1,4 
1,0 1,4 

Øke andel elever som oppgir at de blir motivert på skolen  
4,0 

10. trinn: 

4,2 
4,0 3,6 

Øke andel elever som oppgir at de får faglig veiledning 
3,4 

10. trinn: 

3,1 
3,5 2,8 

Øke andel foresatte som besvarer foreldreundersøkelsen 27   75 %  75 % 

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året 1    1 1 

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

Medarbeidertilfredshet 4,6   4,6 5,6 

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

Samarbeid og trivsel med kollegene 5,3   5,3 5,9 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,9   4,9 5,6 

Overordnet ledelse 3,7   4,0 2,7 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse     4,6 5 

Nærvær 94,4   95,0 % 97,6 % 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 73 %   75 % 80 % 

  

Alværn ungdomsskole har meget gode resultater på nasjonale prøver og på medarbeiderundersøkelsen. 

Nasjonale prøver er en prøve i elevenes lese,- skrive- og regneferdigheter. Skolen er svært fornøyd 

med resultatet for 2012 og jobber for å opprettholde dette. Resultatene vil svinge fra år til år. Det som 

er viktig er at finnes et system for hvordan man jobber videre med resultatene. Resultatene for 8. trinn 

har størst betydning for barneskolen, mens resultatene på 9.trinn er mest interessante for 

ungdomsskolen. I år hadde skolen 0 på laveste nivå i lesing for 9. trinn. Samtidig var det en jevn 

økning av elever som hadde nådd det høyeste nivået både i regning og lesing. 

 

Virksomheten jobber med resultatene ved å gi direkte tilbakemeldinger til elever og foresatte. Lærerne 

jobber i fagseksjoner og på team hvor resultatene analyseres og tolkes. På bakgrunn av analysen vil 

ulike tiltak bli igangsatt. 

   

Elevundersøkelsen er viktig for å få oversikt over elevenes trivsel, og deres forhold til egen læring. 

Læringsmiljø og trivsel henger sammen. Skolens arbeid er å utvikle gode systemer som synliggjør 
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dette. Målet er at alle skal oppleve et godt miljø på skolen, skolen skal være et inkluderende 

fellesskap. Virksomheten har elevmeglere, «snikk – snakk grupper», og god dialog med elevrådet. 

Samtidig er klasseledelse og arbeid med relasjoner en sentral del av å bygge et godt læringsmiljø. 

Dette er områder skolen ønsker å bli bedre på. 

 

Medarbeiderundersøkelsen viser at arbeidsmiljøet på Alværn ungdomsskole er bra, 30 % av 

medarbeiderne er over 60 år. Skolen har flere tiltak som ivaretar eldre og yngre arbeidstakere. Det 

jobbes med fellesskapet og skolen har en handlingsplan for å ivareta det gode arbeidsmiljøet.  

 

 

Økonomi 

 

Alværn ungdomsskole Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 20 447 178 20 440 000 7 178 100,0 

 

Alværn ungdomsskole har et lite merforbruk på 7 000 kr i 2012, noe som er meget bra.  

 

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 24 ansatte og 162 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, dette skoleåret spiller elevene Oliver Twist for barnehager, 

skoler og lokalmiljøet på Fagerstrand.  

 

Bakkeløkka deltar på 3.året i det internasjonale OUR-prosjektet for å videreutvikle skolen.  

 

Nytt av året er tilbudet til 8.trinn om valgfag, og fagene som tilbys er: ‘ Teknologi i praksis’, ‘Sal og 

scene’ og ‘Fysisk aktivitet’. 

 

Bakkeløkka ungdomsskole 

Resultat 

2011 (gj.sn 

for alle 

skolene) 

Landsgj. 

Snitt 10/11 
Mål 2012 

Resultat 

2012 

Samfunn         

Skolen velger ett område innen klimaplanen evt fra 
læreplanen som synliggjøres 

Ja   Ja Ja 

Skolen lager tiltak for å redusere energibruken Nei   Ja Nei 

Økonomi         

Avvik i forhold til budsjett -1,4 %   +/- 1 % 3,18 % 

Tjenester (nasjonale prøver)         

Andel elever som presterer på laveste nivå i lesing ved de 

nasjonale prøver skal være under kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

25,6 
8. trinn: 

29,7 
14  5,1 

Andel elever som presterer på høyeste nivå i lesing ved 

de nasjonale prøver skal være over kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

11,6 8. trinn:10,3 19  18,6 
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Bakkeløkka ungdomsskole 

Resultat 

2011 (gj.sn 

for alle 

skolene) 

Landsgj. 

Snitt 10/11 
Mål 2012 

Resultat 

2012 

Andel elever som presterer på laveste nivå i regning ved 

de nasjonale prøver skal være under kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

25,3 
8. trinn: 

26,2 
15  5,0 

Andel elever som presterer på høyeste nivå i regning ved 

de nasjonale prøver skal være over kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

9,5 8. trinn:11,0 13  13,3 

Tjenester (elevundersøkelser - skala fra 1-5)         

Øke andel elever som trives godt i skolen i 
elevundersøkelsen (sosial trivsel) 

3,9 
10. trinn: 

3,8 
4,4  3,8 

Andel elever som føler seg mobbet skal være under 
nasjonalt gjennomsnitt  

1,5 
10. trinn: 

1,4 
1,0  1,5 

Øke andel elever som oppgir at de blir motivert på skolen  
4,0 

10. trinn: 

4,2 
4,0  3,9 

Øke andel elever som oppgir at de får faglig veiledning 
3,4 

10. trinn: 

3,1 
3,5  3,2 

Øke andel foresatte som besvarer foreldreundersøkelsen 27     55 

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året     1   

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

Medarbeidertilfredshet 4,6   4,6 4,4 

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

Samarbeid og trivsel med kollegene 5,3   5,3 4,7 

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

Overordnet ledelse 3,7   4,0 3,8 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse     4,6 4,4 

Nærvær 94,4   97,1 97,1 % 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 73 %   75 % 86 % 

 

Resultatene fra Nasjonale prøver viser at fokus på grunnleggende ferdigheter på barneskolene gir 

elever som strever et løft. Bakkeløkka prøver å videreføre barneskolenes arbeid gjennom bl.a. Ny Giv- 

satsingen og gir denne elevgruppen tett oppfølging.  

 

Stort sett trives elevene på Bakkeløkka, og den aktuelle målingen er fra et årskull med ‘utfordrende 

elever’. Det bør nevnes at det er få elever med i målingen, og det gir utslag på statistikken. Det 

arbeides kontinuerlig med elevens sosiale trivsel.  

 

Virksomheten ønsker høyere skår for elever som oppgir at de får faglig veiledning. Det er et spesielt 

fokus på Feedback og vurderingspraksis i fokus i skolens utviklingsarbeid og visjon. 

 

Andelen foreldre som svarer på medarbeiderundersøkelsen har doblet seg fra 2011 til 2012. Skolen 

ønsker imidlertid at enda flere foreldre deltar i undersøkelsen og samarbeider med FAU om dette. En 

konsekvens av dette er at skolen legger om rutinene og nå informerer foreldrene via MobilSkole, som 

er en ‘meldingsbok’ på sms. 

 

Når det gjelder medarbeiderundersøkelsen har faglig og personlig utvikling gått ned fra 4,4 til 4,1. 

Tilbudet om faglig oppdatering i denne perioden handlet mest om Fagnettverk i kommunal regi, og 

noen lærere var fornøyd med nettverket de deltok i, mens andre var misfornøyde. Ordningen er 

avviklet. 
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Stolthet over egen arbeidsplass er i fokus i Bakkeløkkas utviklingsprosjekt, og skolen har lagt det inn i 

arbeidet med kjerneverdiene som det arbeides kontinuerlig med. 

 

Økonomi 

 

Bakkeløkka ungdomsskole Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 11 750 305 12 170 000 -419 695 96,6 

 

Bakkeløkka ungdomsskole har et forbruk i 2012 på 96,6. Hovedårsaken er økte sykepengerefusjoner 

på slutten av året, samt større statlige overføringer enn budsjettert.   

 

 

Tangenåsen ungdomsskole 

Tangenåsen ungdomsskole har per dags dato 230 elver og 21,6 årsverk fordelt på 28 personer. Skolen 

er en del av kommunehuset Tangenten, og ble tatt i bruk i mars 2012. Det er spennende å ha lokaler 

som deles med mange brukere, og skolen har fått et godt og nært samarbeid med kulturskolen. Ved en 

slik delingskultur har alle fått mer igjen for alle kvadratmeterne, spennende og gode kunst og 

musikkrom hadde ikke vært mulig uten å tenke sambruk.  

 

Tangenåsen ungdomsskole er delt inn i fagavdelinger, ingen klasser har faste rom. På den måten er det 

tilrettelagt for at mange ulike brukere kan bruke rommene også på ettermiddagstid, elevenes eiendeler 

ligger ikke framme i rommene. Alle rommene er utstyrt med digitale tavler, og er godt tilrettelagt for 

en digital hverdag.  

 

Tangenåsen ungdomsskole 

Resultat 2011 
(gj.sn for alle 

skolene) 

Landsgj. 
Snitt 
10/11 

Mål 
2012 

Resultat 
2012 

Samfunn         

Skolen velger ett område innen klimaplanen evt fra 
læreplanen som synliggjøres 

Ja   Ja Ja  

Skolen lager tiltak for å redusere energibruken Nei   Ja Ja 

Økonomi         

Avvik i forhold til budsjett -1,4 %   +/- 1 % +2,31 % 

Tjenester (nasjonale prøver)         

Andel elever som presterer på laveste nivå i lesing ved 

de nasjonale prøver skal være under kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

25,6 
8. trinn: 

29,7 
14 4,3 

Andel elever som presterer på høyeste nivå i lesing ved 

de nasjonale prøver skal være over kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

11,6 
8. trinn: 

10,3  
19 14,3 

Andel elever som presterer på laveste nivå i regning ved 

de nasjonale prøver skal være under kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

25,3 
8. trinn: 

26,2 
15 1,4 

Andel elever som presterer på høyeste nivå i regning ved 

de nasjonale prøver skal være over kommunens 
gjennomsnitt fra året før 

9,5 
8. trinn: 

11,0 
13 11,4 

Tjenester (elevundersøkelser - skala fra 1-5)         

Øke andel elever som trives godt i skolen i 
elevundersøkelsen (sosial trivsel) 

3,9 10. trinn: 
3,8 

4,4  3,6 

Andel elever som føler seg mobbet skal være under 
nasjonalt gjennomsnitt  

1,5 10. trinn: 
1,4 

1,0  1,3 

Øke andel elever som oppgir at de blir motivert på skolen  4,0 10. trinn: 
4,2 

4,0  3,9 
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Tangenåsen ungdomsskole 

Resultat 2011 
(gj.sn for alle 

skolene) 

Landsgj. 
Snitt 
10/11 

Mål 
2012 

Resultat 
2012 

Øke andel elever som oppgir at de får faglig veiledning 3,4 10. trinn: 
3,1 

3,5  2,9 

Øke andel foresatte som besvarer foreldreundersøkelsen 27    50 % 
 

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året     2  2 

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

Medarbeidertilfredshet 4,6   4,6 4,8 

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

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

Stolthet over egen arbeidsplass 4,9   4,9 5,2 

Overordnet ledelse 3,7   4,0 4,5 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse     4,6 5,1 

Nærvær 94,4   95,0 % 93,9 % 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 73 %   75 % 61 % 

 

Tangenåsen ungdomsskole har jevnt over gode resultater på nasjonale prøver og på 

medarbeiderundersøkelsen. I styringskortet er det resultatene for 8. trinn på nasjonale prøver som 

vises, mens det er resultatene for 9. trinn som er interessante for egen skole. Også på dette trinnet har 

Tangenåsen gode resultater godt over nasjonalt nivå. Blant annet hadde skolen 0 på laveste nivå i 

regning. Virksomheten har ikke gjennomført foreldreundersøkelsen, tilbudet er gitt ut, men responsen 

har vært svært lav. Dette er et satsningsområde i 2013. 

 

I elevundersøkelsen er det fortsatt arbeid mot mobbing og forståelsen av faglig veiledning skolen har 

fokus på. Målet er alltid null mobbing.  Elevene har satt i gang en «stemningskomite» som har ulike 

aktiviteter for å fremme trivsel. 

 

Økonomi 

 

Tangenåsen ungdomsskole Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 15 726 900 16 009 000 -282 100 98,2 

 

Tangenåsen ungdomsskole har brukt 98,2 % av nettorammen. Hovedårsaken til besparelsen er større 

sykepengerefusjoner enn forutsatt.   

 

 

Kulturskolen 

 

Virksomheten tilbyr undervisning i musikk, visuell kunst, animasjonsfilm og teater til innbyggere i 

Nesodden kommune. Kulturskolen skal kunne 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. Virksomheten har 15 årsverk fordelt på 28 ansatte. 

 

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 20 år må betale full pris. Nesodden kulturskole 

holder til i Tangenten hvor både administrasjonen og hovedvekten av undervisningen foregår. 

Kulturskolen samarbeider tett med grunnskolen på Nesodden og er inne i sitt tredje og siste prosjektår 

med «Wow- et samarbeidsprosjekt mellom Kulturskolen og SFO i Nesodden kommune». Prosjektet er 

valgt ut som et nasjonalt prosjekt, og evalueringen underveis har blant annet bidratt til Regjeringens 
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satsing neste år kalt «Kulturskoletimen». Dette betyr at alle kommuner i Norge gjennom 

rammetilskuddet får tilført ekstra midler til å gjennomføre en time Kulturskole-undervisning på 1.-4. 

trinn.  

 

Kulturskolen 
Resultat 

2011  
Mål 2012 

Resultat 

2012 

Samfunn       

Kulturskolen kildesorterer avfall Ja  Ja Ja 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett 0 %  +/- 1 % 0 %  

Tjenester       

Resultat for brukerne  4,5 4,7 

Brukermedvirkning  4,6 4,8 

Trygghet og respektfull behandling  4,6 4,7 

Tilgjengelighet  4,5 4,1 

Informasjon  4,8 5 

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året 
 

1 1 

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

Medarbeidertilfredshet 4,7  4,8 5,2 

Faglig og personlig utvikling        4,0 4,7 4 

Samarbeid og trivsel med kollegene 4,1  5,3 5,2 

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

Overordnet ledelse 3,6  4 4,5 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,3  4,6 4,8 

Nærvær 91,5 %  90 % 96,5 % 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 60 %  75 % 63 % 

 

Kulturskolen gjennomførte for første gang brukerundersøkelse i 2012. Resultatene er positive og 

ambisjonen er  

og bli enda bedre i 2013 og få opp svarprosenten. 

 

Kulturskolen flyttet i mars 2012 inn i Tangenten, noe som medførte store endringer i organiseringen 

av tilbudet til innbyggerne i Nesodden kommune. Dette har gitt utslag i høy medarbeidertilfredshet, 

bl.a. ift. lokaler, og en økning på helhetsvurdering, overordnet ledelse og nærvær. 

 

 

Økonomi 

 

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

Netto ramme 5 604 418 5 605 000 -582 100,0 

 

Kulturskolen har et forbruk på nøyaktig 100 % av nettorammen, noe som er meget bra.  

