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Nesodden i dag 

 

3. Ståstedsanalyse – dagens situasjon 

3.1. Kilder og kildekritikk 
Rapporten belyser dagens Nesodden innen tjenestetilbud, myndighetsutøvelse, lokaldemokrati og 
samfunnsutvikling. Kilder som er benyttet er brukerundersøkelser, Follorapporten om 
kommunereformen, resultat fra Kommunekompasset og Kommunebarometeret1, og sist en forenklet 
SWOT som gir et øyeblikksbilde av dagens situasjon opplevd av politikere og ansatte.  
 
Brukerundersøkelsene er skriftlige undesøkelse som kommunen kjører årlig som del av internt 
utvikling-/forbedringsarbeid. Difi Rapport 2010:4 viser at det er variasjoner knyttet til 
kommunestørrelse når det gjelder innbyggernes fornøydhet. Difi finner at innbyggerne i kommuner 
med færre enn 20 000 innbyggere i større grad gir uttrykk for at eksempelvis omsorgstjenestene er 
gode, enn innbyggerne i de større kommunene. Innbyggerne i de største kommunene gir høyere skår 
til kultur- og kollektivtilbudet enn innbyggerne i små kommuner. 
 
Kommunestyret så ikke behov for å delta i den felles Folloutredningen om kommunereformen, men 
rapporten omfatter også Nesodden. Rapporten er henvist til siden den allerede foreligger. 
 
Kommunekompasset er en evaluering av kommunens praksis gjennom intervju av bl.a. politikere, 
administrative ledere og nøkkelpersoner. Kommunekompasset tar utgangspunkt i at en kommune er 
en sammensatt organisasjon med fire hovedoppgaver: 1) Kommunen som politisk-demokratisk 
arena, 2) Kommunen som ansvarlig for tjenesteproduksjon overfor innbyggerne, 3) Kommunen som 
myndighetsutøvende organ i henhold til lover og forskrifter og 4) Kommunen som samfunnsutvikler. 
Kommunekompasset er utviklet for å avspeile kompleksiteten i disse oppgavene. 
 
Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner og er basert på 127 nøkkeltall. 
Den er et journalistisk bearbeidet produkt laget av Kommunal Rapport. Basis er offisielle tall levert av 
kommunene til staten via Kostra, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og 
Statistisk sentralbyrå. Barometeret er en rangering av tjenestene i Kommune-Norge; ikke en 
vurdering av om tjenesten er god nok eller ei. Rangeringen kan trolig si kommunen hvorvidt vi har 
noe å lære av andre kommuner uavhengig av om vårt tjenestetilbud er akseptabelt eller ikke.   
 
Kommunens siste innbyggerundersøkelse er fra 2009 er ikke benyttet siden vi har nyere tallmateriell. 
Ny slik undersøkelse vil gjøres i 2016.  
 
3.2. Dagens tjenestetilbud i Nesodden 
Den kommunale tjenesteytingen skjer både direkte fra kommunens ansatte, gjennom 
interkommunale samarbeidsordninger eller ved at kommunen kjøper tjenester av andre kommuner 
eller av private aktører. Mange av kommunens tjenester til befolkningen forutsetter brukerbetaling. 
Disse varierer en del mellom kommunene. Den interkommunale tjenesteytingen får stadig større 
omfang. Dette har sammenheng med at oppgavenes karakter og kompleksitet endrer seg og at 
interkommunalt samarbeid innebærer fordeler både i forhold til kapasitet og kvalitet på tjenestene.  
 
For Nesodden kommune skal følgende kriterier belyses under analyseområdet:  

                                                           
1
 Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 127 nøkkeltall. 



 

4 
 

 Demografisk utvikling 

 Kvalitet, fagmiljø og mulighet for spesialisering 

 Tilstrekkelig kapasitet 

 Tilgjengelighet og nærhet 

 Tilgang på helhetlige offentlige tjenester (statlig/regionalt/kommunalt) 

 Lokalisering av lovpålagte tjenester 

 Rettigheter som tjenestemottaker  
I tillegg har den administrative arbeidsgruppen valgt å inkludere økonomisk soliditet og produktivitet. 
 
3.2.1. Demografisk utvikling 
SSBs fremskrivninger Nesodden2  

År Lavt Middels Høyt 

2020 19 116 19453 19 822 

2040 20 538 22 557  25 643 

 
Aldergrupper  
Framskrevet utvikling for 6 ulike aldersgrupper. Framskrivningene er basert på SSBs 
mellomalternativ. 

 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-66 år 67-79 år 80 år og 
eldre 

2015 1333 2594 1061 11125 1649 610 

2020 1356 2673 1044 11 630 2065 685 

2040 1437 2806 1113 12147 3236 1818 

 
Nesoddens befolkning fortsetter å øke fremover særlig gjelder dette for den eldre delen av 
befolkningen mot slutten av perioden. 
 
3.2.2. Kvalitet, fagmiljø og mulighet for spesialisering. Tilstrekkelig kapasitet 
Relevant kompetanse er avgjørende for å sikre tilfredsstillende kvalitet på kommunens tjenester. Det 
er også av hensyn til god lokaldemokratisk styring viktig at kommunen selv besitter egen kompetanse 
og har sterke kompetansemiljøer (utredningskapasitet). Høy kompetanse i tjenesteproduksjonen 
bidrar også til å sikre likebehandling. Kvalitet og kompetanse kan beskrives på grunnlag av: 

 Andel ansatte med profesjonsutdanning per bruker/-gruppe 

 Tilbud av fagpersonell per bruker/-gruppe 

 Brukerundersøkelser/innbyggerundersøkelser 
 

Kommunene må ha tilstrekkelig kapasitet både faglig og administrativt for å kunne gi innbyggerne de 
tilbud de har krav på. Kapasiteten vil også avhenge av kommunens faglige kompetanse og 
organisering. Kapasiteten kan beskrives på flere måter: 

 antall årsverk per bruker / brukergruppe 

 tilbud per bruker / brukergruppe (dekningsgrader) 

 behandlings- / leveringstid 

 brukerundersøkelser / innbyggerundersøkelser 
 

                                                           
2
 I denne fremstillingen er tall fra SSB brukt for enkelthet skyld istedenfor mer nøyaktige tall fra Rambøl (som er 

benyttet i f.eks. Kommuneplanen og barnehageplanen). Tallene viser en tendens. Bakgrunnen er at 
analyseverktøyene automatisk henter tall fra SSB. Mer informasjon om de ulike framskrivningsalternativene 
finnes på SSBs nettsider (http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram). Ifølge Kommunebarometeret 
var det i mange år høyalternativet som traff best i SSBs prognoser, de siste par årene har middelscenarioet vist 
seg å være mest korrekt.  

http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram
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Gjennom Kommunebarometeret sammenlikner Kommunal Rapport nøkkeltall for 13 ulike områder. 
Endelig versjon av Kommunebarometeret 2015 slår fast at Nesodden er nr. 38 av landets kommuner 
uten justering for inntektsnivået og nr. 8 med slik justering. Nøkkeltallene vi leverer er klart bedre 
enn disponibel inntekt skulle tilsi. Relevante nabokommuner har følgende score: 
 

 
 
Hovedutfordringene og konklusjonene for Nesodden kommune er ifølge Kommunebarometeret:  

 Skoleprestasjonene er helt i norgestoppen. Frafallet på videregående blant elever fra 
kommunen er litt under snittet. Mange lærere er uten godkjent utdanning. 

 Typisk fordeling mellom institusjon og hjemmebasert eldreomsorg. Som hos andre 
kommuner er det ikke veldig mange plasser avsatt for demente. Lite tid med lege og 
fysioterapeut på sykehjem. 

 Fortsatt tar en av fire saker i barnevernet mer enn 3 måneder. Bemanningen der er ennå 
veldig lav. 

 Veldig lav bemanning i barnehagene, men nå har i det minste nesten alle styrere og ledere 
pedagogisk utdanning. 

 Korrigert netto driftsresultat var på null i fjor. Det er skjør økonomisk balanse i kommunen. 

 Kostnadene er lave. De økte klart mest i barnehagene i fjor – etter tilsvarende fall året før. 
 
Alle med krav har fått tilbud om barnehageplass i kommunen fom. 2013 tom. 2015. Heller ikke i 
barnevernssaker er det ventelister siden loven krever at alle saker behandles fortløpende.  PPT har 
stort fokus på forbyggende systemrettede tiltak, med observasjoner, veiledning, rådgiving og kurs i 
skoler og barnehager, samt gruppeveiledning og kurs for foreldre. Det er ikke venteliste på utredning 
av enkeltbarn.  Via kulturskolen fikk 396 elever undervisning, mens 520 sto på ventelister per 
september 2014. 
 
For å se kvalitet og kapasitet kan vi se nærmere på barometerets vurderinger innen tjenesteområder 
som kan være aktuelle i reformarbeidet. 
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Nesodden kommune er nr. 260 av 428 målte kommuner. Vi er 7. best i kommunegruppen3, nr. 8 i 
fylket, 5. best blant kommuner vi likner mest på4. Nabokommuner med bedre plassering på topp ti-
listene er: 

 Ås som er best i vår kommunegruppe, nr. 3 i fylket og best blant kommuner vi likner mest på, 

 Oppegård som er best i fylket, 

 Ski som er nr. 5 i fylket og nr. 2 blant kommuner vi likner mest på, og 

 Frogn som nr. 7 i fylket. 
 
