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Rådmannens forslag til vedtak  
1. Skattesatser 

1.1. Ved beregning av skatt for forskuddspliktige for 2020 legges til grunn skattøre på 
11,10 prosent, eller den høyeste sats Stortinget fastsetter.  
 

1.2. Formuesskatt for forskuddspliktige 2020 beregnes etter den høyeste sats 
Stortinget fastsetter. 

 
2. Eiendomsskatt 

2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt 
for skatteåret 2020 etter følgende utskrivningsalternativ:  

 
§3 f) Faste eiendommer i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygde 
på byvis eller der slik utbygging er i gang og på næringseiendom, kraftverk, 
vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. 
 

2.2. Eiendomsskatteområdet for områder som er helt eller delvis utbygd på byvis og 
hvor slik utbygging er i gang avgrenses som vedtatt av kommunestyret i KST-sak 
92/14, det vil si til områder utenfor markagrensa. 
 

2.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 velger kommunestyret å ha 
differensierte eiendomsskattesatser.  Skattesats for bolig- og fritidseiendom 
settes til 2,4 promille og skattesats for næringseiendom settes til 2,5 promille. 

 
2.4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 11 innføres et bunnfradrag på kr 1 000 

000 av eiendomsskattetaksten for boligdelen av eiendommer (herunder 
fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet.  

 
2.5. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav b fritas eiendommer som har 

historisk verdi for eiendomsskatt. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 
bokstav a fritas eiendommer som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller 
staten for eiendomsskatt.   Det vises til egen sak om hvilke konkrete 
eiendommer som skal fritas etter § 7 bokstav a og b.  

 
2.6. Kommunestyret, i medhold av eiendomsskatteloven § 25, fastsetter at 

eiendomsskatten betales i tre terminer med forfall i juni, oktober og desember.  
 

2.7. I medhold av eiendomsskatteloven § 8 C-1 benytter kommunen formuesgrunnlag 
fra skatteetaten ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for 
boligeiendommer. For øvrig benytter kommunen eiendomsskattevedtekter og 
retningslinjer som vedtatt av kommunestyret i KST-sak 84/14. 
 

3. Betalingssatser 
3.1. Nittedal kommune legger til grunn en generell prisstigning på 3,1 prosent 

(statens anslag for pris- og lønnsvekst for 2020) i kommunens gebyrer og 
avgifter med virkning fra 1.1.2020. 
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3.2. Prisjustering vedtas i henhold til vedlagte prisark og gjøres gjeldende fra 

1.1.2020 hvis ikke annet er bestemt. Rådmannen delegeres fullmakt å endre til 
de til enhver tid gjeldende satser i henhold til «Forskrift om omsetning av 
alkoholholdig drikk mv.» og «Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av 
tobakksvarer mv. (tobakkssalgsforskriften)» 
 

3.3. Årsavgift vann, avløp, renovasjon og feiing samt øvrige kommunaltekniske 
gebyrer fastsettes i egen sak. 
 

3.4. Gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling fastsettes i egen sak.  
 
4. Handlingsplan 2020 – 2023 

4.1. Forslag til Handlingsplan for perioden 2020 – 2023 vedtas. 
 

4.2. Rådmannen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det 
vedtatte årsbudsjettet 2020 i Handlingsplanen 2020 – 2023. 
 

5. Årsbudsjett drift 2020 
5.1. Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf. vedlegg 1 §5-4 bevilgningsoversikt drift hvor 

år 1 er årsbudsjett 2020, herunder mål og premisser for bevilgningene. 
  

5.2. Driftsrammene for hver sektor vedtas slik det fremgår av §5-4 
bevilgningsoversikt drift 
 

6. Årsbudsjett investering 2020 
6.1. Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf. vedlegg 1 §5-5 bevilgningsoversikt 

investering hvor år 1 er årsbudsjett 2020, herunder mål og premisser for 
bevilgningene. 

 

Låneopptak  

6.2. Rammen for opptak av lån til investeringer settes til kr 429 397 000 i 2020. 
Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven § 14-18. 
 

6.3. Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelser og 
øvrige betingelser for nye lån, refinansiere og restrukturere låneporteføljen, samt 
undertegne lånedokumenter. 
 

6.4. Nittedal kommune opptar «Startlån» i Husbanken til videre utlån i 2020 med 
50 000 000 kroner. Enhet for bolig og tilflytting gis fullmakt til å forskuttere 
tildeling til startlånskunder med inntil 10 mill. kroner før Husbankens lånetilsagn 
er mottatt.  

 
7. Rådmannen gis fullmakt til å foreta tekniske justeringer som følge av 

budsjettbehandlingen i Stortinget. 
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8. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virkning av lønnsoppgjør fra sentral post til 
sektorene.  

 
9. Foreløpige kommunale satser i henhold til forskrift om likeverdig behandling av 

private barnehager 
 
9.1. Kommunale satser for drift 2020 for ordinære private barnehager fastsettes 

foreløpig til kr 204 875 for små barn og kr 97 188 for store barn. Satsene er 
inkludert 4,3 prosent administrasjonskostnader. Endelige satser fastsettes 
etter Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020.  

 
9.2. For familiebarnehager benyttes nasjonale satser. 

 
9.3. Vedtak om kapitaltilskudd for 2020 baseres på bruk av nasjonale satser for 

ordinære private barnehager og for familiebarnehager 
 
10. Tilskudd fra Nittedal kommune til Nittedal kirkelige fellesråd justeres med deflator fra 

statsbudsjettet for 2020. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide nye større oppgaver 
som vedtatt i kommunestyret i grunnlaget for deflatorjustering.  

 
11. Nittedal-eiendom KF gis fullmakt til å kjøpe/selge bolig/tomt i Nittedal kommune for 

inntil kr 7 000 000,-. Som følge av dette gis fullmakt til signering av samtlige 
dokumenter for å gjennomføre kjøpet/salget. 

 
12. Rådmannen i samarbeid med Nittedal-eiendom KF gis fullmakt til å fremforhandle 

avtaler med eiendomsbesittere/rettighetshavere for kjøp/sikring av rettigheter i fast 
eiendom i Nittedal kommune. Formålet er å sikre kommunens behov i samfunns- og 
sentrumsutvikling, herunder etablering av sosial og teknisk infrastruktur. 
Fremforhandlede avtaler skal behandles og godkjennes av kommunestyret. 

 
13. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de nødvendige tiltak, herunder om 

nødvendig oppsigelser, for å legge ned inntil 25 stillinger bestående i enkeltstående 
fagstillinger og administrative stillinger slik beskrevet i planen for 
kostnadsreduksjoner i handlingsplanen, utviklingsområde 3, og i egen sak.  

 
14. Det opprettes en fjerde handlingsregel for det strategiske styringsmålet «Sunn 

økonomi»:  
Renteeksponert gjeld skal innen utgangen av handlingsplanperioden ikke ligge over 
90% av driftsinntektene. 
 

15. Rådmannen bes om å utrede og legge frem forslag til større strukturelle grep i 
virksomheten som kan bidra til å redusere driftsutgiftene i sektorene. 
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Rådmannen har ordet  
De strategiske målene 
Kommuneorganisasjonen arbeider på oppdrag fra innbyggerne representert ved de folkevalgte. 
Kommunen skal tjene befolkningen, og alle tjenester skal være preget av innbyggerperspektivet. 
Sammen med utvikling av infrastruktur og øvrig samfunnsutvikling skal dette bidra til å skape et 
fortsatt attraktivt Nittedal. Det er en overordnet målsetting for kommunen å sikre at Nittedal er et godt 
sted å vokse opp og bo samt at innbyggerne får de tjenestene de behøver, når de behøver dem. I 
korthet skal handlingsplanen redegjøre for hvordan kommunen skal bidra til å være en god og attraktiv 
kommune. Med dette som bakgrunnsteppe har Nittedal kommune oppstilt åtte strategiske mål: 
 

 
 
 
Handlingsplanen vil gi en nærmere gjennomgang av hvert av disse målene. Til bildet 
hører det å gi en statusoppdatering, peke på sentrale utfordringer og angi viktige 
prioriteringer og tiltak, alt innenfor rammene av en forsvarlig økonomi. 
 
For å sikre en bærekraftig utvikling over tid vil det være viktig å sikre en ønsket balanse 
mellom investeringer og drift. Som et eksempel er det riktig å satse på nye skolebygg, 
men disse må også fylles med et tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere. Det vil gå en 
grense for hvor langt man kan redusere kostnader i tjenesteytingen før dette vil 
innebære redusert kvalitet og nivå i tjenestene. Hvor mye som skal satses på 
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samfunnsutvikling, i betydning ny infrastruktur, må derfor veies mot konsekvensene 
disse investeringene har for tjenestene.  
 
Rådmannens innledende redegjørelse vil nærme seg dette temaet på et overordnet nivå. 
Ambisjonen er å gi et grunnlag for noen av de strategiske vurderingene Nittedal 
kommune nå står overfor.  
 
Sunn økonomi 
Det kan være grunn til å fremheve de økonomiske handlingsreglene som definerer det 
strategiske målet «Sunn økonomi» 

1. Netto driftsresultat på 2,5 %  
2. Egenkapitalandel for investeringer på 25 % 
3. Frie midler på disposisjonsfond tilsvarende 5 % av driftsinntekter 

 
Behovet for overskudd og stram økonomistyring 
Behovet for et overskuddsmål på 2,5 % ble i sin tid satt fordi man skulle sikre 
egenkapital til de investeringene man planla for fram mot 2030, slik at disse skulle kunne 
realiseres innenfor rammene av en forsvarlig økonomi.  
 
Etter at disse vurderingene ble foretatt, har behovet for egenkapital til investeringer økt. 
Det er dermed helt nødvendig å sikre solide overskudd også i årene som kommer.   
 
Det har det siste året vært et økt fokus på økonomistyring i hele administrasjonen. De 
aller fleste enhetene kan vise til gode resultater av dette arbeidet. Det systematiske 
arbeidet med å holde budsjett vil fortsette med uforminsket styrke, ikke minst for å sikre 
nødvendige overskudd. 
 
Tæring etter næring 
Årsaken til at sunn økonomi vektlegges så sterkt i handlingsplanen, er at man gjennom 
de senere års investeringer har nådd et nivå på finanskostnadene hvor man er nødt til å 
prioritere samt vurdere nøye hvordan man fortsatt skal sikre gode tjenester til 
innbyggerne. To forhold står derfor sentralt ved inngangen til behandlingen av budsjett 
og handlingsplan 2020 – 2023: 

• Som angitt i innledningen til gjeldende handlingsplan, har kommunen etter 
rådmannens skjønn nådd et tak når det gjelder investeringer og låneopptak 

• Som følge av mer enn en dobling av finanskostnadene på få år, er 
kommunens administrasjon inne i en relativt krevende omstillingsprosess som 
det er viktig å se utgangen på, før man går videre med ytterligere 
investeringer.  

 
Det er tid for å sette tæring etter næring.  
 
Videre redegjørelse 
Det skal i det videre redegjøres for særlig fire forhold: 

1. Det økonomiske utgangspunktet for handlingsplanen 
2. Ambisjonen om fortsatt modernisering og effektivisering av administrasjonen, 

med en konkretisering av hvordan omstillingsarbeidet er tenkt gjennomført 
3. En vurdering av konsekvenser og usikkerhet knyttet til omstillingsarbeidet 
4. Hvilket handlingsrom kommunen har for ytterligere investeringer i 

handlingsplanperioden, samt aktuelle tiltak som vil kunne påvirke 
prioriteringer og handlingsrommet 

 
Disse forholdene vil i noen grad gripe inn i hverandre. 
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Det økonomiske utgangspunktet 
 
De økonomiske handlingsreglene kommunestyret har vedtatt er lagt til grunn, 
handlingsplanperioden sett under ett. Handlingsplanen bygger på forutsetningen om en 
samlet kostnadsreduksjon i driften i perioden 2019 - 2021 på til sammen ca. kr 70 mill. 
Dette tilsvarer nivået som ble formidlet i handlingsplan 2019 - 2022.  
 
Det skal presiseres at man ved vurderingen av overskuddsmålet, ikke har tatt hensyn til 
kostnadene forbundet med jordskredet på Li. Dette er vurdert som en type 
engangskostnad som man i 2020 i realiteten dekker over disposisjonsfond, og ikke 
gjennom reduksjoner i tjenestene.  
 
Økte kostnader i Elvetangen-prosjektet 
I vedtatt handlingsplan ble det lagt inn en samlet bruttokostnad for Elvetangen-
prosjektet på kr 936 mill. Eiendomsforetaket har rapportert at veikrysset vil kunne bli 
anslagsvis ca. kr 100 mill. dyrere. Eiendomsforetaket vurderer situasjonen slik at 
prosjektet har kommet til et punkt hvor det ikke foreligger nevneverdig mulighet for 
vesentlig kostnadsreduksjon i selve prosjektet. Eiendomsforetaket forbereder en sak til 
kommunestyret i desember.  
 
Det anses nødvendig å legge inn i handlingsplanen det som så langt vurderes som en 
øvre bruttokostnad for prosjektet på tilsammen kr 1.033 mill. Prosjektets bruttokostnad 
P(85) finansieres gjennom et låneopptak på kr 615 mill. og egenkapital med kr 213 mill., 
til sammen netto kostnad kr 828 mill.  
 
Kostnaden som opprinnelig er lagt inn i budsjettet er basert på prinsippet om P(85). 
Dette betyr at det er 85 % sannsynlig at budsjettet holdes, hvilket igjen innebærer at det 
fra tid til annen vil kunne oppstå overskridelser i enkeltprosjekter. Ved mange 
investeringer sett under ett, anses bruk av P(85) samlet sett som tilstrekkelig. Om man 
skulle legge inn ytterligere sikkerhetsmarginer i budsjettene, ville det totale 
handlingsrommet for nye investeringer begrenses for sterkt. Det anses derfor ikke 
ønskelig å endre denne budsjetteringspraksisen.  
 
Slattumhallen-prosjektet 
Med henvisning til vedtak i KST-sak 47/19 er kostnadene til Slattumhallen endret fra kr 
150 mill. i forrige handlingsplan til kr 209 mill. i denne handlingsplanen. Prosjektets 
bruttokostnad P(85) finansieres gjennom et låneopptak på kr 137 mill. og egenkapital 
med kr 38 mill., til sammen netto kostnad kr 175 mill.  
 
 
Behovet for kostnadsreduksjoner 
Som nevnt er behovet for kostnadsreduksjoner i perioden 2019 – 2021 på ca. kr 70 mill. 
I budsjettet for 2019 har man innrettet seg etter å redusere kostnadene med kr 19 mill. 
Handlingsplanen redegjør for utvalgte tiltak for å ivareta behovet for de resterende 
kostnadsreduksjonene på til sammen ca. kr 48 mill.  
 
Det legges opp til at kostnadsreduksjoner på kr 16. mill. gjennomføres med delårseffekt i 
2020. Dette har en helårseffekt på 21 mill. kroner fra og med 2021. Ytterligere 
reduksjoner på ca. 27 mill. må iverksettes med virkning for 2021.  
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Modernisering og effektivisering i administrasjonen  
 
Utviklings- og tilpasningsprosessen 
De vedtatte investeringene skal bidra til vekst og utvikling, og vil være viktige bidrag til 
samfunnsutviklingen og det at Nittedal skal være et attraktivt sted å bo. Utvikling og 
tilpasninger i driften skal sikre gode og effektive tjenester.  
  
Sentrale mål for utviklingsarbeidet er å oppnå økt effektivitet, redusert byråkrati og god 
utnyttelse av de muligheter ny teknologi gir oss. Det å arbeide smartere og ta i bruk nye 
arbeidsmetoder, herunder forbedre det tverrfaglige samarbeidet, er viktige ingredienser 
for å nå målene, sammen med gjennomføringen av kostnadsreduksjonene angitt over. 
Alt dette vil bidra til bedre utnyttelse av kommunens samlede ressurser og der i gjennom 
bidra til å opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til innbyggerne på en god måte.  
 
Arbeidet er organisert i en utviklings- og tilpasningsprosess med fire utviklingsområder: 

1. Utvikling og tilpasning innenfor enhetene 
2. Utvikling og tilpasning på tvers av enheter og sektorer 
3. Utvikling og tilpasning innenfor stab og støttefunksjoner hvor det særlig finnes 

administrative stillinger og enkeltstående fagstillinger 
4. Tiltak for å redusere kostnadene knyttet til kommunens kontrakter  

 
Det overordnede målet er å utvikle en kommuneadministrasjon som skal framstå som 
innbyggerorientert, moderne, effektiv og med fokus på kvalitet. 
 
Foretatte forbedringer i kontraktsforhold – Utviklingsområde 4 
Det er i 2018 og 2019 allerede gjennomført et antall forbedringer av eksisterende 
kontraktsforhold. Dette dreier seg i korthet om endringer innenfor IKT-avtaler, nye 
konsesjonsavtaler for BPA samt kjøp av tjenester knyttet til elever i skolene. 
Kostnadsbesparelsen er samlet beregnet til å ha en årseffekt på ca. kr 5 mill fra og med 
2020. Disse forbedringene har også bidratt til de totale kostnadsreduksjonene i 2019 
som i sum utgjør kr 19. mill. 
 
Potensialet for ytterligere kostnadsreduksjoner i kontraktsforholdene 
Det skal innledningsvis kort sies noe om potensialet for kostnadsreduksjoner i 
Utviklingsområde 4, ytterligere kostnadsreduksjoner i våre kontraktsforhold.  
 
Billeasing 
Kommunens samlede kostnader til billeasing er på ca. kr 3 mill. per år. Det å avslutte 
leasingavtalene og eksempelvis kjøpe biler forventes å ville gi et svært lite bidrag til 
kostnadsreduksjonene, om noe. 
 
Innkjøp i Helse og velferd 
Den største kostnadsandelen knyttet til kontrakter finnes innenfor sektor helse og velferd 
og utgjør samlet i størrelsesorden kr 60 mill. Her taler vi om kontrakter som i stor 
utstrekning er framforhandlet gjennom det interkommunale innkjøpssamarbeidet og som 
derfor vurderes til å ha begrenset potensial for ytterligere prisreduksjoner eller annen 
forbedring av kontraktsvilkår.  
 
Sett mot behovet for å redusere kostnadene ytterligere med anslagsvis kr 48 mill., 
vurderer rådmannen potensialet for bidrag fra våre løpende kontraktsforhold som 
beskjedent. Kanskje kan det i beste fall være tale om ytterligere reduksjoner i intervallet 
kr 0 – 5 mill. Når kommunen nå blir en del av et mindre innkjøpssamarbeid kan det også 
være at en del kontraktsforhold får økte kostnader. 
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Oppsummert betyr dette at kostnadsbesparelsene i det alt vesentlige må gjennomføres 
innenfor utviklingsområdene 1 – 3, noe som harmonerer med at den store andelen av 
kommunens kostnader er knyttet til lønn. 
 
Reduserte lønnskostnader. Innledning til Utviklingsområde 1 – 3     
Da det er ikke ønskelig å gjøre omfattende tiltak i det som gjerne omtales som «varme 
hender» før alternative løsninger er vurdert og gjennomført, kommer man ikke utenom 
nedlegging av stillinger innenfor stab og støttefunksjoner, typisk ulike former for 
enkeltstående fagstillinger og mer administrative stillinger.  
 
Det er en klart uttalt ambisjon at stillingsnedlegginger skal kunne gjennomføres gjennom 
turnover og naturlig avgang, men rådmannen kan i den foreliggende økonomiske 
situasjonen ikke utstede noen garantier i så måte. Handlingsplanen forutsetter at om 
man ikke kan gjennomføre disse stillingsnedleggelsene ved å gi ansatte arbeid i andre 
stillinger, så må det dessverre gjennomføres nedbemanning og oppsigelser fra 
ansettelsesforholdet.  
 
Dersom man alternativt ikke vil gjennomføre dette, kan det ta flere år å oppnå den 
nødvendige besparelsen i disse stillingskategoriene.  Turnover er lav, og sett til 
utdanning og erfaringsbakgrunn kan det by på utfordringer å overføre dette personalet til 
en annen stilling i kommunen. Kommunen er en høyt utdannet organisasjon hvor det i 
svært mange stillinger kreves to til tre års spesialisert utdanning, ofte mer.  
 
Alternativet til nedbemanning i stabsrelaterte stillinger vil være at man reduserer 
kostnadene enda kraftigere i andre tjenesteområder innen Helse og velferd samt 
Oppvekst og utdanning.  
 
Om man ikke er villig til mer strukturelle tiltak, kan det bli enda mer utfordrende å nå 
kravene til eksempelvis lærernorm. Alternativt kan man se for seg strukturendringer 
innenfor nevnte sektorer, øke inntektene eller utsette vedtatte investeringer. Dette vil 
kunne framstå som kontroversielt, men handlingsplanen vil berøre noe av dette helt kort 
senere.  
 
Prosessen så langt 
De første vurderingene knyttet til Utviklings- og tilpasningsprosessen ble påbegynt andre 
halvår 2018. Formelt sett var vedtakelse av gjeldende budsjett og handlingsplan 2019 – 
2022 nødvendig for å iverksette mer omfattende prosesser knyttet til tilpasninger i 
driften. Omorganiseringen av kommunalsjefsnivået ble påbegynt i desember og avsluttet 
den 1. februar 2019. Omstillingsarbeidet i Utviklings- og tilpasningsprosessen ble 
deretter iverksatt i februar. En omstillingsavtale ble enstemmig vedtatt i MBU og 
underskrevet den 4. april. Omstillingsavtalen skal ivareta de ulike aktivitetene som er 
nedfelt i lov og avtaleverk. 
  
Formannskapet ble orientert om Utviklings- og tilpasningsprosessen med vekt på 
Utviklingsområdene 1 – 3 den 8. april i rådmannens redegjørelse om «Rikets tilstand». I 
slutten av april mottok så ordførerteamet en noe mer detaljert informasjon. Alle ansatte 
har blitt holdt løpende informert om prosessen. 
 
Videre møter med de tillitsvalgte ble gjennomført i mai og juni, hvorpå de tillitsvalgte 
ønsket mer tid til prosessen. Rådmannen imøtekom dette, og omstillingsarbeidet er 
videreført i et tempo som også de tillitsvalgte har gitt sin tilslutning til. Det skal 
understrekes at mye utviklingsarbeid foregår uavhengig av selve tilpasningsprosessen.  
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Administrative funksjoner og enkeltstående fagstillinger – Utviklingsområde 3 
 
Gjennomførte tiltak 
Med utgangspunkt i fjorårets budsjettvedtak har rådmannen allerede iverksatt tiltak for å 
redusere antallet stillinger innen merkantile funksjoner og enkeltstående fagstillinger. Et 
antall vakante stillinger planlegges nedlagt, og disse vil bli behandlet i MBU inneværende 
år. Det er tale om åtte stillinger i sektor Helse og velferd, tre stillinger innen Stab og 
støtte og én stilling innenfor Miljø og samfunnsutvikling, i alt tolv stillinger. 
 
Til sammen utgjør dette en kostnadsbesparelse på ca. kr 8,5 mill. 
 
I tillegg til er det innenfor Oppvekst og utdanning allerede gjennomført nedlegging av to 
stillinger som sto vakante i 2018. 
 
Kommende tiltak 
Det er videre påbegynt et arbeide for å kunne foreta ytterligere reduksjoner i fagstillinger 
og merkantile funksjoner. Mindre ressurser innen denne kategorien vil imidlertid 
begrense administrasjonens utredningskapasitet og kvaliteten i saksbehandlingen, og 
kan derfor ikke gjennomføres ubegrenset. Rådmannen har på denne bakgrunn lagt opp 
til et løp hvor i alt ca. 35 stillinger innen denne kategorien legges ned i tidsrommet 2019 
og 2020. 
 
På denne bakgrunn vil det innenfor disse stillingskategoriene for 2020 være behov for å 
legge ned ytterligere ca. 25 stillinger. I sum vil disse kommende tiltakene bidra til 
kostnadsreduksjoner med i størrelsesorden netto kr 13 mill.  
 
Samlet gir således tiltakene innen administrative funksjoner og enkeltstående 
fagstillinger et nettobidrag på ca. kr 21 mill. av det samlede behovet for 
kostnadsreduksjoner på ca. kr 48 mill.   
 
Gitt at de vedtatte investeringskostnadene forblir uendret, er det dermed et behov for å 
redusere kostnader med ytterligere ca. kr 27 mill., noe som må gjennomføres med 
helårsvirkning i 2021.  
 
Noe av kostnadsreduksjonene kan kanskje gjennomføres gjennom ytterligere reduserte 
kostnader knyttet til kontraktsforholdene, men fremdeles er det tale om anslagsvis kr 25 
mill. som må realiseres gjennom tiltak i de to store sektorene, alternativt gjennom 
løsninger som begrenser behovet for kostnadsreduksjoner. 
 
Behovet for ytterligere innsparingstiltak – Utviklingsområde 1 og 2 
Et innsparingsbehov på ca. kr 25 mill. vil antakelig bety at sektorene ikke kan påregne 
noen økning i sine rammer for 2021, kanskje heller en viss justering ned. Dette vil bli 
utfordrende, ikke minst fordi veksten i tjenestebehovet i en rekke enheter hadde tilsagt 
flere ansettelser. Dette gjelder særlig innenfor sektorene Helse og velferd og Oppvekst 
og utdanning.  
 
Planen er at arbeidet med Utviklingsområde 1 og 2 skal ivareta løsningen av disse 
utfordringene. Disse utviklingsområdene omfatter utvikling og tilpasning innenfor alle 
enheter og på tvers av enheter og sektorer. 
 
I relativt små fagmiljøer vil selv enkeltstående stillingsreduksjoner lett kunne få ganske 
stor, negativ effekt. En del av disse tjenestene er også rettet inn mot forebygging. 
Eksempelvis har utfordringsbildet for barn og unge over tid vært i endring, noe som har 
økt behovet for tidlig innsats og forebygging. Forebygging vil også være en viktig strategi 
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i eldreomsorgen. Redusert forebygging vil ganske snart kunne gi økte kostnader ved at 
tjenestebehov øker på andre områder. 
 
Handlingsplanen legger derfor opp til at man ikke legger inn ytterligere besparelser 
innenfor disse områdene, men at man når det oppstår turnover, holder stillinger vakante 
og ser hvilke muligheter som finnes for effektivisering, slik at man har trygghet for at 
konsekvenser av kostnadsreduksjonen vil ligge innenfor det akseptable. 
 
Øvrige kostnadsreduksjoner innen Helse og velferd samt Oppvekst og 
utdanning 
Vurderingen er således at de øvrige enhetene innenfor Helse og velferd samt Oppvekst 
og utdanning må bidra med ytterligere kostnadsreduksjoner i form av effektiviseringer i 
andre type stillingsfunksjoner enn stab og støttefunksjoner om innsparingsmålet på ca. 
kr 25 mill. skal nås.  
 
I noen grad vil forbedringer kunne ivaretas gjennom å arbeide smartere og enklere, men 
det å ta ut effektiviseringspotensialet vil kreve tid og forberedelse. I sammenhengen vil 
det være et moment at det innenfor disse to sektorene forekommer en rekke lovkrav 
som i vesentlig utstrekning begrenser handlingsrommet for effektivisering og 
kostnadsreduksjoner. Eksempelvis har skolene krav til lærernorm og hjemmetjenestenes 
krav til å ta imot utskrivningsklare pasienter krever et tilstrekkelig antall sykepleiere osv.  
 
Innenfor Oppvekst og utdanning har man så langt identifisert et handlingsrom som 
består i ikke-pedagogiske stillinger. Dette utgjør i alt ca. 35 – 40 stillinger. Her finnes det 
et potensial for både å bidra til omstillingsprosessen og til å styrke oppfølgingen av 
lærernormen ved å omgjøre denne type stillinger til pedagogstillinger. 
 
Det er ellers iverksatt to prosesser innenfor disse sektorene hvor man vurderer 
forbedringer og forenklinger av tjenestene på tvers av både enheter og sektorer. Også 
innenfor Miljø og samfunnsutvikling har man en pågående prosess hvor blant annet ny 
organisering er et tema.  
 
Det vil bli arbeidet videre med Utviklings- og tilpasningsprosessen innenfor 
utviklingsområde 1 og 2, og siktemålet er å redegjøre nærmere for gjennomføringen av 
tiltak i rammesaken i juni 2020. Mer enkeltstående tiltak vil kunne bli realisert tidligere. 
 
 
Vurdering av konsekvenser og usikkerhet 
 
Reduksjonen i antallet stabs og støttefunksjoner – Utviklingsområde 3 
De planlagte innsparingene i de enkeltstående fagstillingene og administrative stilinger 
anses relativt omfattende. Utredningskapasiteten vil etter dette være ganske betydelig 
redusert sammenlignet med dagens nivå. Også bidraget fra administrative stillinger vil bli 
redusert.  
 
Dette vil samlet sett kunne påvirke negativt tempoet som politiske bestillinger blir 
besvart med og potensielt kvaliteten i visse utredninger og saker. Ønsket om økt politisk 
involvering og forankring forutsetter administrative ressurser. Besvarelse av så vel 
skriftlige som muntlige spørsmål kan ta erfaringsmessig atskillig tid, og involvering i 
planarbeidet forutsetter administrative forberedelser og bidrag. Det samme gjelder ved 
økt innbyggermedvirkning. Jo mer man reduserer administrative ressurser til disse 
oppgavene, desto vanskeligere blir det å svare ut ambisjonene i sammenhengen. 
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Det som gjerne omtales som byråkratiet utfører ellers en del helt sentrale funksjoner for 
driften av kommunen. Noen må håndtere saksbehandling innbyggeren har krav på at blir 
utført, og de tjenesteutøvende enhetene er helt avhengig av støtte innen områder som 
økonomi, HR og IKT.   
 
I hvilken utstrekning uønskede konsekvenser vil inntreffe, er det vanskelig å si noe 
sikkert om, men man må legge til grunn at en reduksjon på 35 stillinger innen stab og 
fagstillinger vil ha uønskede konsekvenser. 
 
Situasjonen er dessuten den at mulighetene til å foreta ytterligere kostnadsreduksjoner 
innen disse stillingskategoriene ut over de planlagte trettifem, vurderes som sterkt 
begrenset. Det går en grense for hvor kraftig man kan skjære til benet i denne type 
stillinger før både de ytre enhetene og de politiske organene ikke lenger vil være betjent 
i nærheten av det som både forventes og som vil være forsvarlig. 
 