 

Virksomheten mottok i 2012 prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet til «Wow-prosjektet» og et 

samarbeidsprosjekt med Nesoddtangen skole på kr 800 000. Disse midlene gjelder for skoleåret 2012 / 

2013.  Kulturskolen mottok også kr 365 000 fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av instrumenter. 

Midler fra disse prosjektene som ikke ble brukt i 2012 har blitt avsatt til fond for bruk i 2013.  
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Barn, unge og familie 

Barn, unge og familie (BUF) består av 4 fagområder, og er underlagt Kommunalsjef for skole, 

barnehage og oppvekst. Virksomheten har 41,5 årsverk fordelt på 52 ansatte. Informasjon om 

fagområdene og tjenestene er lagt ut på kommunens nettsider. Virksomheten består av følgende 

fagområder:  

 

 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

 Psykisk helse barn og unge  

 Barneverntjenesten 

 Forebyggende helse barn og unge (helsestasjonene, skolehelsetjenesten og fysio- og 

ergoterapitjenesten og SLT) 

 

BUF har som hovedmålsetting å tilby riktig hjelp til riktig tid. Alle ansatte har utarbeidet målområder 

og iverksatt en rekke tiltak internt og eksternt for å utnytte kompetansen best mulig.  

 

Eksternt har virksomheten hatt fokus på informasjon på flest mulig arenaer om alt den kan bidra med. 

Det er opprettet kontaktpersoner for alle fagområdene i BUF med avtalte møteplasser for eksterne 

samarbeidspartnere. Dette har gitt svært nyttige møter med bl.a. personalet i skoler og barnehager. Det 

har også medført økt bruk av tjenestene. PPT har - etter omfattende utviklingstiltak - avviklet 

ventelisten på utredninger av henviste barn, og kan nå iverksette økt forebyggende arbeid i barnehager 

og skoler. Alle fagområdene har tilsvarende fokus, inkludert veiledning til samarbeidspartnere og 

foreldre, men har lavere bemanning i forhold til anbefalte bemanningsnormer og behov, og vil derfor 

fortsatt i varierende grad operere med ventelister og fristoverskridelser. Dette gjelder blant annet 

helsesøstertjenester. 

 

Barn, unge og familie 

Resultat 

2011  
Mål 2012 Resultat 2012 

Samfunn       

Kildesorterer avfall   Ja Ja 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett   +/- 1 % 0,33 % 

Tjenester       

Brukermedvirkning: I hvilken grad de ansatte er lydhøre ovenfor 

brukernes behov og ønsker. 
    4,3 / 5,6  

Respektfull behandling: I hvilken grad de ansatte behandler brukerne 

med respekt. 
    5,2 / 5,9 

Pålitelighet: I hvor stor grad de ansatte holder det som avtales med 

brukeren 
    5,5 / 5,8  

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 39 %  50 % 52 % 

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder 82 % 100 % 80 % 

Andel barn i hjelpetiltak som har tiltaksplan 68 % 100 % 88,4 % 

Brukerdialogmøter minst 1 gang i året   1 Ca.30 

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

Medarbeidertilfredshet   4,8  5,2 

Faglig og personlig utvikling   4,7  4,9 

Samarbeid og trivsel med kollegene   5,3  5,3 

Stolthet over egen arbeidsplass   5,2  4,7 

Overordnet ledelse   4,0  3,9 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse   4,6  4,5 

http://www.nesodden.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=147&AId=6624
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Barn, unge og familie 

Resultat 

2011  
Mål 2012 Resultat 2012 

Nærvær   90 %  98,5 % 

Andelen som besvarte medarbeiderundersøkelsen   75 % 84  

 
 Brukerdialogmøter defineres i BUF som organiserte møter med «brukersteder»: personalmøter 

i skolene, styrermøter i barnehagene. For øvrig innebærer tjenestene omfattende dialog med 

bruker/klient. 

 Brukerundersøkelsene ble i 2012 gjennomført innenfor barnevernet og innen forebyggende 

helse (helsestasjon + fysio/ergoterapeuter). Tallene er oppført separat for disse to gruppene: 

barnevern/ helse. 

 Lokaler og romforhold i Tangenten har gitt endrede rammer i utøvelse av tjenestene, spesielt 

for barnevernet og psykisk helse, barn og unge. Hensynet til klientens personvern og 

fagområdenes taushetsplikt har derfor medført utfordringer og endringer i måten å håndtere 

arbeidet på i hverdagen. Dette gjenspeiles i lavere skår i deler av medarbeiderundersøkelsen 

(helhetsvurdering, stolthet over egen arbeidsplass) 

 

Økonomi 

 

Barn, unge og familie Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 35 964 985 35 855 400 109 585 100,3 

 

Barn, unge og familie har et netto forbruk på 100,3 %, noe som er tilfredsstillende. Barnevernet endte 

med et merforbruk på om lag 1 mill kr, etter at besparelser innenfor andre deler av Skole, barnehage 

og oppvekst-området ble ompostert til barnevernet. Før dette var merforbruket på ca 2 mill kr.  

 

Overforbruket i barnevernet har ligget på tilsvarende nivå gjennom flere år, og skyldes en stor økning 

av antall saker og tiltak (70 % økning siste 5 år), samt økte statlige satser for lønn og godtgjøringer 

(fosterhjem, tilsynsførere, støttekontakter).  

 

For 2013 er det lagt inn 1 mill kr i ekstra midler for å imøtekomme deler av disse økte kostnadene. 

 

 

Sykehjemmet 

Nesoddtunet sykehjem har 115 årsverk, fordelt på pleiepersonell,  100% overlege, merkantilt personell 

og lederressurser. I 2012 har det vært en stor omlegging i praksis på grunn av økt utskrivning fra 

spesialisthelsetjenesten, som en følge av samhandlingsreformen. Nesoddtunet tar i mye større grad i 

mot korttidsopphold, enn tidligere år. Dette medfører spennende utfordringer, som kompetanse, 

pasientflyt, logistikk, internt og eksternt samarbeid. 

 

Sykehjemmet legger gradvis om sin praksis mot å møte den nye pasientkategorien, samt å utvikle sine 

tjenester for å bidra til forsvarlig helhetlig pasientforløp i kommunen. Korttidsplasser og 

rehabiliteringsplasser er etablert og skal videreutvikles. Palliativt team disponerer ett rom på 

sykehjemmet. Omdisponering av en avdeling til kognitiv svikt (demens), bidrar til å møte økt behov 

for heldøgnstjenester for personer med demens. Gjennomsnittlig oppholdstid på sykehjemmet er på ca 

8 mnd, som forklares med økt antall korttidspasienter. 
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I september ble 8 plasser i nytt bygg belagt, som økte til 10 plasser ved årsslutt. Nesoddtunet har ved 

årsslutt 102 pasienter, fordelt på korttidsopphold, rehabiliteringsopphold, avlastningsopphold, 

langtidsopphold.  

 

Virksomheten har tett samarbeid med videregående skoler og høyskoler angående praksis for elever, 

lærlinger og studenter. Nesoddtunet har som en del av den sentrale omorganiseringen i kommunen, 

gjort nødvendige tilpasninger i lederspenn og oppgavefordeling.  

 

Sykehjemmet Resultat 2011 Mål 2012 Resultat 2012 

Samfunn:       

Dialogmøter med alle frivillige tilknyttet helse- og 

omsorgstjenestene 
Tilfeldige møter 2 1 

Nesoddtunet har papir sortering Ikke igangsatt Igangsatt I gang 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett 3,9 % +/- 1 % 7,6 % 

Tjenester: (på en skala fra 0-4)       

Brukere 3,1 3,5 4.8  

Brukermedvirkning 3,6 3,6 4,6 

Trygghet og respektfull behandling 3,6 3,6  5,4 

Tilgjengelighet 3,3 3,5  5,1 

Informasjon 3,2 3,5  4,7 

Brukerdialogmøter minst 1 gang i året   1  1 

Kvalitetsmål       

IPLOS (individuelt målingsverktøy) er oppdatert 
 

Hvert kvartal oppdatert 

Etikk refleksjon i personalgrupper 
 

Min 4 ganger pr år 12 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-

6)       

Medarbeidertilfredshet   4,4 4,4 

Faglig og personlig utvikling 4,0 4,2 4,1 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,9 4,8 4,9 

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

Overordnet ledelse 3,8 4,0 3,9 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse   4,6 4,2 

Nærvær 91,4 % 93,0 % 90,1 % 

 

Sykehjemmet har ikke nådd målet om 93 % nærvær. Det skal etableres ett prosjekt med BHT 2013 for 

å øke fokus på nærvær. Resultat på tjenester, er basert på brukerundersøkelsen rettet mot demente og 

deres pårørende. 

 

Resultatet i medarbeiderundersøkelsen, sett i lys av store endringer i organisasjonen og virksomheten, 

er tilfredsstillende. 

 

Økonomi 

 

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

Netto ramme 70 941 561 65 909 500 5 031 790 107,63 % 

 
Overskridelsene i regnskapet skyldes: 

 Stor endring i utskrivningsmønster fra A-hus, som følge av samhandlingsreformen.  

 Økning i kjøp av sykehjemsplasser utenfor kommunen frem til september. 



80 

 

 Økte utgifter til legemidler 

 Økte utgifter til mat 

 Økte utgifter til medisinsk forbruksmateriell 

 Økte inventarkostnader og kjøp av medisinskteknisk utstyr 

 3 ressurskrevende brukere over 67 år, som ikke utløser refusjon fra staten 

 

 

Hjemmetjenester 

Hjemmetjenesten består av fire avdelinger, hjemmesykepleien avdeling øst og avdeling vest, psykisk 

helse og psykisk helse boliger. Hjemmetjenesten gir hjemmetjenester til beboere i Nesodden 

Kommune, etter søknad om tildeling fra Tildelingsteamet. 

 

Hver avdeling har en avdelingsleder og en fagleder. Hjemmesykepleien øst og vest består av 

hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagavdeling for eldre og BPA. Psykisk helse består av psykiatrisk 

hjemmetjeneste, Nesoddtangen gård, Bekkeblom og Håkonsletta. 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 i 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. 

 

I januar 2012 åpnet Håkonsletta bofellesskap som er en bolig for pasienter med dobbeltdiagnoser (rus/ 

psykiatri).  

 

Hjemmetjenester 
Resultat 2011 Mål 2012 

Resultat 

2012 

Samfunn:       

Dialogmøter med alle frivillige tilknyttet helse- og 

omsorgstjenestene 
Tilfeldige møter 2 2 

Frisklivskoordinator avholder helsesamtaler 0 20  20 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett 3,3 % +/- 1 % 20,8 % 

Tjenester: (på en skala fra 0-4)       

Brukere  3,1 3,5 3,4  

Brukermedvirkning 3,6 3,6      3,7 

Trygghet og respektfull behandling 3,6 3,6 3,6  

Tilgjengelighet 3,3 3,5 3,4  

Informasjon 3,2 3,5 3,1  

Ansatt demenskoordinator Fått midler 
Ansatt fra 

januar 2012 
Ansatt 

Har aktivitetstilbud til hjemmeboende innbyggere med kognitiv 

svikt (grønn omsorg) 
Ikke tilbudt 

Tilbud 2 

dager pr uke 
Ikke tilbudt  

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året   1 1  

Kvalitetsmål       

Etikk refleksjon i personalgrupper 
 

Min 4 ganger 

pr år 
2 
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Hjemmetjenester 
Resultat 2011 Mål 2012 

Resultat 

2012 

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

Medarbeidertilfredshet 4,3 4,4 4,6 

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

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,9 4,8 5,1 

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

Overordnet ledelse 3,8 4,0 3,5 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse   4,6 4,2 

Nærvær 91,4 % 93,0 % 94,1 % 

 

Nærværsprosenten har økt med 3 % siden 2011. Dette har det vært jobbet mye med i 2011, og 

omorganiseringen av hjemmesykepleien har nok påvirket på nærværsprosenten i positiv retning. 

 

Det har i 2012 vært gjennomført brukerundersøkelser i psykisk helse og medarbeiderundersøkelser. 

Resultatene av disse blir brukt til forbedringsarbeid. 

 

Økonomi 

 

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

Netto ramme 66 441 341 55 286 500 11 154 841 120,18 

 

Som kjent har virksomheten manglet 6 årsverk for å dekke vedtakene i hjemmetjenesten. Mangel på 

faste stillinger har ført til behov for vikarer, og i noen tilfeller overtid. I 2012 viser virksomheten et 

merforbruk på 3,6 millioner kr som skyldes mangel på stillinger i tråd med økte vedtak knyttet til 

ordinær hjemmetjeneste.  

 

Kommunene har etter samhandlingsreformen fått ansvar for kompliserte medisinske utfordringer 

knyttet til ressurskrevende brukere. Selv om kommunen får refusjon for brukere under 67 år, er disse 

tjenestene svært kostnadskrevende. Hjemmetjenesten har ikke egne ressurser til å yte disse tjenestene, 

og har derfor måttet leie inn private aktører. Det er ingen mulighet til å forutsi hvor mange 

ressurskrevende pasienter som kan komme i løpet av et år. Det er heller ikke satt av midler til slike 

uforutsette utgifter. I 2012 fikk hjemmetjenesten ansvar for tre svært ressurskrevende brukere, noe 

man anser som mer enn gjennomsnittlig. Dette har kostet om lag 4 millioner kroner utover refusjonen. 

 

Brukere med omfattende bistand kan ha rett til vedtak på brukerstyrt personlig assistanse. I 2012 

manglet virksomheten 1,2 millioner for å dekke utgiftene knyttet til denne tjenesten. 

 

På bakgrunn av økt antall vedtak har virksomheten hatt behov for flere tjenestebiler. Merforbruket her 

er på 700 000 kr. 

 

Hjemmetjenesten har ikke budsjettert tilstrekkelig med tanke på medisinsk utstyr. I 2012 er det et 

merforbruk på ca. 300 000 kr 

 

Håkonsletta har ikke hatt tilstrekkelige budsjett midler til vikarer ved sykdom og ferie. Merforbruket 

her var på 1,1 millioner. 
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Boliger med bistand 

Boliger med bistand har utarbeidet en virksomhetsplan som er i tråd med Nesodden kommunes 

handlingsplan for perioden 2012- 2015. Virksomhetsplanen er laget som en informasjon om 

virksomheten og som et verktøy for å jobbe. Virksomheten har en virksomhetsleder og tre 

avdelingsledere for boligene:  

 

 Bjørnemyrveien og Ødegårdveien 

 Håkontoppen og Hjertebakken 

 Bergertoppen bo- og avlastning.  

 

Alle boligene har døgnkontinuerlig drift / bemanning. Det er til sammen 43 brukere, pr. 31.12.12, som 

alle har nedsatt funksjonsevne/ utviklingshemming. Virksomheten har 56,91 årsverk i 2012, fordelt på 

102 personer. 

 

Boliger med bistand har fokus på at kvaliteten på tjenesteytingen skal være god og målrettet. 

   

Spennende satsningsområder i 2013 et service og kvalitet på tjenestene, økt nærvær, fokus på økt 

aktivisering og livskvalitet, forbedre score på medarbeiderundersøkelse, økt fokus på 

brukermedvirkning. 

 

Mange utfordringer venter også i årene som kommer:  

Nye brukere kommer til, og innbyggerne er mer bevisste på sine rettigheter. Det ble i 2012 registrert 

minst 8 brukere, mellom 18 og 23 år som vil ha behov for bolig i løpet av få år. Brukerne har blitt 

eldre, og har behov for økt tjenesteomfang. Flere av boligene har ressurskrevende brukere. Brukere 

med vedtak godkjent av fylkesmannen utløser som regel økte personalressurser.  