  

                                                           
3
 De ti største kommunene er plassert sammen i kommunegruppe 14 av Kommunal Rapport her i 

Kommunebarometeret. For øvrig er inndelingen som SSBs kommunegrupper per mars 2015. Tabellene er 
oppdatert bakover i tid for å være sammenliknbare med 2015-barometeret. 
4
 Kommunal Rapport lager denne sammenlikningen en gang i året. Den er særlig knyttet til sammensetning av 

befolkningen, økonomi og geografi – og kan kanskje gi en annen innfallsvinkel til hvilke kommuner man skal 
måle seg mot enn SSBs kommunegrupper og nabokommunene. 
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Nesodden er nr. 182 av 377 målte. I kommunegruppen er vi på 7.plass, 6. best i fylket og 5. plass 
blant de kommunene vi likner mest på. Nabokommuner med bedre plassering på topp ti-listene er: 

 Ås er nr. 5 i vår kommunegruppe, nr. 5 i fylket og nr. 4 blant kommuner vi likner mest på, 

 Frogn er nr. 3 i fylket og nr. 3 blant kommuner vi likner mest på, og 

 Oppegård er nr. 4. i fylket.  
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Nesodden er nr. 265 av 419 målte kommuner. Vi er verken blant de ti beste i kommunegruppa, fylket 
eller de kommunene vi likner mest på. Nabokommuner med bedre plassering på topp ti-listene er: 

 Ski som er 3. best i fylket og nr. 4 blant kommuner vi likner på. 

 Enebakk som nr. 10 i samme kommunegruppe, nr. 4 i fylket og nr. 5 blant kommuner vi likner 
mest på. 

 Ås som nr. 7 både i fylket og blant kommuner vi likner mest på. 

 Vestby som nr. 9 i fylket og nr. 8 blant kommuner vi likner mest på. 
 
De årlige brukerundersøkelsene i regi av BedreKommune sier noe om opplevd resultat for brukerne. 
Opplevd kvalitet for brukerne av hjemmetjenesten eller beboere på Nesoddtunet skiller seg ikke 
negativt ut fra andre deltakende kommuner. Skalaen er 6 (best) – 1. 
 

Gruppe: brukerne av 
hjemmetjenesten 

Snitt Nesodden 
2015 

Snitt Norge 2015 (33 
kommuner deltatt) 

Resultat for brukerne  5,2 5,1 

Trivsel   

Brukermedvirkning 4,2 4,3 

Respektfull behandling 4,6 4,6 

Tilgjengelighet 4,9 4,9 

Informasjon 4,9 4,8 

Helhetsvurdering 5,4 5,2 
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Gruppe: beboere Nesoddtunet 
 

Snitt Nesodden 2015 Snitt Norge 2015 (16 
kommuner deltatt) 

Resultat for beboeren 5,3 5,1 

Trivsel 5,4 5,4 

Brukermedvirkning 4,8 4,8 

Respektfull behandling 5,5 5,5 

Tilgjengelighet 5,2 4,9 

Informasjon 5,1 4,8 

Helhetsvurdering 5,5 5,5 

 
 

  
Nesodden kommune er nr. 229 av 380 målt kommuner. Vi er ikke blant de ti beste i 
kommunegruppen, i fylket eller blant de kommunene vi likner mest på. Nabokommuner med bedre 
plassering på topp ti-listene er: 

 Vestby som nr. 4 i kommunegruppen, nr. 6 i fylket og nr. 4 blant kommuner vi likner mest på, 

 Ski som nr. 7 i fylket og nr. 5 blant kommuner vi likner mest på, 

 Frogn som nr. 5 i fylket og nr. 3 blant kommuner vi likner mest på, og 

 Oppegård som nr. 9 i fylket. 
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Nesodden kommune er nr. 286 av 424 målte kommuner. Vi er ikke blant de ti beste i 
kommunegruppen. Kommunen ligger på en 9. plass i fylket og 8. plass blant de kommunene som vi 
likner mest på. Nabokommuner med bedre plassering på topp ti-listene er: 

• Vestby er nr. 10 i kommunegruppen, nr. 7 i fylket og nr. 6 blant kommuner vi likner mest 
på 

• Ski er nr. 6 i fylket og nr. 5 blant kommuner vi likner mest på 
 
Nesodden kommunes behov for å rekruttere og utdanne flere barnehagelærere er stort, og vil øke i 
tiden framover dersom den varslede endringen om økt bemanningsnorm og barnehageplass for alle 
vedtas nasjonalt. Kommunen arbeider ut fra målsetning at alle kommunale barnehager oppfyller 
lokal bemanningsnorm og lovkravet om pedagogisk bemanning innen 2020. 
 
I Nesodden har man valgt arealeffektive barnehager; noe som gir dårligere score i barometeret. 
Nesoddens barnehagereglementet har en norm for netto leke- og oppholdsareal  inne  i de 
kommunale barnehagene per barn på 5,3 m2  for barn under tre år og 4 m2 for barn over tre. 
Utearealet i barnehagen er ca. 6 ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne.  
 
Den årlige brukerundersøkelsen sier noe om opplevd kvalitet for brukerne i de kommunale 
barnehagene. Nesoddens kommunale barnehager skiller seg ikke ut fra landsgjennomsnittet i 
undersøkelsen. Skalaen er fra 6(best)-1. 

 Snitt Nesodden 
2015 

Snitt Norge 2015 (70 
kommuner deltatt) 

Resultat for brukerne  
 

5,1 5,1 

Trivsel 5,3 5,2 

Brukermedvirkning 4,8 4,8 

Trygghet og respektfull 
behandling 

5,5 5,4 
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Tilgjengelighet 5,3 5,4 

Informasjon 4,9 4,8 

Fysisk miljø 4,7 4,7 

Helhetsvurdering 5,3 5,2 

 

 
 
Nesodden er nr. 15 av 417 målte kommuner. Vi er øverst i kommunegruppen, nr. 4 i fylket og øverst i 
forhold til sammenlignbare kommuner. Nabokommuner med bedre plassering på topp ti-listene er 
Oppegård nr.6 i Norge og som nr. 3 i fylket.  
 
Nesodden kjører ikke egen brukerundersøkelse i skolen,5 men elevene deltar i 
Utdanningsdirektoratets undersøkelser. Som det går frem av tabellen over scorer Nesodden høyt på 
faktorer som trivsel og avgangskarakterer.  
 
Nesodden har en relativ lav lærertetthet på barnetrinnet sammenlignet med sammenliknings-
gruppene. Kommunens årlige skoleeiermelding for 2014 opplyser at lærertettheten er 14,9 elever i 
gjennomsnitt per gruppe, mens målsetningen er på 13 elever per gruppe. Nesodden har lavere 
lærertetthet enn nasjonalt nivå, men noe høyere lærertetthet enn gjennomsnittet i Akershus. Det 

                                                           
5
 Med unntak av SFO. 
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samme gjelder for ungdomstrinnet. At lærertettheten er relativt høyere på barnetrinnet enn på 
ungdomstrinnet henger sammen med Nesoddens prioritering på tidlig innsats.  
Ved å sette inn ressursene tidlig i skoleløpet, vil flere mestre mer også senere. Dette vurderer også 
staten som viktig for barns utvikling. Nesodden er en av landets 100 kommuner som er tildelt ekstra 
midler for 1. - 4. klasse fra høsten 2015 (3,3 lærerstillinger) fordi det er lavere lærertetthet i 
Nesoddskolen enn i øvrige kommuner.  
 
Skolene i Nesodden får gode resultater. Nesoddenskolens avgangselever 2014 hadde i gjennomsnitt 
42,8 grunnskolepoeng6, noe som er et svært bra snitt. Dette er over gjennomsnittet i Akershus (41,5). 
Det er kun Bærum (43,5) og Oppegård (43) som oppnår bedre tall i Akershus. Resultatene varierer 
mellom de tre ungdomsskolene: Alværn (45,1), Bakkeløkka (38,1) og Tangenåsen (43,6). 
 
 

 
 
Nesodden er nr. 130 av 381 kommuner totalt. Vi er nr. 2 i kommunegruppen, nr. 3 i fylket og best 
blant de kommunene vi likner mest på. Ingen av de relevante nabokommuner har bedre plassering 
på topp ti-listene enn Nesodden. 
 

                                                           
6
 Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 

Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. 
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Tabellen over gjelder saksbehandling innen Plan, Bygg og Geodata. Nesodden kommune er nr. 217 av 
359 målte kommuner. Vi er ikke blant de ti beste i kommunegruppen eller fylket og nr. 8 blant 
kommuner vi likner mest på. Relevante nabokommuner med bedre plassering på topp ti-listene er: 

• Vestby som er nr. 3 i kommunegruppen og i fylket og nr. 1 blant kommuner vi likner mest 
på,  

• Enebakk som nr. 6 i kommunegruppen, nr. 4 i fylket, og nr. 3 blant kommuner vi likner 
mest på,  

• Ski som er nr. 8 i fylket og nr. 6 blant kommuner vi likner mest på, og 
• Ås som er nr. 10 i fylket og nr. 7 blant kommuner vi likner mest på. 

 
Den årlige brukerundersøkelsen sier noe om opplevd resultat for brukerne i byggesaksbehandlingen. 
Nesoddens kommunale ligger under gjennomsnittet for de som har gjennomført undersøkelsen. 
Skalaen er fra 6(best)-1. 
 

 Snitt Nesodden 2015 Snitt landet 2015 (17 
kommuner deltatt) 

Resultat for brukerne 3,1 4,1 

Respektfull behandling 4,1 4,7 

Pålitelighet 3,6 4,3 

Tilgjengelighet 3,5 4,2 

Informasjon 3,5 4,1 

Helhetsvurdering 3,3 4,2 
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Nesodden kommune er best av 309 målte kommuner.  

Follo Ren IKS er et interkommunalt selskap som sørger for innsamling, transport og forsvarlig 

behandling av avfall for deltakerkommunene der blant annet Nesodden er med. Interkommunale 

selskap kan føre til demokratisk underskudd. Les mer om dette i pkt. 3.4.5. 