Øvrige omstillingstiltak – Utviklingsområde 1 og 2 
For å gi et bilde av nivået, vil en kostnadsbesparelse på omkring kr 25 mill. som må 
gjennomføres i andre stillinger enn stabsfunksjoner, kunne motsvare ca. 40 stillinger. 
Om man ikke finner andre løsninger, vil en reduksjon i et slikt omfang medføre at man 
over noen år må være villig til å akseptere i det minste en forbigående reduksjon av 
kvaliteten i tjenestene innenfor Helse og velferd samt Oppvekst og utdanning. 
  
Det vil kunne bli en utfordring at det nok kan finnes løsninger, men at disse kan framstå 
som upopulære hos innbyggerne, være politisk vanskelig å prioritere eller møte betydelig 
motstand i fagmiljøene.  
 
Usikkerhet 
Redegjørelsen over leder til den slutning at det foreligger flere usikkerhetsfaktorer 
knyttet til omstillingsarbeidet. De viktigste er: 

• Om man lykkes å gjennomføre kostnadsreduksjonene tilstrekkelig raskt slik at det 
oppnås tilstrekkelig effekt, i samsvar med handlingsreglene for sunn økonomi 

• Hvordan gjennomføringen av de vedtatte kostnadsreduksjonene vil kunne komme 
til å påvirke tjenestene, og om konsekvensene blir så negative at de vurderes som 
politisk uakseptable eller faglig uforsvarlige 

 
Dersom det blir nødvendig med oppsigelser og nedbemanninger, skal dette gjennomføres 
i tråd med regler og avtaleverk. Arbeidsmiljøloven fastsetter i kapittel 15 et sterkt 
oppsigelsesvern med flere rettigheter som kan få betydning for gjennomføring av 
prosessen, bl.a. at en arbeidstaker som hovedregel har rett til å fortsette i stillingen 
under sakens behandling. Denne type tiltak er komplisert og utfordrende, og det vil 
berøre de det angår i betydelig grad. 
 
Forutsetningen for handlingsplanen er som nevnt at det i prinsippet ikke treffes vedtak 
om ytterligere investeringer og låneopptak ut over det som allerede er vedtatt. Nye 
investeringer i handlingsplanperioden av noe størrelse vil med sikkerhet medføre 
negative konsekvenser for tjenestene innenfor sektorene Helse og velferd og Oppvekst 
og utdanning. Økes investeringsnivået for mye vil man også kunne komme dit at 
kommunen ikke driftes forsvarlig. Det byr nødvendigvis på usikkerhet å angi nøyaktig 
hvor disse grensene går. 
 
Rådmannens klare tilrådning er derfor å avvente ytterligere investeringer og låneopptak 
til man både vet at disse kostnadsreduksjonene lar seg gjennomføre og ikke minst at de 
negative konsekvensene man må være forberedt på, ikke blir vurdert som for uønskede. 
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Når man er inne på temaet usikkerhet, kan det være grunn til å minne om øvrig 
usikkerhet i budsjettet, slik som usikkerhet knyttet til skatteinntektene, renteutviklingen 
og uventede kostnadsøkninger.  
 
Handlingsrommet for nye investeringer og aktuelle tiltak 
 
Rammesaken i juni 
I Rammesaken, KST-sak 63/19, vedtok kommunestyret i alt 37 punkter med tanke på 
vurdering og inntak i kommende budsjett og handlingsplan. Flere av disse vedtakene er 
uten eller har liten økonomisk effekt. Disse vedtakspunktene er omtalt under sine 
respektive områder senere i handlingsplanen. De potensielt større investeringene 
omtales i avsnittet nedenfor. Hensikten med redegjørelsen, er bl.a. å gi et grunnlag for å 
kunne prioritere. 
 
Framtidige investeringer 
Det framtidige investeringsbehovet er relativt betydelig. Innen de neste anslagsvis åtte 
årene kan det være aktuelt med følgende investeringer: 
 

• Nye heldøgnsplasser 
• Ny Rotnes skole med idrettshall 
• Økning av skolekapasitet ved Ulverud skole 
• Ny barnehage i Rotnes-området 
• Ny barnehage i Hakadal 
• Boligtypeprogrammet foranlediger et antall større investeringer  
• Digitaliseringstiltak 

 
Disse investeringene vil grovt og foreløpig anslått kunne beløpe seg til i omkring kr 1 – 
1,5 mrd.  
 
Kostnader knyttet til nye låneopptak, drift og vedlikehold  
En investering påfører normalt finanskostnader og kostnader til drift og vedlikehold (FDV-
kostnader). Det skal gis en kort oversikt over hvor store tilleggskostnader kommunen 
pådrar seg dersom det foretas nye investeringer av noen størrelse.  
 
Om man tar utgangspunkt i investeringer med en grovt anslått kostnadsramme på kr 1 – 
1,5 mrd., vil dette kreve et låneopptak på ca. kr 600 – 900 mill. og utløse årlige 
finanskostnader på omkring 35 – 50 mill. Dette kommer i tillegg til behovet for 
kostnadsreduksjoner i tjenestene som følger av vedtatte investeringer. Et slikt 
investeringsnivå over noen få år vurderes overhodet ikke som forsvarlig, og anbefalingen 
er at disse vurderingene og prioriteringene utstår til etter 2021. 
 
Dersom man skulle vurdere å gjøre én eller noen få nye investeringer, kan man ta 
utgangspunkt i noen mulige låneopptak med tilhørende finanskostnad:  

• 100 mill. – ca. 6 mill. kr i økte finanskostnader årlig 
• 300 mill. – ca. 18 mill. kr i økte finanskostnader årlig 
• 500 mill. – ca. 30 mill. kr i økte finanskostnader årlig 

 
Disse finanskostnadene utløser i så fall behov for tilsvarende kostnadsreduksjoner i 
driften og kommer i tillegg til de ca. kr 27 mill. som er oppgitt i tilknytning til vedtatte 
investeringer.  
 
Det skal bemerkes at de investeringer som er vedtatt de siste åtte årene, samlet har en 
kostnad over det man opprinnelig så for seg. Eksempelvis ble det av flere i forkant av 
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fjorårets budsjettbehandling operert med kostnader til Slattumhallen som lå både over 
og under kr 100 mill. I handlingsplanen som ble vedtatt i desember 2017 lå f.eks. 
kostnadene til Slattumhallen inne med kr 92 mill. I handlingsplan 2020 – 2023 ligger nå 
Slattumhallen inne med kr 209 mill. Vi taler da dessuten om en hall med færre 
funksjoner og redusert kvalitet.  Tilsvarende gjelder for Elvetangen-prosjektet. I 
handlingsplanen for 2018 – 2021 lå prosjektet inne med en kostnad på ca. kr 500 mill. I 
handlingsplan 2020 – 2023 ligger det inne med en kostnad på ca. kr 1 mrd. 
 
Erfaringen er således at investeringskostnadene gjennomgående blir ganske mye høyere 
enn det man ser for seg på et tidligere tidspunkt. Dette skulle også tilsi at 
overskuddsmålet kanskje burde vært satt høyere enn 2,5 % for å ha tilstrekkelig 
egenkapital til de kommende investeringene.  
 
Videre er det nærliggende å trekke den slutningen at inntekter fra salg av kommunale 
eiendommer, eksempelvis i tiknytning til Kirkeby og Hagen skole, derfor vil bli et 
nødvendig tilskudd for å finansiere de aller mest nødvendige investeringene i tiden 
ganske umiddelbart etter handlingsplanperioden 2020 – 2023. For øvrig er arbeidet med 
en god og effektiv arealdisponering påbegynt og skal ses i sammenheng med det 
samlede investeringsbehovet. 
 
I tillegg til økte finanskostnader kommer eventuelt nye FDV-kostnader som dekker drift 
og vedlikehold. Eksempelvis er FDV-kostnadene for Slattumhallen beregnet til ca. kr 4 
mill. årlig.  
 
Når det gjelder FDV-kostnader vil det ellers være forskjell på om investeringen utløser 
helt nye FDV-kostnader eller om investeringen erstatter et eksisterende tiltak. I det siste 
tilfellet har man slike kostnader fra tidligere. Da blir det bare nye finanskostnader man 
behøver å ta hensyn til. 
 
Det er ved vurderingen av nye investeringer viktig å være klar over hvor store 
driftskostnadene ved en investering blir, og hvordan usikkerheten rundt det samlede 
kostnadsbildet reduserer det faktiske handlingsrommet.  
 
Alle disse forholdene trekker klart i retning av at kommunen nå ikke vedtar nye 
investeringer før man har trygghet for at de påbegynte investeringene lar seg 
gjennomføre innenfor kostnadsrammen og at de nødvendige kostnadsreduksjoner i 
tjenestene er gjennomført med et resultat som anses forsvarlig.  
 
Andre nye tiltak 
Ut over investeringer inneholder Rammesaken et antall punkter som potensielt vil kunne 
øke driftskostnadene. Dette gjelder bl.a. lærlingeplasser og økning av heltidsstillinger. 
Det er i handlingsplanen ikke tatt høyde for slike økte kostnader. Utredningen av disse 
tiltakene vil vise kostnadsbildet nærmere, men det kan på ingen måte utelukkes at det 
blir økte kostnader heller enn besparelser ved disse tiltakene. 
 
Eiendomsskatt 
Handlingsplanen har forutsatt uendret nivå på eiendomsskatten fra 2019 og videre i 
perioden. Dersom man ikke justerer skattesats og bunnfradraget fra 2019-nivået vil 
økningen av reduksjonsfaktor gitt en inntektsreduksjon på ca. kr 8 mill.  
 
Alternativ innsparing og effektivisering – Strukturløsninger og andre tiltak 
På bakgrunn av redegjørelsen over, vil det være nærliggende å spørre hva alternativet til 
å gjennomføre reduksjon i antallet stillinger vil kunne være, og hvilke besparelser man i 
så fall vil kunne oppnå. Finnes det potensiale for innsparinger og effektivisering som ikke 
direkte berører stillinger og ansatte?  
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Utsette vedtatte investeringer 
Slattumhallen har i handlingsplanen en totalkostnad på kr 209 mill.   
 
Dersom man utsetter byggingen av Slattumhallen, ville dette gi besparelser med en 
anslagsvis helårseffekt på kr 8,2 mill. fra og med 2022. For 2021 er det tale om en 
innsparing med kr 6,2 mill., hvor finanskostnadene utgjør kr 4,1 mill. og FDV-kostnadene 
utgjør kr 2,1 mill.  
 
For 2021 skulle dette representere en økning av netto driftsresultat med 0,3 % og i 2022 
0,4 %, hvilket vil være meget positivt. Alternativt reduseres behovet for 
kostnadsreduksjoner med samme beløp.   
 
Hvorvidt midlene avsatt til Slattumhallen burde vært prioritert til fordel for andre 
investeringer, har kommunestyret tidligere avvist, da Slattumhallen ble prioritert foran 
heldøgns omsorgsplasser. 
 
Strukturelle tiltak og bruk av midlertidige løsninger 
Det finnes også andre muligheter for å redusere behovet for kostnadsreduksjoner i form 
av stillinger, men som nok anses kontroversielle. 
 
Innenfor Oppvekst og utdanning ligger det til rette for bedre ressursutnyttelse om man 
utnyttet mulighetene knyttet til bedre kapasitetsutnyttelse og effektiv drift. 
 
For det første finnes det i barnehagesektoren en overkapasitet i Søndre som potensielt 
kan utnyttes enda bedre. I så fall kan man utsette større investeringer i ny barnehage i 
Rotnesområdet. Sammenlignet med mange kommuner er en kjøretid til barnehage på ca.  
15 minutter godt innenfor det akseptable. Det er i så fall tale om en bedre utnyttelse av 
potensialet som ligger i at Nittedal er én stor kommune, og ikke tre mindre. 
 
For det andre bør kommunen vurdere muligheten for å øke antallet plasser i nåværende 
kommunale barnehager for der i gjennom å redusere tilskuddet til private barnehager. Et 
eksempel er hvordan man i en kommunal barnehage økte kapasiteten med sju plasser, 
noe som førte til at tilskuddene til private ble redusert med ca. kr 2 mill. per år.  
 
Innenfor skolesektoren vil det i handlingsplanperioden mest sannsynlig oppstå et behov 
for flere klasserom enn de kommunen i dag rår over. Et alternativ til å bygge en helt ny 
skole på Rotnes, vil være å bygge moduler knyttet til eksisterende skole. Kostnadene til 
en ny skole vil kunne komme opp i omkring kr 500 – 650 mill., mens utbygging med 
noen få modulklasserom vil beløpe seg til en brøkdel av dette. 
 
En investering på 600 mill. brutto vil kreve 120 mill. kr i egenkapital for å nå 25 %, 
dermed gi et lån på ca. 360 mill. kroner som gir ca. 21 mill. kr årlig i økte 
finanskostnader. 
 
Et tilsvarende resonnement gjelder for utbygging av nye heldøgns omsorgsplasser. En 
utbygging med modulrom på Døli skulle kunne bli vesentlig billigere enn å bygge 
ordinære sykehjem. 
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Behovet for å styrke økonomistyringen - Låneindikator 
«Sunn økonomi» er et strategisk styringsmål. Med utgangspunkt i de betydelige 
kostnadsreduksjonene som følger av de vedtatte investeringene, foreslås det at man 
oppretter en fjerde handlingsregel for sunn økonomi. Konkret innebærer dette at man 
vedtar at kommunens renteeksponerte lånegjeld innen utgangen av 
handlingsplanperioden ikke skal ligge over 90 % av driftsinntektene. Det gis en nærmere 
redegjørelse for dette senere i handlingsplanen, men i den overordnede gjennomgangen 
kan det være hensiktsmessig å se på hovedtallene. 
 
Kommunen har følgende historiske tall samt beregninger av kommende verdier gitt 
foreliggende forutsetninger for renteeksponert gjeld i prosent av driftsinntekter:  
 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
47 50 77 92 100 95 89 

 
 
Konklusjonen er at kommunen ikke bør ta opp nye lån ut over det vedtatte, samt at man 
bør sikre at de kostnadsreduserende tiltakene lar seg gjennomføre med forutsatt effekt 
og til planlagt tid. 
 
 
Oppsummering  
Redegjørelsen over kan sammenfattes i det følgende: 

• Vedtatte og planlagte investeringer skal bidra til vekst og utvikling, og vil sammen 
med gode tjenester være viktige bidrag til samfunnsutviklingen og det at Nittedal 
skal være et attraktivt og godt sted å bo 

• Sentrale mål for det pågående utviklingsarbeidet er å oppnå økt effektivitet, 
redusert byråkrati og god utnyttelse av de muligheter ny teknologi og nye 
arbeidsmetoder gir oss  

• Utviklings- og tilpasningsprosessen skal også sikre en god gjennomføring av 
kostnadsreduksjonene på i alt ca. kr 70 mill. i perioden 2019 - 2021 

• Det overordnede målet er å utvikle en kommuneadministrasjon som skal framstå 
som innbyggerorientert, moderne, effektiv og med fokus på kvalitet 

• Handlingsreglene for sunn økonomi skal etterleves, planperioden sett under ett. 
For å finansiere kommende investeringer er det avgjørende med solide overskudd 
og stram økonomistyring 

• Det er per 2019 oppnådd kostnadsreduksjoner på ca. kr 19 mill., inkludert 
besparelser knyttet til våre kontraktsforhold.  

• Det er et behov for å redusere kostnadene ytterligere med ca. kr 48 mill. i årene 
2020 og 2021 

• Det går en grense for hvor mye man kan redusere og effektivisere administrative 
stillinger og enkeltstående fagstillinger før dette får klare negative konsekvenser 

• Det foreslås på denne bakgrunn å redusere antallet slike stillinger med ca. 35 
stillinger. Dette vil gi et nettobidrag på omkring kr 21 mill. For å sikre 
overskuddsmålet må dette gjennomføres i 2020, om nødvendig gjennom 
oppsigelser og nedbemanning da turnover er lav  

• Det gjenstår et behov for kostnadsreduksjoner med ca. kr 27 mill. som må 
realiseres i 2021 og med annet enn tiltak i stab og støttefunksjoner etc. Tiltakene 
må om ikke annen løsning vedtas, i det alt vesentlige innebære reduksjoner i 
ressursene til sektorene Helse og velferd og Oppvekst og utdanning 

• Det går en grense for hvor mye man kan effektivisere disse tjenestene før dette 
går ut over tjenestenes omfang og kvalitet. Det er påregnelig at tiltakene knytte 
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til de angitte kostnadsreduksjonene vil kunne gi negative konsekvenser for 
tjenestene 

• Det legges fram en plan for disse tiltakene i rammesaken i juni 2020 
• Rådmannen tilrår sterkt at det ikke vedtas nye investeringer i 

handlingsplanperioden ut over det som ligger inne i forslaget, før man vet bedre 
hva nye investeringer vil koste, hva som kan være alternativet til nye 
investeringer, samt at kommunen har sett utgangen på kostnadsreduksjonene 
knyttet til den pågående Utviklings- og tilpasningsprosessen.  

• Det foreslås at det opprettes en fjerde handlingsregel for det strategiske 
styringsmålet «Sunn økonomi»: Renteeksponert gjeld skal innen utgangen av 
handlingsplanperioden ikke ligge over 90% av driftsinntektene. 
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Plansystemet 
Handlingsplanen er hjemlet i Plan- og bygningsloven § 11-1, hvor det heter at 
«Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de 
fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig» (jfr. Kommuneloven § 5). Nittedal 
kommunes handlingsplan 2018-2021 må sees i sammenheng med kommunens øvrige 
styringsdokumenter. Relasjonene mellom kommunens planer og styringsdokumenter er 
beskrevet i figuren nedenfor.  

 
Figuren viser hvordan gjeldende kommuneplan, inkludert planstrategi, planprogram og 
vedtatte delplaner, legger føringer på handlingsplanen for alle sektorene. Dette er i 
tillegg til andre vedtak som legger føringer for 2019 og resten av fireårsperioden.  
 
Som en kan se av figuren ovenfor, er handlingsplanen en integrert del av kommunens 
styringsdokumenter. Alle styringsdokumentene tar utgangspunkt i ett eller flere av 
kommunens strategiske styringsmål. Kommuneplanen og vedtatte delplaner/temaplaner 
innenfor ulike sektorer legger også føringer på handlingsplanen. Handlingsplanen blir 
dermed en operasjonalisering av de overordnede planene – i tillegg til å ta opp i seg 
øvrige politiske vedtak. Den er videre styrende for de ulike virksomhetenes planer. 
 

Kommuneplan 2019-2030 
Kommuneplanen for 2019-2030 ble vedtatt i 26.08.2019. Samfunnsdelen er disponert 
etter kommunens 8 strategiske styringsmål. Kommuneplanprosessen har vært utført i 
tråd med planprogrammet, med informasjonsformidling, medvirkning og høringer. 
Overordnet styringsmål i kommuneplanen er at Nittedal skal ha en bærekraftig utvikling. 
Dette betyr at utgifter og inntekter må balansere. Det forutsetter også en god balanse 
mellom vekst og vern av natur- og miljøressurser. Kommunen kan ikke vokse mer enn 
hva vi har økonomi til å håndtere. Det viktigste styringsmiddelet for å sikre en 
befolkningsvekst er å legge til rette for et stramt boligprogram. Kommuneplanen 2019-
2030 viderefører målet fra forrige kommuneplan om gjennomsnittlig 1,7 % årlig vekst i 
befolkningen. Dette tilsvarer bygging av ca. 150-170 nye boliger pr år i perioden. 
Vekstraten vil naturlig variere over årene. Mot 2030 innebærer en slik vekst en betydelig 
økning i antall barn, unge og eldre. 
 
Kommuneplanen fokuserer særlig på kommunens hovedutfordringer på lengre sikt 
(gjerne 12-årsperspektiv og lengre), mens handlingsplanen har 1-4årsperspektiv.  For å 
ivareta de langsiktige perspektiv (utover handlingsplanperioden), er det helt avgjørende 
at hensynet til de langsiktige utfordringene også preger de mer kortsiktige målene i 
budsjett og handlingsplan. De mål og strategier som er lagt til grunn for perioden 2019-
2030 legges også til grunn i budsjett 2020 og denne handlingsplanen. Dette understøtter 
og styrker sammenhengen mellom kommunens styringsdokumenter: 

• Strategiske styringsmål 
• Kommuneplan 
• Temaplaner 
• Handlingsplan og 
• Virksomhetsplan 

Kommuneplanens samfunnsdel og handlingsplanen har samme inndeling. Dette gjør det 
lettere å lese dokumentene i sammenheng. 
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Kommuneplan 2019-2030 (Arealdel) 
Kommuneplanens arealdel for perioden 2018-2030 ble vedtatt i august, hvor en 
oppdatert versjon av samfunnsdelen følger med som vedlegg.  
Fokusområdene i kommuneplanens arealdel 2019-2030 er: 
 

• Utvikling av nye Nittedal sentrum  
• Næringsutvikling  
• Samfunnssikkerhet  
• Klimatilpasning og klimahensyn  
• Fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv  
• Skole- og barnehageutvikling  
• Boligutvikling  

 
De sentrale problemstillingene i kommuneplanens arealdel er: 

• Utviklingen i Rotnes og forholdet til R-ATP med 80-20 føringen 
• Styringen av befolkningsveksten 
• Ivaretakelse av fremtidige behov knyttet til idrett 
• Sikring av arealer til offentlig virksomhet 
• Tilrettelegging av næringsarealer 

 
Planstrategi 2016-2019 
Kommunestyret vedtok 16.november 2015 Planstrategi 2016-2019 (KST-sak 115/15) for 
Nittedal kommune. Det er en overordnet plan for kommunens styringsdokumenter for 
planperioden. Det ble vedtatt at kommuneplanens samfunnsdel videreføres, mens 
arealdelen får en mindre revisjon. I tillegg drøftes hvilke utfordringer Nittedalssamfunnet 
står overfor de nærmeste årene, og hvilke planbehov kommunestyret vil ha i denne 
sammenheng.  
 
Planstrategien vedtas for en i 4årsperiode, men bør tas opp til drøfting i forbindelse med 
handlingsplanen, slik at man kan justere rekkefølge og eventuelle nye planbehov. I 
4årsplanen som har vært, har det blitt gjort prioriteringer som ikke ligger inne i 
planstrategien. 
 
Tabellen under gir en oversikt over når de ulike planene var tenkt framstilt da den ble 
vedtatt høsten 2015. Deretter gis en kort oversikt over planer som ikke var omtalt i 
planstrategien. 
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Hovedprioriteringene i planstrategien: 
(behandlet i kommunestyret november 2015, KST-sak 115/15) 
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Kommentarer - status i forhold til tabellen over. 

Kommuneplan. Temakartene er en del av kommuneplanen. For temakart teknisk 
infrastruktur vil anbefalingen være at den i neste planstrategi erstattes av en overordnet 
plan for infrastruktur sett i sammenheng med blant annet utvikling og fortetting av 
områder. 

Handlingsplan – rus og psykisk helse. Planarbeidet avventer nye nasjonale føringer 

på området.  

Helse og omsorgsplan.  Det er ikke utarbeidet en helhetlig plan. Mål, strategier og 
tiltak på flere områder fremkommer gjennom utredningen og vedtak om framtidas 
eldreomsorg, gjennom forslag om etablering av helsehus, i «Agenda Kaupang-
utredningen» om tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne samt gjennom 
temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet og demensplanen. 

Flyktningeplanen.  Forventes ferdigstilt 2020 

 
Områdeplaner  

Skytta bolig/næring. Ikke prioritert grunnet vedtatt utarbeidelse av andre planer i 

perioden. 

Tursti i sentrum. Planen er utsatt og ses i sammenheng med sentrumsplanen. 

 
Detaljreguleringsplaner 

Fortau Rotnes – Askveien. Avventer prioritet i fylkets samferdselsplan, og ny 
vurdering i kommende planstrategi.  
Hermannspytten. Planen inkluderes i områdeplan for sentrum. 

Gang-sykkelvei Fuglåsveien. Førstegangsbehandling 2020. 

Gang- sykkelvei rådhuset-rådmannsbrua. Vedtatt i 2019. 

 
Oppstart av nye planer som ikke ligger i planstrategien 2015: 
 

Områdereguleringsplaner:  

Elvetangen. Vedtatt 2019. 

Li skole m/omegn. Førstegangsbehandling 2019. Avventer planarbeidet pga. skred på 

Li. 

Hagan Li. Vedtak om oppstart av planarbeid og planprogram på høring 19.08.2019.  

Tumyrhaugen. Varslet planarbeid og vedtatt planprogram den 19.08.2019. 

Fortettingsanalyse og barnetråkk under arbeid. 

Sagerud -Sørli idrettsområde. Varslet oppstart av planarbeid. 

Detlajreguleringsplan Kryss rv4 Elvetangen. Vedtatt 2019. 

 
Det skal utarbeides en ny planstrategi 2020-2023 som vil bli lagt fram for 
kommunestyret i 2020.  
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Regional plan for areal og transport i Oslo 
og Akershus 
I Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) om gjennomføring av forvaltningsreformen gikk regjeringen 
inn for å møte styringsutfordringene i hovedstadsregionen gjennom et pålagt samarbeid 
om areal- og transportplanlegging mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. 
Regional plan for areal og transport ble vedtatt av Akershus fylkesting og Oslo bystyre i 
desember 2015. Planen gir klare føringer for hvordan stat, fylkeskommuner, kommuner 
og andre aktører skal samordne og utvikle areal og transport i hele regionen.  
I Nittedal er Rotnes utpekt som et av de prioriterte tettstedene i planen. Dette innebærer 
en rekke føringer for Nittedal kommune når det gjelder utvikling og utnyttelse av areal, 
boliger, transportsystemer og ikke minst for Nye Nittedal sentrum, men også for øvrige 
arealdisponeringer i kommunen. En sentral føring for et prioritert vekstområde i den 
regionale planen er at det legges til rette for at minimum 80 pst av bolig- og 
arbeidsplassveksten i kommunen skjer i innenfor prioriterte vekstområder.  
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Mål og sektorer 
De 8 strategiske målene  
Nittedal kommunes åtte strategiske styringsmål danner strukturen videre i dokumentet.  
 
Styringsmålene er: 
 

• Gode tjenester 
• God folkehelse 
• Rent miljø 
• Stolt nittedalsidentitet 
• Levende lokaldemokrati 
• Gode prosesser 
• Kompetente og motiverte medarbeidere 
• Sund økonomi 

Befolkningsutviklingen 2019-2030 

En befolkningsframskriving er en beregning av befolkningens framtidige størrelse og 
sammensetning. Til framskrivingene anvendes forutsetninger om de fire demografiske 
komponentene: framtidig fruktbarhet, dødelighet, innflytting og utflytting. Ved å legge til 
grunn ulike forutsetninger for disse komponentene har vi utarbeidet ulike alternative 
framskrivinger. Dette gjøres ved hjelp av programmet KOMPAS, som mange kommuner 
benytter til slike framskrivinger. I framskrivingene knytter det seg usikkerhet til alle disse 
demografiske komponentene.  Størst usikkerhet er det kanskje til nettotilflyttingen, som 
igjen avhenger av en rekke forhold. Økonomiske konjunkturer, sysselsetting, 
internasjonale forhold, markedsituasjonen og nettotilgang for nye boliger påvirker 
flyttemønsteret og dermed veksten i Nittedal. For Nittedals vedkommende har 
nettotilgangen på nye boliger vært den mest sentrale faktoren for befolkningsveksten. I 
arbeidet med nye befolkningsframskrivinger har vi dermed utarbeidet ulike 
boligbyggeprogram hvor vi legger inn antagelser om framtidig omfang av nye boliger. 
Det er betydelig usikkerhet knyttet til dette, dels fordi det er private aktørers 
disponeringer og vurderinger av framtidens boligmarked (prisutvikling og etterspørsel 
mm) har avgjørende betydning. I tillegg kommer spørsmål om hva slags type boliger 
som kan/skal bygges og hvor utbygging kan skje. Denne usikkerheten blir desto større 
desto lenger fram i tid man beveger seg. 
 
Historisk (siden 2000) har tilflyttingen til Nittedal betydd mer for befolkningsveksten enn 
fødselsoverskuddet (antall fødte minus antall døde). Tilflyttingen er igjen i stor grad 
betinget av tilgangen på boliger. I perioden 2000-2018 er det bygd 2432 nye boliger.  
 
Forholdet mellom fødselsoverskudd (antall fødte minus antall døde) og nettotilflytting for 
perioden 2000-2017 vises under.   
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Lavere fødselshyppighet (som har vært utviklingen de senere årene) og strammere 
styring av boligallokeringen (og dermed nettotilflyttingen til kommunen) kan føre til at 
befolkningsveksten blir lavere. Dette er ikke nødvendigvis problematisk, men kan ha 
fordeler ved at kommunen i større grad kan være i forkant med bedre dimensjonering av 
investeringene. 
 
I denne handlingsplanen legger vi 2 framskrivinger til grunn, som betegnes som hhv LAV 
og MIDDELS. Det som skiller disse to framskrivingene er økningen i antall nye boliger, 
og dermed antatt befolkningsvekst. I LAV-alternativet legger vi et mindre ambisiøst 
boligbyggeprogram til grunn enn i MIDDELS-alternativet.  
For begge disse framskrivingene har vi lagt til grunn samme fruktbarhetsrate (SFT=1,7). 
De senere årene har fruktbarheten sunket betydelig fra å være over 2,1 til nå ned mot 
1,6-1,7. Dette får betydning for hvor mange barn og unge vi får i årene som kommer. 
 
LAValternativet benyttes ved anslag knyttet til inntektsveksten og overføringene fra 
staten. Et for optimistisk budsjettanslag for framtidige inntekter kan svekke målet om 
Sunn økonomi. Se nærmere i kapitlet Sunn økonomi. 
 
MIDDELalternativet legges til grunn når det gjelder å anslå behovet for framtidige 
tjenestebehov og dermed framtidige utgifter. Under presenteres framskrivingen for 
MIDDELalternativet.  
 