 

Boliger med bistand 
Resultat 2011 Mål 2012 Resultat 2012 

Samfunn:       

Dialogmøter med alle frivillige tilknyttet helse- 

og omsorgstjenestene 
Tilfeldige møter 2 1.møte mai 2012  

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett 13,9 % +/- 1 %            12 %        

Tjenester: (på en skala fra 0-4)       

Brukere 
 

3,5             2,4  

Brukermedvirkning 
 

3,6             1,9 

Trygghet og respektfull behandling 
 

3,6 3,3  

Tilgjengelighet 
 

3,5             3,1 

Informasjon 
 

3,5 3,1  

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året   1 29.11.12   

Kvalitetsmål       

Etikk refleksjon i personalgrupper 
 

Min 4 ganger pr år  1 + etikk uke 41 

Medarbeidere og organisasjon (På en 

skala fra 1-6)       

Medarbeidertilfredshet 4,3 4,4 4,3  

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

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,9 4,8 4,9  

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

Overordnet ledelse 3,8 4,0 3,6  
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Boliger med bistand 
Resultat 2011 Mål 2012 Resultat 2012 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse   4,6 4,2  

Nærvær 91,4 % 93,0 % 91,76 %  

  

Brukerundersøkelser for boliger med bistand ble gjennomført første gang i 2012. Brukerundersøkelsen 

ble delt i to grupper: en for brukerne, og en for brukerrepresentantene/pårørende.  

 

I resultatet fra brukerrepresentantene ble lavest skår levert under punkt for brukermedvirkning.   

Brukermedvirkning var fokus i dialogkafeen med brukerrepresentanter i november, med positive 

tilbakemeldinger fra pårørende/ brukerrepresentanter. 

 

Medarbeiderundersøkelsen hadde en lav oppslutning for boliger med bistand, med ca. 55-60 % .  

 

Nærværsprosenten er noe lav, men det jobbes kontinuerlig med å forbedre dette. 

 

Økonomi 

 

Bolig med bistand Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 38 805 906 34 637 797 4 168 109 112,03 

 

Virksomheten hadde et merforbruk på 4,2 millioner kr i 2012. Hovedårsakene er som følger:  

 

 Lovpålagte tjenester som boligene plikter å iverksette når det forekommer 

utfordrende/utagerende atferd fra enkelte brukere. Vedtakene kan overprøves og godkjennes 

av Fylkesmannen. Dvs. at Fylkesmannen godkjenner de detaljerte inngrep personalet må 

gjennomføre for å hindre skade på brukeren selv, eller andre i brukerens omgivelser. 

Fylkesmannen har omgjort 3 slike vedtak i Nesodden kommune i boliger med bistand. Dette 

er ressurskrevende tiltak. I alle tilfeller der det utøves planlagt og godkjent bruk av tvang og 

makt overfor en bruker skal/må det være to tilstede ved slik inngripen. Dette utløser i noen 

tilfeller at brukeren må ha 2:1 bemanning.  

 Kommunen mottar for hver av de ressurskrevende brukerne refusjon fra staten etter en bestemt 

nøkkel. Merforbruket etter refusjon fra staten skyldes i stor grad bruk av ekstravakter for å få 

arbeidsplanen til å gå opp. Det har i tillegg vært mye sykdom blant personalet i boligene, og 

derfor vært en del ekstravakter og noe overtid.  

 Det mangler ca. en 22 % stilling i en av boligene, etter at turnus måtte justeres. Den gamle 

turnusen hadde kun en person i vaktskift situasjoner. Fylkesmannen ba kommunen justere 

dette med tanke på forsvarlig drift. 

 Bergertoppen har ved siden av bolig og avlastning gitt dagtilbud til 3 brukere på dagtid.   

Bergertoppen har også måtte gi vedtak på tilbud før og etter skoletid for elever i videregående 

opplæring. Nesodden kommune mangler et slikt tilbud, noe denne målgruppen har krav på. 

Bergertoppen har vært det mest egnede stedet for å yte en slik tjeneste. Mangel på stillinger 

har også her ført til økt bruk av ekstravakter og noe overtid. 

 Hjertebakken skulle i utgangspunktet klare seg med dag- og kveldspersonale. Etter kort tid så 

virksomheten at det måtte på plass en hvilende nattevakt for å få til forsvarlig drift. 

Hjertebakken har av den grunn et merforbruk på 500. 000. Det er i budsjettet for 2013 lagt inn 

midler til hvilende nattevakt. 
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Forebyggende og behandlende tjenester til voksne 

Virksomheten er nyopprettet 01.01.12, og har 16 ansatte inkludert virksomhetsleder fordelt på 15,5 

årsverk. Virksomheten består av tildelingsteamet, fysio-ergoterapitjenesten, logoped, 

støttekontaktansvarlig, demenskoordinator og frisklivskoordinator. I tillegg har virksomheten 

forvaltningsansvaret for 15 fastlegeavtaler, 10 driftsavtaler for privatpraktiserende fysioterapeuter, 

legevaktsordningen, miljørettet helsevern, turnuslege og kommunal medfinansiering av innleggelser 

og «overliggedøgn» i spesialisthelsetjenesten.   

 

Tildelingsteamet er bredt faglig sammensatt. De saksbehandler og fatter vedtak om helse- og 

omsorgstjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Tildelingsteamet har hatt en 

betydelig økning i saksmengde som følge av samhandlingsreformen. 

 

Forebyggende/behandlende tjenester voksne 

Resultat 

2011 

Mål  

2012 
Resultat 2012 

Samfunn:       

Dialogmøter med alle frivillige tilknyttet helse- og 

omsorgstjenestene 

Tilfeldige 

møter 
2 1 

Frisklivskoordinator avholder helsesamtaler 0 20 13 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett   +/- 1 % - 0,26 % 

Tjenester: (på en skala fra 0-4)       

Brukere 3,1 3,5 4,4 

Brukermedvirkning 3,6 3,6 5,2 

Trygghet og respektfull behandling 3,6 3,6 5,8 

Tilgjengelighet 3,3 3,5 5,2 

Informasjon 3,2 3,5 4,4 

Ansette demenskoordinator Fått midler 
Ansatt 

januar 2012 
tiltrådt 01.05.12 

Tilby aktivitetstilbud to g. pr uke til hjemmeboende 

innbyggere med kognitiv svikt (Grønn omsorg) 

  
2 Ikke igangsatt 

Andel hjemmeboende i aldersgruppen 80+ har 

gjennomført fallforebyggende tiltak 

  
70 % 100% 

Brukerdialogmøter minst 1 gang i året   1 1 

Kvalitetsmål       

Etikk refleksjon i personalgrupper -- 
Min 4 

ganger pr år 
2 

Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-

6)       

Medarbeidertilfredshet 4,3 4,4 4,8 

Faglig og personlig utvikling 4,0 4,2 4,9 

Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,9 4,8 5,1 

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

Overordnet ledelse 3,8 4,0 4,0 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse   4,6 4,7 

Nærvær 91,4 % 93,0 % 92 % 

 

Frisklivssentralen har gjennomført ett kurs i depresjonsmestring (KID – kurs) med 10 deltagere, 10 

ganger a 2,5 timer. Kurset ble svært positivt mottatt og fikk høy score ved evaluering.  

 

Frisklivskoordinator har gjennomført 13 helsesamtaler. Det er utarbeidet brosjyre om ulike tilbud i 

Nesodden kommune, opprettet kontakt med fastlegene og utarbeidet frisklivsresept. Det har blitt 
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inngått samarbeid med Energihuset treningssenter om lavterskel trening, og gjennomført trening 

utendørs.  

Dagtilbud til demente 2 ganger i uka er ikke gjennomført. Årsaken til dette er manglende lokaler. Det 

er søkt og innvilget oppstartstilskudd for 6 plasser 3 ganger pr. uke. Tilskuddet mottas etter at egnede 

lokaler og personell er på plass. 

 

Demenskoordinator har hatt samtalegrupper for ektefeller og samboere fra og med mai måned. 

Pårørendeskole med 5 kurskvelder ble gjennomført i løpet av høsten. Det er avholdt kurskveld for 

Røde kors besøkstjeneste og Rotary. Demenskoordinator deltar i nettverk for demenskoordinatorer i 

Follo for å samkjøre kurs og tilbudene i kommunene. 

 

Når det gjelder brukerundersøkelsen er denne gjennomført for Fysio- ergoterapitjenesten. Det har vært 

god score på brukerundersøkelsen i 2012, men de kan bli bedre på informasjon om tjenesten. Alle i 

alderen 80 + og som har ønsket det har gjennomført fallforebyggende tiltak.  

 

Medarbeiderundersøkelsen har høy score, over målsetning for 2012. Nærværsprosenten er 1 % lavere 

enn målsetning. 

 

Økonomi 

 

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

Netto ramme 37 447 717 37 544 000 -96 283 99,74 

  

Virksomheten gikk i balanse i 2012, noe som er meget bra.  

 

 

Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet 

Virksomheten gir tilbud etter Opplæringslova § 4A-2,2 ledd: Vaksne som har særlige behov for 

opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.  

 

Virksomheten gir også dag/aktivitetstilbud til voksne psykisk utviklingshemmede etter helse- og 

omsorgstjenesteloven. 

 

Virksomheten har lagt vekt på implementering av verktøy/metoder i forhold til individuelle 

arbeidsplaner for hver enkelt elev/bruker, og kommunikasjon/samarbeid/brobygging med aktuelle 

samarbeidspartnere. Virksomheten har benyttet personalmøter til etiske refleksjoner/dilemmaer. 

Personalgruppen består av: Spesialpedagoger, vernepleiere, miljøterapeut, fagarbeider og assistenter.  

 

I virksomheten er det 8 årsverk og 18 brukere, hvorav 3 med store bistandsbehov som mottar tilbud på 

annen egnet arena. 

 

 

Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet Resultat 2011 Mål 2012 Resultat 2012 

Samfunn:    

OAS kildesorterer avfall Fortløpende Ja Ja 

Økonomi    

Avvik i forhold til budsjett 0 % +/- 1 % -4,7 % 
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Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet Resultat 2011 Mål 2012 Resultat 2012 

Tjenester    

Brukerdialogmøte minst 1 gang pr. år 1 1 1 

Samarbeidsmøter med aktuelle samarbeidspartnere 2 2 1 

Kvalitetsmål    

Etikk refleksjon i personalgrupper 4 Min 4 ganger pr 

år 

4 

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

Medarbeidertilfredshet 5,4 5,4 5,4 

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

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

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

Overordnet ledelse 3,8 3,9 4 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,7 4,7 4,8 

Nærvær  93,0 % 89,91 

  

OAS er en liten virksomhet som har jobbet for utøvelse av fleksibilitet i forhold til brukergruppen, og 

har lagt stor vekt på løsningsfokus til det beste for den det gjelder. Det avholdes jevnlige 

samarbeidsmøter, og vektlegges brobygging med aktuelle samarbeidspartnere. I personalgruppen 

benyttes ulike verktøy/metoder for etiske refleksjoner, samt at det har blitt utarbeidet og implementert 

nye arbeidsverktøy som personalet innehar et eierforhold til. Personalet uttaler at de har en 

nærværende og tydelig leder, at virksomheten er godt organisert og at leder har god styring, samtidig 

som de opplever stor grad av tillit i sin jobbutførelse. De påpeker betydningen av å ha en nærværende 

leder som kjenner brukerne av tjenesten godt, og utviser stor forståelse for aktuelle problemstillinger 

som dukker opp i forbindelse med aktuell brukergruppe. I personalgruppen brukes det mye tid på 

diskusjoner og har et motto om at det er stor takhøyde for å være uenige, men at man er lojale mot 

vedtak som fattes i gruppen. 

 

Når det gjelder nærvær har det steget i forhold til enkeltdagers fravær, mens langtidsfravær er 

vanskelig å gjøre noe med da det skyldes kroniske sykdommer hos aktuelle arbeidstakere. Siden OAS 

er en liten virksomhet med få ansatte, gir dette store utslag på fraværsstatistikken. 

 

Økonomi 

 

Opplæring, dagaktivitet Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 6 388 626 6 704 000 -315 374 95,30 

  

Virksomheten utviser fleksibilitet og løsningsfokus og benytter ikke vikarer ved fravær, da dette ofte 

skaper stor uro for vår brukergruppe. 

 

1 ansatt i virksomheten (adjunkt m/opprykk) har fått innvilget reduksjon i stilling med 20 % fra og 

med august 2013, dette vil føre til en reduksjon i lønnsutgifter. 
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Biblioteket 

Nesodden bibliotek er en lovpålagt virksomhet som driver en mangeartet utadrettet kulturformidling. I 

tillegg til tradisjonelle bibliotekoppgaver driver biblioteket også med ulike typer arrangement, 

utstillinger og formidlingstiltak. Virksomheten har 7 hele stillinger. I 2012 flyttet biblioteket fra slitne 

lokaler på Skoklefald til Tangenten, og i den forbindelse holdt biblioteket stengt i nesten 3 måneder. I 

2. halvår opplevde biblioteket en besøksøkning på 92 %, og en utlånsøkning på 16,4 %.  

 

Biblioteket 
Resultat 2011 

(gj.sn kulturavd) 
Mål 2012 Resultat 2012 

Samfunn       

Biblioteket kildesorterer avfall Ja Ja Ja 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett 5,9 % +/- 1 % - 0,35 %  

Tjenester       

Informasjon om tjenestene       

Bibliotekbesøk pr innbygger 4,4 4,3 5,7 

Medieutlån pr. innbygger 7,1 6,9  6,0 

Brukerdialogmøter minst 1 gang i året   1 1  

Medarbeidere og organisasjon Gj.sn kultur     

Medarbeidertilfredshet 4,8 4,8 5,0 

Faglig og personlig utvikling 4,6 4,8 4,9 

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

Stolthet over egen arbeidsplass 5,1 5,2 5,8 

Overordnet ledelse 4,5 4,6 4,3 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,8 4,6 4,8 

Nærvær 97,7 % 96,0 % 98,5 % 

  

Biblioteket var i 2012 stengt i nesten 3 måneder i forbindelse med flytting. Dette har gitt en nedgang i 

utlån pr. innbygger året under ett. Besøket har likevel økt kraftig, hovedsakelig på grunn av den sterke 

besøksøkningen etter flyttingen til Tangenten. 

 

Økonomi 

 

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

Netto ramme 3 998 207 4 012 400 -14 193 99,65 

  

Virksomheten har i 2012 hatt et mindreforbruk på 14 000 kr ift. budsjett, noe som er meget bra.  

 

 

Ungdom og fritid 

Ungdom og fritid har ansvaret for de kommunale fritidstilbudene til ungdom i alderen 12/13 – 20 år. I 

tillegg har virksomheten ansvar for ungdomskontakten (kommunens utekontakt), kommunens 

sommertilbud til barn og unge, Ungdommens kulturmønstring og Nesodden ungdomsråd.  

 

I 2012 har Ungdom og fritid driftet to ungdomsklubber (Berger og Fagerstrand), ett øvingslokale for 

musikk på Fagerstrand, en selvstyrt ungdomsarena (Fjellstrand), en ungdomskafé (Skoklefald), samt 

en kulturarena for barn og unge (Berger) med blant annet ungdomsklubb, Nesodden musikkverksted 

og Rebell/Nesodden danseverksted.  
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Ungdomsarenaen på Tangenten vil fortrinnsvis benyttes som en visningsarena for barn og unges 

kunst- og kulturuttrykk. Alle arenaene er trygge og inkluderende møteplasser der ungdom blir møtt på 

deres egne premisser.  