 

3.2.3. Rettigheter som tjenestemottaker 
Som innbygger i en kommune har du visse rettigheter blant annet innen helse- og sosiallovgivningen 
og lovgivningen innen skole og barnehage.  
 
Kommunen har serviceerklæringer for enkelte tjenester. Sykehjem, Boliger med bistand og 
Hjemmebaserte tjenester er virksomheter som har serviceerklæringer som de bruker aktivt. I tillegg 
jobber virksomhet Eiendom med å utvikle slike. Skolene og barnehagene har ikke utviklet noen form 
for serviceerklæringer. 
 
Kommunen har internettsider der mye av tjenestetilbudet fremkommer. Kommunen har ikke et 
helhetlig system/elektronisk portal for innhenting eller oppfølging av synspunkter og klager som 
kommer inn til kommunen. Det meste kommer via tjenestene og noe via Facebook. Innkomne klager 
og tilbakemeldinger til tjenesteområdene håndteres i egen virksomhet/avdeling i tråd med gjeldende 
regelverk. 
 
Nesodden kommune har ingen portal/nettside som muliggjør sammenligninger mellom kommunens 
enheter ut fra et brukerperspektiv, eksempelvis for å synliggjøre hva som er forskjellene på 
barnehagene når det gjelder pedagogisk retning, voksentetthet, pedagogisk kompetanse, oppnådde 
resultater, etc. 
 
Regjeringen hevder at innbyggerne i større grad vil kreve flere valgmuligheter innenfor de 
kommunale tjenestene fremover. Større kommuner kan som regel tilby en større bredde i tilbudet. I 
tillegg kan det i større kommuner være aktører som tilbyr private tjenester som alternativ til 
kommunale tilbud. Nesoddens kommunestyre har valgt å ikke innføre fritt brukervalg. Innen helse og 
omsorg er det i Nesodden i dag valgfrihet ved egen ansettelse av brukerstyrt assistent. Innbyggere 
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kan derimot ikke velge mellom private og offentlige institusjonsplasser. Innen skole er det en 
valgfrihet mellom offentlig grunnskole og Steinerskolen. Elevene får i liten grad velge andre 
kommunale skoler enn den de sokner til. Innen barnehage kan foresatte prioritere inntil fire 
barnehager (private og kommunale) innen kommunegrensen. Imidlertid, dersom det ikke er plass på 
en av disse, kan barnet om det har krav på plass, tildeles plass i annen barnehage. Foresatte kan i 
noen grad selv bestemme omfanget på tjenestene innen barnehage og SFO.  
 
Kommunekompasset hevder at kommunen er flink til å skreddersy tjenestene basert på brukernes 
individuelle behov. Pengene følger likevel ikke automatisk brukerne gjennom året hvis brukeren 
velger å bytte tjenestested. 
 
3.2.4. Tilgjengelighet og nærhet. Tilgang på helhetlige offentlige tjenester 

(statlig/regionalt/kommunalt).  Lokalisering av lovpålagte tjenester.  
Kommuner i Norge har i dag ca. 200 tjenester som er lovpålagte tjenester. De aller fleste av disse har 
Nesodden kommune lokalt.  
 
Tilgjengelighet i brukerundersøkelsene sier noe om hvordan brukerne opplever tjenesten som 
benyttes, blant annet om tjenesten er lett å få kontakt med i åpningstiden. For de relevante 
tjenesteområdene som er målt, er det kun saksbehandling på byggsaker som skiller seg negativt ut i 
forhold til landsgjennomsnittet. Ifølge evalueringen i Kommunekompasset foregår det ikke en 
helhetlig systematisk opplæring av ansatte i Nesodden kommune med fokus på brukermøte og 
service, men noen få tjenestesteder har et relativt kontinuerlig fokus på det.  
 
Av statlig og fylkeskommunal virksomhet har kommunen i dag NAV-kontor og videregående skole 
lokalisert i kommunen. Nesodden har daglegevakt til kl. 18 på hverdager, og døgnbemannet 
ambulansevakt (paramedic) stasjonert ved Nesodden brannstasjonen. Utover dette har vi tilgang til 
legevakt i Ski, samt skadelegevakt på Ahus. Follo politistasjon som dekker Nesodden ligger i Ski. 
Sentraliserte enheter for hele Follo politidistrikt er lokalisert der.  
 
Nasjonalt skal Samhandlingsreformen sikre bedre folkehelse og bedre helse- og omsorgstjenester på 
en bærekraftig måte. Strategiene er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. 
Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor. Man skal få rett behandling 
til rett tid på rett sted, gjennom en helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste som er tilpasset 
den enkelte bruker. Kommunesektorens organisasjon KS mener det fortsatt ligger mange 
utfordringer i reformen, men kommuner og helseforetak har vist god vilje til å finne smidige 
løsninger. Pasientene blir i mindre grad liggende på sykehus og tilbudene i kommunene blir stadig 
fler og bedre. Undersøkelser tyder på at samarbeidet mellom kommuner og helseforetak har utviklet 
seg i positiv retning siden reformarbeidet startet. KS mener også det er store mangler når det gjelder 
elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner. Dette påvirker pasientsikkerheten og er 
en betingelse for gode og effektive pasientforløp. Elektronisk meldingsutveksling mellom de ulike 
aktørene er et krevende felt. Det mangler tilfredsstillende tekniske løsninger, organisasjonsmessige 
ressurser og ikke minst er det behov for store investeringer. Særlig for de mindre kommunene kan 
det være vanskelig å komme i gang på egen hånd. Det har hele veien vært forutsatt at reformen 
skulle fullfinansieres fra statens side. Likevel er det over 200 kommuner som mener de ikke får 
dekket sine kostnader.7 
 
Ulike interkommunale samarbeid kan føre til at lokalisering og/eller administrasjon av tjenesten ikke 
legges til Nesodden kommune. Tjenestene tilbys og ytes likevel til innbyggeren. Reisevei kan ha 

                                                           
7
 Ref. http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/samhandlingsreformen/pasientens-

helsetjeneste/samhandlingsreformen-honnor-til-kommunene/ 
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betydning for benyttelsen av enkelte tilbud. I dag har vi har interkommunalt samarbeid for følgende 
oppgaver:8  

 
 
 
3.2.5. Økonomisk soliditet og produktivitet 
Ifølge ekspertutvalgets delrapport «Kriterier for god kommunestruktur» hadde den danske 
kommunalreformen som mål å skape kommuner som bl.a. var økonomisk bæredyktige. En evaluering 
fra 2014 fant at budsjettbalansen i de sammenslåtte kommunene ble noe bedret i forhold til 
kommuner som ikke slo seg sammen. Resultatene er imidlertid ikke entydige, og de er trolig også 
påvirket av reguleringer fra sentrale myndigheter. Når det gjelder andre mål på den økonomiske 
situasjonen viser studien at de sammenslåtte kommunene reduserte likviditeten og økte 
gjeldsbyrden i årene før og rett etter sammenslåingen. Noen år etter reformen bedrer situasjonen 
seg, likviditeten øker og gjelden går ned. Fem år etter reformen er nivået på likviditeten og gjelden i 
de sammenslåtte kommunene om lag på samme nivå som før reformen.  
 
Økonomisk soliditet innebærer balanse mellom kommunens utgifter og inntekter over tid, samt at 
kommunen har tilstrekkelige økonomiske reserver (disposisjonsfond) til å møte uforutsette 
hendelser/kostnader – eventuelt fremtidige investeringer. Kommunens økonomiske situasjon er 
bestemt av driftsresultatet - flere år tilbake. Netto driftsresultat bør over tid være mellom 1-3 % for å 
opprettholde kommunens verdier og formue. 
 

                                                           
8
 Tabell hentet fra Follorådets utredning 
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Nesodden kommunen er nr. 226 blant 361 målte kommuner i Kommunebarometert. Vi er verken 
blant de 10 beste i kommunegruppen eller fylket. Vi er nr. 10 sammenlignet med de kommunene vi 
likner mest på. Nabokommuner med bedre plassering på topp ti-listene er: 

 Ås som nr. 7 i kommunegruppen, nr. 2 i fylket, og nr. 2 blant kommuner vi likner mest på, 

 Frogn som nr. 7 i fylket og nr. 5 blant kommuner vi likner mest på, og 

 Vestby som nr. 9 i kommunegruppen, nr. 8 i fylket, og nr. 6 blant kommuner vi likner mest 
på. 

 
Produktiviteten er et uttrykk for hvor effektivt kommunen produserer sine tjenester. 
Produktiviteten blir vanligvis målt som kostnad per «bruker». 
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Nesodden kommune er nr. 83 av 362 målte kommuner. Vi er ikke blant de ti beste verken i 
kommunegruppen, i fylket eller blant de kommunene vi likner mest på. Nabokommuner med bedre 
plassering på topp ti-listene er: 

 Enebakk som er best nasjonal, i kommunegruppen, i fylket og blant kommuner vi likner mest 
på, 

 Vestby som nr. 8 i kommunegruppen, nr. 6 i fylket og nr. 4 blant kommuner vi likner mest på, 

 Ski som nr. 8 i fylket og nr. 6 blant kommuner vi likner mest på,  

 Frogn som nr. 9 i fylket og nr. 7 blant kommuner vi likner mest på, og 

 Ås som er nr. 9 blant kommuner vi likner mest på. 
 
Et av Kommunekompassets fokusområdet vurderer hvordan kommunen jobber med å koble 
ressursinnsats og resultater som oppnås, dvs. effektiviteten i organisasjonen. Nesodden har en 
meget bra skår– blant de høyeste av kommunene som har deltatt i evalueringen. Kommunen har en 
egen helhetlig strategi for resultatstyring gjennom sitt system for å drive balansert målstyring. 
Kommunen jobber jevnlig med effektivitetsutvikling gjennom å sammenligne ressursbruk 
(tid/penger) med oppnådde resultater og kvalitet gjennom arbeidet som gjøres i 
målstyringssystemet. Kommunekompasset melder at vi totalt har 17 forskjellige 
samarbeidskonstellasjoner, herunder renovasjon, brann, barnevern og landbrukskontor, etc. Vi har 
dermed et relativt omfattende omfang av interkommunalt samarbeid for å dele på kostnader og 
levere bedre kvalitative tjenester. 
 