 
Kilde: Kompas 

Framskrivinger 2019 2030 Middelalternativet (Høy bbp og SFT = 1,7)
pr 1.1. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0 år 255 241 241 253 262 267 269 269 268 268 264 260
1 år 244 271 257 270 274 283 285 287 286 285 281 278
2-5 år 1 255 1 222 1 244 1 253 1 257 1 288 1 288 1 298 1 303 1 308 1 297 1 283
6-15 år 3 516 3 541 3 537 3 615 3 682 3 711 3 670 3 646 3 645 3 659 3 648 3 637
16-22 år 2 127 2 135 2 147 2 234 2 226 2 257 2 326 2 392 2 416 2 428 2 428 2 438
23-66 år 13 649 13 796 13 953 14 505 14 801 15 087 15 249 15 406 15 518 15 619 15 629 15 594
67-79 år 2 312 2 345 2 396 2 463 2 481 2 486 2 471 2 483 2 468 2 526 2 560 2 629
80-89 år 636 673 707 731 786 849 948 1 018 1 093 1 123 1 185 1 217
90 år + 95 108 122 137 148 166 179 186 209 229 237 254
I ALT 24 089 24 332 24 604 25 461 25 918 26 396 26 685 26 985 27 206 27 445 27 531 27 589
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Under handlingsplanperioden 2020-2023 anslås befolkningsveksten i MIDDELalternativet 
til vel 2000 mennesker, noe som gir en gjennomsnittsvekst på vel 2 pst pr år under 
handlingsplanperioden. 
For samme periode anslås veksten av barn i barnehagealder til ca 80 barn. For barn i 
grunnskolealder angir prognosen MIDDELS en vekst med 170 barn. I stolpediagrammet 
under er aldersgrupperingene for barn og unge splittet ytterligere opp, og de viser at i 
handlingsplanperioden (2020-2023) er det først og fremst for barn i ungdomsskolealder 
at veksten finner sted. 
 
I løpet av perioden 2019-2030 viser framskrivningen med MIDDELalternativet en økning av 
befolkningen i Nittedal med 3500 mennesker, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på vel 
1,2 pst. I de to foregående kommuneplanene ble det lagt opp til en befolkningsvekst på 
gjennomsnittlig 1,7 % pr år. Videre ble det lagt opp til at tyngdepunktet av 
boligbyggingen i Nittedal skal skje ved fortetting og utvidelse av Rotnes. Framskrivningen 
for perioden 2019-2030 viser en økning både i antall barn og unge, og en kraftig vekst i 
antall eldre både i aldersgruppen 80-89 år og i gruppen 90+.  Samtidig ser vi en 
betydelig vekst i den yrkesaktive del av befolkningen (23-66 år) med nærmere 2.000 
personer.  
 
Med unntak av de eldste eldre avtar veksten i siste del av perioden 2019-2030 i 
MIDDELframskrivingen. Dette skyldes først og fremst at færre nybygde boliger er lagt inn 
i framskrivingene for siste del av perioden. I forbindelse med neste 
kommuneplanrevisjon (2021-2033) vil utbyggingsbehovet og planer for nye boligarealer 
være mer avklart, noe som høyst sannsynlig innebærer at befolkningsveksten vil bli 
sterkere for siste del av perioden enn det som fremgår av tallene over. 
 
Under vises framskrivingen grafisk for ulike alderskategorier barn og unge for hvert år 
fram til 2030. Her er tallene splittet opp slik at de viser vekst for hhv barn i 
barnehagealder, barneskole (6 -12 år) og barn i ungdomsskolealder (13 -15 år). 
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Kilde: KOMPAS 
 
Framskriving - HØYalternativet 
Det er også foretatt en framskriving hvor man har legger til grunn et høyt boligprogram 
(samme som i MIDDELSalternativet), men med en høyere fruktbarhet (SFT = 1,9). Dette 
alternativet er utarbeidet for å kunne vurdere (absolutt) høyeste investeringsbehov for 
barnehager og skoler de nærmeste årene.  Sannsynligheten for at dette alternativet slår 
til vurderes som lavt. 
 
For handlingsplanperioden 2020-2023 er det mest markante utslaget i HØYalternativet i 
forhold til MIDDELalternativet økningen i antall barn i barnehagealder.  
 

 
Kilde: KOMPAS 
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Sektorgruppering av enhetene 
Det ble i 2013 gjennomført en omorganisering i kommunens administrasjon, og i 2014 
gikk Nittedal kommune fra komitemodell til utvalgsmodell.  
 
Kommunen har tre kommunalsjefer, en for oppvekst og utdanning, en for helse og 
velferd og en for stabs- og støttefunksjonene. Kommunalsjefene har fullt resultatansvar 
for sine sektorer. Sektor for miljø og samfunnsutvikling er organisert i direkte linje under 
Rådmannen. Budsjettmessig har man ønsket å beholde tidligere sektorinndeling. 
 
Sektorene er organisert som beskrevet under 
 

Oppvekst- og utdanningssektor 
• Enhet for barnehager 
• Enhet for kultur 
• Enhet for barn, unge og familier 
• Enhet for barnevern 
• Nittedals 10 grunnskoler 

 
Helse- og velferdssektor 

• Enhet for tildeling  
• Enhet for helse inkl. legevakten (endring 01.01.20) 
• Enhet for tilrettelagte tjenester 5 boliger  
• Enhet for institusjon – 2 sykehjem 
• Tverrfaglige hjemmetjenester (endret 27.09.19) 
• NAV – kommunale oppgaver 
• Enhet for bolig og tilflytting 
• Kommuneoverlege m/ legetjenesten, smittevern og 

legevakt 
 

Miljø- og samfunnsutviklingssektor  
• Enhet for Plan, Byggesak og Geodata 
• Enhet for kommunalteknikk 
• I tillegg følgende funksjoner/områder: 

o Miljøvern 
o Samarbeid med de tekniske IKS-ene 
o Samarbeid med Regionkontor Landbruk 

(RKL) 
 

Stabs- og støttesektor 
• Enhet for økonomi 
• Enhet for IKT 
• Enhet for HR 

 
I tillegg følgende funksjoner: 

o Kommunikasjon 
o Servicetorg 
o Dokumentsenter 
o Politisk sekretariat 
o Kommuneadvokat 
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Gode tjenester  
Kommunen skal tilby gode tjenester, som er tilpasset 
samfunnsutviklingen og endringer i befolkningens behov og 
sammensetning. Kommunens tjenester er mangfoldige, og spenner fra 
veivedlikehold til barnehageplass og helsetjenester. Med gode tjenester 
mener vi tilstrekkelige tjenester av god kvalitet. De store investeringene kommunen er i 
gang med gir strammere økonomiske rammer til drift både på kort og lengre sikt. Dette 
utfordrer både kapasiteten og nivået på tjenestene. Rammene utfordrer også 
kommunens mulighet for å prioritere forebyggende arbeid, og dermed de strategiene 
som i gjeldende planer er valgt for å begrense utgiftene på lengre sikt.  Endrede 
økonomiske rammer gjør det også utfordrende å følge opp statlige satsinger og 
styringssignaler. For å møte disse utfordringene er det nødvendig å intensivere arbeidet 
med å finne de smarte og effektive arbeidsprosessene i tillegg til å foreta strengere 
prioriteringer både på tildeling av tjenester og innholdet i tjenestetilbudene.  
 

Mål og strategier i kommuneplanen 2019-
2030  
Nittedal er en del av Osloregionen og vil få sin andel av befolkningsveksten. Veksten vil 
ikke være jevn, men påvirkes av utbyggingstakt og svingninger i markedet. Samtidig vil 
veksten i hovedsak komme i Rotnesområdet, hvilket gir utfordringer med underkapasitet 
i tjenester noen steder og overkapasitet andre steder. Disse svingningene utfordrer 
oppbygging og drift av tjenestene som kommunen leverer. Kommunen skal ivareta god 
og forsvarlig tjenesteproduksjon, saksbehandling og forvaltning. Samtidig skal 
kommunen ivareta samfunnsutviklerrollen og legge til rette for et velfungerende og 
attraktivt Nittedalsamfunn. 
 
Digitalisering av kommunens tjenester er ikke bare smart, det er helt nødvendig. 
Kommunene er pålagt å iverksette nye teknologiske løsninger, samtidig som brukerne 
forventer digitale løsninger. Digitaliseringen gir de nødvendige redskaper for å kunne 
effektivisere tjenester i takt med at behovene øker og nye teknologiske løsninger bidrar 
til å utvikle og forbedrede tjenestene. Å ta i bruk ny teknologi er imidlertid krevende. Det 
krever ressurser og ny kompetanse. Samtidig utfordrer teknologien våre tradisjonelle 
måter å jobbe på. Den stiller store krav til dagens og morgendagens medarbeidere. 
Digitalisering av arkivene er nødvendig for å kunne jobbe mer effektivt, og for å gi 
innbyggerne innsikt via nettløsninger. 
 
I prioritering mellom investeringer i infrastruktur og digitalisering, er det ikke funnet rom 
for utstrakt innføring av digitale virkemidler. 
 
Nittedals befolkningssammensetning vil i tiden fremover bli som resten av samfunnet, 
mer variert når det gjelder utdanning, familiesammensetning, språk, etnisitet og kulturell 
bakgrunn. Samtidig øker kompleksiteten i oppgavene kommunen skal løse. Kommunen 
må i større grad utvikle tjenester som støtter opp under forebygging, tidlig innsats og 
rehabilitering. Lokalsamfunnets innbyggere må mobiliseres på nye måter, og bli større 
ressurser for hverandre. Ressursene hos ideelle og frivillige organisasjoner må 
videreutvikles og tas i bruk på nye måter. Rådmannen  
ser at dette utfordrer organiseringen, kompetansen og arbeidsmetodene i kommunen.  
 
Alderssammensetning av befolkningen i Nittedal gir stor overvekt av barn og unge og 
deres foreldre. Dette gjenspeiles i de store investeringer fremover. 
 



31 
 

Nittedal har en stor gruppe unge med nedsatt funksjonsevne som har behov for 
tilrettelagt bolig, tjenester og bistand til å komme i arbeid og aktivitet. Veksten i denne 
målgruppen vil kreve betydelige ressurser i årene som kommer.  
 
Klimaendringene er en utfordring for kommunen på to måter. Kommunen må jobbe med 
å redusere klimagassutslipp i all virksomhet, samtidig som vi må til passe all drift og 
forvaltning til at klimaendringene allerede er her.  
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Gode tjenester i oppvekst og utdanning 
Sektorens enheter har ansvaret for alle kommunens tjenester rettet mot barn og unge. 
Sektorens tjenester omfatter skoler, barnehager, barnevern, helsestasjon, forebyggende 
tjenester til barn og unge, og kultur og idrett. 
 

Føringer oppvekst og utdanning 
Sektoren er sterkt lovregulert med mange statlige føringer for virksomhetene. God 
opplæring, trygt og inkluderende læringsmiljø, samt tjenestenes plikt til å avdekke og 
møte innbyggernes behov med adekvate tiltak tidlig i livet, er gjennomgående for 
kravene i lovverk og statlige satsinger.  
 
Fra kommuneplanen 2019-30 
 
Kommuneplanen for Nittedal 2019 – 2030 har følgende mål som dreier seg direkte om 
barn og unge: 

• Bærekraftig og fleksibel barnehage- og skolekapasitet 
• Variert barnehage- og skoletilbud der barna bor 
• Øke andelen av og størrelsen på kommunale barnehager 
• Barn og unge i Nittedal skal ha et oppvekstmiljø som gjør dem robuste 
• Andelen ungdom som gjennomfører videregående opplæring er 95 % 

 
Kommuneplanen fremhever disse strategiene som særlig viktige for oppvekst og 
utdanningssektoren: 

• Tidlig innsats 
• Samhandling med alle parter som er involvert i barn og unge, slik at vi sikrer 

koordinerte og helhetlige tjenester 
• Individuelt tilpassede tjenester til barn og unge, som god tilpasset opplæring i 

skolen 
• Innovasjon igjennom blant annet å ta i bruk nye metoder og IKT-verktøy for 

bedre kvalitet og effektivitet i tjenestene 
• Effektivitet ved å sikre at tjenester til barn og unge utbygges og driftes på en 

bærekraftig og effektiv måte 
• Kompetanse i tjenestene slik at vi er i stand til å avdekke barn og unges 

utfordringer og gi gode tjenester 
 
Temaplaner og kommunedelplaner 
Oppvekst og utdanningssektoren følger opp følgende av Kommunens temaplaner: 
 

• KST sak 146/15 Strategiplan for kvalitet i Nittedalskolen 
Hovedmålene for kvalitet i nittedalsskolen er:  

o Alle elever opplever et læringsmiljø som fremmer læring  
o Alle elever opplever et læringsmiljø fritt fra mobbing og krenkelser  
o Alle elever utvikler gode grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, 

regning og digitale ferdigheter utfra sine forutsetninger 
o Alle elever utvikler god kompetanse i basisfagene matematikk, norsk og 

engelsk utfra sine forutsetninger 
 

• KST sak 96/16 Skolebehovsplanen 2015-2027 
Skolebehovsplanen er bygget på prinsippet om «Riktig bygg, til riktig tid, på riktig 
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sted» for å sikre god ressursutnyttelse. Vedtak etter planen omfatter Bygging av 
nye Nittedal ungdomsskole og bygging av ny barneskole med idrettshall og 
svømmehall i Hakadal. 
 

• KST sak 9/16 Digitaliseringsstrategi for Nittedalskolen 
Digitaliseringsstrategien for Nittedalskolen legger opp til følgende strategier: 

o Sentralt styrt strategi, plan og ledelse for digitalisering 
o Digital infrastruktur som gir tilstrekkkelig kapasitet, fleksibilitet og en 

lettere arbeidshverdag for lærere 
o Tidsriktig IKT-utstyr i tilstrekkelig omfang 
o Helhetlig forvaltning av skolens digitale-verktøyer 
o Lærere med god kompetanse til å bruke IKT i opplæringen 
o Godt sentralt og lokalt støtteapparat for skolene 
o Gode løsninger for å sikre personvern 
o Digital kommunikasjon med foresatte som førstevalg 

 
• KST sak 111/17 Plan for Nittedalsbarnehagene – behovsdekning 2017-

2030 
I planens legges 4 prinsipper til grunn for videre utvikling av 
barnehagestrukturen: 

• Bygge barnehager der folk bor 
• Plassere nye barnehager sentralt i forhold til skoler og offentlig 

transport 
• Bygge større kommunale barnehager 
• Øke andelen kommunale barnehageplasser  

 
• KST sak 93/17 Kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 

2018-2030 
Det redegjøres mer fyldig for planens mål og strategier i kapitlet om god 
folkehelse. 
 

• KST sak 91/18 Temaplan for kultur 2019-2022  
Planens visjon er «Kortreist kultur for alle» og hovedmålene er:  

o Sikre gode og inkluderende tilbud i nærmiljøet for brukere, deltakere og 
publikum. 

o Stimulere til læring, utvikling og mestring innen ulike aktiviteter og 
kulturuttrykk. 

o Bidra til økt aktivitet og god kvalitet i samhandling med det frivillige 
kulturlivet og andre aktører.  

 
• KST sak 60/19 Kvalitetsplan for nittedalsbarnehagene 2019-2022 

Planens motto er «Med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene», med fokus på 
4 felles utviklingsområder: 

• Barnehagen som en lærende organisasjon 
• Inkluderende miljø 
• Tidlig innsatskompetanse 
• Godt språkmiljø for alle barn 
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Andre kommunale vedtak 
 
Vedtak KST sak 63/19 Budsjettrammer 2020-2023 

Pkt. 16 Digitale verktøy i skolene. 
Nittedal kommune skal skaffe nok digitale verktøy i skolene slik at alle elever kan 
bruke informasjonsteknologi som et effektivt verktøy i undervisningen. Videre må 
digitale verktøy brukes for å bedre kommunikasjonen mellom hjem og skole.  
 
Pkt. 17 Lærernormen  
Skolene skal gis økonomiske rammebetingelser som gjør at de kan oppfylle 
kravene i lærernormen.  
 
Pkt. 18 Ny Rotnes skole 
Bygging av ny Rotnes skole med idrettshall og egnet lokale for øvelser og 
framføring av kulturaktiviteter innarbeides i handlingsplan og budsjett. 
 
Pkt. 19 Voksenopplæring  
Det skal legges fram en sak om organisering av grunnskoleopplæring og 
kvalifisering for voksne. I forbindelse med dette skal etterbruken av Hagen skole 
vurderes.  
 
Pkt. 20 Tribuneanlegg i Rotneshallen  
Det skal legges fram en sak for å få realisert tribuneanlegg i Rotneshallen 
umiddelbart etter at nye Nittedal ungdomsskole er ferdigstilt. Kostnadene for 
etablering av tribuneanlegg i Rotneshallen legges inn i handlingsplan 2020-2023. 
 
Pkt. 21 Fritidsklubb i Søndre  
Nittedal Rådmannen bes videreføre arbeidet med å etablere en fritidsklubb på Li 
skole slik at et slikt tilbud kan komme på plass i løpet av høsten 2019.  
 
Pkt. 22 Barnehagekapasiteten  
Rådmannen bes legge fram forslag til løsninger på utfordringen med å tilby 
barnehageplasser i nærheten av der barna bor. Målsetningen må være å etablere 
flere barnehageplasser i Rotnes-området, det det er underkapasitet i dag og hvor 
vi får den største befolkningsveksten i årene framover.  
 
Pkt. 23 Gjennomføring av kulturplanen 
Rådmannen bes legge fram en sak som basert på den vedtatte kulturplanen 
prioriterer tiltak innen kulturområdet. 
 
Pkt. 25 Løypemaskin  
Rådmannen bes gå i dialog med skiforeningen nasjonalt med den hensikt å 
realisere anskaffelse av ny løypemaskin til Nittedal. 
 
Pkt. 36 Revidert skolebehovsplan Rådmannen bes legge fram en revidert 
skolebehovsplan i løpet av 2.halvår 2019, med hovedvekt på Rotnes-området. I 
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forbindelse med dette utarbeides noen konsepter for hvordan ny Rotnes skole kan 
bygges, herunder disponering av uteareal og hensynet til trafikksikkerhet. 

 
Pkt. 26 Vedlikehold av Jenserud  
Rådmannen bes i samarbeid med Nittedal-eiendom KF vurdere tilstanden og 
vedlikeholdsetterslepet på Jenserud, og foreslå tiltak som gjør at denne 
husmannsplassen i marka fortsatt kan benyttes av frivillige og friluftsfolk. 
 
Pkt 37 Nedtrekk skole  
Nedtrekket i budsjettrammen for skolene på 2,5 mill. kroner årlig som ble vedtatt 
som en del av budsjett 2019 og handlingsplan 2019-2022 reverseres. 
Budsjettrammene til skolene økes med 2,5 mill. kroner fra og med 2019 og 
øremerkes voksentetthet i skolen. Rådmannen bes om å innarbeide økningen for 
2019 i den økonomiske rapporteringen for mai. 
 

Aktuelle statlige og regionale føringer 
 
Lovverk  
De mest sentrale lovene for sektorens tjenester med tilhørende forskrifter og 
retningslinjer er: 

• Barnekonvensjonen 
• Barnehageloven 
• Opplæringsloven 
• Barnevernloven 
• Folkebiblioteksloven 

 
I tillegg er følgende forskrift og retningslinjer under helseloven sentrale: 

• Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

• Nasjonalfaglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i 
helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom gjeldende fra 
september 2017 
  

Status og prioriteringer 2020 
 
Kvaliteten i tjenestene er avgjørende, og i 2020 vil sektoren styrke innsatsen på: 

• Tidlig innsats. Dette betyr at alle tjenester i førstelinja skal ha gode og 
dokumenterte systemer som tidlig avdekker avvik i utvikling knyttet til læring, 
sosiale ferdigheter eller helse. Det skal settes inn intensive tiltak i den enkelte 
virksomhet uten unødvendige byråkratiske prosesser. Tiltakene skal være 
kunnskapsbaserte og følges opp med en løpende evaluering. Støttetjenestene i 
enhet for barn unge og familier skal tre inn raskt ved behov. Inntaket til disse 
tjenestene skal kvalitetssikres slik at de treffer målgruppen på et tidlig tidspunkt. 
Støttetjenestene skal også bidra til at kompetansen i skoler, barnehager og 
helstasjoner styrkes.  

• Inkluderende miljøer i alle tjenestene. Dette er innarbeidet i kvalitetsplanene 
for barnehage og skole, men også andre arenaer hvor barn og unge ferdes skal 
kommunen bidra med sin kompetanse for å skape inkluderende miljøer. 

• Samhandling på tvers av tjenester og med barn og foresatte. BTI er det 
viktigste redskapet for å få til dette. 
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Sektoren vil også fortsette arbeidet med å sikre riktig kapasitet på riktig sted til riktig tid 
i alle tjenester, spesielt i barnehager, skoler og idrett.  
 
Befolkningsutviklingen 
Tabellen under viser framskrivningen av barnetall fordelt i barnehagealder, 
barneskolealder og ungdomsskolealder. Denne framskrivingen viser at det ikke kommer 
flere barneskolebarn i Nittedal totalt i perioden. For barnehagebarn og barn i 
ungdomsskolealder er den forventede veksten mindre enn tidligere framskrevet. Veksten 
er fordelt noe ulikt forskjellige steder i kommunen. Det er stor vekst i Rotnesområdet 
kombinert med en mindre vekst eller nedgang i andre områder. Dette gir et trykk på 
barnehage og skolekapasitet i Rotnesområdet, men mindre behov andre steder i 
kommunen.  
 
Middelsalternativet. Framskrivinger for ulike aldersgrupper barn og unge 2019-2024, og 
for 2030.  
pr.1.1. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030 

1-5 år 1499 1493 1501 1523 1531 1571 1560 
6-12 år 2480 2528 2526 2522 2506 2500 2507 
13-15 år 1036 1013 1011 1093 1176 1211 1130 

Kilde: KOMPAS  
 

Barnehagene  
 
Kvalitet i barnehagene 
De siste årene har det vært et økende fokus på kvaliteten i barnehagene. Dette gjelder 
både barnehagen som en utviklings-, mestrings- og læringsarena og som en 
forebyggende arena. Helhetlig og systematisk utvikling av kvalitet i 
Nittedalsbarnehagene er en viktig prioritet i 2020. Arbeidet vil bli basert på Kvalitetsplan 
for nittedalsbarnehagene 2019-22. 
 
I 2020 skal det jobbes videre med implementeringen av planen både i private og 
kommunale barnehager. Dette gjøres gjennom kompetanseplaner som er felles for alle 
nittedalsbarnehagene. 
 
Høsten 2018 innførte regjeringen en minstenorm for bemanning i barnehage, som slår 
fast at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks 
barn over tre år. Fra 1.  
august 2018 ble normen for antall pedagoger også skjerpet for å få flere 
barnehagelærere. Det skal være minimum én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, 
og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. 
 
Nittedalsbarnehagene oppfylte pr 1. august 2019 den nye bemanningsnormen. 
Kommunen greier imidlertid ikke å oppfylle normen om antall pedagoger. Antallet 
dispensasjoner fra pedagognormen har økt i 2019. Denne utfordringen knytter seg til 
rekruttering av pedagoger og en generell mangel på førskolelærere på nasjonalt nivå. 
 
I 2020 vil Nittedal kommune jobbe videre med nittedalsbarnehagene, arbeide langsiktig 
og planmessig for å beholde, kvalifisere og rekruttere barnehagelærere. Det blir også 
lagt til rette for ansatte i nittedalsbarnehagene som ønsker å ta fagbrev som barne- og 
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ungdomsarbeidere gjennom praksiskandidatordningen, ved at det tilbys lokale 
eksamensforberedende kurs. Kommunen tilbyr også lærlingplasser i barnehagene. 
 
Barnehagedekning 
Barnehagedekningen i Nittedal er god. I 2019 fikk alle barn med rett tildelt plass. Noen 
barn får imidlertid ikke barnehageplass i den del av kommunen de ønsker. Det er 
inneværende år i overkant av 60 barn med registrert bostedsadresse i Rotnes/sentrum 
som får sitt barnehagetilbud andre steder i kommunen, fortrinnsvis i søndre.  
 
Nittedal kommune har høye utgifter til barnehage per innbygger 1-5 år. Dette skyldes 
først og fremst høy dekningsgrad 0-6 år. Nittedal har en større andel barn i barnehage 
enn de fleste andre kommuner.  
 
Nittedal kommune har også en kostnadsdrivende barnehagestruktur. Det er kostnad per 
barn i kommunale barnehager som er grunnlag for satsen for tilskudd per barn til private 
barnehager. I Nittedal har vi 5 kommunale barnehager, som alle er relativt små og derfor 
dyre å drifte. Omtrent 20% av barn med barnehageplass i Nittedal har plass i en 
kommunal barnehage. Små endringer i antall barn eller kostnader pr barn i de 
kommunale barnehagene får store utslag i tilskuddene til private barnehager. 
 
En annen årsak er at kommunen kun teller antall barn en gang om året som grunnlag for 
tildeling av tilskudd. Det betyr at Nittedal betaler tilskudd til private barnehager for en 
del barn på høsten som ikke reelt går i barnehagen. Situasjonen belyses detaljert i Plan 
for Nittedalsbarnehagene – behovsdekning 2017-2030.  
 
Oppfølging av plan for nittedalsbarnehagene-behovsdekning er et viktig arbeid for å sikre 
riktig kapasitet på riktig sted til riktig tid. De enkelte tiltak må hele tiden vurderes i 
forhold til nyeste befolkningsframskrivinger.  
 
Befolkningsframskrivinger viser at det vil være mangel på barnehageplasser både i 
Rotnes/ sentrum og Hakadal frem mot 2030. Overkapasiteten i søndre ser ut til å 
vedvare. For å sikre at utviklingen av barnehagekapasiteten i Nittedal skjer i tråd med 
planens prinsipper blir det viktig fremover å sikre gode fremtidige barnehagetomter. 
 
Grunnskolen 
 
Kapasitet i grunnskolen 
Etter en lengre periode med kontinuerlig elevtallsvekst i nittedalsskolen har elevtallet det 
siste året blitt redusert med 13 elever totalt for hele Nittedal. Reduksjonen skyldes en 
betydelig lavere tilflytting enn de siste årene og at 22 elever fra skolestart 2019 har 
begynt på privatskole. Elevtallsutviklingen varierer fra skole til skole. Skolene i 
Rotnesområdet opplever fortsatt stor elevvekst, mens flere andre skoler har sett en 
elevtallsnedgang. 
 
Nye Nittedal ungdomsskole vil stå ferdig til skolestart 2020. Den vil ha plass til 6 
paralleller og vil få nytt terapibasseng. Det vil sikre skolekapasitet på 
ungdomsskoletrinnet i Rotnesområdet i overskuelig fremtid ut fra de 
elevtalsframskrivinger som er tilgjengelig. De første to årene vil skolen ha noe ledig 
kapasitet. 
 
Byggingen av ny barneskole på Elvetangen ved Hakadal ungdomsskole vil være i full 
gang hele 2020 og skolen åpnes ved skolestart i 2021. Skolen skal ha plass til 4 
paralleller, en svømmehall og en ny idrettshall. Utearealer til fotball og andre aktiviteter 
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blir oppgradert og utvidet. Samtidig bygges ny og sikrere avkjørsel fra Rv4 og andre 
tiltak for å sikre trygg skolevei. 
 
På tross av at veksten i elevtall ikke øker så fort som tidligere forventet, må 
skolekapasiteten på barnetrinnet i Rotnesområdet økes. Dette vil de første årene kunne 
ivaretas gjennom å utnytte ledig kapasitet på nye Nittedal Ungdomsskole. Her vil det i de 
første skoleårene, etter at ny skole står ferdig, være 3-4 klasserom som ungdomsskolen 
ikke trenger ennå. Det er også lagt til rette for ytterligere kapasitetsøkning i modulbygg 
ved Rotnes skole. Behovet for skolekapasitet vil altså kunne ivaretas, selv om det ikke er 
funnet rom for å investere i ny Rotnes skole i inneværende handlingsplanperiode. 
 
I løpet av 2020 vil det bli lagt frem en revidering av den eksisterende skolebehovsplan 
for hele kommunen. Revideringen vil ta høyde for de nyeste elevtallsframskrivinger og 
kapasitetsutbyggingen av skoler og idrettsarealer som er foretatt siden siste 
skolebehovsplan ble lagt frem.  
 
Tilbud til elever med særskilte behov 

• Team 8: Tilbud til elever med multifunksjonshemming (barnetrinnet) med en 
kapasitet på ca. 5 barn. Tilbudet har vært på Ulverud skole, men er ved å bli bli 
flyttet til Holumskogen og utvidet med 4 plasser.  

• Ressurssenteret på Nittedal Ungdomsskole: Tilbud til elever med 
multifunksjonshemming og utviklingshemming kapasitet ca. 15 barn 

• Innføringsgruppe på Holumskogen skole: Tilbud til minoritetsspråklige elever med 
ingen eller lite norskkunnskaper (barnetrinnet) med en kapasitet på ca. 20 elever. 
(Elever i 1. og 2. klasse går primært på nærskolen) 

• Innføringsgruppe på Nittedal ungdomsskole: Tilbud til minoritetsspråklige elever 
med ingen eller lite norskkunnskaper (ungdomstrinnet) med en kapasitet på ca. 
18 elever 

• Alternativ opplæringsarena under utvikling: Tilbud til barn med store sosio-
emosjonelle vansker. Tilbudet skal være et ambulant team som bidrar til at 
elevene i størst mulig grad kan fortsette sin tilknytning til nærskolen. 

 
I takt med elevtallsutviklingen øker også behovet for plasser som kan gi et særskilt 
tilrettelagt tilbud til enkelte elevgrupper. Antall elever med diagnoser i autismespekteret 
er økende. Mange i denne elevgruppen vil kunne få et godt og tilrettelagt tilbud på 
nærskolen, mens noen vil ha behov for særskilt tilrettelegging i egne klasser. For å møte 
dette behovet vil vi utvide tilbudet på Team 8 på Ulverud skole med fire plasser 
tilrettelagt for elever med autisme. Team 8 er i dag i midlertidige lokaler. Lokalene på 
Ulverud skole ble skadet av flom høsten 2019 og er inntil videre stengt. Team 8 flyttes 
permanent fra Ulverud til Holumskogen skole fra august 2020. 
 
Kvalitet i Nittedalskolen 
I løpet av våren 2020 går nittedalsskolen inn i en ny strategiperiode. Hovedfokuset i ny 
strategiperiode vil være å videreføre satsingen på inkluderende opplæring og et trygt 
læringsmiljø for alle. Høsten 2020 innføres nye læreplaner i skolen, og dette kommer til å 
være en sentral del av skolenes utviklingsarbeid de nærmeste årene. Den nye 
overordnede delen slår fast verdier og prinsipper for arbeidet i skolen og legger tydelige 
og forpliktende føringer. Fagplanene har større vekt på dybdelæring, kritisk tenkning og 
kreativitet. Målet for nittedalsskolen blir å jobbe med nye læreplaner med inkludering 
som utgangspunkt. Undervisningen skal i større grad fremme fellesskap og mestring for 
alle elever. Arbeidet med å implementere nye læreplaner skal i hovedsak skje på hver 
enkelt skole, men det skal jobbes med en felles forståelse av sentrale begreper og 
intensjoner. Fra høsten 2020 ønsker vi å få til et samarbeid med et høgskole- eller 
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universitetsmiljø gjennom Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOMP) på noen 
sentrale utviklingsområder både på skole- og kommunenivå.  
 