 

Ungdom og fritid Resultat 2011  Mål 2012 Resultat 2012 

Samfunn       

Ungdom og fritid kildesorterer avfall   Ja  Ja 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett 11,5 % +/- 1 % -6,15 % 

Tjenester       

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året 
  1 

Løpende dialog 

hver dag  

Medarbeidere og organisasjon (Skala fra 1-6)       

Medarbeidertilfredshet 4,4  4,8 4,6  

Faglig og personlig utvikling 4,4 4,7 4,2 

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

Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 5,2 4,8 

Overordnet ledelse 4,0 4,0 3,8 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,1 4,6 4,5 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 90 %  75 % 75 % 

Nærvær   90 % 99,4 % 

  

Helhetsvurderingen er god, med en bedring fra 2011 til 2012, men forholdsvis få tilsatte i Ungdom og 

fritid kan gi store variasjoner/utslag på enkeltspørsmål. Samarbeid og trivsel med kollegene, samt 

faglig og personlig utvikling er satsningsområder i 2012-2013. Disse satsningsområdene henger også 

tett sammen med nærværsprosenten. 

 

Økonomi 

 

Ungdom og fritid Regnskap i kr Revidert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 3 403 926 3 627 000 -223 074 93,85 

  

Ungdom og fritid har en besparelse ift. budsjett på om lag 0,2 mill kr. Dette skyldes reduserte 

lønnsutgifter grunnet vakanser i deler av året.  

 

 

Kultur, næring, idrett og friluftsliv 

Kultur, næring, idrett og friluftsliv er en virksomhet bestående av 7 personer. Virksomhetens 

hovedmål er å skape et mer levende lokalsamfunn på Nesodden. Virksomheten skal ivareta 

brukerperspektivet, og være en tilrettelegger og samarbeidspartner for kultur, næring, idrett og 

friluftsliv på Nesodden. Man ønsker å skape en positiv opplevelse av kommunens tjenester (service), 

og gode resultater for innbyggerne. 

 

Virksomhetens viktigste styringsdokumenter er kulturplan, strategisk næringsplan og plan for fysisk 

aktivitet, idrett og friluftsliv. 
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I 2012 har de største begivenhetene vært gjennomføring av kulturarrangementene Kulturisten og 

julegrantenning. Julegrantenningen, som i mange år har vært avholdt på Varden, ble flyttet til 

Tangenten og torget på Tangen. Det ble en suksess med cirka 2 000 besøkende.  

I 2012 ble det fraktet over 1 000 mennesker med båten Undine ut til Nesoddens perle og største 

turistattraksjon, Steilene.  

 

Det meste av utleievirksomheten har i løpet av 2012 blitt flyttet fra samfunnshuset til Tangenten, som 

nå virkelig begynner å ta form som en levende møteplass for innbyggerne. 

 

Kultur, næring, idrett og friluftsliv 
Resultat 2011 

(gj.sn. kulturavd) 
Mål 2012 Resultat 2012 

Samfunn       

Kildesortering på de to store kulturarrangement, 

Kulturisten og julegrantenning 

Gjennomført på 

Kulturisten 

Kulturisten og 

julegrantenning 

Gjennomført på 

begge arr. 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett 1,2 % +/- 1 % -0, 65 % 

Tjenester       

Informasjon om tjenestene       

Relevant og oppdatert informasjon på internett, antall 

treff 
19 045 25 000 Ikke målt 

Relevant og oppdatert informasjon overfor næringslivet i 

kommunen, på internett. Antall treff 
2 203 3 000 Ikke målt 

Nesodden kommunes nettgalleri, antall treff 4 259 4 000 Ikke målt 

Oppstart for prosjektet 3 mil som innebærer å utvikle 

kystkulturstien på østsiden slik at bruken økes. 

Kystkulturstien utvikles til å bli en lavterskelarena for 

aktivitet og opplevelse.  

  Igangsette Igangsatt arbeid 

Avholde dialogmøte med representanter fra 

frivillighetsfeltet to ganger i året 
  2 2 møter avholdt 

Iverksette Ungt entreprenørskap i samarbeid med 

Akershus fylkeskommune og Nesodden næringsråd 
  Igangsette Igangsatt arbeid 

Ekelund seniorsenter       

Brukertilfredshet   5 Utgår 

Antall besøk pr år 8 000 8 000 8 000 

Ekelund seniorsenter/ FIF huset skal ha økt besøk på 

kulturarrangementer for eldre 
    Økt med 2 000 

Kulturisten       

Antall besøk 3 400 4 000 2 000 

Brukerdialogmøter minst 1 gang i året   1 1 møte avholdt 

Medarbeidere og organisasjon Gj.sn kultur     

Medarbeidertilfredshet 4,8 4,8 5,5 

Faglig og personlig utvikling 4,6 4,8 5,1 

Samarbeid og trivsel med kollegene 5,4 5,4 5,3 

Stolthet over egen arbeidsplass 5,1 5,2 4,5 

Overordnet ledelse 4,5 4,6 3,7 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse   4,6 4,5 

  

Virksomheten har stort sett nådd alle målene for 2012, bortsett fra antall besøkende for Kulturisten. På 

sistnevnte område kommer virksomheten til å foreta en del endringer i 2013 for å øke antall 

besøkende. 

 



90 

 

Virksomheten er også godt fornøyd med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen. Det scores langt 

over landsgjennomsnittet på de fleste parameterne. Resultatene viser at virksomheten har et godt 

arbeidsmiljø, men at det må jobbes videre for å forbedre parameterne stolthet over egen arbeidsplass 

og overordnet ledelse. 

 

Økonomi 

 

Kultur, næring, idrett og friluftsliv Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 8 466 029 8 518 200 -52 171 99,39 

  

Virksomheten har brukt 52 000 kr mindre enn budsjettert, noe som er meget bra. 

 

 

Introsenteret 

Introsenteret på Nesodden tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for flyktninger og 

innvandrere etter Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. 

 

Etter denne loven har en del innvandrere rett og plikt til norskopplæring, men ikke alle.  Det er 

oppholdsgrunnlaget til den enkelte som avgjør om vedkommende har denne retten og/eller plikten.  

Omtrent halvparten av elevene er rett & plikt- elever, mens resten er betalende deltakere. 

 

De fleste flyktningene som kommunen bosetter, gjennomfører store deler av sitt introduksjonsprogram 

på Introsenteret, og virksomheten har et tett samarbeid med NAV - Integrering.  

 

Introsenteret holder kurs både på dag- og kveldstid og har cirka 80 deltakere fordelt med 50 på dagtid 

og 30 på kveldstid.  

 

Introsenteret har seks ansatte med til sammen 5,6 årsverk.  I tillegg har senteret siden høsten 2012 

engasjert en sangpedagog (én time hver annen uke) for å lage sangkor med elevene. 

 

Introsenteret 
Resultat 2011 (gj.sn. 

kulturavd) 
Mål 2012 Resultat 2012 

Samfunn       

Introsenteret kildesorterer avfall  Ja Ja 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett -0,6 % +/- 1 % - 21,5 % 

Tjenester       

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året   1 1 

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

Medarbeidertilfredshet 4,4 4,8 3,5 

Faglig og personlig utvikling 4,6 4,7 3,4 

Samarbeid og trivsel med kollegene 4,6 5,3 4,6 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 5,2 3,6 

Overordnet ledelse 4,6 4,0 3,2 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,8 4,6 3,5 

Nærvær 98 % 90 % 96,7 % 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 100 % 75 % 80 % 
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Resultatet på medarbeiderundersøkelsen ble lavere enn de oppsatte målene for 2012. Årsaken ligger 

mest sannsynlig i at Introsenteret i 2012 har vært gjennom en stor omstillingsprosess med flytting fra 

Samfunnshuset til Fjellstrand skole, samt at virksomheten også har hatt personalmangel i deler av året.  

 

Økonomi 

 

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

Netto ramme 833 244 1 061 000 -227 756 78,53 

  

Virksomheten har hatt et mindreforbruk på om lag 0,2 mill kr. Dette skyldes større statstilskudd enn 

budsjettert. Ideelt sett burde statstilskuddet dekket alle utgiftene til drift av Introsenteret, men 

kommunen bidrar med en netto andel på 0,8 mill kr for 2012. 

 

 

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 avløpsløsninger i områder som i dag ikke har kommunal infrastruktur. 

 

Virksomheten har 19,3 stillingshjemler fordelt på 20 ansatte innenfor enhetene samferdsel, vann, 

avløp og slam.  

 

Parkering, renovasjon og feiing ligger innenfor området, men disse områdene driftes av 

interkommunale selskaper. 

 

Spesielle hendelser i 2012 

 

 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 

 Overføring avløpsvann fra Bomannsvik, Kirkevika til Buhrestua. Vannforsyning fram til 

Bomannsvik 

 Prosjektering av ledningsanlegg i Bomannsvik i hovedtrasé opp til riksveien inklusive nytt 

høydebasseng 

 Ferdigstilt nytt høydebasseng på Bjørnemyr 

 Videreføring av prosjekt opparbeidelse av vann og avløpsanlegg i Nedre Fagerstrand 

 Ferdigstilt etablering av vann- og avløpsanlegg i Gamle Alværnvei 

 Diverse rehabiliteringsprosjekter, blant annet på Bjørnemyr 

 Systematisk lekkasjesøk på vannledningsnettet har medført reduksjon i lekkasjeandelen. Den 

ligger nå på mellom 15-20 % lekkasje. Dette er meget lavt sammenlignet med andre 

kommuner 

 Utarbeidelse av hovedplan for vei 

 Aksjon skoleveitiltak i Kongleveien 
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Infrastruktur  og vannmiljø 

Resultat 

2011 (gj.sn 

teknisk avd) 

Mål 2012 Resultat 2012 

Samfunn       

Antall ladestasjoner for el-bil 19 19 19  

Antall kollektivreiser i kommunen med buss 2,853 mill 3,2 mill 2,805 mill 

Antall kollektivreiser i kommunen med båt 2,720 mill 3,2 mill 2,791 mill 

Antall septikmottak for båter 2 3  3 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett   +/- 1 % + 6,63 %  

Tjenester       

Tilgjengelighet/ svar ved henvendelser   5  

Netto driftsutgifter til samferdsel i kr pr innbygger 364 400 437  

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året   1  4 

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

Medarbeidertilfredshet 4,2 4,5 4,1/5,0  

Faglig og personlig utvikling 3,7 4,5 4,1/5,1  

Samarbeid og trivsel med kollegene 4,7 5,0  4,9/5,1 

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

Overordnet ledelse 3,9 4,5  4,4/4,6 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse HR 4,6 4,0/5,4  

Nærvær 87 % 92 % 95,2 %  

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 71 % 75 % 50 %  

 

I kolonnen status 2012 er det lagt inn to tall når det gjelder ”Medarbeidere og organisasjon”, det er 

henholdsvis drift og stab. Det er generelt høyere tilfredshet i stab, men det er bare 50 % besvarelse fra 

drift. Resultatet her kan være mindre representativt.  

 

Økonomi 

 

Parkering og samferdsel Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme  6 183 403 5 798 900 -384 503 106,63 

 

Tabellen ovenfor viser at parkering og samferdsel har et merforbruk i 2012 på 6,63 % (0,4 mill kr). 

Dette kommer av underskudd på parkeringstjenesten (0,24 mill kr). Underskuddet er pga. en 

budsjettert inntektsøkning på fra 2011 til 2012 på 0,3 mill kr for avgifter på parkeringen utenfor 

Tangenten. Parkeringstomten har ikke vært avgiftsbelagt 2012. Dette blir utredet i egen sak om 

parkering i 2013. 

 

Samferdsel har et merforbruk på kr 120 000,- som tilskrives vedlikeholdsutgifter.  

 

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

Netto ramme  - 11 230 009 -13 992 000 2 691 990 80,66 % 

 

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 14 mill kr i 2012. 

Denne inntekten/overskuddet skal dekke renter og avdrag på lån. På grunn av lavere renter i 2012 enn 

budsjettert, trengte ikke kommunen mere enn 11,2 millioner for å dekke disse utgiftene. Hvert enkelt 

avgiftsområde blir balansert med avsetning/bruk av fond. Områdene for de kommunale avgiftene 

gjøres opp i henhold til selvkostprinsippene i Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2003). Kommunen benytter 

selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune for å påse at retningslinjene etterfølges. 
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Resultater for det enkelte gebyrområde: 

 

Vann: Området har gått med overskudd i størrelsesorden 0,4 millioner kr. i 2012. Det er pr 01.01.12 et 

negativt vannfond med om lag 2,5 mill kr som ble redusert til om lag 2,1 mill kr pr 31.12.12. 

 

Avløp: Området har gått med overskudd i størrelsesorden 1,9 millioner kr i 2012. Det er pr 01.01.12 et 

positivt avløpsfond på om lag 2,5 millioner kr som har økt til 4,5 millioner kr pr 31.12.12. Dette betyr 

i praksis at gebyrene må settes ned dersom ikke utgiftene øker de kommende årene. 

 

Renovasjon: Området har gått med underskudd i størrelsesorden 0,7 millioner kr i 2012. Det er pr 

01.01.12 et positivt renovasjonsfond på 2,9 millioner kr som har blitt redusert til 2,2 millioner kr pr 

31.12.12.  

 

Slam: Området har gått med overskudd i størrelsesorden 0,3 millioner kr i 2012. Det er pr 01.01.12 et 

negativt slamfond på om lag 1,4 millioner kr. Dette reduseres til om lag 1,1 millioner kr pr 31.12.12. 

 

Feiing: Området har gått med 0,150 millioner kr i underskudd i 2012. Det er pr 01.01.12 et negativt 

feiefond på om lag 0,3 mill kr. som resulterer i et samlet negativt fond pr 31.12.12 på 0,45 mill kr. 

   

 

EIENDOM 

Virksomhetens hovedoppgaver er forvaltning, drift og vedlikehold/utvikling av kommunens bygg, 

anlegg og eiendommer. Eiendom legger til rette for bruk av uteområder, friområder og idrettsanlegg i 

form av snøbrøyting/gressklipping, oppvarming og merking, og tilrettelegging for skiaktiviteter både 

nedover og bortover. Virksomheten har et stort ansvar innenfor naturforvaltning og miljøarbeid. 

Administrasjonen er ansvarlig for oppfølging av KLEM-planene, driften har årlig stor aktivitet rundt 

fjerning av fremmede, uønskede planter og 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 27,3 stillingshjemler fordelt innenfor områdene:  

 eiendom administrasjon  

 kommunale boliger 

 eiendom fdvu (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) 

 skog og jord  

 kirkegårder  

 idrett og friluftsliv 

 

Spesielle hendelser i 2012 

 

 Virksomheten har overtatt og igangsatt prøvedrift og drift av ca. 22 000 kvm nybygg. 