3.2.6. Innspill fra politikere og organisasjon 
Politikere, ansatte og ledere i Nesodden kommune har gitt innspill til en ståstedsanalyse ved 
nåværende styrker og svakheter ved egen organisasjon.9 Sammendrag av innspillene er gjengitt 
under. Innspillene gir ikke nødvendigvis et fullstendig bilde, men er et øyeblikksbilde fra de politikere 
og ansatte som deltok i ulike kontekster. Betraktingene som kommer til uttrykk er nettopp personlige 
betraktninger og ikke nødvendigvis basert på fakta. Likevel gir innspillene verdifull informasjon om 
ansattes og politikeres oppfatninger. 
 

  

                                                           
9
 Hele organisasjonen har blitt bedt om å gi bidrag. Ikke alle virksomhetene har spilt inn. 
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 Styrker ved dagens tjenestetilbud.  
I Nesodden opplever vi… 
 

Svakheter ved dagens tjenestetilbud. 
I Nesodden opplever vi… 
 

Politikere • at kapasitet øker jo større man blir. 
• at teknisk og faglig kompetanse 

øker jo større man blir. 
• gode tjenester.   
• at vi har nærhet og lokalkunnskap. 
• lokalt eierskap, 
• sterkere individuell og lokal 

vurdering (som minsker med større 
enheter). 

• at vi er sårbart faglig/små 
fagmiljøer. 

• ikke nok kapasitet (spesielt 
saksbehandling og 
stabsfunksjoner). Savner juridisk 
kompetanse. 

• at IKS er vanskelige å kontrollere. 

Kommune-
organisasjonen 

• at kommunen er stor nok til å klare 
seg på egenhånd, og liten nok til å 
være rimelig oversiktlig og 
håndterbar. 

• høy kvalitet og kompetanse på 
tjenestene; f.eks. biblioteket som gir 
et variert tilbud til innbyggere i alle 
aldersgrupper og Kulturskolen. 

• lokalisering av de kommunale 
tjenestene ligger ofte sentralt i 
nærmiljøet, f.eks. kafeen på 
Løesfeltet som øker 
tilgjengeligheten til en 
brukergruppe det er vanskelig å nå 
og biblioteket. 

• økt bruk av IKT-løsninger og større 
bilpark øker tilgjengelighet. 

• en tradisjon for å dele. Kort vei og 
linjer i organisasjonen. Nærhet til 
beslutningstakere,  ledelse og 
administrasjon. God tilgjengelighet, 
f.eks. henvisning uten mellomledd. 

• lokalkunnskap som viktig for 
utøvelse av tjenester. Gjør det 
enklere å forstå utfordringer. 

•  at gode score på 
brukerundersøkelser viser jevnt 
over at brukere er fornøyd med 
tjenestetilbudene og at de får 
ivaretatt sitt behov med dagens 
kapasitet. 

• at Tangenten med biblioteket er en 
naturlig og viktig møteplass for alle, 
både formelt og uformelt. Det er et 
viktig sted å orientere seg om 
samfunnet og lokale tilbud for 
nyinnflyttere/innvandrere. 

• nærhet til brukerne og oversiktlige 
tjenester. Ansatte og brukere/ 

• at lokal kjennskap/tilknytning kan 
gjøre det utfordrende å være 
objektiv. Tjenestetilbudet kan bli 
for nært og personavhengig.  

• at «alle kjenner alle» - diskresjon 
og skjerming av klienter kan være 
utfordrende. 

• at klienter/brukere er tett på også i 
fritiden. 

• gjennomsiktig lokalmiljø som kan 
føre til at personer med behov for 
ulike tjenester, som psykisk 
helsetjeneste, unngår å ta kontakt. 

• enkelte områder har for små 
fagmiljøer til å dekke alle 
kompetanseområder, f.eks. 
begrenset kompetanse og tid på 
logopedi for førskolebarn. 

• manglende kapasitet og 
spesialisering da enkelte 
målgrupper blir for små. Kan føre 
til sammenslåing av ulike 
brukergrupper, f.eks. få barn/unge 
å danne grupper rundt. Kan 
medføre lavere kvalitet på arbeidet 
som ytes til enkelte brukergrupper. 

• at økt bruk gir økt arbeidspress.  
• stor avstand til spesialisthelse-

tjenesten. Økt bruk av poliklinisk 
behandling (vs. innleggelser) fører 
til økt reisevei for den enkelte. 
ACT/Fat har lang reisevei så flere av 
deres oppgaver gjøres lokalt. 

• nære, men begrensede tjenester. 
• manglende kompetanse og vansker 

med rekruttering. 
• færre hoder kan gi mindre 

kompetanse, man er prisgitt de 
man har. 
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elever kjenner hverandre. 
• stor tillit til innbyggerne, f.eks. 

åpent bibliotek uten betjening og 
adgangskontroll. 

• at brukerne er integrert i 
nærsamfunnet og ikke stuet bort. 
Små enheter er med på å integrere 
brukerne i lokalmiljøet/vanlige 
bomiljøer og dermed redusert 
stigmatisering. Trygghet for enkelte 
brukergrupper, f.eks. demente.   

• gjennomsiktig lokalmiljø som lettere 
fanger opp pasienter som har krav 
på hjelp. 

• høy påvirkningskraft for 
innbyggerne.  

• mulighet for å ha normer/regelverk 
tilpasset Nesodden, f.eks. topografi 
og boligstruktur.  

• tett fagmiljø. Færre fagfolk å 
forholde seg til.  

• at god systemoversikt kan føre til 
bedret samhandling på tvers. 

• at forholdsvis små virksomheter gjør 
det enkelt å gjøre endringer og  
tilpasse oss innbyggere. 

• samlokalisert tverrfaglig miljø. 
• tillitvekkende pga. tverrfagligheten. 
• få ansatte, men har fagmiljø. 
• fysisk nærhet i organisasjon gir 

kunnskap om organisasjonen, gir 
god tilgjengelighet, samarbeid og 
tillit i organisasjon. Korte veier til 
samhandling og dermed fleksibelt. 

• at å sitte i åpent landskap er en 
styrke når det gjelder samarbeid på 
tvers av fagmiljøene, samt 
kompetanseoverføring.  

• at det er lett med lokale tilpasninger 
og stor mulighet for lokal tilpasning. 

• at få mennesker gir større eierskap 
til felles problem . 

• kortere reisevei til møter, mindre 
borte fra arbeidsstedet og vi sparer 
miljøet. 

• frihet under ansvar og allsidige 
arbeidsoppgaver.  

• stabil, erfaren bemanning. Lav 
turnover øker kontinuiteten i 
tilbudet og ansatte er godt kjent i 
ulike miljøer.  

• lite støtteapparat(fagmiljø) rundt 
kommunalsjefene.  

• lite tid til systemarbeid, utvikling av 
tjenester og tilbud om intern 
fagutvikling (som i sin tur vil gi 
bedre tilbud). Konkurrerer med tid 
brukt til daglig drift som 
forefallende arbeid og bruker-
/publikumsveiledning. 

• at utfordrende å tilfredsstille 
myndighetskrav som er kostnads- 
og kompetansekrevende, f.eks. vil 
samhandlingsreformen kreve økt 
behov for døgnkontinuerlig 
bemannede boenheter/oppfølging 
og spisskompetanse som i dag blir 
ivaretatt av 
spesialisthelsetjenesten. 

• enkelte pasienter/brukere med 
behov for tidsbegrenset økt 
oppfølging/tilsyn på kveld/natt blir 
ikke tilstrekkelig ivaretatt. Vi 
mangler f.eks. døgnbemannet 
psykiatribolig. 

• knapt med ressurser, både 
personale og midler til daglig drift. 
Liten tilgjengelighet på kvelder /i 
helger. 

• at drift av visse enheter er 
kostbare, f.eks. små skoler. 

• at tjenester ikke har nok ressurser 
til å leve opp til politikernes ønsker 
og krav, f.eks. at biblioteket er en 
kulturarena og møtested utover 
det å være et flott, fysisk bibliotek 
og en fysisk samling. 

• at vi mangler spesialkompetanse 
på IT-utvikling og 
kommunikasjon/markedsføring.  

• manglende ressurser på renhold.  
• for få og trange undervisningsrom. 
• åpent kontorlandskap gir fordeler 

og ulemper. Lite fysisk rom for 
spontane møter på Tangenten (for 
få møterom/ kontorer), f.eks. lite 
egnede kontor for testing av barn.  

• at sikkerhetssituasjonen på 
Tangenten er uavklart når det 
gjelder ansvar og løsninger. 
Utfordring å holde åpent utover 
kontortid. 
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• trygge, oversiktlige og forutsigbare 
arbeidsforhold. Muligheter for kurs, 
faglig oppdatering og spesialisering. 

• kort vei til jobben.  
• at vi har godt arbeidsmiljø, som er 

en viktig faktor for kreativitet og 
arbeidslyst.  

• Arealfleksible. Vi benytter lokaler i 
hele kommunen. 

• nærhet til samarbeidspartnere; 
f.eks. at biblioteket samarbeider 
med lokale organisasjoner, personer 
og med kulturelle krefter. 

• at vi er en selvstendig kommune 
som har godt interkommunalt 
samarbeid i faglig nettverk uten 
sammenslåing, f.eks. med de andre 
kulturskolene og Follopiloten. 