Tidlig og tverrfaglig innsats kommer til å få en større plass i den nye strategiplanen. I 
2020 fortsetter arbeidet med å sette Bedre tverrfaglig innsats (BTI) i system på skolene 
slik at vi blir bedre på å fange opp og følge opp de mest sårbare barna. Skolene skal 
også fortsette arbeidet med å identifisere og følge tett opp elever som ikke har 
tilfredsstillende faglig utvikling.  
 
Videreutdanning for lærere fortsetter med samme takt som tidligere. Ca 20 lærere skal 
begynne i videreutdanning høsten 2020. Fagene norsk, matematikk og engelsk 
prioriteres, men det er et mål at alle skolene skal ha lærere med utdannelse i 
profesjonsfaglig digital kompetanse. I tillegg er det ønskelig og etter hvert et mål at alle 
skoler har lærere med i lærerspesialistordningen, både i lærerspesialistutdanning og 
ansatte i lærerspesialistfunksjon. Ordningene er attraktive for lærere og bidrar til at vi 
rekrutterer og beholder dyktige lærere i skolen. Nye skoleledere og skoleledere uten 
formell utdannelse i skoleledelse gis muligheten til å søke på slik utdanning.  
 
Arbeidet med kvalitet i nittedalsskolen på skoleeiernivå skjer hovedsakelig gjennom 
skoleledergruppa som et lærende nettverk. Her modelleres utviklingsarbeid og 
skolelederne lærer sammen og av hverandre innenfor de viktigste satsingsområdene. 
Nettverk mellom lærere i ungdomsskolen er etablert og videreføres. I 2020 skal det 
vurderes hvordan det kan legges bedre til rette for samarbeid på tvers av skoler også i 
barneskolen. 
 
Andelen av lærere i grunnskolen som oppfylte kompetansekravene for tilsetting var 
høsten 2019 98,1 % i Nittedal. Tilsvarende tall i 2018 var 93,5 % i Akershus og 95,4 % 
på landsplan (2019-tall for fylke og land er ikke tilgjengelig ennå). Det er særskilte 
kompetansekrav for å undervise i fagene norsk, matematikk og engelsk. 
Grunnskolestatistikken for 2019 avdekker at vi har god dekning i matematikk og norsk, 
mens det er flere lærere som underviser i engelsk på barnetrinnet uten godkjent 
utdanning. Engelsk er derfor fortsatt et prioritert fag når lærere søker om 
videreutdanning.  
 
Andelen elever i Nittedal som mottok spesialundervisning i 2019 var 5,2 %. Tilsvarende 
tall på landsplan var 7,8 %. I tråd med statlige føringer for tidlig innsats har vi lykkes 
med å sikre at flere mottar spesialundervisning tidlig i skoleløpet. 
 
Foreløpige beregninger for skoleåret 2019-20 tilsier at vi mangler ca. 13 årsverk for å 
oppfylle nasjonal lærernorm. Kravene til lærertetthet ble ytterligere forsterket fra og med 
skoleåret 2019-20. Dette alene utgjør ca. 11 årsverk for grunnskolen i Nittedal. Skolene 
har samlet sett redusert antall årsverk i assistentstillinger med 7,3 stillinger 
sammenlignet med skoleåret 2018-19 uten at rammene er tatt ned.  
 
Barn, unge og familie 
Enhet for barn unge og familie har nå vært en samlet enhet i 2 år. Den består av 
helsestasjonen, skolehelsetjenesten, PPT, familieteamet, utekontakten, ergo- og 
fysiotjenesten for barn og unge samt BTI og SLT-arbeidet. 
 
Det arbeides systematisk og målrettet i alle avdelinger med kontinuerlig utvikling av 
tjenestetilbudene. Et særlig fokus er at tjenestene skal oppleves lett tilgjengelige, 
kompetente, samhandlende og med innbyggerens behov i fokus. I tillegg er det stor 
oppmerksomhet knyttet til effekten av tjenestene vi gir. Kommunen fyller 
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Helsedirektoratets veiledende norm for helsesykepleiere på ungdomstrinn og 
videregående skole, men ligger under norm med 2.15 årsverk i barneskolen.  
 
Utekontakten, Helsestasjonen, Familieteamet og PPT har utfordringer knyttet både til 
tjenestenes lokaler og kapasitet. Evalueringer viser høy brukertilfredshet og meget god 
effektivitet. Samtidig er det slik at kommunens tilbud om psykisk helsehjelp til familier, 
barn og unge ikke er tilstrekkelig dimensjonert sett i forhold til behov. Kommunen har 
ca. 50 barn og unge med alvorlig skolefravær i grunnskolen og ca. 50 i videregående 
skole. Noen barn og unge har så store, sammensatte og langvarige psykiske helseplager 
at de blir avvist i spesialisthelsetjenestens tilbud.  Kommunen har heller ikke tilbud som 
er gode nok for denne målgruppen.    
 
Lav grad av digitalisering gjør at tjenestene ikke jobber så effektivt og samhandlende 
som ønskelig.  
 
I Vi bryr oss arbeidet er fokus å fortsette det systematiske arbeidet i tråd med årshjulet. 
I tillegg er det prioritert å styrke politikontaktens samarbeid med så vel SLT-koordinator 
som andre kommunale tjenester.  
 
Prioriteringer i 2020 for enhet for barn, unge og familie 
Enhet for barn unge og familier har følgende prioriteringer i 2020: 

• Etablering av Rask psykisk helsehjelp i samarbeid med enhet for rus og psykisk 
helse. Tilbudet lokaliseres sammen med Familieteamet. Dette vil gi et enda mer 
robust og kompetent fagmiljø, med tilsvarende bedre kvalitet og kapasitet for 
våre innbyggere. Tilbudet forventes å være i gang fra januar 2020.  

• Utekontakten, NAV og enhet for rus og psykisk helse samarbeider om å etablere 
et best mulig tilbud om hjelp og oppfølging til ungdom med krevende 
oppvekstforhold.  

• Fra 2020-2023 vil det foregå en særlig satsing på arbeid mot frafall i skolen. 
Statped og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (R-BUP nord) har bedt 
om å få samarbeide med Nittedal kommune om videreutvikling av den politisk 
vedtatte handlingsveilederen: «Hver dag teller».  

• Videreutvikle og forsterke kommunens tilbud til skolene om bistand i særlig 
krevende elevsaker. 

• Implementeringen av samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats videreføres 
i 2020. 

 
Barnevernet  
Barnevernet jobber hele tiden med å levere faglig forsvarlig kvalitet på tjenestene 
innenfor eksisterende ressurser og rammer. Det er en utfordring å lage gode prognoser 
og holde budsjett opp mot uforutsigbarhet knyttet til drift. Barnevernet er et 
uforutsigbart område og nye akuttplasseringer eller saker til behandling i rettssystemet 
gir store utslag i økonomien.  
 
Det tilstrebes å sette inn riktige hjelpetiltak i hjemmet for å unngå plasseringer av barn 
utenfor hjemmet – så langt det er mulig og å samhandle enda bedre med kommunens 
øvrige tjenester for utsatte barn og unge.  
 
Fra 2015 har antall barn på ettervern (18 – 23 år) økt og dette ser ut til å fortsette, noe 
som er positivt, da de fleste ungdommer i barnevernet trenger oppfølging etter 18 år. 
Mange flere enn tidligere blir boende i fosterhjemmene sine, og vi har flere ungdommer i 
denne gruppen på hybeltiltak.  
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Antall plasserte barn fra Nittedal har vært stabilt de siste årene, men det har vært noen 
flere institusjonsplasseringer. Antall meldinger, tiltak for hjemmeboende barn holder seg 
stabilt, med naturlige variasjoner. Det samme gjør akuttplasseringer. Nasjonalt er det en 
økning i enetiltak for barn og unge. Nittedal har ingen slike tiltak.  
 
Barnevernet prioriterer tidlig innsats gjennom å omgjøringen av en 
barnevernkonsulentstilling til spesialkonsulent for spe- og småbarn. Ordningen har full 
effekt fra høsten 2019. Målsettingen er å komme tidlig inn, og jobbe i tråd med BTI. Det 
jobbes i hovedsak opp mot helsestasjon og barnehager, med veiledning, drøftinger og 
konsultasjoner. 
 
Det er en del usikkerhet om den kommende barnevernreform, som sannsynligvis vil 
komme trå i kraft for fullt i 2022, men Nittedal kommune forbereder seg på dette ut fra 
den tilgjengelige informasjonen.  
 
Prioriteringer i 2020 for barnevernet 
Barnevernet vil fortsette å ha fokus på kvalitet og forsvarlighet i alle ledd og er godt i 
gang med å forberede seg til ny nasjonal kvalitets- og strukturreform for hele 
barnevernsfeltet.  
 
Barnevernsreformen vil sannsynligvis trå i kraft fra 2022 og innebærer at kommunen vil 
få et helhetlig ansvar for barnevernet både faglig og økonomisk (Prop.106 L). 
Barnevernet vil imøtekomme den nye reformen så godt som mulig og søker å få fram et 
helhetlig bilde av hvor vi som barnevern bør være i 2021/22. 
  
Knyttet til reformen ligger det i perioden 2017-2024 krav til kvalitetsutvikling og 
kompetanseløft i regi av BUFDIR. Kompetansetiltakene vil i all hovedsak være i form av 
videreutdanningstilbud til ansatte. Tiltakene er kunnskapsbasert og tar utgangspunkt i 
barnets behov. Systemet skal gi faglig støtte til saksbehandling, beslutningstaking og 
oppfølging av barn, unge og familier.  
 
Det er varslet store endringer i revidert barnevernlov fra 2020. Noen av endringene har 
allerede trått i kraft. Derav den viktigste at barnevernloven fra juli 2018 har blitt en 
rettighetslov for barn og unge. Barn har rett til omsorg og beskyttelse (Prop 169 L 
«Endringer i barnevernloven»). 
  
Kommunen må forholde seg til nye retningslinjer fra barne- og likestillingsdepartementet 
(brev av 20.10.17) knyttet til bruk av private aktører innenfor barnevernet. barne- og 
likestillingsdepartementet godtar ikke bruken av private aktører til utøvelse av offentlig 
myndighet. 
 
Kultur 
Kommunen har større kostnader knyttet til idrett sammenliknet med gjennomsnittet på 
landsbasis, men lavere kostnad knyttet til øvrig kultur sammenliknet med gjennomsnittet 
i landet. Kulturenheten har drevet store og meget vellykkede kunstneriske prosjekter 
som har fått mye positiv oppmerksomhet. Noen ganger kan det være utfordrende å 
balansere slike ressurskrevende enkeltprosjekter og daglig drift. Avdeling for idrett og 
friluftsliv for tiden utfordringer med stengte anlegg og utearealer på grunn av ras og 
utbyggingen på Elvetangenområdet. 
 



42 
 

Nittedal bibliotek fikk en ettårig styrking i 2019 til innkjøp av medier. Styrkingen har hatt 
meget god effekt. Innkjøp av medier og et godt arrangementstilbud utgjør viktige deler 
av bibliotekets fundament.  
 
Prioriteringer i 2020 for Kultur 
Nittedal kommune vil etterstrebe og legge til for at alle kan delta, oppleve og ha glede av 
kultur og idrett på sin måte, gjennom hele livet. Visjonen for dette arbeidet er «kortreist 
kultur for alle».  
 
Kommunestyret har vedtatt å etablere BUA Utstyrssentral i Nittedal. BUA er en ordning 
for utlån av utstyr til sport og fritid for å gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere 
og mer varierte aktiviteter. Det er et prioritert arbeid å få utstyrssentralen opp og stå i 
Rotnesområdet i første del av 2020.  
 
Arbeidet med å etablere en ny ungdomsklubb i Søndre Nittedal er påbegynt. Dette 
arbeidet videreføres slik at klubben kan åpne i 1. halvår 2020. 
 
Nye Nittedal ungdomsskole åpner til høstsemesteret 2020. Skolen får en aula som også 
får en funksjon som kulturarena. I tilknytning til skolen åpner også det nye Rotnesbadet. 
Juniorklubben ble flyttet til Hakadal ungdomsskole da Nittedal ungdomsskole skulle rives. 
Juniorklubben har vært en stor suksess i Hakadal med like stort besøk som før flyttingen, 
så det må vurderes om det er riktig å flytte klubben igjen når nye Nittedal ungdomsskole 
står ferdig. Aktiviteten i Juniorklubben og ungdomsklubbene (Klubb1 og Verket) 
prioriteres. Det inngås nye treårige avtaler med GIF Storby og GIF Handicap med 
uforandrede økonomiske rammer. 
 
Digitalisering i oppvekst og utdanning 
Fokus på digitalisering i sektoren er nødvendig. Det er krav i skoler og barnehager om at 
elevene skal utvikle digitale ferdigheter. Brukere og ansatte i alle tjenester forventer 
digitale løsninger, der det er mulig.  
 
De kommunale barnehagene har fortsatt et behov for ytterligere digital utvikling. God 
bruk av nytt barnehageprogram for daglig kommunikasjon med foresatte må det jobbes 
med framover.  
 
Kommunen har jobbet med å finne gode løsninger for å sikre Barnevern og PPT løsninger 
for mobil saksbehandling. Mobilt Barnevern er i drift og det jobbes med å få på plass 
digitale løsninger for post ut/inn samt digitalt arkiv for Barnevern. Mobil 
saksbehandlingsløsning for PPT er fortsatt ikke løst, da det avventer en omlegging av 
kommunens totale løsning for it-sikkerhet. 
 
Særlig om digitalisering i skolen 
Mye har skjedd de siste årene med nytt skoleadministrasjonssystem som er i drift, 
oppdatering av administrasjonssystem i barnehage, digital kommunikasjon mellom 
barnehage og hjem og et nytt administrasjonssystem i kulturskolen.  
 
Nittedal kommune har tatt i bruk verktøy for timeplanlegging og personal- og 
vikaradministrasjon for ytterligere effektivisering av skolene. Verktøy vil effektivisere 
administrasjonen av personalressurser og gjøre det mulig å utnytte lærer- og 
assistentressurser bedre på tvers av skolene jf. vedtak om bemanningspool (sak til KST 
121/17). 
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I arbeidet med Kvalitetsplanen for nittedalsskole vil digitaliseringsarbeidet ha en sentral 
plass. Fokus med digitaliseringsarbeidet i skolen er elevenes læring. I skolen jobbes det 
for å sikre elevene tilgang til relevant utstyr og programvare som oppleves som 
motiverende og fremmer læring. Elevene skal til enhver tid ha tilgang til mobilt utstyr der 
de er. Dette skal sikre at kommunen kan leve opp til krav i opplæringsloven gjennomføre 
vedtatte målsettinger i kvalitetsplanen for nittedalsskolen.  
 
For å lykkes må vi utvikle lærernes digitale ferdigheter, kunnskap og holdninger som de 
kan ta i bruk i klasserommet i møte med elevene. For å få til en strukturert og 
praksisrelatert kompetanseheving vil vi samarbeide med eksperter som har spesialisert 
seg på opplæring av lærere og skoleledelse ut fra erfaringer og god klasseromspraksis.  
 
Det jobbes med å få elever og lærere over fra stasjonære dataløsninger til mobile 
løsninger. I løpet av 2019 er vi nesten i mål med å gi ungdomsskoleelevene tilgang til en 
egen bærbar PC hver. Disse er dog ennå ikke koblet opp mot et felles system for 
oppdateringer og vedlikehold I ungdomsskolen er dette stort sett på plass. Fokus 
fremover vil være utstyrsdekning i barneskolene. Dette krever et nytt system for å kunne 
administrere PC’ene sentralt for oppdateringer og vedlikehold. Implementering av dette 
systemet vil foregå frem mot skolestart 2020.  
 
I 2020 vil nittedalsskolen ta i bruk Office 365 for skoleledere, lærere og elever, en 
skyløsning som vil gjøre det enklere å samarbeide ved den enkelte skole, på tvers av 
skolene og mellom ulike faggrupper og andre aktuelle samarbeidsområder. Dette skal 
styrke gjennomføringen av kvalitetsplanen for nittedalsskolen.  
 
Innføring av O365 vil skje i to etapper: 

1. Skoleåret 2019 – 20   
Lærere og ledere tar i bruk verktøyet og lærer det. For å få til en god innføring vil 
det settes sammen et team av Fyrtårnslærere som vil få ekstra opplæring og vil 
kunne sørge for god introduksjon ved skolene og kontinuitet i arbeidet. I tillegg 
må den enkelte skole ha flere superbrukere og entusiaster som driver det daglige 
arbeidet med verktøyet.   

2. Skolestart skoleåret 2020 - 21  
Elevene får tilgang og skal begynne å bruke verktøyet.  

 
Når nye systemer kommer på plass og tas i bruk, så er det behov for å avvikle eldre og 
lite brukervennlige løsninger. Arbeidet med avvikling vil være en prioritert oppgave i 
2020.  
 
For at skolen skal kunne benytte tidsriktige og egnede løsninger er det avgjørende at 
IKT-enheten kan sette av tilstrekkelige ressurser for skolene og at det er en god dialog 
og et godt samarbeid mellom enhetene.  
 
  



44 
 

Tiltak i rådmannens forslag - endring 

 
 
Vedtak KST-sak 63/19 reversering av nedtrekk skole 
I forbindelse med rammesaken ble det besluttet å reversere vedtatt kutt i 
skolesektoren. Dette er videreført. 

 
Vedtak KST-sak 63/19 økt aktivitet 2019 videreføres 
Beløpet gjelder økt aktivitet i 2019 i barnevernet og økte kostnader i barnehagene 
som følge av utvidelse av kapasiteten i Nygård barnehage. Utvidelse av 
kapasiteten i Nygård barnehage forventes isolert sett å medføre lavere tilskudd til 
de private barnehagene og effekten er innarbeidet i budsjettrammene. 

 
Vedtak KST-sak 63/19 innlemming øremerkede tilskudd 
Økningen gjelder innlemming av øremerkede tilskudd i kommunens frie inntekter 
for tilskudd til rekruttering av psykologer og samordning av lokale rus- og 
kriminalitetsforebyggende tiltak som omgjøres til en rammeøkning for sektoren. 

 
Vedtak KST-sak 76/19 tilrettelegging for fagutdanning 
Avsatte midler til ansatte i barnehage, skole og SFO som ønsker å ta fagbrev i 
barne- og ungdomsfag.  

 
Drift av BUA 
Opprettelse av gratis utlånsordning av sports- og fritidsutstyr til barn og unge i 
Nittedal. 

 
Digitaliseringsrådgiver 
Det opprettes to stillinger som digitaliseringsrådgivere. En stilling skal ha tilknytning 
til Helse og velferd og en stilling knyttes til Oppvekst og utdanning. 

 

Beløp i 1000 kr 2020 2021 2022 2023

Vedtak KST-sak 63/19 reversering nedtrekk skole 2500 2500 2500 2500
Vedtak KST-sak 63/19 økt aktivitet 2019 som videreføres 2750 1750 750 750
Vedtak KST-sak 63/19 innlemming øremerkede ti lskudd 1250 1250 1250 1250
Vedtak KST-sak 76/19 ti lrettelegging for fagutdanning 200 200 200 200
Drift av BUA 500 500 500 500
Digitaliseringsrådgiver 900 900 900 900
Engasjementstil l ing PPT (LOS) 425 425 425 0
Engasjementstil l ing psykolog Rask psykisk helse 365 365 365 0
Bibliotek - arrangement og innkjøp 150 150 150 150
Ungdomsklubb i  Søndre 600 450 450 450
Styrking klubbdrift 250 250 250 250
Tiltak for hjemmeboende barn - barnevernet 500 500 500 500
Økt antall  fosterbarn 1 500 1 500 1 500 1 500
Statsbudsjett - Gratis SFO 5.-7. trinn spesielle behov 265 265 265 265
Statsbudsjett - Inntektsgradert SFO betaling 1.-2. trinn 305 305 305 305
Statsbudsjett - Innlemming øremerket ti lskudd leirskole 330 330 330 330

Økte behov elever Team 8 2 000 2 000 2 000 2 000

Sum 14 790 13 640 12 640 11 850
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Engasjementstilling PPT LOS 
Egenandel til prosjektstilling som ungdomslos som skal jobbe for å redusere 
fraværet i ungdoms- og videregående skole. 

 
Psykolog rask psykisk helsehjelp 
Egenandel til prosjektstilling til rask psykisk helsehjelp 

 
Bibliotek - arrangement og innkjøp 
Økte ressurser til arrangementer og innkjøp av bøker og annet materiell på 
biblioteket. 

 
Ungdomsklubb i Søndre 
Oppstart ny ungdomsklubb i Søndre. 

 
Styrking klubbdrift 
Styrking av alle ungdomsklubbene i Nittedal 

 
Tiltak hjemmeboende barn – barnevernet 
Økte ressurser til tiltak hjemmeboende barn i kommunens egen regi for å 
redusere behovet for kjøp av private tjenester 

 
Statsbudsjett – Gratis SFO 5. – 7. trinn spesialbehov 
Nittedal kommune får over statsbudsjettet et beløp for å dekke gratis SFO for 
de som har behov for det i 5. – 7. trinn.  

 
Statsbudsjett – Inntekstgradert SFObetaling 1. – 2. trinn 
I statsbudsjettet tildeles Nittedal kommune midler for å gjennomføre reduksjon 
i SFObetaling for familier med lav inntekt. 

  
Statsbudsjett – Innlemming øremerket tilskudd leirskole 
Nittedal kommune får en sum over statsbudsjettet for å gjennomføre leirskole. 

 
Økte behov elever Team 8 
Team 8, som er et skoletilbud til barn med spesielle behov/ forsterket avdeling 
på Ulverud, flyttes til Holumskogen og utvides med fire plasser tilrettelagt for 
elever med autisme. 

 

 
 

Gjennomføring av kostnadsreduksjoner - sektor oppvekst og utdanning

Beløp i 1000 kr 2019 2020 2021 2022 2023
Viderføring av kutt fra og med 2019 i  handlingsplan 2019-
2022

-3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500

Innarbeidede kutt fra og med 2020 fra handlingsplan 2019-
2022

-4 991 -4 991 -4 991 -4 991

Ytterligere nedlegging/nedbemanning av sti l l inger med 
halvårsvirkning 2020

-2 830 -5 200 -5 200 -5 200

Oppdatert kuttbehov fra og med 2021 -12 700 -12 700 -12 700

Sum -3 500 -11 321 -26 391 -26 391 -26 391
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Gode tjenester i helse og velferd 

 

Føringer helse og velferd 
 

Føringer fra kommuneplanen 2019-2030 
Med gode tjenester menes tilstrekkelige tjenester av god kvalitet. 
Kommuneplanmålene for sektoren:  
Trygghet for å få gode tjenester til rett tid 

• Differensierte botilbud, herunder tilstrekkelig sykehjemskapasitet 
• Utnytte teknologiske muligheter 
• Nittedal kommune skal legge til rette for at eldre er trygge, aktive og selvhjulpne 

 
Kommuneplanen har følgende strategier for å nå målene: 

• Samhandle for å sikre at innbyggerne mottar koordinerte og helhetlige tjenester 
og for å sikre at tjenestene er effektive og har riktig kvalitet.  

• Individuelt tilpassede tjenester og større vekt på deltakelse og medvirkning i 
utformingen av tilbud 

• Innovasjon for å utfordre tjenesteapparatet og stimulere til nytenkning 
• Effektivitet – kommunen skal gi tjenester med størst mulig effekt i forhold til 

ressursinnsats 
 
Kommunale vedtak 
 
Vedtak Kst-sak 59/18  

• I sak om budsjettrammer 2019-2022 er det redegjort for betydelig nedgang i 
skatteinntekter og veksttilskudd, som følge av lavere befolkningsvekst enn 
forventet. Dette innebærer at det økonomiske bildet er annerledes enn da HP 
2018-2021 ble behandlet i desember 2017. Kommunen går derfor inn i en fase 
der det er nødvendig å foreta prioriteringer, innenfor forsvarlige økonomiske 
rammer. Etter en samlet vurdering anses det derfor riktig at de videre arbeidene 
med helsehus i sentrum stanses inntil videre, og at det legges frem en ny sak når 
forutsetningene for dette er til stede. Kommunestyret ber rådmannen iverksette 
de nødvendige tiltak for å avlyse pågående konkurranse i prosjektet samt vurdere 
terminering av øvrige avtaler.    

               
Vedtak Kst 62/19 

• Rådmannen bes legge fram en sak med konkrete anbefalinger som svarer ut 
verbalvedtak HP 2019-2022: 27 «Det skal legges fram en sak om bygging av 
heldøgns omsorgstilbud for å dekke behovet for både rehabilitering og 
langtidsplasser på sykehjem. Målsetningen er å få etablert tilstrekkelig kapasitet 
på heldøgns omsorgstilbud, og saken må sees i sammenheng med samordnet 
arealbruk i kommunale bygg». 

 
Vedtak Kst 63/19 

• pkt. 9 Styrt boligbygging  
Nittedal kommune skal ha en moderat og styrt boligbygging som ivaretar både 
nåværende og framtidige innbyggeres interesser. Boligbyggingen skal i hovedsak 
skje i områder med nærhet til offentlig kommunikasjon med jevnlige avganger. 
Sosial infrastruktur slik som barnehager og skoler, må bygges ut og være 
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tilgjengelig når prosjektene ferdigstilles. Det bør legges til rette for variert 
utbygging, også rimeligere boliger. Det er et grunnleggende krav at  
utbyggingene skal være miljøvennlige og bærekraftige. 
 
pkt 19. Voksenopplæring  
Det skal legges fram en sak om organisering av grunnskoleopplæring og 
kvalifisering for voksne. I forbindelse med dette skal etterbruken av Hagen skole 
vurderes. 

 
pkt 27.Barnefattigdom  
Rådmannen bes legge fram en sak om tiltak for barn i familier med dårlig 
økonomi. I denne saken skal det blant annet redegjøres for inntektsberegningen 
av økonomisk sosialhjelp, og vurdere å innføre en ordning hvor barnetrygden ikke 
inngår i inntektsberegningen for økonomisk sosialhjelp.  
 

• pkt. 28 Heldøgns omsorgsplasser   
Det skal legges fram en sak med konkrete anbefalinger om bygging av 
heldøgns omsorgstilbud for å dekke behovet for både rehabilitering og 
langtidsplasser på sykehjem. Målsetningen er å få etablert tilstrekkelig kapasitet 
på heldøgns omsorgstilbud, og saken må sees i sammenheng med samordnet 
arealbruk i kommunale bygg. Målsetningen må være å ha god behovsdekning av 
omsorgsboliger og sykehjemsplasser innenfor kommunens grenser – med enerom 
for de som ønsker det. 
 

• pkt. 29.Glittre  
Rådmannen bes se på mulighetene for at Nittedal kommune kan leie lokaler eller 
kjøpe tjenester innen rehabilitering på Glittre. 

  
pkt. 30. Heltid innen helse og velferd  

• Rådmannen bes arbeide videre med i størst mulig grad å tilby heltidsstillinger 
innen helse og velferd. Dette gjør det forutsigbart for den ansatte og resulterer i 
redusert sykefravær. Det resulterer i forutsigbarhet og trygghet ovenfor 
innbyggeren som skal motta tjenestene, da 100% faste stillinger sørger for at 
man ser det samme personalet oftere. Det resulterer i en økonomisk gevinst for 
arbeidsgiver med tanke på å betale arbeidsgiveravgift for færre og mindre 
administrasjon med tanke på oppfølging når man har ansvar for færre hoder.  
 

• pkt. 33.Arbeidstrening  
Rådmannen bes se på muligheten for at innbyggere, herunder flyktninger, kan få 
arbeidstrening knyttet til idrettslag og andre frivillige aktiviteter  
 

• pkt. 34.Varig tilrettelagt arbeid  
Arbeid betyr svært mye for den enkelte, så Nittedal kommune skal arbeide for å 
få etablert flere varig tilrettelagte arbeidsplasser, både i skjermede og ordinære 
bedrifter. Det forutsettes at deltagerne følges opp likt, uavhengig av hvor de 
jobber.  
 

• pkt. 35.Frivillig integreringsarbeid  
Nittedal kommune skal stimulere de frivillige organisasjonene i Nittedal til å drive 
aktivt integreringsarbeid. 

                    
Kst- sak 66/18 Temaplan boligutvikling og boligsosialt arbeid  

• Hovedmål 1: Tilstrekkelig antall egnede boliger skal sikres gjennom helhetlig 
boligplanlegging 
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• Hovedmål 2: All boligplanlegging skal sikre inkluderende bomiljøer som inviterer 
til aktivitet, fellesskap og deltakelse 

• Hovedmål 3: Den boligsosiale virksomheten skal være helhetlig, effektiv og gi  
• bærekraftige løsninger 

 
Temaplanens handlingsdel strategi 1.4:  

• Det skal utarbeides et boligtypeprogram inkl. boligsosialt boligprogram som følges 
opp i kommunens Handlingsplan. 

• Boligtypeprogrammet er forankret i befolkningsprognoser og behovsanalyser. 
Programmet skal fastsette mål for antall og type boliger, boligsosiale behov, hvor 
det skal bygges og rekkefølge. Det kan også fastsette valg av virkemiddel og 
samarbeidspartnere. 

• Kommunen skal på bakgrunn av behov, vurdere sammensetning av boligstørrelse 
og boligtype i alle nye boligprosjekt, jfr tiltak over. 

• Kommunen skal vurdere bruk av utbyggingsavtaler i alle byggeprosjekter 
 

Aktuelle statlige og regionale føringer 
Regjeringen la i mai 2019 fram Meld. St.15 (2017-2018) Leve hele livet- En 
kvalitetsreform for eldre. Målet med reformen er at alle eldre skal få hjelp og støtte til å 
mestre livet, pårørende skal kunne bidra uten at de blir utslitt og ansatte skal få bruke 
kompetansen sin. Oppfølgingen av denne meldingen vil kreve tverrsektoriell innsats for å 
utvikle en mer aldersvennlig kommune.  
 
Departementet foreslår å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov om 
integrering fra 2020. Lovforslaget inneholder blant annet endringer i bestemmelser om 
kommunens og fylkeskommunens oppgaver og ansvar, tidlig kvalifisering, 
introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Forslaget skal blant 
annet bidra til at flere innvandrere får formelle kvalifikasjoner gjennom innføring av 
standardiserte elementer og mer bruk av formell kvalifisering og utdanning i 
introduksjonsprogrammet, samt lovfesting av differensiert programtid. Innretningen på 
norskopplæringen foreslås endret fra gjennomførte timer til et krav om å nå et 
minimumsnivå i norsk.  
 