Herunder Tangenten, Heia barnehage, ny del Nesoddtunet, Energihuset og mot slutten av året 

overtakelsen og prøvedrift av Bjørnemyrhallen 

 Arbeidet med boligsosial handlingsplan fortsatte i 2012 og planen var på høring med gode 

tilbakemeldinger – arbeidet fortsetter i 2013 

 Amfibiedam ble ferdigstilt på To gård 
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 Det ble planlagt, bygget og klargjort for minnemomentet for ofre og etterlatte etter 22.7.2011 

på Tangentoppen, og minnestein på Nesodden videregående 

 El-anlegg i Brattbakken ble opprustet og anlegget har vært vedlikeholdt. Kontrollen av 

heisanlegget er gjennomført i henhold til lovverket – til stor tilfredsstillelse iflg. 

jernbaneverket 

 

 

Eiendom 

Resultat 2011 
(gj.sn teknisk 

avd) 
Mål 2012 Resultat 2012 

Samfunn       

Antall miljøsertifiserte virksomheter 2 private 3 kommunale 
2 privat, 0 

kommunale 

Redusert CO2 utslipp (1000 tonn) 38 36 Utgår  

Bruk av oljefyring i kommunale bygg (1000 kwt) 1 633 kwt 1 000 kwt 667 kwt 

Pellets til oppvarming av kunstgressbanen i tonn   Forbruk 135 

Antall km opparbeidede skiløyper 110 110 110 

Miljøsertifisering av Tangenten   Godkjent Ikke påbegynt 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett   +/- 1 % +5,60 % 

Tjenester       

Tilgjengelighet/ svar ved henvendelser   5 2,6 

Opplevd kvalitet på vaktmestertjenester 4,4 4,4 3,6 

Antall bygg i drift med SD-anlegg 7 12 12 

Registrerte bygg og eiendommer (fdv-program) 0 100 % 4 

Antall bygg i gang i drift med FDV-program 0 15 4 

HMS-godkjenning av skoler og barnehager (av totalt 16 
vurderte skoler og barnehager) 

3 7 4 

Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per 
innbygger 

-94 -190 -79 

Utnyttelsesgrad kommunale boliger 98 98 95 % 

Husleierestanser i kr 270 000 100 000 349 055 

Antall bygg registrert i nytt utleiesystem   100 % 0 

Innføre brukervennlig system for utleie og utlån av 
kommunale bygg og eiendommer 

  Igangsette 
Overført til 

kultur 

Skoler og barnehager skal godkjennes i henhold til lover 
og forskrifter.  

  > 4 1 

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året   1 4 brukere 

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

Medarbeidertilfredshet 4,2 4,5 3,9 

Faglig og personlig utvikling 3,7 4,5 3,8 

Samarbeid og trivsel med kollegene 4,7 5,0 4,8 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,3 4,7 4,2 

Overordnet ledelse 3,9 4,5 3 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse   4,6 3,9 

Nærvær 87 % 92 % 93,6 % 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 71 % 75 % 69 % 

 

Virksomhet Eiendom tar på aller største alvor det dårlige resultatet i forhold til manglende 

tilgjengelighet, og har som mål om å være mer tilgjengelig for brukerne og kollegaer i 2013. Resultatet 

slik det foreligger tolkes å være dårlig pga. høy møteaktivitet forbundet med de nye byggene, som har 

medført liten tilgjengelighet for brukere og kollegaer. Tilgjengelighet er et viktig tema for 

virksomheten som serviceenhet, og er et fokusområde. Virksomhet eiendom har mål om å bedre 

resultatene i medarbeiderundersøkelsen. Dette gjøres ved å gjennomgå kultur og struktur i 

virksomheten, slik at alle medarbeiderne får uttrykket erfaringer, behov og tiltak og ikke minst 
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medvirke og føle eierskap. Det er i 2012 gjennomført diverse samtaler med bedriftshelsetjenesten ved 

psykososialt arbeidsmiljø for å lage et opplegg.  

Sertifisering av virksomhetene og stabsområdene i Tangenten ble ikke påbegynt i 2012, men er 

planlagt igangsatt i 2013, og da koordinert og arbeidet med av brukerne selv. Eiendom vil i dette 

arbeidet bidra praktisk med tilrettelegging for at brukerne skal kunne oppnå sine mål.  

 

Økonomi 

 

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

Netto ramme  48 088 728 45 540 300 2 548 428 105,6 

 
Virksomhet eiendom viser totalt et merforbruk pålydende ca. 2,5 mill kroner. Overforbruket skyldes i 

hovedsak økte utgifter ifm avslutningen og demonteringen av Skoklefaldsletta barnehage pålydende 

ca. 1,6 mil kr. Det har vært et større forbruk av strøm enn estimert.  

 

Oppsummert har året 2012 økonomisk vært preget av mange nye og spennende utfordringer, året bør 

kunne sees i en særstilling i virksomheten. 

 

 

Teknisk service 

 

Virksomhetens hovedoppgave er å ivareta god kvalitet på renhold for kommunens ansatte og 

befolkning. Teknisk service har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bil- og 

maskinpark, samt forvaltning og drift av lager for hjelpemidler. Virksomheten har stort ansvar for å 

legge til rette for kommunens driftstjenester. 

 

Teknisk service består av har 50,38 stillingshjemler fordelt innenfor områdene:  

 

 Teknisk service stab 

 Verksted og bil-pool 

 Hjelpemiddelhåndtering 

 Renhold 

 

Per 31.12.2012 hadde kommunen 33 leasing-biler og 42 eide biler. Service og vedlikehold av biler og 

maskiner er i rute. 

 

Hjelpemiddelhåndteringen har i 2012 skiftet alarm- mottakssentral fra helse 24 til HT-safe. Pr. 

31.12.2012 var det 230 utplasserte trygghetsalarmer. 

 

I 2012 har virksomheten implementert nye renholdsplaner. Dette for å møte effektivitetskrav og for å 

møte behovet for renhold i alle nye bygg i kommunen. Det er startet samarbeidsmøter på alle 

brukerstedene for å bedre kommunikasjonen og for tydeliggjøring av hvilke tjenester renhold leverer 

til den enkelte lokasjon. 
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Teknisk service Resultat 2011 

(gj.sn teknisk) 

avd) 

Mål 2012 Resultat 2012 

Samfunn       

Antall km med el-bil 4850 6000 7220 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett   +/- 1 %   0 % 

Tjenester       

Tilgjengelighet/ svar ved henvendelser   5 3,6 

Opplevd kvalitet på renholdet fra brukerne 3,5 4,4 3,7 

Opplevd tilgjengelighet av biler for ansatte   4,5 Ikke målt 

Antall biler med CarAdmin installert 24 68 34 

Drivstofforbruk totalt i kommunen i kr 1,5 mill kr 1,3 mill kr  1,36 mill kr 

Omløpstid for hjelpemidler fra HMS Oslo/Akershus (fra 

mottak til utlevering). Ant uker 
  1 1 

Responstid kommunalt lager. Ant dager   2 Ikke målt 

Brukerdialogmøte minst 1 gang i året   1 1 

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

Medarbeidertilfredshet 4,2 4,5 4,4 

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

Samarbeid og trivsel med kollegene 4,7 5,0 4,6 

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

Overordnet ledelse 3,9 4,5 3,6 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse   4,6 3,9 

Nærvær 77,7 % 92 %  81,7 % 

Andelen som besvarer medarbeiderundersøkelsen 71 % 75 % 83 % 

 

Andelen av ansatte som har besvart medarbeiderundersøkelsen er 83 % i 2012. Dette måltallet vil 

virksomheten holde fokus på for at en økning skal være mulig i 2013. Tiltaket for å få dette til er å øke 

kompetansen for bruk av pc blant de ansatte.  

 

Analyse av undersøkelsen er utført og tiltak formulert. Det er ønskelig at ansatte oppnår en større grad 

av faglig utvikling. Det oppfordres til å ta fagbrev og det gjennomføres kurs for renholdere. Andre 

ansatte i virksomheten oppfordres til å delta på interne og eksterne kurs.   

El-bilen blir brukt mye av kommunens ansatte, noe som sparer miljø og penger. 

 

Nærværet i 2012 var lavere enn kommunens måltall. Det er allikevel høyere enn forrige år.  

 

Økonomi 

 

Teknisk service Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme  21 082 016 21 077 400 4 616 100,02 

 

Virksomhet teknisk service gikk i balanse 2012, noe som er meget bra. 
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Virksomheter direkte underlagt rådmannen 

NAV 

NAV Nesodden yter lovpålagte kommunale tjenester etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen, Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. 

Kontoret har i tillegg alle individbaserte tjenester etter Husbankens ordninger, startlån, bostøtte og 

utbedringstilskudd. NAV gir mennesker muligheter. 

 

I 2012 videreførte NAV Nesodden sitt arbeid med å tydeliggjøre felles mål for statlige og kommunalt 

ansatte. Brukerundersøkelser og kvantitative resultatindikatorer viser at kontoret leverer gode 

tjenester. NAV Nesodden etterlever verdiene om å være tydelig, tilstede og løsningsorientert. 

Virksomheten har et bredt spekter av kommunale tjenester. Disse tjenestene er et kommunalt ansvar 

og rapporteres via rådmannen til kommunestyret, mens de statlige tjenestene rapporteres via 

fylkesdirektør til NAV. Det brede spekteret av tjenester bidrar til bedre tjenester for brukerne fordi 

man kan se helhetlig på den enkeltes behov og benytte en fyldig verktøykasse i arbeidet mot å gjøre 

brukerne selvhjulpne. 

 

En målsetning i NAV-reformen er at medarbeidere skal kunne arbeide på statlig og kommunale 

saksområder uavhengig av ansettelsestilhørighet. NAV Nesodden er organisert etter en slik modell, og 

har satset på å bygge videre på fagene innenfor NAV. Samhandling har så langt vært søkt ivaretatt 

gjennom felles ledelse og møter på tvers av fag og ansettelsestilhørighet. 

 

NAV 
Resultat 2011  Mål 2012 

Resultat 
2012 

Samfunn       

Biler som leases/eies av NAV skal være blant de 10 
biltypene med lavest co2-utslipp 

Ok Ok Ok 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett 4,7 % +/- 1 % -8,1 % 

Tjenester       

Minimum andel sosialhjelpsmottakere som er selvhjulpne 
innen 6 mnd skal øke med 10 % fra året før 

67 % 75 % 70 % 

Øke brukertilfredshet (på en skala fra 1-6) 4,3 5,5 5,3 

Min. andel flyktninger i arbeid/utdanning innen 2 år 50 % 50 % 60 % 

Minimum andel deltakere som kommer over i arbeid/aktivitet 
etter deltakelse i kvalifiseringsprogrammet 

50 % 50 % 50 % 

Antall utkastelser fra kommunale boliger  2 0 1 

Andel av brukerne som opplever at deres henvendelse ble 
løst ved oppmøte 

91 % 80 % 80 % 

Daglig kontakt (300 telefoner i året) med virksomheter for å 
legge forholdene til rette for sykemeldte, de med redusert 
arbeidsevne eller de som ikke har erfaring med arbeidslivet. 

 
300 i året Ikke målt 

Brukerdialogmøte minst en gang i året   1 1 

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

Medarbeidertilfredshet 4,2 4,7 4,6 

Faglig og personlig utvikling 4,1 4,6 5 

Samarbeid og trivsel med kollegene 4,9 5,4 5,3 

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

Overordnet ledelse 4,0 4,5 4,0 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse   4,6 4,6 

Nærvær 94 % 93 % 96,2 % 

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


98 

 

Nav Nesodden har god måloppnåelse på de indikatorene som er fastsatt i styringskortet.  

 

Økonomi 

 

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

Netto ramme  23 668 046 25 752 800 -2 084 754 91,90 

 

NAV har totalt et mindreforbruk på noe over 2 millioner kr ved årets slutt. Hovedårsaken til dette er 

færre utbetalinger til sosialhjelp. Det er også et lite mindreforbruk på 0,2 millioner knyttet til boliger 

for mindreårige flyktninger. 

 

 

Plan, bygg og geodata 

Virksomheten har ansvar for bygge- og delesaker, kart og oppmålingssaker, ajourhold av geografisk 

informasjon, seksjoneringssaker, konsesjonssaker, forurensningssaker relatert til enkelt eiendommers 

utslippssaker og avfallsplasser, forvaltning i strandsonen, arealplanarbeider relatert til reguleringsplan, 

bebyggelsesplan og kommuneplans arealdel. Videre er virksomheten tillagt ansvaret for natur- og 

miljøforvaltningen i kommunen, havne og farvannsloven, motorferdsel i utmark. Forvaltningsansvaret 

innenfor forannevnte lovverk omfatter også tilsynsansvaret. 

 
Virksomheten har 14 ansatte inkl. leder av avdelingen, samt 1 person i engasjement på byggesak. De 

ansatte er fordelt på følgende områder: 

 

 Plan- og miljø  

 Bygge- og delesak  

 Geodata  

 

Spesielle hendelse i 2012: 

 

Virksomheten har hatt aktiv innsats på informasjon og service ved at det er gjennomført 

informasjonsmøte når reguleringsplaner har blitt lagt på høring, åpent informasjonsmøte om plan, 

bygg og kartportalen, virksomhetsleder har fra mai 2012 og deretter en gang i måneden hatt åpen dag 

for bruker/innbyggere i infosenteret. Informasjon på nettsidene er oppdatert og virksomheten har 

gjennomført mer aktiv kontinuerlig oppdatering. Det har vært stor aktivitet i arbeidet med 

områdeplaner: Blylaget, Bomannsvik, Nordre Tangen. 

 

  

Plan, bygg og geodata 

Resultat 

 2011  
Mål 2012 Resultat 2012 

Samfunn       

Klimamål:       

Reguleringsplaner vedtatt konkrete klimamål 

(konkretisering, jfr. KLEM-plan) 
2 planer 5 planer 

Arbeid pågår i 

område-planer og 

private planer  

Reguleringsplan for gang- og sykkelvei i 

kommunen (antall) 
Nytt mål 2012 

Ferdigstillelse 

(minst 1) 

1 plan vedtatt og 2 

planer under arbeid 

og 2 under oppstart 
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Plan, bygg og geodata 

Resultat 

 2011  
Mål 2012 Resultat 2012 

Samfunnsdel av kommuneplan inntar målsetting 

i KLEM-plan (konkretisering, jfr. KLEM-plan) 

Inntatt i 

kommuneplanen 
1 1 

Synliggjøre i relevante planer hvordan målet om 

gode møteplasser er ivaretatt. Vurdere behov og 

muligheter i forbindelse med planarbeidet. 

Nytt mål 2012 Synliggjøre 

Arbeid pågår i 

område-planer og 

private planer  

Universell utforming – krav angitt i 

reguleringsplan 
3 planer 5 planer 4 

Kyststi – merking av ny strekning på vestsiden 

Videre arbeid ikke 

igangsatt 

(Kultur og fritid har 

hovedansvar) 

25 % av 

gjenstående 

strekning 

Ny strekning fra 

Fjellstrand til 

Granerudstøa,  

ca. 2 km, er 

merket. POB vil 

medvirke i det 

videre arbeidet. 