• sårbarhet med små miljø - 
personalgruppe/vaktplan - ved 
fravær (ferie, sykdom, vakanser 
etc.) for oppgaveoverføring og 
overlapping.  

• svak kompetanseutvikling. 
• for liten bemanning til utvikling av 

digitale tjenester. 
• ulike fagsystemer og digitale 

løsninger i kommunene reduserer 
muligheter for samhandling.  

• for liten bemanning til sentral 
kommunikasjonsvirksomhet. Det 
trengs mer spesialisering innen 
teknisk/web/sosiale medier/film 
(journalistikk).  

• at enkelte virksomheter ligger på et 
minimum i forhold til beredskap. 

• at interkommunalt samarbeid 
krever tid og innsats. 

 
3.3. Dagens myndighetsutøvelse i Nesodden 
Kommunene driver myndighetsutøvelse på flere områder. I praksis vises myndighetsutøvelse når 
kommunen: 

• fatter enkeltvedtak som er bestemmende for den enkelte innbygger, 
• vedtar forskrifter som er bestemmende for innbyggerne, og 
• vedtar planer med bestemmelser som er bindende for innbyggerne. 

Dette setter store krav både til faglig innsikt, og ikke minst juridisk kompetanse for å gi innbyggerne 
nødvendig rettsikkerhet og sikrer likebehandling. 
 
For Nesodden kommune skal følgende moment belyses under analyseområdet:  

 Kvalitet og effektivitet i saksbehandling 

 Rettssikkerhet og likebehandling 
Det er ikke Kostra-rapportering på disse momentene, dermed blir egenrapportering fra 
virksomhetene viktig.  
 
3.3.1. Kvalitet og effektivitet i saksbehandling 
Kommunen kjøpte ekstern juridisk bistand for ca. 500.000,- i 2014. Tabell 6.1. (s. 61) i Follorådets 
utredning viser at Nesodden ikke skiller seg negativt ut her i forhold til de andre Follokommunene. 
 
Som nevnt i Follorådets utredning har kommunen i dag to kommuneadvokater. I tillegg jobber to 
andre jurister i kommunen - som avdelingsjurist i virksomhet Plan, bygg og geodata (for avdelingen 
Bygg, delesak og forurensning) og fagsjef for Samfunnsplanlegging og Tjenesteutvikling i stab. 
Avgjørende er likevel hvilke juridisk kompetanse ulike saksbehandlere har på sine fagfelt.  
 
Foruten kompetanse i virksomhetene har staben rådgivere som har formal-/erfaringskompetanse på 
arbeidsmiljøloven, barnehageloven, opplæringsloven, helse- og omsorgslovgivningen og beredskaps- 
og sikkerhetslovgivningen. 
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Nesodden har, sett i forhold til andre Follokommuner, et høyt antall klager i plan- og bygg som 
sendes Fylkesmannen. Kommunens myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker er delegert til 
rådmannen så langt loven gir adgang til det og myndigheten ikke er delegert til teknikk-, miljø- og 
planutvalget. Teknikk-, miljø og planutvalget l  

 utfører de oppgaver og fatte de vedtak hvor begrepet kommunen er brukt i plandelen kap. 
10 – 13, samt dispensasjon ihht dagens ordning. 

 vedtar mindre reguleringsplaner etter § 12-12 andre ledd og til å vedta mindre endringer 
eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. § 12-14 andre ledd 

 fatter vedtak om rivning og hovedombygging av bygninger og anlegg som er SEFRAK-
registrert 

 behandler klage på administrativt fattede vedtak 
Antall klager hos fylkesmannen bør ses i sammenheng med kommunens valgte delegeringsreglement 
og er dermed ikke nødvendigvis uttrykk for manglende juridisk kompetanse hos saksbehandlere.   
 
3.3.2. Rettssikkerhet og likebehandling 
Kommunen bør ha tilstrekkelig distanse mellom saksbehandlere, politikere og innbyggere. Dette for å 
sikre likebehandling og at det ikke tas utenforliggende hensyn ved myndighetsutøvelsen. Dette 
forholdet har ikke bare med fysisk avstand til kommunehuset å gjøre, men vel så mye at 
saksbehandlere og politikere er seg bevisst habilitetsreglene og er nøye med ikke å legge vekt på 
forhold som er irrelevante for saken. 
 
Det finnes ingen statistikk som kan belyse om kommunen har utfordringer på dette området.  
Kommunen har ikke sentral oversikt over om det er kommet klager som følge av 
habilitetsproblematikk. Innspillene fra ulike tjenesteområder under kan tyde på at inhabilitet eller 
mistanke om dette eksisterer i organisasjonen.  I en kommune med stort fagmiljø vil utfordringene 
med habilitet trolig reduseres. Virksomhetene melder jevnt over om små fagmiljøer.   
 
Kommunekompasset mener samspillet mellom politikk og administrasjon virker i det store og hele og 
er ryddig i Nesodden kommune. Rådmannen er opptatt av at kommunen skal være transparent også 
på dette området. Det er nylig vedtatt etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte som 
underbygger denne holdningen. 
 
3.3.3. Innspill fra politikere og organisasjon 
Politikere, ansatte og ledere i Nesodden kommune har gitt innspill til en ståstedsanalyse ved 
nåværende styrker og svakheter ved egen organisasjon.10 Sammendrag av innspillene er gjengitt 
under. Innspillene gir ikke nødvendigvis et fullstendig bilde, men er et øyeblikksbilde fra de politikere 
og ansatte som deltok i ulike kontekster.  Betraktingene som kommer til uttrykk er nettopp 
personlige betraktninger og ikke nødvendigvis basert på fakta. Likevel gir innspillene verdifull 
informasjon om ansattes og politikeres oppfatninger.  
 

                                                           
10

 Hele organisasjonen har blitt bedt om å gi bidrag. Ikke alle virksomhetene har spilt inn. 

 Styrker ved dagens 
myndighetsutøvelse.  
I Nesodden opplever vi …. 

Svakheter ved dagens 
myndighetsutøvelse. I Nesodden 
opplever vi… 

Politikere • gjennomsiktighet (oversikt over 
samfunn). 

• nærhet både til politisk og 
administrativ nivå. 

• høy lokalkunnskap. 
 

• inhabilitet. 
• manglende likebehandling. 
• liten (juridisk) kapasitet for 

klagebehandling. Manglende 
informasjon på forhånd av vedtak. 

• lite kapasitet til å søke eksterne 
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3.4. Dagens lokaldemokrati i Nesodden 
For Nesodden kommune skal følgende moment belyses under dette analyseområdet: 

 Hva er lokaldemokrati? 

 Engasjement 

 Rekruttering 

 Representasjon og representativitet 

 Reell innflytelse 

 Innbyggerperspektiv 

 Styringsmodell 
 

3.4.1. Hva er lokaldemokrati? 
Lokaldemokrati er et eget innsatsområde i Kommuneplanens samfunnsdel. Følgende er utdrag 
derfra:  

«Nesodden kommune er et fellesskap som omfatter alle innbyggerne. Dette 
befolkningsfellesskapet bør i økende grad involveres i beslutningsprosessene, blant annet 
ved å ta i bruk flere demokratiske arbeidsmåter. 

 
Et godt fungerende demokrati forutsetter god kontakt mellom de folkevalgte og alle grupper 
av innbyggere, organisasjoner, foreninger og privatpersoner, også mellom valgene. Når 
befolkningen involveres i beslutningsprosessene før vedtakene fattes, får flest mulig 
anledning til å være med på å påvirke utviklingen i sitt nærmiljø og i kommunen. 

 
Prosessene skal foregå nær dem det gjelder, slik at muligheten for medvirkning blir reell. 

 
Frivilligheten skal gis gode vilkår. De mange lokale velforeningene er et viktig utgangspunkt 
for kommunikasjon mellom kommunen og beboerne, og for ivaretakelse og utvikling av 
lokale møteplasser, nettverk og sosiale fellesskap. 

 
Mål for innsatsområde lokaldemokrati og deltagelse: 

midler. 

Kommune-
organisasjon 
 

• at lettere å bli hørt – medvirkning – 
fysisk nærhet til myndighetspersoner 
kvalitet og effektiv saksbehandling. 

• kort avstand til samarbeidspartnere. 
• oversikt over hvem som sitter med 

hvilke saker og behandler dem. 
• nærhet til de vi utøver myndighet 

overfor.  Nærhet gir lokalkunnskap. 
Lokalkunnskap gir «treffsikker» 
behandling og vedtak om tjenester. 

• nærhet til tjenestene trygger den 
«ikke-digitaliserte» del av 
befolkningen. 

• en styrke ved å være tilgjengelig for 
innbyggere som trenger hjelp. 

• at nærhet til sakene kan gi større 
engasjement.  

• at det ligger til rette for helhetlig 
saksbehandling. 

• for nære/små forhold. For mange 
personlige bånd til/mellom fag- eller 
myndighetspersoner. 

• at det kan bli uklare linjer og 
forutinntatthet mellom det private 
og det profesjonelle.   

• lavere kompetanse på enkelte 
tjenesteområder. 

 at nære relasjoner mellom 
administrasjon/politikere og 
innbyggere kan føre til 
skjevfordeling og 
forskjellsbehandling. Inhabilitet og 
korrupsjonsproblematikk, siden 
«folk har mange hatter». 