Befolkningsutvikling 
Demografisk er økningen i antall eldre den faktoren som har størst betydning for 
sektorens tjenesteutvikling. Her vises hvordan utviklingen er fram mot 2030. Disse 
tallene er ganske konstante uavhengig av lav, middels eller høy alternativ.  
 
Middelsalternativet. Befolkningsutviklingen i de eldste aldersgruppene (pr.1.1.) 
Alder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030 

80-89 år 636 673 707 731 786 849 1217 

90+ 95 108 122 137 148 166 254 
Kilde:  KOMPAS 
 
Utfordringsbildet 
Sektoren er i en langsiktig snuoperasjon. Bakgrunnen er den store veksten i 
eldrebefolkningen, som blant annet initierte samhandlingsreformen og 
folkehelsesatsingen. Statlige styringsdokumenter og vedtak i kommunen har lagt klare 
føringer for utvikling og endring innenfor sektorens ansvarsområde. De store nye 
investeringene kommunen står overfor, endrer de økonomiske rammene til drift. Dette 
utfordrer både kapasiteten og nivået på tjenestene. Det er særlig utfordrende å håndtere 
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veksten i behov med reduserte rammer. Skal sektoren lykkes i dette arbeide er det 
særlig viktig å beholde kompetente og motiverte medarbeidere.  
 
Største utfordringene:  

• Helse og velferdstjenestene skal endre fokus fra «hva feiler det deg» til «hva er 
viktig for deg». Denne snuoperasjonen er et betydelig tjenesteinnovasjonsprosjekt 
som krever ny kompetanse hos ansatte og nye arbeidsmetoder. 

• Medvirkning og brukertilnærming skal ha større plass, sammen med frivillighet og 
pårørendearbeid. 

• Det er behov for å kommunisere bedre ut til innbyggerne hvilke tjenester som er 
tilgjengelige og hva den enkelte kan forvente av tjenester. Det er også behov for 
å kommunisere forventninger det offentlige har til den enkelte innbygger. 

• Ungdom med sammensatte utfordringer må ha hjelp til å styrke sin tilknytning til 
skole, arbeid eller annen aktivitet. 

• Kommunen har et økende antall barn med autisme og adferdsutfordringer som vil 
kreve tverrsektoriell innsats. 

• En dobling av antall innbyggere over 80 år fram mot 2030   
• Ca 40 innbyggere med nedsatt funksjonsevne er i en alder da de skal etablere seg 

i eget hjem og ha et tilbud om arbeid/aktivitet i årene fram til 2025.  Alle har et 
bistandsbehov som vil kreve varianter av heldøgns omsorg.   

• Kvalifisering og integrering av flyktninger 
• Flere og nye oppgaver til kommunen som følge av samhandlingsreformen 

fortsetter. Raskere utskrivning fra sykehus, mer poliklinisk behandling, større 
oppgaver knyttet til rehabilitering/habilitering og demens. Fra 2020 gjelder dette 
også innenfor psykisk helse/rus. Flere innbyggere har behov for ressurskrevende 
tjenester fra kommunen. 

• Økte behov for generelle helsetjenester som lege, fysioterapi, ergoterapi og 
psykolog med økende befolkning. 

• Stigende boligkostnader i kommunen medfører økende sosialhjelpsutgifter.  
• Tjenesteapparatet utfordres til å effektivisere og fornye arbeidsprosessene. 

Digitalisering, koordinering og samordning er avgjørende utviklingsområder.  
 

Status og prioriteringer 2020 
 
Digitalisering 
Det er nasjonale føringer og standarder som er den viktigste premissleverandør for 
fremtidig IKT og velferdsteknologiske valg innen helse- og velferdstjenestene. Det er 
omfattende nasjonale utviklingsprosjekter på gang som vil få stor betydning for 
kommunens løsninger, f.eks: 

• AKSON – et prosjekt som skal utvikle en felles kommunal pasientjournal  
• EPJ – løftet, et prosjekt som skal sørge for kvalitetsheving av dagens elektroniske 

pasientjournaler  
• Program for felles infrastruktur og arkitektur – FIA, skal styrke samhandlingen 

mellom aktørene og nivåene i helse – og omsorgssektoren  
• Nasjonalt velferdsteknologiprogram 
• Digihelse – kommunikasjon mellom brukere og tjenestene via helsenorge.no 

 
Velferdsteknologi skal bidra til: 

• å styrke den enkeltes trygghet og mestring i hverdagen  
• at den enkelte blir mer selvhjulpen og mer aktiv  
• at flere kan bo hjemme lengre 
• bedre ressursutnyttelse av helse- og omsorgstjenestene 
• å utsette innleggelse i institusjon  
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Digitale system og verktøy for ansatte 
Kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og enklere samhandling med 
andre aktører i helse- og omsorgssektoren. IKT-systemene i kommunene er silobaserte 
og i hovedsak avgrenset til hver enkelt tjeneste. Det er store forventninger til resultatet 
av de nasjonale satsingene for å bedre dette. I følge E-helsedirektoratet kan det ikke 
forventes å være klart før tidligst 2024. Målet med satsingene er at helsepersonell skal få 
bedre tilgang til oppdatert og relevant informasjon om pasienten og at innbyggerne skal 
oppleve en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste, og få økt pasientsikkerhet. Inntil 
felles nasjonal løsning er på plass vil kommunen måtte utnytte de mulighetene som 
finnes innenfor dagens løsning.   
 
For personalet vil det fremover være store utfordringer i å tilegne seg nok relevant IKT 
kompetanse i forhold til utviklingen av nye digitale tjenester og programvare. For mange 
betyr det grunnleggende kompetanse for å kunne utnytte eksisterende digitale systemer 
fullt ut, men det er også behov for økt kompetanse på ny teknologi. 
  
All innføring av ny teknologi og nye løsninger vil kreve endring for å løse oppgavene 
annerledes enn i dag. Prosjektstyring, endringsledelse og systematisk arbeid er viktig. 
Det må prioriteres tid og ressurser til opplæring, rolleavklaring, oppgavefordeling og 
gevinstrealisering.  
 
Konkrete utviklingsprosjekter i sektoren 
Prosjekter/nye løsninger som er til vurdering i sektoren:  

• Gerica – Svar ut  
• Digital vaktbok 
• Compilo kvalitetssystem 
• Tjenesteshop  
• Digisos - Søknad om økonomisk sosialhjelp på nav.no 
• Digihelse - Brukere av hjemmebaserte tjenester skal enkelt og trygt kunne 

kontakte helsetjenestene i sin kommune på helsenorge.no. Det kan sendes og 
mottas meldinger, man kan se avtaler og få varsler om utførte besøk. 

• Visma flyktning 
• Digitalt arkiv – gerica  
• E-lås i hjemmetjenesten 
• Digitalisering av medikamenthåndtering 
• Life care – mobil pleie, forenkler fakturering for fysioterapi 
• Verktøy for tidsregistrering og styring i hjemmetjenestene 

 
Tverrsektorielle satsinger 
 
«Samhandlingsmodellen»  
Det stilles i framtida større krav til samordnede og godt koordinerte tjenester. Tjenestene 
skal utformes med utgangspunkt i spørsmålet «hva er viktig for deg» og brukerens fokus 
skal være kommunens fokus. Det har vært og er mange pågående initiativ og 
utviklingsarbeid i Nittedal kommune som har til hensikt å bedre samhandlingen for bedre 
tjenester. Et av disse er prosjektet «Samhandlingsmodellen», finansiert av 
utviklingsmidler fra fylkesmannen. Målet er å utvikle en felles samhandlingsmodell innen 
sektor helse – og velferd og oppvekst og utdanning. Prosjektleder sluttet i stillingen 
høsten 2019 og tilskuddsmidlene fra fylkesmannen vil ikke videreføres. Prosjektet går 
over i ordinær drift ved å styrke og videreutvikle Koordinerende enhet under enhet for 
tildeling. Koordinerende enhet har ansvar for å utvikle kompetansen, kulturen og 
systemet for samhandling og koordinering rundt innbyggere med behov for sammensatte 
tjenester, blant annet ved å fornye og forsterke arbeidet med individuell plan og 

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/digisos
https://www.ks.no/link/07695922e4924a368b49d4d6d9756136.aspx
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koordinatorrollen. Dette arbeidet skal skje i samarbeid med sektor oppvekst og 
utdanning.  
 
Samordning av ungdomsarbeidet  
Det er viktig å ha en samordnet innsats rettet mot ungdom i alderen 12-24 år som har 
behov for ekstra støtte for å styrke sin tilknytning til skole, arbeid eller annen 
hensiktsmessig aktivitet. Ansatte som arbeider med denne målgruppen skal ha et felles 
styringsdokument, og skal samlokaliseres i hele eller deler av arbeidstiden.   
 
Barn med autisme 
Dette er et fagområde som berører sektorene oppvekst og utdanning og helse og velferd. 
Det gjennomføres høsten 2019 et prosjekt for barn med autisme, finansiert av 
fylkesmannen. Rådmannen foreslår å opprette ett årsverk fra 2020 for å videreføre og 
forsterke dette arbeidet. 
 
Leve hele livet  
Nittedal kommune deltar tverrsektorielt i KS sitt læringsnettverk om «Aldersvennlig 
lokalsamfunn» og følger opp satsingene i meld St. 15 (2017- 2018)«Leve hele livet».   
 
Boligtypeprogrammet 
Som oppfølging av Temaplan boligutvikling og boligsosialt arbeid Kst- sak 66/18, skal det 
legges fram boligtypeprogram til behandling i 2020. Dette er et tverrsektorielt arbeid 
mellom planavdeling, eiendomsforetaket og sektor helse og velferd.  
 
Rask psykisk helse 
Nittedal er som en av tre kommuner i 2019 tildelt tilskuddsmidler for perioden 2019-
2021. Prosjektet utvikles tverrsektorielt med sektor oppvekst og utdanning og vil bestå 
av et team med to psykologer og en kognitiv terapeut. RPH er et korttids 
behandlingstilbud i kommunen for personer over 16 år med mild til moderat angst, 
depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker. Rask psykisk helse skal være 
et lavterskeltilbud som sammen med kommunens læring- og mestringstilbud og 
frisklivssentralen vil utgjøre et helhetlig og variert tilbud til innbyggerne.  
 
Andre prioriteringer innenfor helse og velferd 
 
Sykehjemsplasser og heldøgns boliger for eldre 
Beregninger fra Agenda Kaupang viste at behovet for sykehjemsplasser ville være dekket 
fram mot 2040 ved å etablere korttidsplassene i et helsehus. Dette hadde frigjort 18 rom 
på Døli til langtidsplasser og ville derfor ha dekket behovet for alle typer 
sykehjemsplasser.  
 
På bakgrunn av vedtak i Kst sak 63/19 pkt. 28 Heldøgns omsorgsplasser, har rådmannen 
igangsatt et prosjekt for å utrede nye alternativer for å dekke behovet for 
sykehjemsplasser. Det er ikke lagt inn investeringsmidler til nye sykehjemsplasser i 
denne handlingsplanen.  
 
Den vedtatte strategien for å møte det resterende behovet for heldøgnsomsorg, er å 
etablere alternative boløsninger. Både private og kommunale løsninger med ulik omfang 
av bemanning. Dette vedtaket er fulgt opp gjennom Temaplan for boligutvikling som ble 
vedtatt i 2018. 
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Prioriteringer 2020:  
• Rådmannen vil legge fram et boligtypeprogram med blant annet forslag til 

alternative boløsninger for eldre. 
• Rådmannen vil legge fram sak om framtidig dekning av behovet for 

sykehjemsplasser 
 
Hjemmetjenester 
Med økt og endret befolkningsgrunnlag og nye kommunale oppgaver som følge av 
samhandlingsreformen, har behovet for og innholdet i hjemmetjenestene endret seg 
mye. Andelen over 80 år som mottar hjemmetjenester er synkende, mens andelen i 
yngre aldersgrupper er økende. Det var særlig oppgaver knyttet til utskriving fra sykehus 
og oppfølging av behandling som økte mye i 2017 og 2018 og som medførte at gapet 
mellom oppgaver og ressurser ble stort og gav et betydelig merforbruk. Enheten har i 
2019 fått tilført nye ressurser, og sammen med omorganiseringer og intern 
omdisponering, ser det nå ut til at det er større samsvar mellom behov og tilgjengelige 
årsverk. I tillegg ser det ut til at behovsveksten har flatet noe ut. Det er betydelig 
usikkerhet knyttet til behovsvekst i planperioden. 
 
Det økende antall eldre medfører et økt behov for hjelpemidler og ergoterapitjenester, 
hverdagsrehabilitering og mestringstiltak. For å møte dette er det bla. gjennomført intern 
omgjøring av årsverk og ressursoverføring.  
 
Behovet for praktisk bistand er relativt sett stabilt sett i forhold til antall 
tjenestemottakere i 2018 mot antallet tjenestemottakere første halvår 2019.  
 
Enheten har vært igjennom en omorganisering for å bedre den tverrfaglige 
samhandlingen og få på plass tidlige tverrfaglige vurderinger for effektive og koordinerte 
pasientforløp. Dette arbeidet vil fortsette i den kommende handlingsplanperioden og vil 
også omfatte nødvendig samhandling med andre enheter. Forebygging, tidlig involvering, 
«pasientens helsetjeneste» og ansvarliggjøring av medarbeiderne som skal ha ansvar for 
innbyggernes helse- og omsorgstjenester vil bidra til bedre ressursbruk og tjenester.  
 
Det er en økende utfordring med rekruttering av tverrfaglig høgskolekompetanse i 
konkurranse med Oslo og større kommuner rundt oss. Det vil derfor være nødvendig 
med fokus på intern kompetanseutvikling og å sikre rett kompetanse fremover.  
 
Prioriteringer 2020: 

• I samarbeid med Nittedal eiendom KF framskaffe nye lokaler. 
• Fortsette implementering av ny organisasjonsplan og endrede oppgaver 
• Øke kompetansen, styrke det tverrfaglige arbeidet og samhandlingen med andre 

enheter 
• Utvikle styringsparametere i samarbeid med økonomiavdelingen 
• Fortsette kompetanseheving for å møte nye oppgaver og arbeidsmetoder 

 
Institusjon (Skytta bo- og servicesenter og Døli pleie- og omsorgssenter)  
Flere og nye oppgaver som følge av samhandlingsreformen fortsetter. Raskere 
utskrivning fra sykehus, samt oppgaveforskyvning gir sykehjemmene flere og mer 
komplekse saker knyttet til alderspsykiatri, avansert sykepleie, rehabilitering og 
habilitering. Flere ankommer sykehjemmet med svært dårlig helse og avslutter livet 
innen kort tid. Stor kompleksitet i enkeltsaker krever ledelse og samarbeid på tvers av 
avdelinger, enheter og sektorer.  Dette utfordrer organisasjonsstruktur, lederrollen og 
ikke minst måten medarbeidere må jobbe på. Møte med pasient og pårørende krever stor 
relasjonell og faglig kompetanse da det er en økt bevissthet hos innbygger rundt egen 
helse og rettigheter.  
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Kvalitets- og forbedringsarbeid er viktig. I forskrift for ledelse og kvalitet heter det at 
helse- og omsorgstjenesten i kommunen skal ha et styringssystem som omfatter 
hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i 
samsvar med krav fastsatt i lovgivning.  
 
Prioriteringer 2020 

• Kompetansehevende tiltak. Dette innbefatter omgjøring av stillinger til høyere 
kompetansenivå. Etter- og videreutdanning i psykisk helse og rus, palliasjon, 
eldre og aldring, avansert geriatrisk sykepleier. Internkursing av medarbeidere 
innen aktuelle fagområder. 

• Fokus på ledelse på tvers. Etablering av nye samarbeidslinjer.  
• Innføring av Compilo kvalitetssystem. Compilo er et digitalt helhetlig 

styringssystem som understøtter kvalitetsarbeidet. Institusjon er pilot, målet er å 
bredde systemet til alle aktuelle tjenester i kommunen. 

 
Fastleger, legevakt og kommunal legetjeneste. 
Befolkningsvekst gir økt behov for fastleger. Det har vært en økning på 3 hjemler de 
senere årene, slik at det nå er 17 fastlegehjemler i Nittedal. Selv om det er færre plasser 
på fastlegenes lister samlet enn det er innbyggere i kommunen, er det ledige plasser. 
Dette skyldes at noen velger å ha fastlege der de jobber i stedet for der de bor, og at 
mange beholder fastlegen sin selv om de flytter.  
 
Legevakten betjenes av sykepleier hele døgnet, og lege i helgene og fra kl 16 til kl 07 på 
hverdager. Legetjenesten dekkes av fastlegene og legevaktsleger med hovedjobb andre 
steder. Fra 1/1-2020 trer det i kraft en forskrift som gir kommunen plikt til å ha bakvakt 
for de legene på legevakten som ikke oppfyller bestemte krav til kompetanse og erfaring, 
blant annet turnuskandidaten (LIS1-lege). 
 
Den kommunale legetjenesten dekker behovet for lege på helsestasjonen, 
skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, sykehjemmene og i demensteam. Til 
sammen har vi 3,35 legeårsverk fordelt på 5 leger. I tillegg kommer turnuskandidat med 
veileder og kommuneoverlege. Oppgavene til disse legene øker, både pga. 
befolkningsvekst og pga. samhandlingsreformen. 
 
Prioriteringer 2020:  

• Rådmannen foreslår at det avsettes nødvendige midler til bakvakt på legevakt fra 
2020. 

• Rådmannen foreslår en økning på 0,2 kommunalt legeårsverk fra 2020.  
• Utredning av nytt legesenter i Rotnesområdet som følge av at befolkningen vokser 

i området. 
 
Psykisk helse/rus 
Enheten omfatter Rask psykisk helse (RPH), Frisklivsentralen, Læring og mestring, 
Ambulant tjeneste psykisk helse og rus, Bolig med heldøgns omsorg, Solli aktivitetshus 
og Inn på tunet dagtilbud (Bråten- og Kirkerud gård). 
 
Enheten har de siste årene gjennomført omstillinger i tråd med nasjonale føringer. Målet 
har vært å øke kompetansenivået og innføre nye arbeidsmetoder for å øke kvaliteten på 
tjenesten og utnytte ressursene mer effektivt. Blant annet har behandlingskravet til 
kommunalt psykisk helse- og rusarbeid endret seg mye, med psykologer i kommunen og 
pakkeforløp for psykisk helse og rustjenester. Samhandlingsreformen har med dette fått 
store konsekvenser for kommunens tjenestetilbud innen dette fagområdet.  
 
Omstillingen innebærer et faglig skifte fra fokus på diagnoser og sykdom til fokus på 
ressurser og medisinfrie tilbud. Kommunens psykiske helsearbeidere er opptatt av 
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spørsmålet om hva som stimulerer til bedringsprosesser i folks liv. På fagspråket 
kjennetegnes denne arbeidsformen som en recovery-orientert praksis der 
brukererfaringer og faktorer som tilknytning, håp, identitet, mening og selvhevdelse 
fremheves. 
 
Den statlige opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) gir også nye føringer for 
kommunens tjenester. Med den følger tilskuddsmidler som kommunen allerede benytter 
seg av. Opptrappingsmidler er en del av kommunens frie inntekter for perioden 2016-
2020.  
 
En ytterligere satsing i 2020 er etablering av konseptet «Rask psykisk helse» (RPH). 
Nittedal er en av tre kommuner som er tildelt tilskuddsmidler for perioden 2019-2021. 
Prosjektet utvikles i samarbeid med Enhet for barn, unge og familier og vil bestå av et 
team med to psykologer og en kognitiv terapeut. RPH er et korttids behandlingstilbud i 
kommunen for personer over 16 år med mild til moderat angst, depresjon, begynnende 
rusproblemer og/eller søvnvansker. RPH er et lavterskeltilbud som sammen med 
kommunens læring- og mestringstilbud og Frisklivssentralen vil utgjøre et helhetlig og 
variert tilbud til målgruppen. 
 
Tjenesten søker regelmessig faglig veiledning og samarbeid fra spesialisthelsetjenesten 
og ulike kompetansesentre, blant annet KoRus Øst, Nasjonalt kompetansesenter for 
Læring og mestring, Nasjonalt senter for psykisk helse, Voksne for barn med flere. 
Kommunen ble i 2019 modellkommune for pårørendetiltaket ROM som er utviklet av 
Voksne for barn. Gjennom denne typen samarbeid integreres tjenesten i nye fagnettverk, 
utvikler tjenestene i tråd med kunnskapsbasert praksis og inviteres med i 
forskningsprosjekter. Enhet for psykisk helse og rus har flere samarbeidsprosjekter på 
tvers av sektorer, enheter og frivillige organisasjoner og inviterer gjerne 
samarbeidspartnere til interne fagseminarer. Særlig nevnes den årlige markeringen av 
Verdensdagen for psykisk helse som arrangeres i samarbeid med Kulturhuset Flammen 
og lokallaget Mental helse med flere. 
 
Prioriteringer 2020: 

• Følge opp kommunens ansvar i pakkeforløpene psykisk helse – rus 
• Etablere « rask psykisk helse « 
• Kompetanseheving for ansatte for å følge opp nye faglige krav og 

arbeidsmetodikk 
 
Tilrettelagte tjenester  
De overordnede politiske føringene som ligger til grunn, er at utviklingshemmede skal 
kunne delta og styre sin egen hverdag på lik linje som alle andre innbyggere i 
samfunnet.  I NOU 2016 - På lik linje, slås det fast at denne gruppen fortsatt blir 
diskriminert på mange områder. NOU en fremstiller 8 fremtidige løft som innebærer mer 
deltakelse på alle områder i samfunnet. Det gjelder deltakelse i arbeid/sysselsetting, 
bolig, politikk/offentlige liv, kulturliv, fritidsaktiviteter og idrett. FN konvensjonen om 
rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne er også førende for arbeidet.  
 
Kommunen drifter heldøgnstilbud i bolig, ambulante hjemmetjenester, dagtilbud, 
tilrettelagt arbeid, avlastning, fritidstilbud, støttekontakt, møteplass for pårørende og 
foreldreveiledning for denne målgruppa. I tillegg leverer Gnistengruppen A/S tjenester og 
det inngås kontrakter om kjøp av tjenester fra private leverandører. Kommunen har 
registrert og mottar statlig tilskudd for 79 personer (pr 1.1.19) med diagnosen psykisk 
utviklingshemming. Det ytes også tjenester til et stort antall brukere med nedsatt 
funksjonsevne som ikke har denne diagnosen. Dette er en økende gruppe i kommunen. 
Samlet vil enhetens målgruppe utløse et økende behov for tjenester i 
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handlingsplanperioden. Det ble i 2018 foretatt en kartlegging av alle over 15 år som 
kommunen kjenner til og som har behov for bolig og tjenester. Rådmannen vil legge 
frem en plan for dette i 2020 i forbindelse med boligbyggeprogrammet. I tillegg til bolig 
vil det være behov for økning i dagtilbud, tilrettelagt arbeid og avlastningstiltak. 
 
I tråd med NOU 2016 - På lik linje, er et av satsningsområdene for enhet for tilrettelagte 
tjenester (ETT) videreutvikling av tilrettelagt arbeid. I samarbeid med NAV har flere 
innbyggere med behov for tilrettelegginger fått tilbud om ordinært arbeid gjennom varig 
tilrettelagt arbeid (VTA).  Det sees et behov for flere differensierte tilbud for å ivareta 
individuelle behov. Enheten opplever dette som et godt tilbud og flere kommuner ser til 
Nittedal for å etablere samme tilbud. Nittedal kommune har høsten 2019 fått tildelt 
ytterligere 6 VTA-plasser i ordinær virksomhet fra NAV. 
 
For å imøtekomme fremtidens behov for individuelle tjenester jobbes det med å finne 
gode og kostnadseffektive turnusløsninger og riktig kompetansesammensetning i 
personalet. Enheten ser blant annet behov for økt spisskompetanse grunnet kompleksitet 
i mange brukersaker. Enheten har etablert fleksible turnuser på flere avdelinger. Målet 
med dette er å lage trygge og forutsigbare situasjoner for både innbyggere og ansatte. 
Dette skal videreutvikles i neste handlingsplanperiode. Det jobbes videre med 
tilrettelegging for flere heltidsstillinger. 
 
Det sees en økning i antall barn med autisme med utfordrende adferd. Dette krever både 
kompetanse og samhandling på flere sektorer. Dette sees også i sammenheng med 
behov for koordinering samt foreldreveiledning. Som forebyggende tiltak er ROM for 
pårørende godt etablert som en møteplass for fagpersoner og pårørende. Nittedal 
kommune (ROM) har blitt en modell kommune for andre kommuner og blir således en 
læringsarena for flere aktører.  
Enheten har etablert flere tilpassede og gode tiltak de siste årene, men opplever det 
særlig utfordrende å rekruttere vernepleiere. Dette er en nasjonal utfordring og med 
mangel på riktig helsepersonell vil det være viktig med gode tiltak for å møte 
kompetansekrav særlig i forhold til lov om helse- og omsorgstjenester kap 9 om bruk av 
tvang og makt. 
 
Det blir i fremtiden viktig å finne gode løsninger innen velferdsteknologi for å lykkes med 
egenmestring for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Flere er på vei ut i egen bolig 
og vil klare seg mest mulig selv. I tillegg er det viktig å finne gode tiltak som bidrar til 
økt frivillighet og engasjement for disse innbyggerne i Nittedalsamfunnet. 
 
Prioritering 2020: 

• Delta i arbeidet med og oppfølgingen av boligtypeprogrammet. 
• Videreutvikle og tilpasse turnuser i forhold til brukerens behov og for å redusere 

deltid og sykefravær. 
• Rådmannen foreslår å opprette ett årsverk for å forsterke arbeidet med barn med 

autisme og adferdsutfordringer. 
• Starte opp nytt bofellesskap på Kvernstua. 

 
NAV – kommunale tjenester  
De kommunale tjenestene i NAV er økonomisk sosialhjelp, frivillig og tvungen forvaltning, 
økonomisk råd og veiledning og rus – forebyggende tjenester til unge under 30 år. I 
tillegg er «kvalifiseringsprogrammet» og «utvidet oppfølging» tiltak på tvers av stat og 
kommune Disse tiltakene er rettet mot brukere som er i behov av tett, individuell 
oppfølging for å komme i arbeid og aktivitet. 
 



56 
 

Kostratallene for 2018 viser en stor økning i antall sosialhjelpsmottakere, også hva 
gjelder ungdom og barnefamilier sammenlignet med 2017. Ved en nærmere 
gjennomgang av tallene, finner vi at det er gjort tekniske feil i rapporteringen for 2017, 
som gjør at rapporteringen for 2018 virker alarmerende. Ser vi likevel på andre 
kommuner i samme kommunegruppe, er fortsatt antallet sosialhjelpsmottakere i Nittedal 
forholdsvis lavt, også med de faktiske tallene. I 2019 har antall mottakere vært relativt 
stabilt, men utgiftene til sosialhjelp øker grunnet økte boutgifter og noe økning i 
stønadslengde. Andelen sosialhjelpsklienter med sosialhjelp som hovedinntektskilde er 
relativt stabilt.  
 
Prioritering 2020:  

• Innføring av Digisos, som gjør det mulig for brukere av kommunale tjenester å 
kommunisere digitalt og søke sosialhjelp elektronisk. 

• Styrke tilknytningen til skole, arbeid eller annen aktivitet for unge under 30 med 
sammensatte utfordringer. Redusere antall ungdom på sosialhjelp, og 
stønadslengden for ungdom på sosialhjelp. 

• Redusere antall brukere med sosialhjelp som hovedinntektskilde samt 
stønadslengde. 

• I samarbeid med Gnisten og enhet for bolig og tilflytting (flyktningetjenesten) 
bidra til at flere flyktninger kommer i arbeid og blir økonomisk selvhjulpne. 

 
Enhet for bolig og tilflytting  
 
Avdeling Boligkontor, boligutvikling og boligsosialt arbeid 
Boligkontoret forvalter økonomiske virkemidler til vanskeligstilte på boligmarkedet, og 
tildeler /formidler boliger til vanskeligstilte. Avdelingen arbeider tett sammen med 
Nittedal eiendom, NAV og fagtjenestene. 
 
Prioritering 2020: 

• Den viktigste satsingen i 2020, er å fremme sak om boligtypeprogrammet 2020-
2023. Programmet vil inneholde 2 hovedkapitler: 

Generell boligutvikling og hvordan kommunen kan påvirke utbyggere til å 
imøtekomme kommunens behov for boliger til alle grupper, med særlig vekt på 
nye konsept for eldre boligkjøpere.  

Forvaltning og gjennomgang av kommunal boligmasse samt ombygging og 
nybygging for de som mottar tjenester. 

Boligtypeprogrammet vil bli lagt fram tidlig 2020.  Programmet foreslår vesentlige 
endringer for bruk av egen boligmasse, og legger opp til både salg/ombygging og 
investeringer i nybygg. De største investeringene vil komme fra 2021 og må vurderes i 
forbindelse med rammesak 2021-2024 og HP 2021-2024. 
 

• Gjennomgang og forvaltning av kjøp/salg av kommunale leiligheter.  

Det vil i samarbeid med Nittedal eiendom bli gjennomført en gjennomgang av alle 
kommunale leiligheter, med en påfølgende vurdering av om leiligheten er egnet eller ikke 
for kommunens behov. Det vil som konsekvens av dette bli solgt og kjøpt leiligheter slik 
at mest mulig av den kommunale porteføljen er egnet for å møte innbyggernes behov. 
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Flyktninger 
Departementet foreslår å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov om 
integrering fra 2020. Lovforslaget inneholder blant annet endringer i bestemmelser om 
kommunens og fylkeskommunens oppgaver og ansvar, tidlig kvalifisering, 
introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Forslaget skal blant 
annet bidra til at flere innvandrere får formelle kvalifikasjoner gjennom innføring av 
standardiserte elementer og mer bruk av formell kvalifisering og utdanning i 
introduksjonsprogrammet, samt lovfesting av differensiert programtid. Innretningen på 
norskopplæringen foreslås endret fra gjennomførte timer til et krav om å nå et 
minimumsnivå i norsk.  
 
Avdeling bosetting og integrering har ansvar for mottak og bosetting, samt 
koordineringsansvar for hver enkelt flyktning i den 5 års perioden kommunen mottar 
tilskudd. De viktigste samarbeidspartene i arbeidet med flyktninger er NAV og Gnisten 
kompetansesenter AS. Utover dette mottar flyktningene tjenester på lik linje med andre 
innbyggere innenfor helse, skole, barnevern og barnehage osv. 
 