Antall fjernede stengsler i strandsonen 2 stengsler 5 stengsler 1  

Mulighetsstudie for Fagerstrand 

 
Nytt mål 2012 utarbeide plan 

Arbeidet er 

igangsatt  

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett -13,6 % +/- 1 % 10,7 %  

Gebyrinntekter - dekningsgrad av utgifter som er 

relatert til gebyrinntekter (selvkost) 
100 % 100 %  ca. 90 % 

Tjenester       

Saker returnert fra fylkesmannen med opphevet 

vedtak 
4 saker maks 2 saker 3 

Byggesak:     
 

Gjennomsnitts saksbehandlingstid (kostratall) 45 dager 50 dager 45 

Tilsyn – antall:     
 

a.       Dokumenttilsyn 46 35 saker 29 

b.      Ulovlighetsoppfølging 8 10 saker 

25, se pkt. om 

stengsler i 

strandsonen 

c.       Kvalitetsoppfølging i byggeprosjekt 19 5 saker 
(ligger i 

dokumenttilsyn) 

Nye boenheter hvor byggetillatelse er gitt 70 100 60 

Kart og oppmåling:     
 

Gjennomsnittstid fra bestilling til utført forretning 

(kostratall) 
126 70 dager 120 

Medarbeidere og organisasjon       

Medarbeidertilfredshet 4,8 5,0 4,4 

Faglig og personlig utvikling 4,8 5,0 4,5 

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

Stolthet over egen arbeidsplass 4,2 4,7 4,0 

Overordnet ledelse 4,5 4,7 3,7 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse   4,6 4,1 

Nærvær  95,0 % 97,0 % 98,5 % 

 

Når det gjelder universell utforming (UU) – krav angitt i reguleringsplan –  ble 5 planer vedtatt i 2012 

og 4 av disse var relevante i forhold UU. 

 

Når det gjelder oppfølging av stengsler i strandsonen har arbeidet blitt prioritert i 2. tertial etter at 

bemanning på byggesak er på plass. Foreløpig har arbeidet ikke ført fram til at stengsler/ulovlige 

byggetiltak har blitt fjernet.  
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Antall nye boenheter med byggetillatelse i 2012 ble ikke oppnådd. Søknad om byggetillatelse for 

byggeprosjekt på del av Varden kom inn i desember og blir derfor tellende først i 2013. Det var for 

øvrig ingen større boligprosjekter i 2012. 

 

Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen viser at snittet er lavere enn foregående undersøkelse. Dette 

anses ikke å være tilfredsstillende. Virksomheten har hatt redusert bemanning på byggesak i 1. tertial. 

Flytting og jobb med tilpasning til et nytt og annerledes arbeidsmiljø i Tangenten har foregått i 

perioden hvor undersøkelsen ble gjennomført.      

                                                                                                                                                  

Det har blitt jobbet aktivt med å snu denne nedadgående trenden med miljøtiltak og økt fokus på 

mestring av arbeidsoppgaver. Tilsvarende er det gjort stor innsats på service og tjenesteholdning. 

En byggesaksbehandler sluttet i mars 2012. Nytilsatte saksbehandlere (1 fast ansatt og 1 på 

engasjement) er på plass og presset på hver enkelt saksbehandler har derved blitt redusert i 2. tertial. 

 

En saksbehandler på plansaker sluttet i juni og nytilsatt begynte i oktober.  Det er kun 3 personer totalt 

som er dedikert til dette fagområdet.  Medvirkning i planprosesser og saksbehandling må derfor styres 

ved streng prioritering, men samtidig likevel ha stort fokus på informasjon.   

 

Bemanningen på geodata har vært stabil i 2012. 

 

Økonomi 

 

Plan, bygg og geodata Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 4 301 021 3 847 000 454 021 111,80 

  

Det var ingen store oppmålings- og byggeprosjekter som ble innsendt og kom til behandling i 2012. 

Disse mindreinntektene er hovedårsaken til at plan, bygg og geodata hadde et forbruk på 0,5 mill kr 

mer enn budsjettert.  

 

Byggesøknader for boligprosjektene på Varden og i Jørgen Berners vei er mottatt og disse vil 

medvirke til at situasjonen for 2013 sannsynligvis blir bedre. 

 

 

STABSOMRÅDENE 

 

Interne tjenester og kommunikasjon 

Interne tjenester og kommunikasjon har ansvar for støtte, drift og utvikling innenfor disse tre 

fagområdene: 

 

 Dokumentsenter og politisk sekretariat 

 IKT og e-kommune 

 Kommunikasjon og service 

 

Antall årsverk: 19 

http://nkweb/intralink/admin/plugins/infolink/artikkel.asp?editsprak=norsk&AId=258&back=1
http://nkweb/intralink/admin/plugins/infolink/artikkel.asp?editsprak=norsk&AId=258&back=1
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Viktig hendelser i 2012 

Året 2012 var preget av omorganisering, utflytting av det gamle kommunehuset og innflytting i det 

nye kommunesenteret Tangenten. Deltagelse i forberedelser, tilrettelegging og organisering av selve 

flytteprosessen. Flere hundre hyllemeter arkivmateriale ble registret, pakket og flyttet.  Møblering og 

praktisk tilrettelegging i nytt kommunesenter. Stabsområdet har vært rådgivere og aktører når det 

gjelder innkjøp og plassering av inventar og utstyr, samt vært med på planlegging av ny kafé i bygget.   

 

Det har blitt etablert en fleksibel og skalerbar IKT teknisk infrastruktur, med nytt datarom i 

Tangenten, alt basert på «Grønn IT». Alle datatekniske systemer fungerte fra første dag etter 

innflytting. Det har foregått utbedring av kablet og trådløst nettverk. Det ble satt i drift 

selvbetjeningsløsning for tilgang til gjestenett i Tangenten. Office ble oppgradert til 2010 versjon, og 

kommunikasjonsprogrammet Lync ble gjort tilgjengelig for alle ansatte. Helsenett ble innført og tatt i 

bruk. 

 

Interne tjenester og kommunikasjon har lagt til rette for en åpnere kommuneadministrasjon, ved bruk 

av «åpent kontor» i Infosenteret, informasjonsmøter for publikum og lettere tilgang til saksbehandlere. 

Flere medarbeidere med sentrale roller i etablering av samarbeidsfora med stort fokus på sambruk, 

rutiner og felles arrangementer i Tangenten. Nettbasert informasjon og sosiale medier har vært sentrale 

kanaler. Nettsidene er videreutviklet med flere portaler, og arbeidet med ny sentralbordløsning er 

startet. Sentralisering av post- og arkivtjenester i Tangenten og samorganisering av politisk sekretariat 

og dokumentsenteret oppleves som et svært vellykket grep. Et faglig miljø, økt profesjonalitet, mindre 

sårbart og ett kontaktpunkt for saksbehandlere, politikere og innbyggere.  Forberedelser, etablering av 

nye rutiner og innkjøp av utstyr i forbindelse med innføring av Politikerportalen og e-politikere.   

 

Stabsområde Interne tjenester og kommunikasjon 
Resultat 

2011  

Mål 

2012 

Resultat 

2012 

Samfunn       

Ta i bruk kodebaserte utskrifter på alle nettverks printere (”follow me print”) 

Økt sikkerhet og reduksjon av papir forbruket. 
19 % 20 % 20%  

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett -2,4 % +/- 1 % -5,4 % 

Tjenester       

Interne tjenester og kommunikasjon yter god service ved 

henvendelser.(Skale fra 1-6) 
  4,7  

Interne tjenester og kommunikasjon leverer tjenester med god 

kvalitet.(Skala fra 1-6) 
  4,5 

Interne tjenester og kommunikasjon tydeliggjør hvilke tjenester bruker kan 

få 
  3,9  

Alt i alt, er bruker fornøyd med tjenesten frå stabsområdet   4,4 

Medarbeidere og organisasjon  
(gj. sn. 

stab 2011) 
    

Medarbeidertilfredshet 4,7 4,8  4,6 

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

Samarbeid og trivsel med kollegene 5,2 5,2  4,9 

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

Overordnet ledelse 4,5 4,7  4,0 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse   4,6  4,6 

Nærvær (* 2 tertial) 99,4 % 97,0 % 94,2 % 
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Ovennevnte undersøkelse vedr. interne tjenester ble første gang avholdt i 2012.  

 

Det jobbes systematisk med funnene i medarbeiderundersøkelsen både i forbindelse med forbedringer 

og de funnene som viser gode resultater. Det legges vekt på bred deltagelse i oppfølgingsarbeidet i de 

respektive fagområdene. Arbeidsmiljø og fravær har hatt et spesielt fokus. 

 

Økonomi 

 

Interne tjenester og kommunikasjon Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 18 780 943 19 997 800 -1 216 857 93,92 

  

Hovedårsaken til mindreforbruk på 1,2 mill kr er: 

 

 Daglig leder tiltrådt ikke stillingen før november 2012.  

 Mindreforbruk på varer og tjenester ved samling og sentralisering av budsjettposter.  

 Ikke budsjetterte salgsinntekter, som for eksempel salg av utrangert datautsyr (pc’er). 

 

 

Økonomi og styring  

Økonomi og styring har ansvar for økonomifunksjonene i kommunen. Stabsområdet er delt inn i tre 

fagområder: 

 

 Budsjett og styring 

 Lønn, avgift og regnskapstjenester 

 Skatteoppkreverfunksjonen 

 

Antall årsverk: 23,6 

 

Viktige hendelser i 2012 

 

Året 2012 var preget av omorganisering, utflytting av det gamle kommunehuset og innflytting i det 

nye kommunesenteret Tangenten. Jobbing i åpent landskap har gitt nye utfordringer med hensyn til 

måte å jobbe på.  

 

Stabsområde Økonomi og styring 
Resultat 

2011  
Mål 2012 

Resultat 

2012 

Samfunn       

Ta i bruk kodebaserte utskrifter på alle nettverks printere (”follow 

me print”) Økt sikkerhet og reduksjon av papir forbruket. 

19 % 20 % 20 % 

Økonomi       

Avvik i forhold til budsjett - 0,8 % +/- 1 %  - 1,4 % 

Korrigert netto driftsresultat (hele kommunen) 1,3 % 3 % -1,6 % 

Selvfinansieringsgrad på investeringene på 30 %  27 % 30 % 64 % 

Tjenester       

Skatteinnkreving: Statens krav til restskatt skal være oppfylt Ja Ja ja 

Økonomi og styring yter god service   4,0 

Økonomi og styring leverer tjenester med god kvalitet   4,0 

Økonomi og styring tydeliggjør hvilke tjenester bruker kan få   3,4 
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Stabsområde Økonomi og styring 
Resultat 

2011  
Mål 2012 

Resultat 

2012 

Alt i alt, er bruker fornøyd med tjenester de får fra økonomi og 

styring 

  3,9 

Medarbeidere og organisasjon (gj. snitt stab 2011)       

Medarbeidertilfredshet 4,7 4,8 4,0 

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

Samarbeid og trivsel med kollegene 5,2 5,2 4,9 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,8 4,1 

Overordnet ledelse 4,5 4,7 3,5 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse   4,6 4,0 

Nærvær (* 2 tertial) 99,4 % * 97,0 % 96,5 % 

  

Kommunen har fått et negativt korrigert netto driftsresultat for 2012. Dette er i tråd med de prognoser 

som fulgte 2. tertial og følger en trend hvor Nesodden kommune har hatt et fallende resultat. For øvrig 

vises det til kapittelet om økonomisk utvikling og resultat. Når det gjelder selvfinansieringsgraden på 

kommunens investeringer er denne meget god i 2012. Årsaken til dette er salg av Vardentomta og 

tilskudd til bygging av ny del sykehjemmet. 

Statens krav til totalt innbetalt restskatt for inntektsåret 2010 var 97,5 % av all utskrevet restskatt. 

Resultatet pr 31.12 12 var 97,6 %. Dette resultatet er meget bra og nest best i Oslo og Akershus. For 

skatteoppkreverfunksjonen har det også vært gjennomført en egen brukerundersøkelse. Undersøkelsen 

omfattet blant annet spørsmål rundt opplevd tilgjengelighet, evne til å informere og forklare og 

serviceevne generelt. Oppnådd resultat er tilfredsstillende med et snitt på 5,15 hvor 6 er høyeste score. 

 

Undersøkelsen vedr. interne tjenester ble første gang avholdt i 2012. Økonomi og styring er delvis 

fornøyd med resultatene for 2012 men har iverksatt tiltak høsten 2012 for å forbedre resultatene for 

2013.  

 

Når det gjelder medarbeiderundersøkelsen så var resultatene ikke i tråd med målsettingene. Det er 

igangsatt arbeid med å finne årsak til den negative utviklingen. Forbedringsområder og 

bevaringsområder er identifisert og stabsområdet vil jobbe aktivt med dette fremover.  

 

Økonomi 

 

Økonomi og Styring  Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr 
Forbruk i 

% 

Netto ramme 16 807 898 17 042 100 -234 202  98,63 

  

Økonomi og styring har hatt et mindreforbruk i størrelsesorden 0,2 millioner kr i regnskapet for 2012. 

Hovedårsaken til dette er mindreforbruk innenfor flere driftsposter samt noe merinntekter knyttet til 

gebyrer. 

 

 



104 

 

Organisasjon og tjenesteutvikling 

Stabsområdet Organisasjon og tjenesteutvikling er delt inn i to fagområder 

 

 HR og organisasjonsutvikling 

 Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling 

 

Viktige hendelser i 2012 

Omorganisering til ny organisasjon, flytting av administrasjonen fra Varden til Tangenten og 

etablering av ny bedriftshelsetjeneste har vært de største oppgavene for stabsområdet i 2012.  

 

Stabsområdet har deltatt tett i organisasjonsprosessen og har hatt en sentral rolle i utvikling av de 

administrative støttetjenestene til virksomhetene. 

 

Etablering av ny bedriftshelsetjeneste sammen med Sunnaas Sykehus HF har vært en viktig oppgave i 

2012, samtidig med økt fokus på HMS og IA-arbeid. Det har vært stort fokus på kompetanseheving av 

tillitsvalgte, verneombud og ledere innen dette fagfeltet. 

 

Stabsområde Organisasjon og tjenesteutvikling 

Resultat 

2011  
Mål 2012 

Resultat 

2012 

Samfunn       

Ta i bruk kodebaserte utskrifter på alle nettverks printere (”follow me 

print”) Økt sikkerhet og reduksjon av papir forbruket. 
19 % 20 % Iverksatt 

Interkommunal arbeidsgruppe som skal samle inn og systematisere 

faktagrunnlag i forhold til økt bruk av Oslofjorden for personbefordring 

Nytt mål 

2012 
Deltakelse 

 

Igangsatt 

Økonomi      

Avvik i forhold til budsjett 0,8 % +/- 1 % -0,7 % 

Tjenester      

Organisasjon og tjenesteutvikling yter god service   4,2 

Organisasjon og tjenesteutvikling leverer tjenester med god kvalitet   
4,0 

 

Organisasjon og tjenesteutvikling tydeliggjør hvilke tjenester bruker kan 

få 
  

3,5 

Alt i alt, er bruker fornøyd med hvilke tjenester de kan få av organisasjon 

og tjenesteutvikling 
  

3,9 

Medarbeidere og organisasjon (gj. snitt stab 2011)      

Medarbeidertilfredshet 4,7 4,8 4,0 

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

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

Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,8 4,5 

Overordnet ledelse 4,5 4,7 3,6 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse   4,6 4,5 

Nærvær (* 2. tertial) 99,4 % 97,0 % 98,3 % 

  

Undersøkelse vedrørende interne tjenester ble gjennomført for første gang høsten 2012. Resultatene 

gjenspeiler noe usikkerhet i organisasjonen rundt støttefunksjonene staben har ovenfor virksomhetene. 

Det er igangsatt tiltak for å bedre dette gjennom en tydeliggjøring av hvilke tjenester stabsområdet kan 

tilby, og mer konkrete kontaktpunkter mellom stab og virksomhet. 
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Angående medarbeiderundersøkelsen jobbes det systematisk for å følge opp de forbedringsområdene 

som undersøkelsen avdekket. Dette gjennom et godt samarbeid om tiltak mellom ledere og 

medarbeidere. Det har spesielt vært fokus på arbeidsmiljø da stabsområdet Organisasjon og 

tjenesteutvikling i ny organisasjon er satt sammen av medarbeidere fra mange tidligere avdelinger. 