• at reises spørsmål om habilitet hos 
de som fatter vedtak. De blir tillagt 
personlig interesse.  
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 Frivilligheten er mangfoldig og sterk 

 Lokaldemokratiet utvikles ved å ta i bruk flere demokratiske arbeidsmåter 

 Bedre brukermedvirkning» 
 
3.4.2. Engasjement 
Kommunevalg  
- valgdeltakelse i prosent 

2011 2015 

Nesodden 70,1 67,7 

Follo 67,8  

Norge 64,5 60 

 
Valgdeltakelsen ved fylkestingsvalg var lavere enn i kommunestyrevalget.  Valgdeltakelsen i alle 
Follokommunene var høy ved kommunevalget i 2011 sett i forhold til landsgjennomsnittet. I 2015 var 
Follo også samlet over snittet. Ås og Enebakk skilte seg da negativt ut, mens den høyeste 
valgdeltakelsen var i Oppegård og Nesodden.  
 
Ifølge KS-rapport «Kommunestørrelse og lokaldemokrati»11 finner man betydelige sosiale forskjeller i 
valgdeltakelsen: Yngre stemmer sjeldnere enn middelaldrende, kvinner stemmer hyppigere enn 
menn i de yngre aldersgruppene, velgere med høy utdannelse stemmer hyppigere enn velgere med 
lav utdannelse, og velgere med ikke-vestlig bakgrunn stemmer sjeldnere enn velgere med vestlig 
bakgrunn. Rundt fire prosent av variasjonen i den individuelle valgdeltakelsen kan tilskrives 
kommunene.  
 
Samme rapport viser at det er større politisk deltakelse - utenom valg - i små kommuner (dvs. under 
2.500 innbyggere). I grove trekk øker en-saks-deltakelsen jevnt, uansett type, fra 1995 til 2011, både 
for landet under ett, små kommuner (under 2.500 innbyggere) og for Oslo.  En studie av ensaks-
deltakelse (Bjørklund 2013) er trukket frem: 
 

 
 
Mulige forklaringer på økende en-saks-deltakelse er: 

 Et stigende utdanningsnivå samt stadig endringer i mediesituasjonen (spredning av 
landsomfattende aviser, økt bruk av internett, mobiltelefoner og sosiale medier). 

 Den kraftige utbyggingen av velferdsstatens har gitt stadig flere berøringsflater mellom den 
enkelte og kommunen. 

 
Det er forskjeller i deltakelse i enkeltsaker mellom kommuner av ulik størrelse: 

 Henvendelser til folkevalgt representant og til kommune- og fylkesadministrasjonen skjer 
oftere jo mindre kommunen er. Samme mønster, men med mindre utslag er det for 
spørsmålet om en har tatt opp saker i parti, organisasjon og fagforening. 

 Underskriftskampanjer og aksjonslister er mest utbredt i de middels store kommunene. Den 
mest aktivistiske deltakelsesformen – aksjon, protestmøte og demonstrasjon – er høyere i 
store kommuner, og størst i Oslo. 
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• Når deltakelse i enkeltsaker vurderes under ett, kommer de minste kommunene best ut. 
• Forskjellene i deltakelse, skyldes trolig ikke ulik sosial sammensetning blant velgere i 

periferikommuner og andre kommuner alene, men at velgernes relasjon til kommunen er 
ulik. I sentrum er den politiske interessen knyttet til rikspolitikk og i periferien til 
kommunalpolitikk. Kommunestørrelsen har klar betydning for den lokalpolitiske deltakelsen 
– med økende kommunestørrelse synker sannsynligheten for å påvirke avgjørelser i 
kommunen betydelig. Forskerne peker på at oversiktlige forhold, mer tilgjengelige 
lokalpolitikere og sterkere personlig kontakt mellom velgere og valgte i små kommuner ser 
ut til å gjøre det mer sannsynlig å påvirke avgjørelser lokalt. 

 
3.4.3. Rekruttering 
Kommunen har ikke statistikk på politiske rekrutteringsgrunnlag i Nesodden eller Follo-området.  
 
En generell NIBR-rapport12 fra 2005 så på kvinners og menns motivasjon for å gå inn i lokalpolitikken. 
Grunner som ble oppgitt var innsats for bestemt gruppe, lokalmiljøet, spesielle saker, utvikle et bedre 
samfunn, samfunnsplikt, politisk miljø, yrkeskarriere, politisk karriere og for å lære om politisk 
system. Forskerne fant i tillegg flere andre faktorer enn kjønn med betydning for motivasjon. For 
mange av motivene er forskjellene mellom kvinner og menn ikke signifikante. Generelt anså kvinner 
og lav utdannede at innsats for en bestemt gruppe var et viktig motiv. De som i hovedsak oppga 
generelt engasjement som et viktig motiv, var representanter som hadde vokst opp i et hjem hvor 
det ble diskutert politikk i oppvekst og blant nykommerne. Representanter på landsbygda og 
nyankomne var i større grad enn andre motivert av å gjøre en innsats for lokalmiljøet, mens kvinner 
og unge var sterkere motivert av å få gjennom spesielle saker enn andre. Kvinner og representanter 
fra byene var motivert av å skape et bedre samfunn, mens eldre mente samfunnsplikt var et viktig 
motiv for å bli lokalpolitiker. Vervet som lokalpolitiker kan også være viktig for yrkeskarriere, og som 
motivasjonsfaktor viser det at denne synker med alder, botid i kommunene og blant representanter 
som har barn. Politisk karriere er også en motiverende faktor for noen, og det er menn, yngre, 
representanter fra byene, barnløse med politisert oppvekst som utmerker seg i så måte. For 
motivasjonsfaktoren - lære om det politiske system – er det kvinner, yngre, lavt utdannede, og 
representanter fra bygdene dette har betydning for. 
 
Gitt så mange motiver og faktorer som er avgjørende for politisk deltakelse, er det vanskelig å si 
hvorvidt en kommunesammenslåing vil ha uheldige konsekvenser.  
 
3.4.4. Representasjon og representativitet 
Nesodden kommunestyre består i inneværende periode av 31 politikere. De født fra 1943-1992. 
Fordelingen kvinner/ menn er 14/17. Politikerne kommer fra hele kommunen. Vi har ikke egne 
grendelister. 
 
3.4.5. Reell innflytelse 
Kommunen har i noen grad et system som gjennom året muliggjør at politikere og ledere på sentral- 
og virksomhetsnivå kan følge med på utviklingen av ressursforbruk og resultat sett i sammenheng 
med målsettinger. Til politisk nivå skjer rapporteringen tre ganger per år gjennom tertialmeldinger og 
årsrapporten. Kommunen har systematiske virksomhetsledermøter en gang per måned og møter i 
utvidet ledergruppe hvor alle ledere med personalansvar deltar. I virksomhetsmøter diskuteres 
løpende ressursbruk og resultatoppnåelse.  
 
Nesodden kommune forsøker å informere ansatte om utviklingen på både resultater og ressursbruk 
løpende gjennom året. Ifølge Kommunekompasset opplever de aller fleste at det har skjedd en klar 
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forbedring på dette området de siste årene, men fortsatt er det avhengig av hvordan den enkelte 
leder velger å prioritere informasjon. 
 
Kommunekompasset mener Nesodden kommune styres delvis av tydelige og helhetlige mål. 
Økonomiplanen har tydelige resultatmål med målbare mål på overordnet nivå gjennom det 
overordnede styringskortet som er brutt ned på virksomhetsnivå. Dette er et meget godt og 
gjennomarbeidet system. Det er relativt god sammenheng mellom de politiske målformuleringene og 
fordeling av ressursene i budsjett og økonomiplanen i Nesodden, selv om Kommunekompasset 
mener det nok ofte er litt høyere ønsker enn det man faktisk har penger til. Samtidig er det stor 
politisk ansvarlighet og man tar nødvendige beslutninger når det er påkrevet. 
 
Nesodden kommune benytter flere former for felles arenaer hvor politikere og administrasjon møtes 
til uformell dialog. Rådmann, ordfører og varaordfører har ukentlige møter for å planlegge saker. 
Hvert år er det formannskapsseminar der rådmannen møter formannskapet. I tillegg har rådmannen 
årlige møter med arbeidsgivertrioen i formannskapet, samt at rådmannens strategiske ledergruppe 
møter kommunestyret på budsjettseminar. Det har de siste årene vært en utfordring at bare ca. 
halvparten av kommunestyrets faste medlemmer møter på budsjettseminaret. 
 
Det meste av informasjonen til politikerne tilflyter i form av orienteringer i kommunestyret og den 
informasjon de får gjennom sakspapirer, media og ombudsrollen. Noen folkevalgte stiller på 
folkemøter og andre tilstelninger. Utvalget for plansaker er mye ute på befaringer, men ellers er det 
først og fremst orienteringer knyttet til konkrete saker som gir mulighet for politisk innsikt og 
kompetansebygging. 
 
Kommunen har gjennomført folkevalgtopplæring i begynnelsen av hver ny valgperiode, men har ikke 
noen tradisjon for å jobbe systematisk med dette gjennom valgperioden. 
 