Det er relativt få flyktninger som sitter i mottak og venter på bosetting i kommunene. 
Det er derfor usikkert hva behovet for tjenesten til målgruppen blir for 2020 og 
framover. Sammen med endringene som følger av ny lov om integrering fra 1/1 2020 vil 
dette få betydning for kommunens arbeid på feltet framover. Ressurser, tilbud og 
organisering må tilpasses endrede rammer.    
 
Prioritering 2020 

• Revidere utkast til temaplan for flyktninger i tråd med nye rammebetingelser 
• Implementere ny lov om integrering 
• Implementere målstyring 
• Ta i bruk dataprogrammet Visma flyktning som nytt hovedsystem og digitalisere 

arkivene 

Enhet for tildeling  
Hovedoppgaven til enheten er å sikre god og forsvarlig saksbehandling etter gjeldende 
lovverk. Ivaretakelse av innbyggerens rettsikkerhet sammen med vekt på «hva er viktig 
for deg» og sterkere brukermedvirkning er førende for enhetens tjenesteutøvelse. Det er 
et økende behov for helse- og omsorgstjenester i befolkningen. Behovsveksten er 
vanskelig å planlegge i detalj, sektoren har derfor ved omdisponering av midler i 
sektoren samt ved friske midler avsatt en buffer på i 2020 for å møte denne. 
 
Koordinerende enhet, en lovpålagt rolle som er underlagt enhet for tildeling, har ansvar 
for å utvikle kompetansen, kulturen og systemet for samhandling og koordinering rundt 
innbyggere med behov for sammensatte tjenester. Arbeidet som ble igangsatt i 
prosjektet «samhandlingsmodellen» skal videreføres av koordinerende enhet. Det betyr 
blant annet å fornye og forsterke arbeidet med individuell plan og koordinatorrollen. 
 
Enheten inngår og følger opp omfattende kontrakter på heldøgns helse- og 
omsorgstjenester. Behovet for å kjøpe tjenester oppstår når det kommunale 
tjenesteapparatet ikke har kapasitet til å utføre den aktuelle tjenesten. Det krever god og 
tett kontraktsmessig oppfølging av leverandørene for å sikre at innbyggeren får den 
avtalte tjenesten.  
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Prioriteringer 2020:   

• I møtene med innbyggere skal bruker- og pårørendeperspektivet være førende 
• Utvikle Koordinerende enhet 
• Individuelt tilpassede tjenester og større vekt på deltakelse og medvirkning i 

utformingen av tilbud. 
• Fokus på arbeidet med «Klarspråk»  

 
 
Tiltak i rådmannens forslag - endring 

 
 
Vedtak KST-sak 63/19 økt aktivitet 2019 som videreføres 
Økningen gjelder økt aktivitet innen hjemmetjenester og tildeling i 2018/2019 som 
videreføres i handlingsplanperioden. 

 
Vedtak KST-sak 63/19 innlemming av øremerkede tilskudd 
Økningen gjelder innlemming av øremerkede tilskudd i kommunens frie inntekter for 
dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens og tilskudd til etablering og 
tilpasning av egen bolig som omgjøres til en rammeøkning for sektoren.  

 
Vedtak KST-sak 76/19 økt aktivitet 2019 
Økningen gjelder en rammeøkning i sektoren som følge av økt aktivitet. Det vil 
ansettes 4 nye årsverk i hjemmetjenesten. 

 
Digitaliseringsrådgiver 
Det opprettes to stillinger som digitaliseringsrådgivere. En stilling skal ha tilknytning 
til Helse og velferd og en stilling knyttes til Oppvekst og utdanning. 

 
 
 

Endringer helse og velferd
Beløp i 1000 kr 2020 2021 2022 2023

Vedtak KST-sak 63/19 økt aktivitet 2019 som videreføres 4 600 4 600 4 600 4 600
Vedtak KST-sak 63/19 innlemming øremerkede ti lskudd 2 300 2 300 2 300 2 300
Vedtak KST-sak 76/19 økt aktivitet 2019 3 000 3 000 3 000 3 000
Digitaliseringsrådgiver 970 970 970 970
Legevakt - bakvaktsordning 475 475 475 475
Legetjeneste på sykehjem 235 235 235 235
Økte behov ti lrettelagte tjenester Myrveien 300 300 300 300
Økte behov avlastningssenter 800 800 800 800
Prisøkning kjøp av tjenester og plasser 500 500 500 500
Variable lønnstil legg - endringer i  avtaleverk 1 420 1 420 1 420 1 420
Nytt kjøp av heldøgnstjeneste 1 272 1 272 1 272 1 272
Økte kostnader sosialhjelp 2 200 2 200 2 200 2 200
Statsbudsjett - Økte kostnader sosialhjelp pga endringer AAP 300 300 300 300

Statsbudsjett - Satsing på rusfeltet 515 515 515 515

Sum 18 887 18 887 18 887 18 887
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Legevakt – bakvaktordning 
Ny nasjonal ordning som innebærer at alle leger som ikke oppfyller 
kompetansekravene i Akuttmedisinforskriften, bl.a. turnuskandidaten, må ha bakvakt. 

 
Legetjeneste på sykehjem 
Behov for økte ressurser til kommunal legetjeneste 

 
Økte behov tilrettelagte tjenester Myrveien 
Behov for 1,5 årsverk til særlig ressurskrevende bruker 

 
Økte behov avlastningssenteret 
Behov for 1,5 årsverk pga. på flere barn med utfordrende adferd i tillegg til økt 
kapasitet for å ta imot flere nye barn 

 
Prisøkning kjøp av plasser og tjenester 
Det avsettes midler til økning på kontrakter på kjøp av tjenester, BPA og 
heldøgnsplasser 

 
Variable lønnstillegg – endringer i avtaleverket 
Endret hovedtariffavtale medfører betydelig økning i utgifter til variable tillegg 

 
Nytt kjøp av tjenester med heldøgns omsorg 
Det avsettes midler til kjøp av heldøgns tjenester til bruker som skal flytte inn i 
kommunal utleiebolig. Det kommer i tillegg til allerede avsatte midler til denne 
brukeren. 

 
Økte kostnader sosialhjelp 
Det avsettes økte midler til sosialhjelp pga økte boutgifter og ca. 10 av 52 flyktninger 
som går ut av 5 års perioden. Disse vil være i behov av sosialhjelp da kommunen ikke 
lenger mottar tilskudd fra staten 

 
Statsbudsjett – økte kostnader sosialhjelp pga endringer AAP 
Beløpet gjelder videreføring av kompensasjon for forventede merutgifter som følge av 
endring i regelverket for arbeidsavklaringspenger.  

 
Statsbudsjett – satsing rusfeltet 
Økningen tilsvarer Nittedal kommunes andel av statsbudsjettets økning i frie inntekter 
med 150 mill. kroner knyttet til opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020.   
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Gjennomføring av kostnadsreduksjoner - sektor helse og velferd

Beløp i 1000 kr 2019 2020 2021 2022 2023
Viderføring av kutt fra og med 2019 i  handlingsplan 2019-
2022

-12 435 -12 435 -12 435 -12 435 -12 435

Innarbeidede kutt fra og med 2020 fra handlingsplan 2019-
2022

-3 450 -3 450 -3 450 -3 450

Ytterligere nedlegging/nedbemanning av sti l l inger med 
halvårsvirkning 2020

-350 -650 -650 -650

Oppdatert kuttbehov fra og med 2021 -14 750 -14 750 -14 750

Sum -12 435 -16 235 -31 285 -31 285 -31 285
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Gode tjenester i miljø og samfunnsutvikling 
Sektoren leverer et sett av ulike tjenester mot enkeltpersoner, profesjonelle aktører og 
allmennheten. Tjenestene skal i størst mulig grad ta hensyn til brukeres ønsker og 
behov. Samtidig skal dette være i henhold til lovkrav og de planer som til enhver tid er 
gjeldende i kommunen. Tjenestene skal underbygge viktige samfunnsmål innenfor blant 
annet miljø, trafikksikkerhet og beredskap. Saksbehandling av reguleringsplaner, bygge-, 
dele- og oppmålingssaker skal gjøres innen de lovpålagte tidsfristene.  
 
 Ansvarsområder for sektoren er: 

• Kommuneplan 
• Sentrums- og næringsutvikling  
• Miljøvern 
• Arealforvaltning, plansaker og utredningsarbeider 
• Oppfølging av landbruksforvaltning og viltforvaltning gjennom tett samarbeid med 

regionalt landbrukskontor 
• Byggesaksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven 
• Kart- og oppmålingstjenester  
• Vann, avløp og renovasjon 
• Samferdsel 
• Samarbeid og faglig kontakt med de tekniske IKS-ene og de tekniske statlige og 

regionale organene 
 

Føringer miljø og samfunnsutvikling 
Fra kommuneplanen 2019-30  
Forutsigbar og rettferdig saksbehandling skal kjennetegne Nittedal kommune. Det skal 
tilrettelegges for at tjenestene sektoren har ansvar for skal kunne være nettbaserte, 
samt at tjenestene skal være lett tilgjengelige og forståelige. 
 
Viktige strategier hentet fra kommuneplanen er: 

• Bedre samhandling på tvers av tjenester og nivåer eksternt og internt 
• Gi god veiledning til innbyggere slik at flere blir selvhjulpne 
• Vurdere nye tekniske og miljøteknologiske løsninger innen fagområdene 
• Fremtidens infrastruktur skal være miljøvennlig og effektiv. For å få til dette må 

det også tas høyde for befolkningsvekst, klimaendringer og etterslep på 
vedlikehold av dagens infrastruktur.  

 
Andre kommunale vedtak 
 
Vedtak KST sak 63/19 Budsjettrammer 2020-2023 
 

Pkt. 9 Styrt boligbygging 
Nittedal kommune skal ha en moderat og styrt boligbygging som ivaretar både 
nåværende og framtidige innbyggeres interesser. Boligbyggingen skal i hovedsak 
skje i områder med nærhet til offentlig kommunikasjon med jevnlige avganger. 
Sosial infrastruktur slik som barnehager og skoler, må bygges ut og være 
tilgjengelig når prosjektene ferdigstilles. Det bør legges til rette for variert 
utbygging, også rimeligere boliger. Det er et grunnleggende krav at utbyggingene 
skal være miljøvennlige og bærekraftige. 
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Pkt. 10 Skytta næringspark 
Rådmannen bes utarbeide en ny reguleringsplan for Skytta nøringspark, for å se 
på mulighetene for en avlastningsvei mellom industriområde og Gjelleråsen. 
 
Pkt. 12 Høldippelen  
Høldippelen må bevares, og Nittedal kommune må gå i dialog med NRV AS og 
NRV IKS for å få dette til.  
 
Pkt. 13 Trafikksikker kommune 
Rådmannen bes inngå en intensjonsavtale med Trygg trafikk med målsetningen 
om at Nittedal kommune skal sertifiseres som trafikksikker kommune, med særlig 
vekt på å tilrettelegge for gående og syklende.  
  
Pkt. 24 Områdeplan for Varingskollen 
Det utarbeides en kommunal områdeplan for Varingskollen, tilsvarende det som 
er vedtatt for Sagerud-området. Arbeidet må skje i tett dialog med berørte 
grunneiere og interesseorganisasjoner. 

 
Tidspunkt for oppstart av planarbeidet avklares i kommende planstrategi. 
 
Kommuneplaner og temaplaner 

• Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 
• Klima- og energiplan 
• Landbruksplan 
• Reguleringsplaner 
• Trafikksikkerhetsplan 
• Geodataplan for Akershus/Viken 
• Hovedplan VA 

Aktuelle statlige og regionale føringer 
• Nasjonale forventninger til kommunal planlegging er sammenfattet i 

Fylkesmannens årlige forventningsbrev til kommunene 
• Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus 
• Nasjonal transportplan og Oslopakke 3 
• Samferdselsplan i Akershus 
• EUs vanndirektiv 

Status og utfordringer  
Følgende utfordringer vil særlig prege sektoren i 2020 og fireårsperioden fremover: 
Det forventes fortsatt befolkningsvekst, uten at de statlige overføringene øker 
tilsvarende. Veksten gjør seg synlig i alle avdelinger; innenfor plan, byggesak, 
geodata/oppmåling og kommunalteknikk. Nye prosjekter krever nye investeringer, 
samtidig som det er et etterslep i vedlikeholdet av gammel infrastruktur. 
 
Sentrumsutvikling vil foregå i mange år fremover. Dette er en utvikling i samsvar med 
vedtatt regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, hvor det forutsettes at 
80% av veksten i kommunen skal skje på Rotnes. Det er allerede bestemt å starte opp 
rullering av ny kommuneplan – med fokus på tettstedsutvikling i Rotnes område. Dette 
arbeidet starter samtidig med at det utarbeides ny kommunal planstrategi for perioden 
2020-2023. Hensikten med kommunal planstrategi er å sette fokus på de planoppgaver 
som bør starte opp eller videreføres for å legge til rette for en ønsket utvikling i 
kommunen. 
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Boligbyggingen skal være for alle. I et marked med økende priser vil det ved alle nye 
byggefelt i årene fremover være viktig å sikre differensiert boligbygging med særlig vekt 
på boliger for eldre, førstegangsetablerere, flyktninger og vanskeligstilte. Temaplan for 
Boligutvikling og boligsosial virksomhet 2018-2027 er vedtatt, og gir retning for 
kommunens boligpolitikk frem til 2027, og synliggjøre hvordan kommunen kan ta en 
aktiv rolle i boligutviklingen i samarbeid med relevante aktører. Sektoren har her en 
viktig rolle i å få på plass utbyggingsavtaler med private utbyggere. 
 
Etterslep på vedlikehold av samferdsel, vann og avløp er en felles utfordring for alle 
kommuner i Norge. Det satses på rehabilitering av vann og avløp gjennom egne planer 
og prosjekter. For samferdsel er det ikke avsatt penger til vedlikehold. Her vil etterslepet 
øke.  
 

Prioriteringer for 2020 
De viktigste satsningsområdene for sektoren i 2020 er: 

• Avløp ut av bygda 
Renseanlegget på Slattum er nå lagt ned og avløpsvann fra søndre Nittedal blir 
overført i ledninger til NRAs renseanlegg ved Lillestrøm. Prosjektledelses for 
videre planlegging og prosjektering styrkes. Leirskredet på Li gjør det ekstra 
viktig gjøre grundige vurderinger og geotekniske undersøkelser når teknisk 
løsninger for etappe 2 og 3 skal velges.  

• Rehabilitering av VA-nettet 
Sektoren vil fortsette satsningen på rehabilitering for å sikre god kapasitet og 
driftssikkerhet i både vann- og avløpsnettet. 

• Planlegging av tettstedet som et attraktivt og miljøvennlig sted. Gjennom 
arbeidet med «Grønn grense» skal det fastsettes en langsiktig grense for 
utbygging.  Grønn grense er et virkemiddel for å sikre grønne verdier for videre 
byggeområder og for å stimulere til å bygge «innenfra og ut». Grensen markerer 
hvor prioritert tettsted slutter og vern begynner, og skal gi stabile rammer for 
langsiktig planleggingen av arealene på begge sider av den grønne grensen. 

• Revisjon av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel med fokus på 
tettstedsutvikling. 

• Utarbeide Planstrategi for 2020-2023   

• Planlegging av arealene i sentrum vil fortsette i handlingsplanperioden og 
samkjøres med regulering av Rv4 fra Kjul til Rotneskrysset. Omlegging av Rv4 i 
sentrum vil frigjøre plass til boliger, forretninger, kontorarbeidsplasser, 
møteplasser, kollektivterminal og attraktive forbindelser for myke trafikanter.  

• Områdeplan for skianleggene på Sagerud og Sørli. Hensikten med 
planarbeidet er å legge til rette for en helhetlig utvikling av skianlegget, både for 
langrenn, skiskyting og generelt friluftsliv. Adkomst og parkering på Sagerud er 
ikke en del av denne planen, dette reguleres i egen reguleringsplan 

• Trafikksikkerhet og satsing på myke trafikanter.  
Arbeidet med oppfølging av Trafikksikkerhetsplanen har fortsatt prioritet. Dette 
gjelder både det overordnede planarbeidet, prosjektutarbeidelser og selve 
gjennomføringen. I arbeidet med trafikksikkerhet får kommunen innspill fra 
mange hold, både enkeltinnbyggere, lag og forening, politikere og andre. 
Innkomne tiltak diskuteres og prioriteres utfra flere kriterier, og ender til slutt i en 
årlig tiltaksplan. Det er satt av midler til regulering, planlegging og anleggelse av 
gang og sykkelveier og andre trafikksikkerhetstiltak. Folkehelse og 
trafikksikkerhet er to tema som er tett knyttet sammen.  
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• Digitalisering  
Dette vil foregå innen alle tjenester for mer effektiv drift og produksjon. Dette 
letter arbeidet for både søker og saksbehandler, gir transparent saksbehandling 
og forutsigbare vedtak. Sektoren planlegger å innføre ebyggesak som er en 
elektronisk byggesaksbehandling koblet til sak og arkivsystemet. 

• Klimatilpasning 
Dette arbeidet følges opp på alle plannivåer, og spesielt gjennom tiltaksdelen til 
klima og energiplanen (se kapittel Rent Miljø) 
 

Tiltak i rådmannens forslag - endringer 

 
 
Vedtak KST-sak 63/19 innlemming øremerkede tilskudd 
Økningen gjelder innlemming av øremerkede tilskudd i kommunens frie inntekter for 
veterinærvakt og landbrukspolitiske tilskudd som omgjøres til en rammeøkning for 
sektoren. 

 
Økning driftstilskudd NRBR 
Økt driftstilskudd til NRBR basert på styrets forslag til budsjett for 2020.  

 
 
Tiltak klima og energiplan 
Gjennomføring av tiltak fra klima- og energiplan vedtatt i august 2019.  

 
Økte konsulentkostnader plan 
Flere kommunale områdeplaner gir økte behov for kjøp av konsulenttjenester innen 
geoteknikk, biologisk mangfold og arkeologi.  

 
Gjenoppbygging etter jordskredet på Li 
Kostnader knyttet til stabilisering av området, reetablering av teknisk infrastruktur og 
sikring av elveløpet.  

 

 
 

  

Beløp i 1000 kr 2020 2021 2022 2023

Vedtak KST-sak 63/19 innlemming øremerkede ti lskudd 150 150 150 150
Økning driftsti lskudd NRBR 640 640 640 640
Tiltak fra klima og energiplan 150 150 150 150
Økte konsulentkostnader plan 573 573 573 573

Gjenoppbygging etter jordskred på Li 9 765 0 0 0

Sum 11 278 1 513 1 513 1 513

Gjennomføring av kostnadsreduksjoner - sektor miljø og samfunnsutvikling

Beløp i 1000 kr 2019 2020 2021 2022 2023
Viderføring av kutt fra og med 2019 i  handlingsplan 2019-
2022

-1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300

Innarbeidede kutt fra og med 2020 fra handlingsplan 2019-
2022

-632 -632 -632 -632

Ytterligere nedlegging/nedbemanning av sti l l inger med 
halvårsvirkning 2020

-700 -1 300 -1 300 -1 300

Oppdatert kuttbehov fra og med 2021 0 0 0

Sum -1 300 -2 632 -3 232 -3 232 -3 232
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Eierskap 
Oversikt over selskap Nittedal kommune eier hele/deler av, og andre 
interkommunale samarbeid kommunen deltar i. 
 

Selskaper Samarbeidsform 
Barnevernvakta v/Romerike politidistrikt Interkommunalt samarbeid  

  

Gnistengruppen AS Aksjeselskap 
Norasondegruppen AS Aksjeselskap 
Romerike krisesenter IKS Interkommunalt selskap  
Regionalt samhandlingskontor Interkommunalt samarbeid 
Enhet for lindrende behandling Interkommunalt samarbeid 
Alternativ til vold Interkommunalt samarbeid  
Mobilt røntgen Interkommunalt samarbeid  
Regionalt samhandlingskontor Nedre Romerike Interkommunalt samarbeid 
Kommunal akutt døgnenhet (KAD)  Interkommunalt samarbeid 

  

Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) Interkommunalt selskap  
Nedre Romerike vannverk IKS (NRV IKS) Interkommunalt selskap  
Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR IKS) Interkommunalt selskap 
Nedre Romerike avløpsselskap IKS (NRA IKS) Interkommunalt selskap 
Strandveien 1 AS Eiendomsutviklingsselskap 
Stor-Oslo nord Interkommunalt samarbeid 
Jernbaneforum Gjøvikbanen Interkommunalt samarbeid  
Regionkontor landbruk (RKL) Vertskommunesamarbeid 
Nedre Romerike vannverk AS Avviklingsselskap  

  

Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) Interkommunalt selskap  
Romerike revisjon IKS Interkommunalt selskap  
Nittedal kommunale eiendomsforetak  
(Nittedal-Eiendom KF) 

Kommunalt foretak 

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) Interkommunalt samarbeid  
Nedre Romerike innkjøpssamarbeid (NRI) Vertskommunesamarbeid  
Nedre Romerike kemnerkontor Vertskommunesamarbeid 
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God folkehelse 
God folkehelse innebærer at alle skal ha så god helse som mulig ut fra 
sine forutsetninger. Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i 
befolkningen, og det er mange faktorer som bidrar til å skape og 
opprettholde slike forskjeller. Det gjelder for eksempel frafall i videregående skole, 
miljøbelastninger, inntektsulikhet og sosial ulikhet i levevaner. Alle innbyggere har et 
selvstendig ansvar for sin egen helse og for å gjøre gode helsevalg.  
 
Nittedal kommunes folkehelsearbeid skal bidra til å fremme helse i befolkningen, og 
redusere sosiale helseforskjeller. Kommunens ansvar kan beskrives som en kombinasjon 
av universelle tiltak og tiltak som retter seg mot hele befolkningen, og målrettede tiltak 
mot utsatte grupper. Arbeidet må være helhetlig, og folkehelseperspektivet skal derfor 
være en grunnleggende premiss i all kommunal planlegging. 
 
Forholdene ligger generelt godt til rette for god folkehelse i Nittedal. Befolkningen har 
gode levekår og det er lav arbeidsledighet. I tillegg er sentrale kjennetegn ved 
kommunen, god tilgjengelighet til natur, gode rekreasjons- og friluftsmuligheter og et 
aktivt frivillig miljø innen både kultur og idrett, alle viktige faktorer også i et 
folkehelseperspektiv. Kommunen skal bidra til at de gode forholdene opprettholdes og 
videreutvikles og gjelder alle grupper i befolkningen. Fra barndom, via ungdomstid og 
voksen alder til en aktiv, trygg og sunn alderdom.  
 

Føringer 

Fra kommuneplanen 2019-30 
• Alle skal ha mulighet for et godt og aktivt liv 
• Nittedal skal være et lokalsamfunn med plass til alle 
• Nittedal kommune skal bidra til å redusere sosiale helseforskjeller 
• Barn og unge i Nittedal skal ha et oppvekstmiljø som gjør dem robuste 
• Andelen ungdom som gjennomfører videregående opplæring er 95 % 
• Alle skal ha en egnet bolig 
• Nittedal kommune skal legge til rette for at eldre er trygge, aktive og selvhjulpne 
• Kommunen har nullvisjon for krenkelser og mobbing 

 

Temaplaner 
• Trafikksikkerhetsplan  
• Plan for idrett og friluftsliv  
• Kommunedelplan for nye Nittedal sentrum og formingsveileder 
• Plan for bekjempelse av selvmord 
• Temaplan boligutvikling og boligsosial virksomhet 

 

Aktuelle statlige og regionale føringer  
De nasjonale folkehelsemål er formulert i stortingsmelding 19 (2018-2019) 
Folkehelsemeldingen – Gode liv i et trygt samfunn. Målene er: 

• Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder. 
• Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte 

helseforskjeller. 
• Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen. 
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Helsedirektoratet har utarbeidet et Folkehelseprogram som en oppfølging av 
Folkehelsemeldingen og som er førende for kommunenes arbeid. Programmet er en tiårig 
satsing fra 2017 til 2027, som skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med å fremme 
innbyggernes helse og trivsel i lokalsamfunnet. Det er rettet inn mot psykisk helse og 
rusforebyggende arbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe.  
 
Regionale føringer 

• Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2040.  
 
Andre kommunale vedtak 
 
Vedtak KST sak 63/19 Budsjettrammer 2020-2023 

 
Pkt. 31 Vold og overgrep  
Arbeidet med å oppdage, avverge og forebygge vold og overgrep skal ha høy 
prioritet. Rådmannen bes følge opp implementeringskravene i 
Istanbulkonvensjonen og sørge for at kommunen får en handlingsplan mot vold 
og seksuelle overgrep i nære relasjoner, og at hjelp og kunnskap om dette 
kommer ut til ansatte og innbyggere. 
 
Pkt. 32 Tilgjengelige nødetater  
Vi vil beholde legevakt og ambulansetjenesten i Nittedal, og arbeide for at politiet 
skal være til stede i bygda for å opprettholde trygghet og forebygge kriminalitet. 

 

Status og utfordringer 
  

 
Figuren illustrerer hvor sammensatt folkehelsebegrepet er. 
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Folkehelseprofilen 2019 - Nittedal 
Folkehelseinstituttet publiserer hvert år en folkehelseprofil for alle norske kommuner. 
Tabellen under viser hvordan Nittedal ligger an sammenlignet med Akershus og med 
resten av landet på en rekke indikatorer som er relevante for folkehelsen.   

 
 

 
 
Folkehelseprofilen viser at Nittedal ligger godt an sammenlignet med resten av landet på 
mange områder. Nittedal ligger signifikant bedre an enn landet som helhet på 13 av 34 
indikatorer, og forholdene ligger godt til rette for å opprettholde og videreutvikle god 
folkehelse. 
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I år har Nittedal imidlertid også noen indikatorer som er røde. De er knyttet til ungdoms 
bruk av skjermtid og tilfredshet med lokalmiljøet. På den positive siden hva angår 
ungdom er frafallet i videregående skolen. Frafallet i videregående skole er redusert fra 
25 pst i 2014 til 17 pst i 2019. Det er en positiv nedgang, men det er fortsatt langt igjen 
før kommuneplanens ambisiøse mål om at 95 % av ungdommene skal fullføre 
videregående skole nås.  
 

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 
Kommunen har utarbeidet en folkehelseoversikt i tråd med krav i plan og bygningsloven. 
Der blir det redegjort for status og utfordringer på en rekke folkehelserelaterte områder. 
Oversikten skal revideres i 2020 og ligge til grunn for kommunens planlegging. Både 
folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet og kommunens egen folkehelseoversikt viser 
at folkehelsen er god i Nittedal, sammenliknet med resten av landet. 

Oversikten viser også at Nittedal vil få noen utfordringer i årene som kommer, som følge 
av demografiske endringer med bl. a. en økende andel av befolkningen over 80 år, og en 
økning i antall barn og unge. Med en økt eldrebefolkning kan en forvente flere med ulike 
helseplager, og et større press på de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Med flere 
barn blir utfordringen å legge til rette for gode oppvekstsvilkår. Gode barnehager og en 
god skole for alle, er et av de beste utgangspunkt en kan ha for god folkehelse.  
 
Folkehelseoversikten viser også hvordan Nittedals befolkning har endret seg 
sosioøkonomisk gjennom årene, dvs kommunen har stadig færre med lav inntekt.  
 
Nittedal er en del av et pressområde rundt Oslo med blant annet stigende boligpriser. I 
tillegg er Nittedal del av et stort og godt arbeidsmarked. Dette gjør at Nittedal har få 
personer med lav inntekt, det er lav arbeidsledighet og det er for det aller meste gode 
levekår. Men samtidig gir boligprisene utfordringer for unge og økonomisk vanskeligstilte 
som vil etablere seg i bygda. Konsekvensene blir ekstra store for de som har økonomiske 
problemer. Særlig gjelder dette barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt, og 
som av den grunn faller utenfor de sosiale aktivitetene som foregår. 
 
I Nittedal, som i resten av landet, er økningen i livsstilssykdommer, som hjerte- og 
karsykdommer, overvekt/diabetes, kols og kreft, en av de store folkehelseutfordringene. 
Den store sosiale ulikheten i helsetilstand er bekymringsfull og utfordrer kommunen i 
prioriteringen av tiltak og ressurser.   
 

Prioriteringer for 2020 
Det er behov for å forsterke og koordinere tjenester og tiltak som er helsefremmende og 
forebyggende. Det er spesielt viktig å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge og 
legge til rette for en aktiv alderdom. Grunnlaget for god psykisk og fysisk helse legges i 
barndommen. 
 
Kommuneplanen benytter følgende inndeling for å synliggjøre de ulike nivåene i 
folkehelsearbeidet:  

• Helsefremmende tiltak for alle innbyggere 
• Tidlig innsats 
• Tiltak for innbyggere som har behov for særskilt oppfølging 
• Legge til rette for hverdagsaktivitet 
• Kunnskap 
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Helsefremmende tiltak for alle innbyggere – prioriteringer i 2020 
• Styrking av kvaliteten i skoler og barnehager i tråd med kvalitetsplanene. 
• Temaplan boligutvikling og boligsosial virksomhet følges opp. 
• Trafikksikkerhetsarbeidet prioriteres og følges opp i henhold til planen, med 

hovedvekt på trygge skoleveier 
• «Vi bryr oss» arbeidet videreføres  
• Tilrettelegging for gode møteplasser skal styrkes i planlegging av bolig- og 

sentrumsområder. 
• Skape et livskraftig sentrum som bidrar til økt livskvalitet for kommunens 

innbyggere 
• Deltakelse i storstilt nasjonal satsing for å sikre at alle barn og unge opplever et 

inkluderende miljø uten mobbing og krenkelser. Satsingen omfatter både 
barnehage og skole.  

 
Tidlig innsats – prioriteringer i 2020 

• Tidlig og tverrfaglig innsats i barnehager og skoler 
• Etablering av Rask psykisk helsehjelp 
• Satsing på arbeid mot frafall i skolen 
• Etablere et tilbud om hjelp og oppfølging til ungdom med krevende 

oppvekstforhold.  
 