 

Økonomi 

Organisasjon og tjenesteutvikling Regnskap i kr Rev. Budsjett Avvik i kr Forbruk i % 

Netto ramme 19 974 652 20 114 400 -139 748 99,31 

  

Stabsområdet har hatt et mindreforbruk på 140 000 kr. Dette anses som meget bra. 
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8. KOSTRA 
 

KOSTRA publiserer ukorrigerte finansielle nøkkeltall. De korrigerte tallene gir et riktigere bilde av 

den faktiske situasjonen i kommunen. En grundig analyse av de korrigerte og ukorrigerte tallene er 

gjort i kapittel 4. 

FINANSIELLE NØKKELTALL     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinnt. 5,2 6,3 3,3 3,0 4,3 

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinnt. 6,0 6,1 2,7 2,6 4,1 

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinnt. 163 180,1 185,8 196,8 186,3 

Arbeidskapital i % av brutto driftsinnt. 11,0 8,2 11,2 20,9 28,0 

Frie inntekter i kroner per innb. 31 200 38 683 42 150 43 167 44 490 

Netto lånegjeld i kroner per innb. 32 561 41 981 43 919 46 999 47 251 

 

Brutto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 
Indikatoren viser differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i prosent av driftsinntektene. 

Avskrivninger, som er et uttrykk for verdiforringelsen på kommunale anleggsmidler, føres i driftsregnskapet, men blir 

eliminert før regnskapsmessig netto resultat fastsettes. I indikatoren brutto driftsresultat gis imidlertid avskrivningene 

resultateffekt, og kan følgelig brukes for sammenligning med det resultatorienterte regnskapssystem, som primært brukes i 

privat næringsliv.  

Det fremkommer av tabellen at resultatet for Nesodden på 3,3 %, er vesentlig forverret siden fjoråret, 

men kommunen ligger nå på omtrent samme nivå med de andre kommunene i gruppe 7. Noe av 

grunnen til nedgangen er at momsrefusjon fra investeringen er redusert.  

 

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 
Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, 

men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag samt kommunale 

utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat 

kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk.  

Også netto driftsresultat har falt sett i forhold til fjoråret. Nesodden ligger nå på nivå med snittet for 

gruppe 7, men et stykke under snittet i fylket.  

 

Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene 
Indikatoren viser langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene. Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av 

driftsinntektene, og indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for videreformidling til 

andre instanser/innbyggere, såkalte formidlingsutlån, inngår også i indikatoren. Langsiktige lån har normalt lengre løpetid 

enn ett år.  

Den langsiktige gjelden til kommunen har økt det siste året, men mindre enn økningen året før. Dette 

skyldes nybygg, men at mesteparten av låneopptakene for siste års bygging ble tatt opp i 2011. 

 

Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene 
Indikatoren viser arbeidskapital i prosent av driftsinntektene. Arbeidskapital defineres som differansen mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale 
forpliktelsene etter hvert som de forfaller.  
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Denne indikatoren inneholder låneopptak på om lag 50 millioner kroner som enda ikke er brukt. Dette 

medfører at arbeidskapitalen har økt, noe som ikke er helt i tråd med virkeligheten. Arbeidskapitalen 

er vesentlig lavere enn både snittet for fylket og gruppe 7 kommuner. 

 

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 ytterligere i 2012 sett mot 2011, men Nesodden ligger fortsatt noe 

under snittet for gruppe 7 kommuner. 

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 per innbygger er lavere enn hos begge sammenligningsgruppene, noe 

som følger av naturlig av at kommunen også har lavere frie inntekter per innbygger.  

 

Utdypende tjenesteindikatorer 

Nedenfor følger utdypende tjenesteindikatorer for kommunens tjenesteproduksjonsområder. For at 

tallene skal bli mest mulig sammenlignbare er variablene sektorinndelt av SSB, og inndeling skal 

således være organisasjonsnøytral. Dette medfører at noen av variablene er virksomhetsovergripende 

for Nesodden kommune sin del. 

KOSTRA tallene som vist nedenfor skal si noe om prioritering av tjenester i kommunen, 

dekningsgrader og produktivitet / enhetskostnader ved produksjon av de enkelte tjenester. 

Tallene er hentet fra kommuneregnskapet, samt kommunenes egne innrapporteringer til SSB.  

Som et supplement til nøkkeltallene ovenfor er det viktig å se på kommunens behovsprofil. Dette fordi 

det kan være med og forklare noe av kommunens prioriteringer. Tabellen nedenfor sammenligner 

behovsprofilen til Nesodden i forhold til gjennomsnittet i kommegruppe 7 og Akershus. 

 

BEHOVSPROFIL     
snitt    

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Andel 0 åringer 1,1 1,2 1 1,2 1,2 

Andel 1-5 år 6,3 6,4 6,4 6,4 6,7 

Andel 6-15 år 14,7 14,3 14,1 13,1 13,6 

Andel 16-18 år 4,7 4,7 4,8 4,1 4,1 

Andel 19-24 år 7,1 7 6,9 7,4 7,2 

Andel 25-66 år 55,6 55,4 55,6 55 55 

Andel 67-79 år 7,4 7,6 7,8 8,9 8,6 

Andel 80 år og over 3,2 3,3 3,3 3,9 3,7 

 

Som det fremgår av behovsprofilen over har det ikke vært de store endringene i kommunen de siste på 

årene. Mest påfallende er at barn i grunnskolealder er fallende, samtidig som de mellom 67-79 år er 

svakt stigende. 
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STAB OG ADMINISTRASJON     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Netto driftsutg pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg 3 714 3 987 4 403 3 805 3 559 

Netto driftsutg. til adm. og sty i % av tot netto driftsutg 12,2 12,1 10,2 9,0 8,3 

Lønn, adm, styring, fellesutg, i % av totale lønnsutg 9,4 9,1 9,0 7,4 7,2 

 

Utgiftene til administrasjon og styring ligger om lag 850 kroner p.r. innbygger over gjennomsnittet for 

Akershus. Dette er høyt og rådmannen har satt i gang en kartlegging av administrative stillinger, hvor 

Nesodden sammenligner seg med nabokommunene Frogn, Ås og Vestby. På en annen side viser 

andelen driftsutgifter til administrasjon en fallende tendens sett i forhold til totale netto driftsutgifter.  

 

BARNEHAGER     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Netto driftsutg. bhg i % av komm netto driftsutg. 4,4 19,1 18,6 16,3 17,2 

Andel barn 1-5 år med bhgplass 93,6 92,3 94,1 90,6 91,4 

Korr oppholdstimer per årsverk i komm.bhg 11 309 12 122 12 021 11 964 12 102 

Korr. brutto driftsutg i kr. per barn i komm. bhg 147 706 152 220 162 009 151 652 152 946 

Brutto driftsutg. til komm. bhg pr korr. Opph.time  49 51 52 50 50 

Komm. overf.  til priv. bhg per korr. opph.time  10 40 42 37 38 

Funksjon 201 - Opphold og stimulering 76,6 79,5 81,3 83,6 82,1 

Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak 10,8 9,7 8,6 7,8 8,7 

Funksjon 221 - Lokaler 12,5 10,9 10,1 8,6 9,2 

 

Andelen barn i aldersgruppen 1-5 år med barnehageplass øker og er høyere enn kommunegrupe 7 og 

snittet for Akershus. Det innebærer at barnehagens andel av kommunens netto driftsutgifter også er 

høyere enn i de gruppene Nesodden sammenligner seg med. 

 

Voksentettheten i de kommunale barnehagene er som snittet for Akershus, mens de kommunale 

driftsutgiftene pr barn er om lag kr 9.000 høyere enn snittet i Akershus.  Denne merkostnaden er 

tidligere begrunnet i et bedre tilbud til barn med behov for tilrettelagte tiltak, men ser nå ut til å i større 

grad skyldes kostnader til drift av barnehagelokalene. 

 

Kostnaden per korrigert oppholdstime i de kommunale barnehagene enn snittet for Akershus, og 

følgelig er tilskuddet til de private barnehagene også større. Men medvirkende årsak er også at 

tilskuddsprosenten er minimum 95 % på Nesodden som er 4 % høyere enn statens minimumssats. 

 

GRUNNSKOLE     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Netto driftsutg grunnskolesektoren  i % av samlede driftsutg 36,1 28,2 26,6 26,6 25,9 

Korr brutto driftsutg til grunnskolesektoren  per elev 91 596 93 894 98 986 97 556 93 853 

Korr brutto driftsutg til gr.skole, per elev 66 563 69 610 72 940 75 077 69 965 

Korr brutto driftsutg til skolelokaler,  per elev 16 127 14 552 16 040 14 009 14 977 

Korr brut driftsutg til skoleskyss, per elev 9 207 8 171 10 033 8 147 8 752 

Lønnsutg til gr.skole, skole- lokaler, -skyss, per elev 67 010 69 465 74 059 73 622 67 541 

Elever per kommunal skole 250 251 254 234 309 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 4.årstrinn 13,6 14,7 15,0 14,2 15,2 
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GRUNNSKOLE     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.til 7.årstrinn 15,6 12,9 13,6 13,9 14,7 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 17,3 17,1 17,4 16,3 16,7 

Korr brutto driftsutg til SFO, per komm. bruker 23 330 24 165 24 590 25 895 24 813 

Netto driftsutg til voksenoppl. i % av samlede netto driftsutg 1,1 0,9 0,8 0,2 0,3 

Netto driftsutg til voksenopplæring, per innbygger 354 359 366 88 120 

Gjennomsnittlige gr.skolepoeng 41,0 42,8 42,0  - 41,0 

Direkte overgang fra grunnskole til videregående skole 99,3 99,3 98,9 98,1 97,9 

 

Grunnskolesektorens andel av kommunens samlede driftsutgifter avtar fortsatt og er nå på snittet for 

kommunegruppe 7, men fortsatt litt høyere enn snittet for Akershus. 

 

Brutto driftsutgifter pr elev er kr 1430 høyere enn i kommunegruppe 7, og hele kr 5 133 høyere enn 

snittet i Akershus pr elev.  Forskjellene i forhold til kommunegruppe 7 skyldes merkostnader i forhold 

til lokaler og skoleskyss, mens det i tillegg er større lønnskostnader per elev i Nesodden enn snittet for 

Akershus.  Dette skyldes blant annet høy kompetanse på undervisningspersonalet. På 1.-4 trinn er 

voksentettheten omtrent som i Akershus, på 5.-7. trinn noe høyere, mens det er færre lærere på 

ungdomstrinnet. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng er likevel 42, som er 1 poeng bedre enn snittet for 

Akershus og en større andel går rett over i videregående skole. 

 

Netto driftsutgifter til voksenopplæring per innbygger er høyere enn både i Kommunegruppe 7 og 

snittet for Akershus. Det skyldes at kostnader både til vedlikeholdsundervisning og aktivitetstilbud på 

Opplærings -og aktivitetssenteret for voksne med funksjonshemminger føres på funksjon 213. I tillegg 

kommer kostnader til voksne som får et opplæringstilbud utenfor kommunen og på Introsenteret. 

 

KULTURSKOLEN     
snitt    

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i 

prosent av samlede netto driftsutgifter. Enhet: Prosent 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og 

kulturskoler, pr bruker 14 630 14 982 16 641 15 254 16 049 

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens 

musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 

år. Enhet: Prosent 14,8 14,0 14,0 13,5 12,5 

 

Som det fremkommer av tabellen over bruker kommunen noe mer på kulturskoler enn 

sammenligningsgruppene. Dette må også ses i sammenheng med at flere barn i grunnskolealder går på 

musikk og kulturskole i kommunen. 

 

BARNEVERN     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Netto driftsutg per innbygger 0-17 år, barneverntj. 3 632 3 998 8 363 6 761 5 418 

Barn med undersøkelse ift antall innb. 0-17 år, prosent 3,1 3,6 3,1 - - 

Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år 3,3 3,4 3,6 - - 

Brutto driftsutg per barn i opprinnelig familie (f.251) 24 363 25 190 20 680 - - 

Brutto driftsutg per barn utenfor opprinnelig familie (f.252) 314 118 526 265 871 081 - - 
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Kommunen bruker mye på barn utenfor opprinnelig familie. Dette henger sammen med de 

mindreårige flyktningene som kommunen har bosatt. Utgiftene til disse brukerne skal føres på 

funksjon 252, mens inntekten/refusjonen fra staten har blitt ført på en annen funksjon. Refusjonene er 

på om lag 20 millioner kroner og når man korrigerer for dette blir brutto drftsutgifter per barn om lag 

300 000 kroner. Den endelige KOSTRA publiseringen i juni 2013 vil vise korrigerte tall på denne 

variabelen. 

 

 

Tabellen over kan tyde på at kommunen prioriterer sosialtjenestene noe lavere enn både snittet for 

Akershus og snittet for gruppe 7 kommuner.  Gjennomsnittlig utbetaling og driftsutgifter til 

økonomisk sosialhjelp har vært fallene de siste 3 årene noe som kan tyde på at mottakerne har blitt 

færre og eller at de har mindre behov for hjelp.  Utgiftene til introduksjonsstønad er en god del høyre i 

Nesodden kommune sett opp mot begge sammenligningsgrupper.  

 

HELSE     
snitt 

gruppe 7 snitt Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Netto driftsutg i prosent av samlede netto driftsutg 4,5 3,9 3,8 4,2 4,2 

Netto driftsutg pr. innbygger i kroner, kommunehelsetj. 1 389 1 526 1 667 1 846 1 866 

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og 

skolehelsetj. pr. innb 0-20 år 1 501 1 553 1 706 1 657 1 692 

Netto driftsutg til forebyggende arbeid helse pr. innb 44 39 93 148 172 

Nto driftsutg diagnose, behandling og rehabilitering pr. innb. 900 1030 1 078 1 243 1 219 

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetj. 8,8 9,3 9,3 8,8 8,4 

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetj. 7,3 8,3 7,7 8,8 8,9 

 

Nesodden bruker noe mindre andel av utgifter på helse de seneste årene, og selv om kommunen har 

brukt en god del mer på forebyggende arbeid i 2012 sett mot 2011 ligger kommuen fortsatt en del 

under snittet for begge sammenligningsgruppene. Det gjelder for forebygging i kommunen som helhet. 

På en annen side ser det ut til at kommunen prioriterer forebygging for de yngre brukarene høyere enn 

både gruppe 7 og Akershus. Dette kan også ha sammenheng med at kommunen har noe større andel 

yngre innbyggere enn snittet i de to sammenligningsgruppene. 