Kommunen er i dag tilknyttet en rekke interkommunale samarbeidsløsninger som: 

 Interkommunale selskaper (IKS) etter Lov om interkommunale selskaper 

 Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 

 Vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28a 

 Samarbeidsavtaler 
 
Vi er ikke vertskommune for noen av de interkommunale samarbeidene. Større kommuner kan 
redusere behovet for interkommunalt samarbeid innenfor flere sektorer og dermed bidra til at flere 
kommuner kan løse oppgavene selv. Det vil styrke lokaldemokratiet.  Nesodden kommune viser her 
til vurderingen i Follorådets rapport:13  

«Både interkommunale selskaper, § 27-samarbeid og aksjeselskaper er egne rettssubjekter 
med eget styre (§ 27-samarbeid er ikke alltid egne rettssubjekter). Generelle erfaringer med 
mange av disse selskapene er de ofte lever sitt eget liv uten demokratisk kontroll, og i noen 
tilfeller også liten kontroll fra administrasjonens side. Mange av disse selskapene er 
imidlertid opprettet fordi det har vært økonomisk hensiktsmessig for å sikre en effektiv drift, 
god utnyttelse av utstyr og mannskaper, ha sikre døgnkontinuerlig drift mm. Gode eksempler 
er brannvesen, renseanlegg, renovasjon, alarmsentral og barnevernvakt. I en situasjon der 
alle Follokommunene inngår i én kommune, vil behovet for noen av de etablerte selskapene 
bortfalle og dermed gi mulighet for bedre demokratisk kontroll. Det er grunn til å anta at 
mange av selskapene slik som brannvesen og Follo Ren mm vil drives videre som egne 
rettssubjekter i den nye kommunen. Man kommer da i en situasjon med en eier (eller et 
fåtall eiere) som vil kunne sikre en bedre eierstyring enn det man har i dag.»  
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Ekspertutvalget legger til grunn at større kommuner ikke vil avskaffe alle behov for samarbeid. 
Tidligere sammenslåtte kommuner som Kristiansund, Aure og Inderøy samarbeider fremdeles med 
nabokommunene sine. Utvalget oppfatter at det er en prinsipiell forskjell mellom kommuner på 
minimum 15 000–20 000 innbyggere som inngår i samarbeid om administrative og tekniske tjenester 
og kommuner som er avhengig av slikt samarbeid for å drifte kjerneoppgavene. 
 
Nesodden kommune har ikke egen eierskapsmelding for å synliggjøre og ivareta/legge en strategi for 
Nesodden kommunes eierinteresser, da man kun eier ett selskap selv (Rémonter as). I 
Follosamarbeidet derimot har man utviklet en felles eierskapsmelding, men Kommunekompasset 
mener det politisk tradisjonelt har vært liten vilje til aktiv eierstyring. 
 
3.4.6. Innbyggerperspektiv 
Ifølge Kommunekompasset har Nesodden kommune en helhetlig og systematisk rutine for 
gjennomføring av brukerundersøkelser i kommunen. Det gjennomføres på de fleste av kommunens 
tjenesteområder hvert år. Kommunen benytter i noen grad også andre systematiske 
metoder/verktøy for å innhente brukernes opplevelse av tjenestene. Vi har faste brukerråd i helse og 
omsorg. Skole og barnehage bruker de faste organene (FAU, SU), mens vi ikke har slike arenaer i 
teknisk sektor. 
 
Innbyggerne informeres om saker og politiske vedtak på kommunens hjemmesider, der de er 
tilgjengelige for offentlig innsyn før og etter møter i politiske organer. For å markedsføre politiske 
møter annonseres disse på ordinær måte i lokalavisa, på kommunens nettsider og på Facebook, samt 
at møteplanen ligger ute på kommunens hjemmeside. Møtene i Kommunestyret overføres på Web-
tv med en god teknisk løsning, men er ikke koblet sammen med sakspapirer og protokoller på 
kommunens nettsider, slik at det ville vært lett å finne sammenhengene. 
 
Kommunen benytter systematisk Facebook og Twitter som kommunikasjonskanaler for å spre 
informasjon og kommunisere med innbyggerne. Kommunen har i liten grad tatt i bruk video 
(YouTube) som verktøy for å utvikle dialogen med innbyggerne på Nesodden. 
Kommunen kjøper plass i Amta annenhver uke der man informerer om viktige hendelser og 
kunngjøringer. Kommunen gir ikke ut noen form for avis der man systematisk informerer 
innbyggerne om positive og viktige ting som har skjedd i kommunen, samt at man også kan 
informerer om viktige hendelser, frister, arrangementer osv. frem i tid.  
 
Det foregår ikke en samlet og systematisk rapportering på mål og resultater ut til innbyggerne med 
siktemål å bevisstgjøre innbyggerne hvor Nesodden kommune er gode og hvor man har et 
utviklingspotensial i forhold til sammenlignbare kommuner. Resultatene fra innbygger- og 
brukerundersøkelser publiseres ikke systematisk på nettsidene. 
 
Innbyggerinitiativet står sterkt på Nesodden og man har gjennomført tre folkeavstemminger som 
direkte resultat av innbyggernes eget initiativ.  Innbyggerne inviteres til deltakelse i arealplanlegging 
gjennom tilgang til informasjon og påvirkningsmulighet ih.t lovverket, men kommunen har ikke en 
større helhetlig arbeidsform til dette ut over lovens krav. Kommunen jobber også i noen grad aktivt 
med å involvere berørte målgrupper i politiske prosesser.  
 
Kommunestyret har «åpen spørretime» ved kommunestyrets ordinære møter, men denne blir i liten 
grad benyttet. Kommunen avholder ikke noen form for politikerkaféer hvor innbyggerne kan komme 
i direkte dialog med politikerne og det finnes heller ikke noen form for «elektronisk forslagskasse» 
eller lignende hvor innbyggerne kan komme med innspill og forslag til politikerne (ut over direkte e-
postkontakt). Ordfører er å treffe for innbyggerne på biblioteket hver 14. dag. 
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Det ligger informasjon om hver enkelt politiker på kommunens hjemmesider som gjør det mulig for 
innbyggerne å ta kontakt med politikerne med informasjon om navn, telefon og e-post, men uten 
informasjon om roller og den enkelte politikers interessefelt. 
 
3.4.7. Styringsmodell 
Nesodden har formannskapsmodellen som styringsmodell. Vi har for tiden 6 utvalg og 3 råd. 
 
3.4.8. Innspill fra politikere  
Politikere i Nesodden kommune har gitt innspill til en ståstedsanalyse ved nåværende styrker og 
svakheter.  Sammendrag av innspillene er gjengitt under. Innspillene gir ikke nødvendigvis et 
fullstendig bilde, men er et øyeblikksbilde fra de politikere som deltok.  Betraktingene som kommer 
til uttrykk er nettopp personlige betraktninger og ikke nødvendigvis basert på fakta. Likevel gir 
innspillene verdifull informasjon om politikeres oppfatninger. 
 

 
3.5. Dagens samfunnsutvikling i Nesodden 
For Nesodden kommune skal følgende moment belyses under dette analyseområdet: 

 Befolkningsutvikling 

 Sysselsetting 

 Næringsutvikling 

 Planlegging 

 Regionalt perspektiv knyttet til areal og transport 

 Miljøkonsekvenser 
 
3.5.1. Befolkningsutvikling 
Se demografisk utvikling under pkt. 3.2. 
 
3.5.2. Sysselsetting 
Follorådet baserer sin pendlingsmatrise på SSB-tall fra 2013:14 
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 Se Follorådets rapport tabell 3.7. 

 Styrker ved dagens lokaldemokrati. I 
Nesodden opplever vi… 

Svakheter ved dagens lokaldemokrati. I 
Nesodden opplever vi… 

Politikere • liten avstand mellom innbyggere, 
politikere og administrasjon. 

• god deltakelse i politikk og frivillighet. 
Engasjert sivilt samfunn. 

• høy valgdeltakelse (ikke sikkert vil 
endres siden statistisk sammenheng 
med utdanningsnivå). 

• rom for aksjonsdemokrati. 
 

• risiko for uforholdsmessig 
gjennomslag for særinteresser. 

• kun en papiravis kan redusere lokal 
styringsevne.  

• endring i oppgaveportefølje; eks. 
barnevern og Helse og omsorg 
flyttes tilbake til stat eller fylke. 
Dermed politikere lengre vei for å 
skaffe seg innflytelse. 
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43 % av Nesoddens befolkning pendler til Oslo, mens 38 % prosent jobber i egen kommune. Til de 
andre Follokommunene er det kun 1-2 % pendling fra Nesodden. Unntaket er Enebakk der 
innpendling fra Nesodden til Enebakk ikke gir statistisk utslag ifølge tabellen over. Når det gjelder 
innpendling pga. arbeid her er det kun Frogn og Oslo (hhv. 3 % og 8 % av sysselsatte på Nesodden) 
som har et antall pendlere som gir prosentvis utslag.  
 
Antall sysselsatte på Nesodden (ikke nødvendigvis bosatte her) fordelt etter yrke viser at vi har flest 
ansatte i akademiske yrker & salgs- og serviceyrker. 15 

 
 
3.5.3. Næringsutvikling 
Etter Kommunekompassets vurdering er den kommunale medvirkningen i utviklingen av det lokale 
og regionale næringslivet ikke veldig aktiv. Kommunen er i stor grad Oslo-vendt når det gjelder 
arbeidsplasser. Med unntak av Nesodden kommune og Sunnaas Sykehus er det stort sett bare handel 
og service, samt mange enkeltmannsforetak i kommunen. 
 
Kommunen gjennomfører ikke systematiske næringslivsundersøkelser. Vi har en vedtatt næringsplan 
og en næringslivskonsulent som skal ivareta kontakten ut mot næringslivet. I tillegg gir man 
økonomisk støtte til næringsrådet som formannskapet også har faste møter med hvert år. 
Kommunen har et lite næringsfond rettet mot kulturnæring, men støtter/formidler ellers i liten grad 
støtte til nyetableringer. Når det gjelder kompetansegivende tiltak eller andre former for støttende 
aktiviteter skjer dette primært i regionregi i Follo. Kommunen deltar lite i lokale eller regionale 
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samarbeidsorgan for å fremme det lokale næringslivet, og jobber heller ikke internasjonalt med dette 
perspektivet. 
 
I NHOs rapport kommuneNM 201516  rangeres norske kommuner og regioner etter 22 indikatorer 
som gjenspeiler vekstkraft og attraktivitet for næringslivet.17 De 22 indikatorene aggregeres opp til 
fem områdeindikatorer og én totalindikator, som nedenfor i tabellen. Nesodden har totalt gått frem 
fra 2009-2014 og da på indikatorene næringsliv, arbeidsmarked og kompetanse. Kommunen synker 
på områdeindikatoren kommuneøkonomi. 
 