Tiltak for innbyggere som har behov for særskilt oppfølging – prioriteringer i 
2020 

• Satsingen på bedre tverrfaglig innsats (BTI) videreføres og forsterkes 
• Frisklivssentralen gir bistand til å endre levevaner med blant annet å tilby 

røykesluttkurs, kurs i depresjons- og belastningsmestring (KID, KIB), søvnkurs, 
treningsveiledning og kostveiledning.  Fra 2019 vil Frisklivssentralen inngå i et 
kommunalt lærings- og mestringssenter og i et utviklingsarbeid for å samordne og 
effektivisere helsefremmende tjenester. (se under gode tjenester helse og 
velferd) 
 

Legge til rette for hverdagsaktivitet – prioriteringer i 2020 
Nittedal kommune vil legge til rette for at innbyggere kan være fysisk aktive hver dag, 
gjennom hele livet.  
 
Nittedal kommune vedtok i 2017 Kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 
for 2018-2022. Målene i planen kan oppsummeres som i figuren under. 
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 Konkrete tiltak for oppfølging av Kommunedelplan for fysisk 
aktivitet, friluftsliv og idrett i 2020 

Fysisk 
aktivitet  

Nærløkker 
Sikring og etablering av bade-, bålplasser og utfartsparkeringer 
Gode utearealer for nye skoler 

Friluftsliv Utfartsparkering Sagerud 
Turvei Waage-dam – Jensrudveien 
Prosjektering overgang Waage-dam 
Prosjektering av Turvei Åneby stasjon – Høldippelen 
Arbeide videre med Varingskollen som helårsarena og friluftsport til 
marka 
Opprettelse av BUA 

Idrett Terapibasseng på Rotnes 
Svømmehall på Elvetangen 
Idrettshall på Elvetangen 
Slattumhallen 
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Rent miljø 
Et rent miljø er helt grunnleggende for å ivareta det Nittedal vi kjenner, 
og fremtidens Nittedal. Både kommunal aktivitet, og innbyggernes og 
besøkendes adferd har miljømessige konsekvenser. Utfordringene og 
konsekvensene innenfor miljøproblematikken både lokalt og i det store perspektivet er så 
store at det trengs en holdningsendring. Miljøarbeid må dermed utføres langs mange 
dimensjoner. 
 
Befolkningsveksten i Nittedal og klimaendringene er de største utfordringene for miljøet. 
Kommunen må håndtere bygging av flere boliger og mer trafikk både innad og gjennom 
kommunen. Forventede klimaendringer krever investeringer og planlegging for å gjøre 
kommunen i stand til å møte mer ekstremvær, og de følger det får i form av mer 
erosjon, mer flom etc.  
 
For å lykkes i arbeidet med miljøspørsmål må vi ha en helhetlig tilnærming og hele 
kommunen må ansvarliggjøres. Miljøspørsmål må være et grunnleggende premiss i all 
planlegging. 
 

Føringer 

Fra kommuneplanen 2019-30 
Nittedal skal ha ren luft, jord og vann: 

• Vannkvaliteten i Nitelva skal tilfredsstille kravene til god økologisk tilstand innen 
2021 i tråd med EUs rammedirektiv 

• Nittedal skal bevare det biologiske mangfoldet 
 

Fra klima og energiplan 2019-30 
Nittedal har følgende overordnede mål for klima og energi: 

• Nittedal kommune skal redusere klimagassutslippene med 55 % innen 2030 i 
forhold til 1991-nivå  

• Nittedal skal være et lavutslippsamfunn i 2050  
• Nittedal skal være en klimarobust kommune 

 
 
For at kommunen skal oppnå sitt mål om rent miljø, må alle aktører samarbeide. Det 
krever god teknologisk kunnskap og innovative løsninger. Miljø- og klimaspørsmål må 
belyses og tas hensyn til i all arealplanlegging og i hele den kommunale virksomheten. 
 

Kommunale vedtak  
Vedtak Kst 63/19 
 

Pkt 7: FNs bærekraftmål, klimamål og rent miljø 
Alle FNs bærekraftmål legges til grunn for utviklingen av nittedalssamfunnet. 
Nittedal kommune skal ha som målsetning å redusere klimagassutslippene, sikre 
vannkvaliteten i Nitelva og bevare matjord og det biologiske mangfoldet i 
kommunen. Nittedal kommune skal innen 2030 halvere utslipp av klimagasser i 
kommunen målt ut fra 1990-nivå. Rådmannen bes prioritere arbeidet med å nå 
det strategiske styringsmålet rent miljø gjennom kommunale planer og gode 
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holdninger til miljøspørsmål i kommunens virksomhet. Det må særlig legges vekt 
på gode løsninger for fotgjengere og syklister. 

 
Pkt. 8 Utfasing av engangsplast 
Utfasing av engangsplast Nittedal kommune skal av hensyn til miljøet fase ut bruk 
av engangsplast innen 2023 
 
Pkt. 5 Kommunens biler  
Rådmannen bes vurdere å innføre en effektiv bilordning som vektlegger miljø og 
økonomi, som ved nyanskaffelser skal anskaffe nullutslippsbiler, og som for øvrig 
tilfredsstiller kommunens krav og som gir god totaløkonomi. Biler med elektrisk 
motor skal være førstevalget for funksjoner med kjøremønster som er forenlig 
med tilgjengelig batteri- og ladekapasitet. Anskaffelse av egne bruktbiler i stedet 
for leasing av biler vurderes som en del av dette. Rådmannen bes også vurdere 
løsninger for at ansatte i hjemmetjenesten (og andre relevante tjenester) har 
gode og effektive løsninger for å kunne utføre innvendig rengjøring av 
kommunens tjenestebiler som benyttes i arbeidstiden. 
 
Pkt. 11 Lokalbussen  
Lokalbussen utgjør et godt tilbud som bør tilpasses økt antall passasjerer og 
passasjerenes transportbehov. Rådmannen bes gå i dialog med Ruter for å 
videreutvikle lokalbuss-tilbudet, herunder å få på plass lokalbuss i Hakadal. Videre 
bør tilbudet på Rotnes utvides i løpet av handlingsplanperioden for å skape en 
raskere forbindelse mellom Nittedal stasjon og sentrumsområdet ved rådhuset, 
Flammen og kirken. 

 
Temaplaner 

• Klima og energiplan 2019 
• Utskiftingsplan for biler, maskiner og utstyr 2018 
• Hovedplan vann- og avløpsplan 2013 
• Landbruksplan 2019 

Aktuelle statlige og regionale føringer  
Klimaavtaler og nasjonale mål  
Kyotoprotokollen, Parisavtalen, FNs bærekraftmål, Klimaloven og Klimameldingen legger 
viktige føringer for det nasjonale arbeidet med klimautfordringene. Klimaloven fastsetter 
mål om reduksjon av utslipp av klimagasser med 40 % innen 2030 i forhold 1990-nivå 
og at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050.   

 
Vannkvalitet 
EUs vannrammedirektiv, implementert i norsk lov gjennom vannforskriften gir føringer 
for vannforvaltningen. 
 
Naturmangfold  
I Naturmangfoldloven er målet en bedre forvaltning av norsk natur gjennom bærekraftig 
bruk og vern.  
 
Regional plan for areal- og transport for Oslo og Akershus skal bidra til at de 
nasjonale og regionale klima- og miljømålene blir oppfylt, inkludert at veksten skal skje 
med sykkel, gange og kollektivt. 
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Status og utfordringer 
Kommunens største utfordring knyttet til temaet miljø i årene som kommer, er knyttet til 
bedret vannkvalitet i Nitelva, reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av naturens 
mangfold.  
 
Vannkvaliteten i Nitelva er definert som god i øvre deler av elva, men blir dårligere 
nedover i vassdraget. Vannkvaliteten er blant annet påvirket av kommunaltekniske 
installasjoner, utslipp fra spredt bebyggelse, og avrenning fra landbruket.  
 
Klimagassutslippene kommer i hovedsak fra transport. Transport i Nittedal er både 
lokaltrafikk og gjennomfartstrafikk på Rv4. Det er en generell utfordring å styre 
utbyggingen mot et miljøvennlig utbyggingsmønster. Det er også knyttet mye utslipp til 
kjøp av varer og tjenester i den kommunale forvaltningen.  
 
En følge av forventede klimaendringer er at vi får hyppigere, større og voldsommere 
regnskyll. Dette vil påvirke overvannsmengden, kunne gi flommer og føre til ras og økt 
erosjon. Dette vil også ha betydning for biologisk mangfold, for vannkvaliteten i 
vassdragene og for grønnstrukturen.   
 
Det biologiske mangfoldet er utfordret. De verdifulle naturområdene i Nittedal er særlig 
knyttet til skog og kulturlandskap i dalbunnen. Å sikre det biologiske mangfoldet er 
viktig.  
 

Prioriteringer for 2020 
Vannkvalitet 
For å bedre vannkvaliteten i Nitelva jobber kommunen videre med nye avløpsløsning for 
Nittedal. Det eldste renseanlegget, Slattum RA er lagt ned. Vi ligger godt over bransjens 
mål for årlig andel av rehabilitering på ledningsnett for avløp, og er i avslutningsfasen 
med gjennomføring av oppgradering av spredt avløp. Dette store løftet er helt nødvendig 
både i et miljøperspektiv og for å kunne utvikle Nittedalsamfunnet. 
 
 
Ytterligere tiltak:  

• En helhetlig forvaltning i tråd med EUs vannrammedirektiv og gjennom det 
interkommunale arbeidet i Vannområde Leira og Nitelva, samt gjennomføre tiltak 
slik foreslått i analysen som er utført for dette området 

• Følge opp tiltakene i nylig vedtatt landbruksplan 
• Redusere avrenning fra landbruket gjennom holdningsskapende arbeid og 

informasjon 
• Redusere forurensning og skade som følge av klimaendringer 
• Øke tilgjengeligheten til Nitelva og opprettholde vassdragets verdi som landskaps- 

og naturelement 
• Fortsette arbeidet for å redusere avrenning fra landbruk gjennom tilskudds-

ordninger og et kommunalt fangdamfond for fullfinansiering av kostnadene til 
etablering.    

• Kartlegging av overvann og flomveier  
 
Klimagassutslipp  
Nye Nittedal sentrum skal bli livskraftig og klimanøytralt. Kommunen har høyt klima- og 
miljøfokus i de mange utbyggingsprosjektene som skal gjennomføres i skolesektoren. Vi 
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skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og 
legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Vi skal ha vekt på gode 
regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.  Kommunen vil også arbeide for at 
veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Fremtidens mobilitet – Perpetuum mobile. Reis. Nå. 
Nittedal har et begrenset internt transporttilbud. Mens Ruters busstilbud og Gjøvikbanen 
dekker mye av behovet for pendlertrafikk ut av kommunen, er tilbringertransporten til 
stasjoner og holdeplasser samt sentrale offentlige og private bygninger og aktiviteter 
begrenset. Dermed er bruk av privatbil svært utbredt, med tilhørende 
parkeringsproblematikk ved sentrale målpunkt. Kommunen ønsker å gi innbyggere, 
næringsliv og ansatte en individuell transportløsning som kan konkurrere med 
privatbilismen. Hva denne løsningen er vet vi ikke, men vi får hjelp av StimuLab til å 
finne det ut. StimuLab er et samarbeid mellom DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) 
og DOGA (Design og arkitektur Norge), og stimulerer til offentlig innovasjon fra 
innbyggernes perspektiv. StimuLab hjelper oss å komme i kontakt med 
samarbeidspartnere og gir oss midler til å kjøpe kompetanse i markedet. Prosjektet 
startet opp høsten 2018, og planlegges ferdigstilt i 2020. 
 
Klima og energiplanen ble vedtatt i 2019. Planen gir viktige føringer for klima og 
energiarbeidet i kommunen. Revisjonsarbeidet er koordinert med revisjonen av den 
regionale planen for klima og energi, kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for 
landbruk. Planen har en egen tiltaksdel, og oppfølging av denne er prioritert. I tillegg til 
klimanøytral sentrumsutvikling og reduksjon av transport gjennom arealplanlegging, 
legger planen opp til tiltak for å redusere klimapåvirkning i egen virksomhet. Dette skal 
blant annet skje gjennom å bygge miljøvennlige og klimanøytrale bygg og ved å etablere 
miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn i alle sektorer og virksomheter.   
 
Avfallet i kommunen gjenvinnes mer enn noen gang. ROAF har vedtatt mål om 70 % 
materialgjenvinning og ombruk innen 2030. Dette er enda mer ambisiøst enn EUs krav.  
 
Ytterligere tiltak: 

• Bedre kollektivtilbud og nødvendig innfartsparkering i tett samarbeid med Ruter, 
NSB, Jernbaneverket og Statens vegvesen. 

• Bytte ut kommunens egen bilpark med mer miljøvennlige biler og videreutvikle 
ladetilbudet i kommunen  

• Øke andelen miljøvennlige innkjøp 
• Bedre utnyttelsen av avløpsvann i NRAs anlegg 
• Redusere klimagassutslipp og energiforbruk ved holdningsskapende arbeid og 

samarbeid og partnerskap 
• Stille krav til lokalt produsert fornybar energi, klimavennlig teknologi og 

klimasmarte bygg i arealplanlegging 
 
Naturmangfold 
For å bevare naturmangfoldet er det viktig å øke kunnskapsgrunnlaget. I tillegg må 
naturmangfoldlovens prinsipper legges til grunn for kommunal forvaltning. For å bevare 
det naturmangfoldet er det nødvendig å jobbe systematisk og kontinuerlig for å øke 
kunnskapen.  
 
Ytterligere tiltak:  

• Stille krav om kartlegging av naturmangfold i nye utbyggingsområder 
• Samarbeid med vannområdet Leira-Nitelva om å øke kunnskapen om livet i og 

langs elva 
• Kartlegge og bekjempe fremmede arter  
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Stolt nittedalsidentitet 
Føringer 

Fra kommuneplanen 2019-30 
I kommuneplanen er stolt nittedalsidentitet definert slik: «Stolt nittedalsidentitet handler 
om hvordan vi ønsker at innbyggere, ansatte og omgivelsene skal oppfatte Nittedal. Det 
handler også om hvem vi vil være.» 
 
Målet er at Nittedal skal være et sted med identitet og et sted å være stolt av, og at 
innbyggere, ansatte, frivillige og næringsliv er gode ambassadører for Nittedal. 
 
Identitet er karaktertrekk og egenskaper som gjør enkeltpersoner til unike individer. 
Identitet er også etniske, sosiale og kulturelle forhold som knytter enkeltpersoner til 
større grupper. En gruppe har sine unike egenskaper, som enkeltpersonene identifiserer 
seg med. 
 
Nittedal har en rekke karaktertrekk som trekkes fram når innbyggerne snakker om hva 
som kjennetegner «nittedølinger», og som bidrar til identitet. 
 
Identitet ses gjerne på som noe bestandig, noe som bevares og består over tid. I Nittedal 
har vi natur og idrett, frivilligheten og nærhet til storbyen – for å nevne noe. Men 
samfunnet er også i endring. Nye nittedølinger blir født og flytter inn. Det bestandige 
møter det nye. Målet er å bygge et samfunn med lang holdbarhet og som er rustet for 
framtida. 
 
Viktige elementer i hva Nittedal skal være og oppfattes som er: 

• Den grønne kulturbygda 
• Et trygt og godt sted å vokse opp og bo 
• En inkluderende kommune med plass til alle 
• Et attraktivt sted å jobbe  
• Et sted for opplevelser  
• Et sted der du får gode tjenester og omsorg når du trenger det 

 

Temaplaner og kommunedelplaner 
Kommunen har mange førende dokumenter som er vedtatt eller i prosess, som påvirker 
vårt videre arbeid med å styrke og utvikle stolt nittedalsidentitet. Blant disse må nevnes: 

• Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 
• Formingsveileder for sentrum 
• Kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett  
• Kommunedelplan for kulturminner  
• Næringsplan, Landbruksplanen og Klima og energiplanen 
• Div temaplaner knyttet til barnehage, skole og omsorgsektor 
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Status og utfordringer 
For de fleste Nittedøler er identiteten særlig knyttet til marka, den grønne 
jordbruksbygda, friluftsliv og frivillighet. En bred medvirkning om identitet i 2015 gav 
følgende resultat presentert i en ordsky: 
 

 
 
Styringsmålet kommer til uttrykk bl.a. ved økonomiske prioriteringer til øremerket 
friluftsliv, som igjen bidrar til bedre folkehelse. En stor andel av innbyggerne deltar i 
frivillige lag og foreninger, spesielt innenfor kultur, idrett og friluftsliv. Det er sammen vi 
skaper identiteten og et godt omdømme i kommunen. Derfor bidrar også gode 
oppvekstmiljø og nabolag, gode tjenester i barnehage, skole og omsorgssektor til å 
skape god identitet. 
 
Sentrumsutvikling er og har vært et viktig innsatsområde, og dette har også stor 
betydning for befolkningens identitet. Å bygge et sentrum vil både kunne styrke dagens 
identitet, og også videreutvikle den. Sammen skal vi skape et unikt «nittedalsk» sted, 
med gode kombinasjoner av landlig og urbant, og hvor natur og vann tas med inn i 
sentrum, sammen med gode tverrforbindelser for innbyggere som ferdes til fots, ridende, 
på sykkel eller ski. Vi er allerede i gang, noe er på plass, men en slik utvikling foregår 
over flere 10-år. Det er et mål at de viktigste tjenestene for innbyggerne skal samles i 
sentrum. Mye av det som kan skape liv skal legges her. Satsingen skal redusere 
utpendling og handelslekkasje og bidra til et bedre miljø. 
 
I denne handlingsplanperioden foregår en storstilt utbygging av skolekapasitet. Skoler 
har stor betydning for folks opplevelse av tilknytning til et lokalområde, spesielt for barn 
og unge og deres foreldre. Ny barneskole i Hakadal lokalisert sammen med Hakadal 
ungdomsskole med ny idrettshall og svømmehall vil gi et nytt samlingspunkt i Hakadal, 
et nærmiljøsenter på tvers av generasjoner. Også en ny og større Nittedal ungdomsskole 
vil være kilde til identitetsbygging og lokal stolthet når skolene står klare. 
 
Nittedal kommune skal være en foregangskommune når det gjelder klima og miljø, med 
bl.a. grønn vekst og nyskapende arbeidsplasser. Nittedal sentrum skal utvikles til å bli et 
attraktivt og klimanøytralt kommunesentrum, hvor vi skal innarbeide krav til 
oppvarming, energikilder, god avfallshåndtering, trafikk og klimavennlige tak, fasader og 
uteområder. 
 
Befolkningen i kommunen vil øke og befolkningssammensetningen vil endres. Vi vil få et 
større mangfold. Dette gjelder både aldersmessig og kulturelt. Vi er stolte av vår 
identitet og ønsker at nye innbyggere skal få ta del i og kjenne seg hjemme i denne. 
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Samtidig må vi ta innover oss at samfunnet er i endring og at dette også vil påvirke 
identiteten. 
 
Økningen i antall innbyggere vil også være med å påvirke hvordan vi tenker og 
planlegger rundt det fysiske bomiljøet ved nybygging og ved fortetting i eksisterende 
boområder. Det skal bygges og fortettes med kvalitet. Styrking og videreutvikling av en 
stolt nittedalsidentitet er avgjørende for å skape gode oppvekst- og bomiljøer hvor folk 
trives. Dette skjer i samspill mellom naturgitte fysiske forhold, sivilsamfunnet og offentlig 
virksomhet. Fra kommunens side blir det viktig å utforme en politikk hvor tjenester, 
aktiviteter/arenaer støtter opp under en positiv utvikling for lokal identitet. Bevissthet 
rundt helheten er en forutsetning for å få til en stolt nittedalsidentitet. 
 

Prioriteringer for 2020 
• Utvikling av Rotnesområde som det prioriterte tettstedet videreføres. Gjennom 

arbeidet med «Grønn grense» skal det fastsettes en langsiktig grense for 
utbygging.  Grønn grense er et virkemiddel for å sikre grønne verdier for videre 
byggeområder og for å stimulere til å bygge «innenfra og ut». Grensen markerer 
hvor prioritert tettsted slutter og vern begynner, og skal gi stabile rammer for 
langsiktig planleggingen av arealene på begge sider av den grønne grensen. 

• Ved aktiv bruk av formingsveileder utvikler vi et godt bomiljø, gode opplevelser 
og stolt identitet. Parallelt med dette samarbeider kommunen med Statens 
vegvesen om detaljregulering Rv4 Kjul – Rotneskrysset. 

• Nittedal skal fortsatt være en grønn kommune hvor fysisk aktivitet, friluftsliv, 
idrett og kulturlivet blomstrer. 

• Bygging av nytt nærmiljøsenter på Elvetangen med ny barneskoleskole, ny 
idrettshall med tribunekapasitet og svømmehall samt oppgraderte fotballbaner etc 
ute. 

• Bygging av ny Nittedal ungdomsskole. 

• Å videreutvikle Nittedals naturgrunnlag og kulturlandskap vil være med på å 
fremme stedsidentitet. 
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Levende lokaldemokrati 
Lokaldemokratiet, med kommunens folkevalgte, er kjernen i det lokale 
selvstyret. Det er et selvstendig mål at de folkevalgte organer er 
representative for befolkningen i kommunen. Det er også viktig at det å 
være politiker oppleves som interessant og meningsfylt.  
 
Et levende lokaldemokrati betyr også at innbyggerne involveres på mange ulike måter. 
Demokrati handler også om å skape arenaer for deltakelse, skolering og meningsytring 
gjennom andre kanaler enn de folkevalgte organer. Bred deltagelse med ulike 
ytringsformer skal stimuleres.  
 
Nittedal kommune skal involvere sine innbyggere og sine brukere, og gjennom dette 
bidra til reell medbestemmelse og innflytelse. Det dreier seg om å involvere innbyggerne 
i å ta valg som er med på å forme bygda som lokalsamfunn. Det er viktig å legge til rette 
for aktive og engasjerte innbyggere, slik at deres kompetanse og innovasjonskraft kan 
bidra til fortsatt utvikling av Nittedalssamfunnet.  
 
Kommunen skal også legge til rette for og oppmuntre til at kommunens innbyggere 
involverer seg i nærmiljøet, og er med på å forme sin egen hverdag. Dette skjer gjennom 
medlemskap og deltagelse i frivillige organisasjoner, i velforeninger, etc. Det levende 
lokaldemokratiet formes og utvikles på mange ulike arenaer. Kommunen skal være åpen 
og tilgjengelig.  
 

Føringer 

Fra kommuneplanen 2019-30 
 
Kommuneplanen for Nittedal 2019 – 2030 har mål om at Nittedal skal ha et mer levende 
lokaldemokrati. 
 
I Kommuneplanen legges det følgende strategiene for å følge opp dette: 
 
1. Sikre representativt demokrati som speiler befolkningen. 

Kommunen vil: 

• legge til rette for deltakelse og medvirkning 
• ta i bruk ny teknologi 
• oppfordre til høy valgdeltagelse 

2. Legge til rette for engasjement og medvirkning i kommunale 
beslutningsprosesser. 
 
Kommunen vil: 

• styrke barn og unges innflytelse 
• sette samfunn og innbyggere i sentrum  
• etablere gode arenaer/møteplasser for meningsutveksling og politisk debatt 
• bruke media aktivt 
• stimulere til, og anerkjenne frivillighetsarbeid og politisk engasjement 
• kommunisere og etterleve demokratiske prinsipper og verdier 
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3. Økt brukermedvirkning ved utforming og tildeling av tjenester. 
Kommunen vil: 

• brukerne skal ha medvirkning i utformingen av tjenesten 
• anerkjenne brukerorganisasjonenes arbeid 

 

Andre kommunale føringer 
• Barn og unges kommunestyre (BUK) er en integrert del av den politiske 

beslutningsprosessen i Nittedal på lik linje med Rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og eldrerådet.  

• BUK består av valgte representanter fra kommunens barne- og 
ungdomsskoler. BUK skal representere barn og unge i Nittedal og uttale seg 
om saker som berører barn og unge til Nittedal kommunestyre.  

• Kommunalt foreldreutvalg består av foreldrerepresentanter for alle skolene 
i Kommunen.  
 

I rammesaken KST-sak 63/19 vedtok kommunestyret følgende: 
 
2.Samhandling mellom kommunen og innbyggerne  
«Kommunens hjemmesider og sosiale medier må brukes til effektiv samhandling mellom 
kommunen og innbyggerne. Kommunen må tilby døgnåpen brukerportal til innbyggerne 
for å øke servicegraden og frigjøre ressurser.» 

 

Statlige føringer 
Lovpålagte demokrati- og medvirkningsorganer i Nittedal. 

• Kommunestyret er det øverste politiske organ i kommunen og består av 29 
valgte representanter og som velges for 4 år av gangen. Kommunestyret setter 
langsiktige mål for rammer og drift av kommunen. Kommunestyret har en klar 
styringsfunksjon.  

• Formannskapet. Formannskapets medlemmer velges blant kommunestyrets 
faste medlemmer og ledes av ordføreren.  

• Kommunestyret i Nittedal kommune har fastsatt at kommunen skal ha fire 
hovedutvalg som skal følge opp bestemte saksområder. Disse er: 

- Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 
- Hovedutvalg for helse og omsorg 
- Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling 
- Hovedutvalg for eierstyring og næringsutvikling 

• Klagenemnda er et organ for saker hvor kommunen er endelig klagemyndighet.  
• Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal behandle alle saker 

som gjelder levekår for eldre. Rådet kan selv ta opp andre saker som vedkommer 
de eldre i kommunen. 

• Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et organ som 
skal sikre en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er 
særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

• Barnetalspersonen er en lovpålagt funksjon som skal sikre at barn og unges 
interesser blir tilstrekkelig ivaretatt, særlig i utviklings- og arealplanleggingen i 
kommunen. 

• I barnehagene er det samarbeidsutvalg (SU) og i skolen er det SU og 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) i tillegg til elevråd.  

• Ungdomsråd. Fra kommunestyreperioden 2019-2023 trer ny lov i kraft som 
pålegger kommunene å ha et eget ungdomsråd.  
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Status og utfordringer 
I Nittedal kommune er det registrert over 150 frivillige organisasjoner. Foreningene 
spenner svært vidt og omfatter idrett, friluftsliv, kultur, kunst, velforeninger, 
kirke/menighet, politiske lag, og ulike interesseforeninger. Mangfold er en viktig og 
positivt både for lokaldemokratiet og for Nittedalsidentiteten.  
 
Kommunen har samarbeidsavtaler med Nittedal idrettsråd, Nittedal kulturråd og FRINI. 
Samarbeidsavtalene fastslår hvilke områder kommunen og rådene skal samarbeide på, 
og i hvilke saker rådene skal ha høringsrett. Kommunen og rådene jobber systematisk 
gjennom hele året for løse viktige saker innenfor ansvarsområdene.  
 
 

Prioriteringer for 2020 
• Opprettelse av ungdomsråd. Ungdomsrådet skal være nedsatt av kommunestyret 

med en valgperiode på inntil to år. Rådet skal gi innspill og anbefalinger i alle 
politiske saker som omhandler ungdom. Medlemmene i skal på valgtidspunktet 
ikke ha fylt 19 år.  

• Oppfølging av det nyopprettede hovedutvalg for eierstyring og næringsutvikling 
• Det vil bli satset bredt for å sikre god brukerinvolvering i forbindelse med 

planlegging og bygging av skoler, svømmehaller og idrettshaller i henhold til 
vedtak som er fattet. 

• Tiltak for å følge opp Kommunedelplan for Idrett og friluftsliv skal gjennomføres i 
nært samarbeid idretts og friluftslivsorganisasjonene og innbyggerne forøvrig.  

• Kommunalt foreldreutvalg for de 10 skolene(NKFU) videreføres med støtte fra 
administrasjonen 

• Kommune vil fortsette arbeidet med flere selvbetjeningsløsninger for innbyggerne 
på nett. Dette vil bidra til en mer åpen kommuneforvaltning. 
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Gode prosesser  
Gode prosesser er et mål som favner alle nivåer og alle sektorer i 
kommunen. Gode prosesser bidrar til å sikre at kommunen når de andre 
strategiske styringsmålene. Gode prosesser bidrar til å oppnå god 
effektivitet og frigjøre tid og ressurser. Dette er med på å sikre høy 
kvalitet på tjenester, samtidig som det sikres et tilstrekkelig bredt eierskap til de politiske 
vedtakene og de tiltakene som gjennomføres.  
 

Føringer 

Fra kommuneplanen 2019-30 
I kommuneplanen 2019-30 står det at Gode prosesser kjennetegnes ved blant annet: 
 

• Klare hensiktsformuleringer  
• God forankring 
• Forutsigbarhet 
• Effektivitet 
• God ledelse 
• Omstillingsevne 
• Samhandlingskompetanse 

 
Videre står det at målet er effektive, fleksible og forutsigbare prosesser. 
 
Andre kommunale føringer 
Prosessene i kommunen deles i ulike kategorier. Det er prosesser som følger av et 
administrativt årshjul eller administrative månedssykluser som: 

• budsjett og handlingsplan 
• tertialrapporter 
• årsmelding 

Det er også prosesser som har som mål å munne ut i et bestemt utrednings- eller 
planprodukt: 

• Revidering av kommuneplan 
• Utarbeidelse av temaplaner 
• Revidering av eksisterende planer 
• Øvrige utredninger 

Prosesser som fører til eller er et resultat av at en innbygger eller brukere mottar en eller 
flere tjenester er en annen kategori: 
 

• Daglig produksjon/levering av:  
- oppvekst- og utdanningstjenester 
- helse- og velferdstjenester 
- tekniske tjenester 
- administrative tjenester 

• Fra en innbygger søker om en tjeneste eller å få en tillatelse til å gjøre noe, til 
innbyggeren har svar på saken sin. 

• Fra en innbygger eller bruker sender inn en klage på et saksbehandlingsresultat, 
til vedkommende har mottatt informasjon om klagebehandlingsresultatet. Slike 
saker må ofte behandles både av administrasjonen og i politiske organ. 

• Fra en tjeneste er levert, til tjenesten er fakturert, betalt og regnskapsført. 
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I tillegg er det utredningsprosesser som leder fram til politiske saker og 
administrasjonens oppfølging og gjennomføring av de politiske vedtak som fattes.  
 
Andre kommunale vedtak 
 
Vedtak KST sak 63/19 Budsjettrammer 2020-2023 
 

4.Utviklingsprosjekter  
Rådmannen bes gjøre en helhetlig vurdering av alle utviklingsprosjekter for å 
sikre at kommunens ressurser totalt sett blir utnyttet på en effektiv måte til beste 
for innbyggerne våre. 

 

Status og utfordringer 
Digitalisering 
I juni 2019 (sak 66/19) vedtok kommunestyret «Digitaliserings- og innovasjonsstrategi» 
for Nittedal kommune. Vedtaket innebærer prinsippvedtak på følgende områder:  

• Felles digital arkitektur, basert på nasjonale komponenter og standarder i 
markedet  

• Styrings- og finansieringsmodell 
• Organisering og samhandling 
• Lønnsomhet og gevinstrealisering 
• Digital kompetanse 

 
Prosjektmetodikk 
I strategien er det vedtatt at alle digitaliseringsinitiativ skal normalt styres i tråd med 
«Prosjektveiviseren».  
 