 

 

 

 

SOSIAL     
snitt 

gruppe 7 snitt Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Netto driftsutg. til sosialtj. i % av samlede netto driftsutg 3,9 2,8 2,4 3,1 3,2 

Netto driftsutg til sosialtj. pr. innbygger 20-66 år 1 977 1 826 1 715 2 258 2 316 

Nto driftsutg. til råd, veil. og sos.foreb arb. pr innb, 20-66 år 837 646 863 960 941 

Netto driftsutg til økonomisk sosialhjelp pr innb 20-66 år 1 152 1 028 797 1 048 1 131 

Andel netto driftsutg til økonomisk sosialhjelp 58,3 56,3 46,5 46,4 48,8 

Årsverk i sosialtj. pr. 1000 innbygger 0,51 0,45 0,56 0,71 0,89 

Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 8 330 8 128 7 482 - - 

Brutto driftsutg pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 73 014 62 131 64 985 - - 

Brutto driftsutg til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker 36 362 31 877 28 778 - - 

Netto driftsutg til introduksjonsstønad pr. innbygger 220 345 301 259 236 
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PLEIE OG OMSORG - SAMLET     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Netto driftsutg. plo i % av kommunens totale netto driftsutg 26,2 23,1 24,8 28,6 28,2 

Institusjoners andel av netto driftsutg til plo 51,7 50,1 46 44,8 46,7 

Tjenester til hjemmeboendes andel av netto driftsutg til plo 43,3 45,3 51 50,4 47,5 

Aktivisering, støttetjenesters  andel av netto driftsutg til plo 4,9 4,6 2,9 4,8 5,8 

Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, plo 835 649 658 957 946 794 639 299 649 846 

Netto driftsutg pr. innbygger i kroner, plo-tj. 8 077 9 030 10 841 12 575 12 415 

Netto driftsutg, plo pr. innbygger 80 år og over 256 290 271 189 329 039 324 326 333 155 

Netto driftsutg, plo pr. innbygger 67 år og over 76 637 82 469 97 317 98 345 101 087 

 

De siste årene har det skjedd en dreining mot å yte mer av pleie- og omsorgstjenester gjennom de 

hjemmebaserte tjenester kontra insititusjon. Dette er en ønsket dreining og det fremkommer også av 

KOSTRA tallene. Andelen til aktivisering har gått noe ned, men det må også sees i sammenheng med 

de økte utgiftene i sektoren de siste årene.  

 

Av tallene ser det ut til at kommunen prioriterer tjenestene på linje med sammenligningsgruppene, 

selv om kommunen har en noe lavere andel eldre enn både snittet for fylket og gruppe 7. 

 

Lønnsutgifter per kommunalt årsverk har svingt veldig de siste 4 årene så tallene er ikke helt til å stole 

på. Rådmannen vil søke å få rettet opp i eventuelle feil så fort som mulig. 

 

PLEIE OG OMSORG - INSTITUSJONER     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Plasser i institusjon i % av mottakere av pleie- og omsorgstj. 18,9 17,9 21,6 16,4 19,4 

Korr brutto driftsutg, institusjon, pr. kommunal plass 821 569 941 480 747 084 932 714 948 916 

Brukerbetaling i institusjon i forhold til Korr brutto driftsutg 17,0 17,1 15,5 13,3 15,1 

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 91,5 94,6 93,7 77,0 80,2 

 

Institusjonsplassene har økt noe det siste året, noe som har sammenheng med at ny del av Nesoddtunet 

stod ferdig vinteren 2012. Korrigerte brutto driftsutgifter har gått ned og er vesentlig lavere enn 

foregående år, samt sammenligningsgruppene. Brukerbetaling i institusjon ligger noe over snittet for 

Akershus og 2,2 prosentpoeng over snittet i gruppe 7. Kommunen har så å si full eneromsdekning. 

 

PLO - HJEMMETJENESTER     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Korr brutto driftsutg pr mottaker av hjemmetjenester 142 410 163 249 203 291 200 588 208 113 

Brukerbetaling, praktisk bistand, i % av korr brutto driftsutg 2,2 2 1,9 1,5 1,6 

Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 5,1 4,7 4,2 5,7 5,8 

And. hjemmetj. mottakere  67-79 år m/omf. bistandsbehov - 6,2 6,2 13,2 11,4 

 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker er omtrent som hos sammenligningsgruppene, noe som er 

en økning på om lag 40 000 kroner fra 2011. Brukerbetalingen er, som i institusjon noe over snittet 

både for gruppe 7 og fylket. Nesodden har en relativt «frisk» befolkning noe som gjenspeiler seg i at 

andelen med omfattende bistandsbehov er lavt. 
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KULTUR - NÆRING     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Netto driftsutg kultursektoren i % av kom. netto driftsutg 5,0 3,7 3,8 3,2 3,7 

Netto driftsutg for kultursektoren per innbygger i kroner 1 547 1 447 1 682 1 403 1 647 

Netto driftsutg til folkebibliotek per innbygger 207 203 347 229 253 

Netto driftsutg til aktivitetstilb barn og unge pr innb 6-18 år 1 212 1 351 1 344 871 1 039 

Nto driftsutg til kom musikk- og kulturskoler, pr innb 6-15 år 1 741 1 664 1 931 1 865 1 600 

Netto driftsutg til muséer per innbygger - 4 4 27 23 

Netto driftsutg til kunstformidling per innbygger 34 6 4 28 40 

Netto driftsutg til andre kulturaktiviteter per innbygger 158 165 139 187 156 

Netto driftsutg til idrett per innbygger 47 40 -23 135 148 

Netto driftsutg til kommunale idrettsbygg per innbygger 451 370 519 263 453 

Nto driftsutg. til tilretteleg og bistand for næringslivet pr innb  78 30 18 69 57 

Nto driftsutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb 36 34 21 -125 -109 

 

Nesodden bruker noe mer midler på kultur enn snittet for gruppe 7 kommuner og det samme som 

snittet for fylket. Det ser også ut til at kommunen prioriterer aktivitetstilbud til barn og unge noe 

høyere enn sammenligningsgrunnlaget, men det må også ses i sammenheng med driftsutgifter til 

idrett. Dette fordi kommunen har ført tilskudd til idrettslag på funksjonen for aktivitetstilbud 

istedenfor funksjonen idrett. Kommunen har også relativt sett større andel barn og unge enn 

sammenligningsgrunnlaget.  

 

BOLIG     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Netto driftsutg til kommunalt disponerte boliger pr innb i kr -190 -94 -79 -100 -115 

Brutto driftsutg per kommunalt disponert bolig 15 394 22 598 25 390 43 549 56 675 

Ant boliger godkj av komm for finansiering m/startlån pr 1000 

innb 2,3 2,4 1,8 2,6 1,4 

Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen 1 208 1 212 1 159 1 259 1 100 

Ant boliger godkj. av komm for boligtilsk til tilpasn. pr 1000 innb 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 

Beløp pr innb i boligtilsk til tilpasn videretildelt av kommunen 14 5 1 11 7 

 

Som det fremgår av tabellen har Nesodden en lavere fortjeneste på kommunale boliger per innbygger 

enn sammenligningsgruppene, årsaken er at fra og med 2011 er det ført en vaktmesterstilling til 

boliger som ikke har vært regnskapsført der tidligere. Dette har blitt vurdert som en riktig fordeling av 

ressursene.  I tillegg har kjøp av nye boliger i 2009 og 2009 medført at avskrivingskostnaden har økt 

med 0,3 mill. Trekkes disse to ut, ville fortjenesten vært om lag 134 kr per innbygger. Driftsutgifter 

per kommunalt disponert bolig er betydelig mindre enn sammenligningsgruppene. Vedlikeholdet per 

bolig har økt noe i løpet av de siste årene, men ligger likevel langt under sammenligningskommunene. 

Lav kostnad per kommunal bolig gjenspeiler lavt vedlikehold og lav standard på kommunale boliger, 

som også påvirker mulighetene for å ta markedsleie på boligene. 

 

BRANN OG FEIING     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Netto driftsutg pr. innbygger i kr. brann og feiing 451 560 495 523 549 

Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere 1,7 1,5 - - - 

Antall utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innb. 14,9 7,8 - - - 
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Kommunens kostnader knyttet til brann og feiing er marginalt lavere enn snittet for gruppe 7 og noe 

mindre enn snittet for fylket. Statistikk for branner og utrykninger publiseres ikke før i 2014, men fra 

2010 til 2011 gikk antall utrykninger kraftig ned fra 2010 til 2011.  

 

TEKNISK DRIFT – EIENDOM     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Netto driftsutg til kommunal eiendomsforvaltning  per  innbygger 4 149 3 806 4 188 3 702 4 195 

Netto driftsutg til kommunal eiendomsforvaltning, i % av netto 

driftsutg 13,5 9,8 9,6 8,4 9,5 

Energikostnader I % av brutto driftsutg. til eiendomsforvaltning 16,6 15,4 13,5 13,4 12,3 

Korr. Brutto driftsutg til komm eiendomsfovaltning pr kvadratmeter 1 045 992 1 041 834 966 

 

Eiendomsforvaltning per innbygger er på nivå med snittet i Akershus, men noe høyere enn snittet for 

gruppe 7. Nesodden prioriterer eiendomsforvaltning høyrere enn sammenligningsgruppene i prosent 

av netto driftsutgifter. Ser en på eiendomsforvaltning per kvadratmeter ligger kommunen over begge 

gruppene. Dette tilskrives den høye investeringsgraden kommunen har hatt i eiendom de siste årene. 

22 000 kvm arealer med nybygg som er kostnadskrevende å drifte i oppstartfasen med tanke på 

driftsrutine, samt serviceavtaler som er pålagte i garantiperioden. Energikostnader i prosent av totale 

driftsutgiftene er fallende de siste årene, noe som også gjenspeiler økt investering i elanlegg og en mer 

moderne bygningsmasse. 

 

VAR-TJENESTER     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 2 297 2 756 2 756 2 454 2 346 

Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning 68,8 88,4 99,3 - 84,8 

Årsgebyr for avløpstj. (gjelder rapporteringsåret+1) 3908 3908 3 713 3 761 3 673 

Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste 69,4 84,9 84 - 90,8 

Årsgebyr for avfallstj. (gjelder rapporteringsåret+1) 2418 2176 2 067 2 305 2 289 

Årsgebyr for feiing og tilsyn (rapporteringsår + 1) 356 374 400 347 337 

 

Som det fremgår av tabellen har både årsgebyr for avløp og avfall blitt redusert fra 2012 til 2013. 

Avfallstjenesten er vesentlig billigere enn snittet både i fylket og hos gruppe 7 kommuner. 

Avløpsgebyrer er omtrent likt som sammenligningsgruppene, mens årsavgift for vann ligger litt over. 

Dette tilskrives mye investering i ledningsnett og renseanlegg for å sikre vannkvalitet og forsyning. 

Dette belaster avgiftene i form høyere momentane driftsutgifter, samt nedbetaling av lån. Alle 

gebyrene regnes ut på bakgrunn av selvkostprinsippet og KOSTRA tallen tyder på at driftskostnadene 

for VAR tjenestene er omtrent som i resten av fylket. 

 

SAMFERDSEL     

snitt 

gruppe 

7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Netto driftsutg i kr pr. innbygger, samferdsel i alt 387 364 437 711 691 

Netto driftsutg for samf. i alt i % av samlede netto driftsutg. 1,3 0,9 1,0 1,6 1,6 

Korr brutto driftsutg. i kr per km kommunal vei og gate i alt 109 179 124 891 125 109 105 101 181 066 

Andel innbyggere per personbil - 2,6 2,5 2,0 1,9 

 

Nesodden bruker mindre på samferdsel per innbygger enn sammenligningsgrunnlaget og dette har 

vært vedvarende i flere år. Ser også at Nesodden prioriterer samferdsel lavere i % av samlede netto 
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driftsutgifter. Det man ser på linje tre er at Nesodden har høyere utgifter per km kommunal vei enn 

snitt i sammenligningsgruppe 7. Dette gjenspeiler kommunens høye andel av private veier, hvor en 

stor andel av driftsmidlene går til å gi ytelser til private veier. 

 

Det er flere innbyggere per personbil på Nesodden enn sammenligningsgruppene, et positivt tall 

miljømessig.  

 

PLAN, MILJØ, BYGNING OG OPPMÅLING     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Netto driftsutg til fysisk plan., kulturmin., natur & nærmiljø i % av 

komm. samlede netto driftsutg 1,03 0,96 0,88 0,97 1,05 

Netto driftsutg til fysisk planlegging, kulturminner, natur og 

nærmiljø per innbygger. 318 374 385 428 463 

Netto driftsutg til fysisk planlegging per innbygger. 142 191 241 260 254 

Netto driftsutg til kart og oppmåling per innbygger. 101 69 54 98 79 

Netto driftsutg til plansaksbehandling per innbygger 103 109 125 145 168 

Netto driftsutg til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger. 195 159 185 73 97 

 

Tallene over tyder på at kommunen prioriterer plan, kulturminner og nærmiljø noe lavere enn 

sammenligningsgrunnlaget. På en annen side inngår deler av variabelen i selvkostregnskapet, noe som 

i seg selv er positivt gitt lave utgifter. Når en splitter variabelen ser man at Nesodden er bruker mindre 

kroner per innbygger til plan, kart og plansaksbehandling, men vesentlig mer enn både Akershus og 

gruppe 7 på naturforvaltning og friluftsliv. 

 

GEBYRER OG SAKSBEHANDLING - 

PLAN/BYGG     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Saksgebyret for privat forslag til reguleringsplan 53 920 57 315 42 380 64 555 126 342 

Saksgebyret for oppføring av enebolig 34 000 34 800 30 000 14 945 21 046 

Standardgebyr for kart- og delingsforretning 21 120 25 345 27 880 17 446 18 127 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid,  reguleringsplaner  - 789 681 - - 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid tiltak rammesøknad 38 65 45 - - 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning  98 126 107 63 73 

Antall meldinger om tiltak per 10 000 årsinnbygger  78 60 40 80 47 

Antall søknader om tiltak per 10 000 årsinnbygger  87 153 141 198 117 

Antall utstedte målebrev per 1000 eiendommer  4 6 7 11 6 

 

Saksgebyret for både privat forslag til reguleringsplan og oppføring av enebolig har gått ned det siste 

året. Enda så er Nesodden vesentlig dyrere på gebyr for oppføring av enebolig enn 

sammenligningsgruppene. Kart og delingsforretning er også vesentlig dyrere, mens kommunen tar et 

lavt gebyr for private forsag til reguleringsplan. Det er verdt å merke seg at sammenlagt er gebyrnivået 

i Nesodden likt med sammenligningsgruppene, det kan tolkes dithen at det er den bakenforliggende 

kostnadsfordelingen som er forskjellig fra de andre. Det er positivt å merke seg at samtlige 

saksbehandlingstider har gått ned det siste året. 

 

 

 

 



115 

 

KIRKE     
snitt 

gruppe 7 

snitt 

Akershus 

NØKKELTALL 2010 2011 2012 2012 2012 

Netto driftsutg. til kirke pr. innbygger i kroner 274 269 287 438 404 

Netto driftsutg. til kirke i % av netto driftsutg 0,9 0,7 0,7 1,0 0,9 

Lønnsutg til kirke pr. innbygger 17 35 9 4,0 33 

Medlem av Dnk i % av antall innbyggere 70,0 68,8 68,0 81,3 72,9 

Døpte i prosent av antall fødte 58,4 68,3 51,1 72,5 56,8 

Konfirmerte i prosent av 15-åringer 33,0 43,8 35,7 66,5 55,7 

 

Kommunen har brukt noe mer penger til kirke per innbygger i år sett mot fjoråret til tross for at 

andelen nesoddinger som er medlemmer av Dnk er svakt fallene. Antall døpte som andel av alle fødte 

er vesentlig lavere på Nesodden enn hos snittet for gruppe 7 kommuner og noe under snittet for 

Akershus. Andelen konfirmerte av alle 15 åringer er lav, men om en ser på utviklingen over tid er den 

veldig varierende. 

 

 

 

 

 

 

 
Nesodden, 31.03.2013 

 

 

 

 

sign        sign 

Geir Grimstad       Arve Ruud 

Rådmann       Stabssjef Økonomi og styring 
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