Kommune Samlet Næringsliv Arbeidsmarked Demografi Kompetanse Kommuneøkonomi 

 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 
Nesodden 105 87 112 99 214 154 115 155 233 156 49 55 
Enebakk 155 130 85 23 192 126 152 135 408 395 33 155 
Frogn 50 55 15 13 100 68 158 196 230 259 20 23 
Oppegård 16 20 11 9 11 6 145 88 79 127 13 39 
Ski 43 38 34 25 21 14 124 87 154 155 92 79 
Vestby 37 35 14 16 51 51 116 48 247 264 34 21 
Ås 9 9 104 146 10 10 9 4 6 7 101 77 
Oslo 6 5 7 7 44 61 14 9 8 9 7 7 

 
3.5.4. Planlegging 
Nesodden kommunen har en Kommuneplan (med samfunnsdel og arealdel) fra 2015, og som nå 
rullerer. Dette er et viktig og førende strategidokument for Nesodden. Utfordringen er, ifølge 
Kommunekompasset, å konkretisere denne på en slik måte at den virker styrende i det daglige på 
virksomhetsnivå. 
 
Nesodden kommune har ikke etablert et fast fora for å samle aktører som er engasjert i utviklingen 
av lokalsamfunnet. Kommunen møter lag og foreninger separat avhengig av tema og 
organisasjonenes ønsker og behov. Velforeningene er sterke på Nesodden, og disse og Felles Vellet 
er organisasjoner man forholder seg aktivt og ofte til. 
 
Kommunekompasset mener at kommunen er sterk på frivillighet. Kommunen har Frivilligsentral og 
en egen «Frivilligstrategi» er under utvikling. Flere av tjenestene rapporterer at de er helt avhengige 
av frivillig innsats for å kunne holde et høyt faglig nivå. Kommunen er flink til å gi oppdrag til frivillige 
organisasjoner for å støtte opp rundt deres virksomhet. Særlig gjelder dette samarbeidet med 
idrettslagene der kommunen bygger og tilrettelegger anleggene (idrettshaller, slalåmbakke, etc), 
mens det i stor grad er de frivillige som står for driften av dem. 
 
Kommunen samarbeider ikke systematisk med næringslivet eller andre gjennom felles prosjekter for 
å utvikle lokalsamfunnet eller for å bygge positivt omdømme for å lokke til seg arbeidskraft, nye 
innbyggere, etc. 
 
3.5.5. Regionalt perspektiv knyttet til areal og transport 
Veinettet på Nesodden består av 52 km fylkesvei, 55 km kommunale veier og 175 km private veier.  
 
En regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er utarbeidet. Nesoddtangen er nevnt blant 
prioriterte tettsteder i planen. Disse stedene anses som de som har «størst 

                                                           
16

 Rapport 2015/28. NHOs KommuneNM 2015 
17

 Indikatorsettet er utviklet i samarbeid mellom Vista Analyse og NHO. Alle indikatorene er interaktivt 
tilgjengelige på NHOs hjemmesider. 

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/plansamarbeidet/
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potensiale i kommunen for å utvikle et bredt tilbud av handel, service og andre funksjoner som gjør 
at befolkningen her kan gå og sykle til daglige gjøremål, lokale arbeidsplasser og fritidsaktiviteter». 
Hver kommune har ett eller i noen tilfeller to slike prioriterte steder. Ifølge planen skal den 
tverrgående kollektivtransporten som knytter de prioriterte lokale byene og tettstedene til de 
regionale byene, kollektivknutepunktene og arbeidsplasskonsentrasjonene. Disse forbindelsene skal 
styrkes i takt med at stedene vokser. Buss- og båttilbudet vil være strukturerende for 
utbyggingsmønsteret.  
 
Planen nevner at Indre Oslofjord har potensial for kollektivtransport. I dag er det bare Nesoddbåtene 
til Oslo og Lysaker som frakter passasjermengder av betydning. Lengre båtforbindelser krever 
hurtigbåter for å være konkurransedyktig. Denne teknologien er i dag dyr i drift og med betydelige 
klimagassutslipp, derfor er det ikke lagt opp til nye sterke båtforbindelser som grunnlag for ny 
arealbruk i den regionale planen. Det kan imidlertid komme teknologiske gjennombrudd som endrer 
dette. Spørsmålet om utvidelse av båtnettet bør tas opp ved revisjoner av planen, dersom slike 
løsninger skulle bli økonomisk og klimamessig gunstig. I den sammenheng bør det vurderes om det 
er hensiktsmessig å utvikle nye byer og tettsteder langs fjorden, i tillegg til å videreutvikle dagens 
senterstruktur som planen legger opp til mot 2030. 
 
Av Nesodden kommunes høringssvar til planen fremgår det at kommunen har og skal ha et 
selvstendig ansvar for utviklingen i kommunen, men ser behovet og nødvendigheten av en 
overordnet regional plan.18 
 
3.5.6. Miljøkonsekvenser 
Kommunekompasset vurderer at kommunen har en ambisiøs klimaplan som rulleres nå. Denne har 
tydelige klimamål brutt ned i alle virksomhetenes styringskort. Kommunen jobber systematisk med 
energieffektiviserende tiltak innenfor egen virksomhet gjennom klimaplanen. Klimaplanen legger 
også opp til at kommunen skal lære opp egne innbyggere, foreninger og bedrifter i å redusere 
utslippsmengden, men dette er ikke fulgt opp. 
 
Kommunebarometeret måler også miljø: 
 

 
Nesodden kommune er nr. 109 av 385 målte kommuner. Vi er verken blant de ti beste i 
kommunegruppen eller fylket. Vi er nr. 9 i forhold til de kommunene vil likner mest på. 

                                                           
18

 Vedtak i kommunestyret 5/2-15 (KST-011/15). 
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Nabokommuner med bedre plassering på topp ti-listene er: 

 Oslo kommune er best nasjonalt, 

 Vestby er nr. 4 i kommunegruppen, nr. 6 i fylket og nr. 2 blant kommuner vi likner mest på, 

 Oppegård er nr. 5 i fylket, og 

 Frogn er nr. 10 i fylket og nr. 6 blant kommuner vi likner mest på.  
 

3.5.7. Innspill fra politikere og organisasjon 
Politikere, ansatte og ledere i Nesodden kommune har gitt innspill til en ståstedsanalyse ved 
nåværende styrker og svakheter ved egen organisasjon.19 Sammendrag av innspillene er gjengitt 
under. Innspillene gir ikke nødvendigvis et fullstendig bilde, men er et øyeblikksbilde fra de politikere 
og ansatte som deltok i ulike kontekster. Betraktingene som kommer til uttrykk er nettopp personlige 
betraktninger og ikke nødvendigvis basert på fakta. Likevel gir innspillene verdifull informasjon om 
ansattes og politikeres oppfatninger. 
 

                                                           
19

 Hele organisasjonen har blitt bedt om å gi bidrag. Ikke alle virksomhetene har spilt inn. 

 Styrker ved dagens samfunnsutvikling. I 
Nesodden opplever vi… 

Svakheter ved dagens 
samfunnsutvikling. I Nesodden 
opplever vi… 

Politikere  at vi har mer kontroll på å bevare 
Nesoddens særpreg (spesielt opp mot 
Oslo-alternativet). 

 at konkurranse mellom kommunens 
næringsliv fører til skjerpet fokus. 

 fokus på grendestruktur/skolestruktur 
(tjenestetilbud ligger lokalt). 

 oversiktlige forhold. Naturlig avgrenset. 

 at vanskelig å få gjennomslag 
overfor Ruter i kollektivtransport. 

 knappe ressurser innen nærings-
/samfunnsutvikling.  Lav 
næringsetablering pga. dårlig 
infrastruktur. Lavt omdømme i 
næringsliv. Ukjent kunstnernæring. 

 trekke-opp-stigen-syndromet. 

 oss som en «fattig» kommune. 

Kommune-
organi-
sasjonen 

 at identitet er knyttet til lokalsamfunn 
og ikke nødvendigvis til kommunens 
organisering. 

 sterk kulturell identitet. 

 naturfokus med kystlinjer og brygger. 

 høy barnehagedekning. 

 lokalkunnskap hos de ansatte og 
politikere. 

 nære små lokalsamfunn 
/grendestruktur som: 

o skaper tilhørighet og eierskap, 
o skaper trygghet, og  
o at mindre skoler er oversiktlige. 

 kort vei til besluttende myndighet, men 
fare at for nært. 

 Lite, nært og oversiktlig fremmer 
tverrfaglig samhandling. 

 at Nesodden kommune har innbyggere 
med ett høyt utdanningsnivå. 

 mange rekreasjonsområder og 
kulturelle arenaer gir ett stort potensial 
for godt folkehelsearbeid.  

 svakt fokus på samferdselstransport 
på tvers og til Follo-kommunene.  

 at brukere er stadig flere yngre og 
sykere, som krever mer av 
lokalmiljøet. Ivaretakelse av 
flyktninger krever også sitt. 

 ulikheter i de forskjellige grendene. 

 liten spisskompetanse på ekstreme 
områder (vs. generalister). 

 politiske prioriteringer – fare for 
beslutningsvegring. 

 rusutfordringer. Kommunen ligger 
også høyt på psykiske problemer i 
folkehelseprofilen. 

 at det bygges mange eneboliger og 
det er få utleiemuligheter. Dette 
medfører utfordring for sårbare 
grupper. 

 lite næringsvirksomhet og lite 
sysselsetting pga. beliggenhet og 
politiske beslutninger. 

 få jobbtilbud for utsatte grupper 
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 at kommunens særpreg ivaretas. 
 

som er tjenestemottakere av 
kommunens tjenester. 

 begrenset tid til 
forsking/utprøving/utvikling av 
tjenestene. 

 at noen grupper får stor 
gjennomslagskraft.  