Innovasjon 
I samme strategidokument ble kommunens satsning på innovasjon vedtatt. Følgende 
prinsipper ble vedtatt:  
 
Innovasjonskulturen i Nittedal skal bygges på følgende faktorer:  

• Riktige ressurser 
• Gode prosesser 
• Anerkjennelse og markeringer av suksesser 
• Grunnleggende verdier 
• Ønsket atferd 
• Godt arbeidsklima 

 
Fleksibel organisasjon 
Kommunene skal ha en styringsmodell som gjør det mulig å raskt teste produkter eller 
prosesser hvor det er overveiende sannsynlig at de bidrar til å øke lønnsomheten eller 
kvaliteten i kommunen.  
 
Samarbeid med næringsliv og akademia 
Innovasjonsstrategien omtaler også hvordan kommunen skal samarbeide med næringsliv 
og relevante utdanningsinstitusjoner. Her er det beskrevet at: «Kommunen skal ta 
initiativ til et systematisk samarbeid med næringslivet, akademia og innbyggeren, som 
har til hensikt å bidra til å bygge kunnskap om innbyggernes behov og utviklingen på 
teknologimarkedet.» (Jf Digitaliserings- og innovasjonsstrategi pkt 13.3.1.) 
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Digitaliserings- og innovasjonsstrategien er en strategi som har som hovedmål å legge til 
rette for målrettet implementering av digitale verktøy, godt støttet opp av en innovativ 
kultur.  
 
Organisering av digitaliseringsarbeidet 
 

 
 
Utfordringsbildet 
I 2020 vil hovedoppgaven være å implementere strategien, samt å systematisk involvere 
politikere, administrasjon, næringsliv, utdanningsinstitusjoner, innbyggere og tillitsvalgte 
i arbeidet.  
 

Prioriteringer for 2020 
Strategi for å oppnå større grad av standardisering (jf vedtatt Digitaliserings- 
og innovasjonsstrategi pkt 10.1.1.):  
 
• Kommunen skal ha standardiserte prosesser og følge felles rutiner.  
• Kommunen skal holde seg orientert og innordne seg statlige føringer for 

standardisering og prinsipper for arkitektur.  
• Kommunen skal bruke standardiserte statlige og kommunale felleskomponenter.  
• Skyløsning er førstevalget, ved inngåelse av nye avtaler eller etablering av nye 

systemer skal skyløsninger vurderes først. Forhold som sikkerhet, responstid, 
kostnader og andre hensyn vil påvirke beslutningen om sky eller egen drift.  
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• Kommunen skal standardisere IT verktøy (hardware) og prosesser og bruke 
standardisert software for effektiv drift, vedlikehold og forvaltning.  

• Kommunen skal benytte allerede innførte systemer og standarder der 
eksisterende løsninger har god nok funksjonalitet til å dekke nye behov. 
Utvidelser av eksisterende systemer skal foretrekkes fremfor å anskaffe nye.  

• Dersom eksisterende løsninger eller utvidelse av disse ikke har god nok 
funksjonalitet til å dekke nye behov, må integrasjoner mellom systemene foregå 
med standardiserte grensesnitt mellom informasjonskilder og applikasjoner.  

• Kommunen skal holde seg orientert om arbeidet som foregår på statlig nivå og 
arbeide systematisk i retning av å underbygge Statens prinsipper for arkitektur.  

• Kommunes kjernesystemer skal være standard «hyllevare» systemer.  
 
Strategi for å oppnå høy lønnsomhet (jf vedtatt Digitaliserings- og 
innovasjonsstrategi pkt 10.1.3.): 
 
• Digital utvikling i Nittedal kommune skal ta utgangspunkt i hva som skaper verdi 

for innbyggeren, innenfor rammen av kommunens økonomi  
• Når lønnsomhet for kommunen skal vurderes, er det verdien for kommunen som 

helhet som legges til grunn  
 
Strategi for å realisere gevinster (jf vedtatt Digitaliserings- og 
innovasjonsstrategi pkt 10.2.1.): 
 
Fra Til 
Tekniske innføringsprosjekter  Også vektlegge endringsprosesser  
Kostnadskontroll  Også å ivareta gevinster  
Kost-/nytteanalyser  Nytte-/kost analyser og gevinstoppfølging  
Manglende kobling til virksomhetsbehov  Nytte/kost analyser knyttet til strategiske 

mål  
Interessenter «utsatt» for prosjektet  Interessenter involvert i prosjektet  
Prosjektleveranser  Også å omfatte gevinstrealisering  

 
Strategi for å øke kompetansen på digitalisering i kommunen (jf vedtatt 
Digitaliserings- og innovasjonsstrategi pkt 12.1.) 
• Det skal kartlegges hvilke nivåer og hvilke stillinger i kommunen som skal 

påbygges med kompetanse for å kunne bygge opp under et «Digitalt førstevalg».  
• Kartleggingen deles i 2 hovedområder:  

o Hvilke kompetanser må forsterkes for å øke effekten av bruken av de systemer vi 
allerede har.  

o Hvilke kompetanser må implementeres for å håndtere utvikling av tjenestene og 
dialogen med innbyggere.  

• Stillinger som må endres betydelig for å dekke fremtidig behov for kunnskap om 
digitalisering  
 

Strategi for å øke innovasjonskraften i kommunen (jf vedtatt Digitaliserings- og 
innovasjonsstrategi pkt 13.1.1.) 
I den vedtatte strategien fremgår det 9 prioriterte områder for å øke innovasjon i 
Nittedal kommune. 2 av disse er tatt med i Handlingsplan for 2020-2023. Begge 
satsningene har sammenheng med prioritering av ressurser.   
 
Ressurser  
1. Etablering av systematisk innovasjonsarbeid  

a) Kommunen skal i større grad tilsette personer som har evner og ferdigheter 
innenfor innovasjon.  
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b) Kommunen skal etablere samarbeid hvor innovasjonsprosesser er i fokus.  
c) Kommunen skal etablere et systematisk samarbeid med næring- og leverandører, 

med målsetting om å ta del i innovasjon i vår kommunale virksomhet.  
 

2. Prosjekter  
a) For aktuelle stillinger skal det øremerkes tid til arbeid med innovasjon.  
b) Kommunen skal i hver budsjettbehandling alltid vurdere om det skal avsettes 

midler til innovasjon.  
c) Kommunen skal etablere digitale og fysiske arenaer hvor det arbeides med 

innovasjon.  
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Tiltak i rådmannens forslag for sektor stab og støtte– 
endringer 

 
 
Møtegodtgjørelse folkevalgte 
Beløpet skyldes den årlige justeringen av godtgjørelse til folkevalgte.  

 
Kommunikasjonstiltak etter jordskredet på Li 
Budsjettet gjelder kommunikasjonstiltak etter jordskredet på Li.   

 
Økte lisenskostnader og økt kompetanse IKT 
Budsjettet gjelder økte kostnader til programvarelisenser på IKT og heving av 
kompetansen i enheten. 

 
Økte kostnader lisenser og oppgraderinger Visma 
Budsjettet skal dekke økte kostnader til lisenser og oppgraderinger av Visma 
programvare i HR og økonomienheten 

 
Økt KS kontingent 
Budsjettet skal dekke økt OU kontingent og generell KS kontingent for kommunen.  

 
Statsbudsjettet – Reduserte kostnader skatteoppkrever 
Reduksjonen i budsjettet er knyttet til regjeringens forslag om statliggjøring av 
skatteoppkreveren fra 1. juni 2020. Fra og med 2021 er det budsjettert med et dette 
får helårseffekt. Kommunene er trukket i rammetilskuddet for 2019 som følge av den 
foreslåtte overføringen av oppgaver.  

 

 
  

Beløp i 1000 kr 2020 2021 2022 2023

Møtegodtgjørelse folkevalgte 300 300 300 300
Kommunikasjonstiltak etter jordskred på Li 270 0 0 0
Økte l isenskostnader og økt kompetanse IKT 990 990 990 990
Økte kostnader l isenser og oppgraderinger Visma 160 160 160 160
Økt KS kontingenter 200 200 200 200

Statsbudsjett - Reduserte kostnader skatteoppkrever -1 450 -3 200 -3 200 -3 200

Sum 470 -1 550 -1 550 -1 550

Gjennomføring av kostnadsreduksjoner - sektor stab og støtte

Beløp i 1000 kr 2019 2020 2021 2022 2023
Viderføring av kutt fra og med 2019 i  handlingsplan 2019-
2022

-1 600 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600

Innarbeidede kutt fra og med 2020 fra handlingsplan 2019-
2022

-927 -927 -927 -927

Ytterligere nedlegging/nedbemanning av sti l l inger med 
halvårsvirkning 2020

-2 120 -3 900 -3 900 -3 900

Oppdatert kuttbehov fra og med 2021 0 0 0

Sum -1 600 -4 647 -6 427 -6 427 -6 427
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Kompetente og motiverte 
medarbeidere 
Føringer  
Kommunens medarbeidere er kommunens viktigste ressurs. Det er kommunens 
medarbeidere som produserer tjenester, og som sikrer at organisasjonen leverer 
tilstrekkelig kvalitet i alle ledd. Dette fordrer blant annet: 

• Tilstrekkelig og riktig kompetanse 
• God og tydelig ledelse 
• Arbeidstakere som trives på jobb 
• Et samsvar mellom tilførte oppgaver og ressurser 
 

Fra kommuneplanen 2019-30 
Kommunens gjeldende arbeidsgiverpolitikk er en viktig forutsetning for å nå målet om 
kompetente og motiverte medarbeidere. Arbeidsgiverpolitikk gir føringer for utvikling av 
god ledelse og godt arbeidsmiljø.  
Arbeidsgiverpolitikken skal synliggjøre kommunens overordnede mål og strategier for å 
fremme organisasjonskultur, resultat og omdømme. Utvikling av medarbeidernes 
kompetanse, trivsel og engasjement er helt avgjørende for å nå målet om kompetente og 
motiverte medarbeidere. 
 
Temaplaner 

• Arbeidsgiverpolitikk 
• Lønnspolitikk 
• Livsfasepolitikk 
• IA-avtalen 
• Samarbeids- og informasjonsavtalen 
• Omstillingsavtalen 

Andre føringer 
I rammesaken KST-sak 63/19 vedtok kommunestyret følgende: 
 
14.Kompetanseutvikling  
«Nittedal kommune må satse på kompetanseutvikling, herunder videreutdanning av 
lærere, og rekruttering av dyktige medarbeidere.»  
 
15.Lærlinger  
«Rådmannen bes arbeide for at kommunen skal nå målsetningen om en lærling pr. 1000 
innbygger. Det må avklares hvor mange lærlinger kommunen kan ta imot i de ulike 
sektorene, og hvordan arbeidet med å rekruttere og beholde lærlinger best kan 
gjennomføres. Nittedal kommune skal tilrettelegge for at flere ansatte i arbeid som 
ønsker å ta relevant fagbrev, skal få gjennomført det i jobb.» 
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Status og utfordringer i Nittedal kommune 
Kommunen gjennomfører jevnlig medarbeiderundersøkelse og tok i slutten av 2018 i 
bruk KS sin 10-Faktor.  Undersøkelsen har fire tydelige kjennetegn:  

• 10-Faktor er et forskningsbasert måle- og utviklingsverktøy for ledere og 
medarbeidere 

• 10-Faktor måler variabler som er avgjørende for å oppnå gode resultater- og som 
kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. 

• 10-Faktor måler medarbeidernes oppfatninger av viktige forhold på 
arbeidsplassen og holdninger til jobben. 

• Undersøkelsen er både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert som måler 
medarbeidertilfredshet.  

 
KS’ årlige arbeidsgivermonitor gir en tilstandsrapport i sentrale arbeidsgiverrelaterte 
områder for kommune-Norge. Illustrasjonen nedenfor viser kommunens største 
utfordringer.  
 
Det å realisere gevinster av digitalisering er utfordrende, svarer syv av ti kommuner i 
Arbeidsgivermonitoren 2019. I tillegg er sykefravær, deltid og rekruttering vedvarende 
utfordringer i kommunal sektor.   
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Arbeidsgivermonitoren er en spørreundersøkelse som sendes alle kommuner i Norge.  
Det er KS som gjennomfører undersøkelsen.  
 
Digitalisering, omstilling og kompetanse 
Kommunen må gjennom prioriteringer og kompetansehevinger gjøre betydelige 
omprioriteringer og endringer for møte fremtidens utfordringer. Det vil stilles store krav 
til at ansatte opparbeider seg kompetanse for å kunne fungere i en digital hverdag. Det 
er nødvendig å være nysgjerrig og deltakende i digitaliseringen av tjenestene. Det 
gjelder ansatte på alle nivåer i organisasjonen. Det vil stilles særlige krav til at ledere 
forstår og anvender potensialet for digitalisering. På noen områder kan det være 
nødvendig å revurdere kompetansekravet i stillingene – og dreie i retning av 
digitalisering. 
  
 
Medarbeiderundersøkelse 
I 2018 innførte kommunen en ny modell for medarbeiderundersøkelse og tok i bruk KS’ 
10-faktor undersøkelse. Undersøkelsen er forskningsbasert og måler 10-FAKTORER som 
forskning viser det er særlig viktig å ha fokus på for å sikre både godt leder- og 
medarbeiderskap.  
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Undersøkelsen ble gjennomført i slutten av 2018 og så har det vært jobbet med 
oppfølging av resultatet i 2019. i 2020 vil undersøkelsen trolig på nytt gjennomføres.  
 
Kompetanseutvikling 
 
Opplæring i egenregi 
Kommunen etablerte i 2014 «Kommuneskolen». Hensikten har vært å systematisere den 
interne opplæring som kommunen tilbyr nyansatte. På den måten vil kommunen sikre 
seg at alle medarbeidere har fått opplæring i grunnleggende temaer som hver enkelt 
arbeidstaker/leder i kommunen har nytte av. Innholdet i kommuneskolen tilpasses i tråd 
med behov kommunen står overfor.  
 
Prioriteringer i 2020: 

• Utarbeide kompetansestrategi/kompetanseplan for kommunen 
• Revidere Nittedal kommunes lokale lønnspolitikk 
• Utarbeide strategi for å nå måltallet for antall lærlinger 

 
Lærlinger og praksisplasser 
Kommunen har fokus på å legge til rette for bruk av lærlinger. Lærlingene kan rotere 
mellom enheter/avdelinger og/eller være stasjonær i en enhet i hele perioden.  
 
Kommunen arbeider med en plan som kan medvirke til at flere tar fagbrev. I arbeidet 
med å øke andel lærlinger vil kommunen så langt det er mulig sette som krav at 
leverandører vi benytter stiller lærlingeplasser. 
 
Ledelse  
Nittedal kommune gjennomfører jevnlige samlinger med ledere på enhets- og 
avdelingsnivå, for å skape en felles lederplattform. Temaene varierer mellom 
lederskapsfag og forvaltningsfag. Hensikten er å skape robuste ledere med felles 
tilnærming til oppgaven som budsjett- og resultatansvarlige i Nittedal kommune.  
 
Nittedal kommune har tidligere søkt om og fått tilsagt til OU-midler i regi av KS. Nittedal 
kommune vil også søke om OU-midler for 2020. Om vi får tilsagn i 2020 vil midlene gå til 
å sikre digital lederutvikling samt fokus på omstilling og endring.  
 
I den kommende fireårsperioden vil Nittedal kommune måtte gjøre betydelige 
omprioriteringer og endringer for å skape rom for fremtidens utfordringer.  Dette vil 
kreve mye av ledere på alle nivåer i kommunen. En god forankring og forståelse av disse 
prosessene vil være svært viktig for et best mulig resultat. Tverrfaglighet står sentralt.  
 
Kompetanseheving i Oppvekst og utdanningssektoren 
Nittedal har tatt inn ca 20 lærere i videreutdanning i 2019 i forskjellige fag, herunder 
norsk, matematikk, engelsk og profesjonsfaglig digital kompetanse. Dette kommer tillegg 
til de 18 lærerne som har startet i løpet av 2018 og fullfører i 2019. I tillegg vil satsingen 
på faglige nettverk på tvers av skolene fortsette. 5 lærere er i gang med 
lærerspesialistutdanning. 3 av disse fullfører studiene våren 2020, men de to øvrige er 
ferdig utdannede lærerspesialister i 2021. Målet er at flere av skolene prioriterer at 
lærere tar utdannelse som lærerspesialist. To ansatte i skolen har fått mulighet til å ta 
praktisk-pedagogisk utdannelse gjennom Kompetanse for kvalitet. Tre skoleledere 
begynte på rektorskolen på B høsten 2019, og denne går over tre semester. 
 
Høsten 2020 starter vi et samarbeid med et eller flere universiteter og høgskoler som en 
del av den statlige ordningen Desentralisert kompetanseutvikling innenfor sentrale 
utviklingsområder.  
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Hele nittedalsskolen skal heve den digitale kompetansen. I takt med innføringen av nye 
digitale løsninger vil det bli lagt til rette for en strukturert og praksisrelatert digital 
kompetanseheving av både ledere og lærere i nittedalskolen. 
 
Høsten 2019 startet 8 assistenter i skole og SFO på lokalt eksamensforberedende kurs i 
Barne- og ungdomsarbeiderfag. Disse får fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere 
våren 2020. 
 
Nittedal kommune vil i samarbeid med nittedalsbarnehagene, arbeide langsiktig og 
planmessig for å beholde, kvalifisere og rekruttere barnehagelærere. Det blir også lagt til 
rette for ansatte i nittedalsbarnehagene som ønsker å ta fagbrev som barne- og 
ungdomsarbeidere gjennom praksiskandidatordningen, ved at det tilbys lokale 
eksamensforberedende kurs. Kommunen tilbyr også lærlingplasser i barnehagene. 
 
Barnevernet deltar i «Læringsnettverk Nedre Romerike» i regi av Fylkesmannen/KS. I 
dette nettverket er det blant annet lagt opp til «Årshjul for opplæring til nyansatte», 
sertifisering i «Traumesensitivt barnevern» i regi av RVTS for alle ansatte, lederutvikling 
samt fokus på familieråd og fosterhjemsarbeid. En ansatt er i gang med master, de fleste 
ansatte er nå sertifisert i «Barnesamtalen» og mange har i tillegg COS-P sertifisering 
eller ICDP kompetanse. Flere ansatte har videreutdanning innenfor veiledning. 
 
Kompetanseheving i Helse og velferdssektoren 
Sektoren organiserer seg for å styrke fokus på og oppfølging av kompetanse. 
Samhandlingsreformen har økt (og øker) kompleksiteten og det er økt behov for 
spesialisert kompetanse i egne tjenester. Sektoren søker årlig midler over 
Kompetanseløftet 2020 og tildeler stipend til medarbeidere i grunn-, etter- og 
videreutdanning. I tillegg satser vi på opplæringstiltak som fremmer samhandling på 
tvers, som for eksempel studieringer.  
 
Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) 
er tildelt et nasjonalt oppdrag fra Helsedirektoratet om praktisk lederopplæring for de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene. Sektoren har søkt om og fått midler til å delta 
på dette lederprogrammet og har bla. gjennomført modul for endringsledelse høsten 
2019. Videre gjennomføring av flere moduler i programmet vil vurderes i forbindelse med 
utarbeidelse av ny kompetanseplan. 
 
Helsedirektoratet gir klare føringer og retningslinjer for arbeidet med hensyn til krav om 
kompetanse og utvikling av tjenestene. Blant annet: 

• Øke kompetansen hos de ansatte med mål om styrket kunnskapsbasert praksis 
• Legge til rette for tjenesteutvikling, teamarbeid og innovasjon 
• Sørge for god praksis, faglig utvikling, faglig bredde og kunnskapsspredning 
• Sørge for godt lederskap  

 
Sykefravær 
Nittedal kommune jobber systematisk, har gode rutiner og følger sykemeldte tett opp. 
Det jobbes forebyggende med mange ulike tiltak for å redusere sykefravær. Det er fokus 
på å trygge ledere i sin rolle med hensyn til å sikre en god oppfølging og samtidig 
bevisstgjøre ansatte om deres medvirkningsplikt. 
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Tabellen viser utviklingen av sykefraværet over flere år 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
8,1 7,4 7,4 7,8 7,1 7 7 7,3 

 
Tabellen viser antall møter i tilretteleggingsutvalget 
2015 2016 2017 2018 
60 67 87  72 

 
Tilretteleggingsutvalget bidrar til å redusere sykefraværet gjennom å tenke bredt rundt 
løsninger for den enkeltes arbeidshelse og for å sikre mestring av arbeidssituasjonen 
over tid. Ansatte følges opp av Tilretteleggingsutvalget helt til saken er avklart og man 
jobber i en stilling som er forenelig med restarbeidsevnen. Dette arbeidet vil også ha 
fokus i 2020.  
 
Det vil arbeides med forventningsavklaring mot den enkelte ansatte, og arbeidet skal 
gjennomføres i tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.  

 

Prioriteringer for 2020 
Et hovedmål i 2020 blir å redusere driftskostnadene for å håndtere finansutgiftene som 
følger med de store investeringsprosjektene. I praksis betyr dette å effektivisere driften 
gjennom økt grad av digitalisering og prosessforbedring, og nedlegge stillinger hvor 
oppgaver blir avløst av digitale prosesser, flyttet til andre eller avsluttet.  
 
Arbeidet skal være preget av god dialog med ansattes representanter og bygge på 
kommunenes omstillingsavtale.  
 
I denne sammenheng bør det tas hensyn til fremtidig kompetansebehov, slik at 
arbeidsstokken innrettes mot utstrakt bruk av teknologi. I praksis betyr dette at antallet 
som blir berørt av tilpasningen kan være flere enn det antall stillinger som må reduseres 
for å tilpasse driftskostnadene til nye finanskostnader.  
 
Mål:  
 
Kompetente medarbeidere 

• Karriereplan er utviklet for utpekte ledere og arbeidstakere 
• Det skal tilrettelegges for horisontal karriere 

Motiverte medarbeidere 
• Følge opp den nylig vedtatte arbeidsgiverpolitikk 
• Stillingsbeskrivelser opprettet for nye og eksisterende stillinger 
• Medarbeidersamtaler gjennomført for alle ansatte i kommunen 
• Anerkjenne gode rollemodeller 
• Fremheve gode effektiviserings- og innovasjonstiltak 

 
Delmål Indikatorer Resultat  

2015 
Resultat  
2016 

Resultat  
2017 

Resultat  
2018 

Kompetente 
medarbeidere 

Sykefravær 
(Mål 6,8) 7,1 7 7 7,3 
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Sunn økonomi 
I kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2019-2030, er målet for sunn 
økonomi fastsatt som følger:  
«En sunn økonomi som sikrer at tjenester kan leveres som planlagt» 
Strategiene som er beskrevet i kommuneplanen for å nå dette målet er tredelt:  

4. Netto driftsresultat på 2,5 % for å bidra til egenkapital til investeringer 
5. Egenkapitalandel for investeringer på 25 % 
6. Frie midler på disposisjonsfond tilsvarende 5 % av driftsinntekter 

 

Føringer 
I rammesaken KST-sak 63/19 vedtok kommunestyret følgende: 
 
1.Sunn kommuneøkonomi  
«Nittedal kommune skal ha en langsiktig og god økonomistyring som skal være førende 
for vår politikk og prioriteringer, og som danner grunnlaget for å sikre tilstrekkelig nivå 
og kvalitet på oppgaver og tjenester. Den økonomiske handlingsregelen legges til grunn 
for økonomistyringen gjennom handlingsplanperioden.»  
 
 

Aktuelle statlige føringer 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har følgende anbefalinger til utarbeidelse av  
kommunenes budsjetter:  

• Netto driftsresultat bør ligge over 3 % av driftsinntekter 
• Lånegjelden til kommunen bør stresstestes 
• Egenfinansieringen av investeringer bør økes 

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 
Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) la i sin 
rapport i juni 2018 et anbefalt nivå på netto driftsresultat for kommunene på 1,75 % på 
konsernnivå. Konsernnivå inkluderer, i tillegg til kommunen selv, kommunale foretak og 
interkommunale selskaper.  
 
Andre Kommunale vedtak 
 
Vedtak KST sak 63/19 Budsjettrammer 2020-2023 
 
Pkt 6.Kommunens arealbruk av bygninger  
Rådmannen bes legge fram en sak som svarer ut vedtaket i KST-sak 59/18, 
vedtakspunkt 7 og KST-sak 106/18, vedtakspunkt 13 med konkrete anbefalinger:  
«Rådmannen bes med målsetning om effektiv arealutnyttelse, utarbeide en helhetlig plan 
med konkrete anbefalinger for plassering av kommunale funksjoner og arbeidsplasser. 
Arealene i rådhuset og rådstua må utnyttes på best mulig måte, og etterbruken av 
Hagen skole og Kirkeby skole må avklares. Videre bes rådmannen gå gjennom behovet 
for midlertidige lokaler for kommunens virksomheter, herunder leide lokaler og 
modulbygg. I saken bes rådmannen se på løsninger som sikrer samlokalisering av 
tjenester som naturlig hører sammen. Tjenester som lå inne i planene for helsehuset 
vurderes særskilt i denne sammenheng». 
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Status og utfordringer 

Økonomiske rammer, forutsetninger og 
prioriteringer i handlingsplanen 
Rådmannens forslag til handlingsplan for perioden 2020-2023 og budsjett for 2020, er 
lagt med bakgrunn i Solberg-regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020.  
 
Forutsetninger for handlingsplanen 
Nittedal står foran store investeringer i perioden 2020-2023. Dette gjelder spesielt 
behovet for investeringer i skoler, idretts- og svømmehaller og innen vann og avløp. 
 
Til sammen er investeringsbehovene for perioden som er innarbeidet i rådmannens 
forslag beregnet til 1,5 mrd kroner. Disse fremkommer av vedlegg 1.  
 
I tillegg er det identifisert investeringsbehov som til sammen beløper seg til rundt 165 
mill. kroner som ikke er innarbeidet i rådmannens forslag til handlingsplan 2020-2023.  
Disse fremkommer i vedlegg 2.  
 
Det er identifisert behov for ytterligere investeringer på 1 mrd. kroner i perioden etter 
2023.  Disse er beskrevet i vedlegg 5.  
 
Forslaget til handlingsplan er basert på dagens nivå for tjenester og tar for de fleste 
områder ikke høyde for eventuelle økninger i tjenestebehov ut over det som var kjent på 
tidspunkt for utarbeidelse av handlingsplanen. Alle anslag i budsjettet er gjort for å få 
best mulig estimater gitt usikkerheten innen de forskjellige tjenesteområdene. Dette 
innebærer at det både kan inntreffe positive og negative avvik i løpet av perioden i 
forhold til de forutsetninger som er lagt til grunn i utarbeidelsen av forslaget til 
handlingsplan.   
 
Forslaget til budsjett og handlingsplan har tatt utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i 
handlingsplanen for perioden 2019-2022, vedtak i sak om budsjettrammer for 2020-23 
og vedtak som har budsjettkonsekvenser fra sak om økonomisk rapportering per mai 
2019. 
 
Forslaget til rammeinntekter i budsjett og handlingsplan baserer seg på en samlet 
fruktbarhet på 1,7 og lavt boligbyggeprogram. Dette gir en beregnet befolkning som vist 
i tabellen under. Disse befolkningstallene er av forsiktighetshensyn lavere enn det som 
ligger til grunn for dimensjonering av tjenestene ellers i dokumentet.  
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Inntekter  
Kommunens eget anslag på vekst i skatteinntektene fra 2018 til 2019 anslås til 4,1 
prosent. Anslåtte skatteinntekter for 2019 ligger til grunn for budsjettering for 2020.   
 
Det forventes en vekst i skatteinntekten for landet fra 2019 til 2020 på 2,1 prosent i 
statsbudsjettet. Dette henger sammen med at den kommunale skattøren for personlige 
skattytere i statsbudsjettet foreslås redusert med 0,45 prosentpoeng til 11,10 prosent.   
 
Det er lagt inn en økning i skatteinntektene i budsjett for 2020 tilsvarende 
statsbudsjettets anslag på 2,1 prosent. Dette tilsvarer en økning i skatteinntektene med 
17,3 mill. kr fra anslått 2019 nivå. For årene 2021-23 er det kun budsjettert med 
økninger i skatteinntektene som følge av forventet befolkningsvekst. 
 
Basert på forutsetningene over forventes inntektsutjevningen å reduseres med 0,5 mill. 
kroner til 35,5 mill. kroner i 2020. Inntektsutjevningen er innarbeidet i kommunens 
rammetilskudd og reduserer dette.  
 
Forventet rammetilskudd for kommunen er beregnet basert på kommunens egne 
befolkningsprognoser som vist over.  
 
Rammetilskuddet er økt med 18,3 mill. kroner fra 2019 til 2020 basert på forslaget til 
statsbudsjett. Økningen i rammetilskudd skal være med på å kompensere for lønns-og 
prisvekst (deflator), befolkningsutvikling (demografi), innlemming av øremerkede 
tilskudd, nye oppgaver innført i 2019 som får helårseffekt i 2020 og nye oppgaver som 
innføres i 2020.  
 
Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett knyttet veksten i frie inntekter opp mot 
utvalgte satsingsområder. Satsingsområdene fra statsbudsjettet med økning i ramme 
fremkommer i tabellen under. Tabellen viser også et anslag på hvor mye Nittedal er 
kompensert i de frie inntektene. Sektorene er kompensert med økninger tilsvarende 
statsbudsjettets anslag for dette.  
 

Aldersfordelt befolkningsprognoser per 1.1 
Alder Faktisk 2019 2020 2021 2022 2023
0-1 år 499 510 494 508 521
2-5 år 1 255 1 219 1 235 1 223 1 228
6-15 år 3 516 3 539 3 528 3 583 3 648
16-22 år 2 127 2 133 2 136 2 198 2 200
23-66 år 13 649 13 778 13 877 14 243 14 566
67-79 år 2 312 2 344 2 394 2 455 2 473
80-89 år 636 673 707 731 785
89 år + 95 108 122 137 148
I alt 24 089 24 306 24 494 25 077 25 569
Vekst i prosent 0,9 % 0,8 % 2,4 % 2,0 %
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Endringer i frie inntekter knyttet til formål 
 

 
 
Rådmannen har innarbeidet økningene som følge av statsbudsjettet i rammene til 
sektorene i tråd med oversikten over. I tillegg ble sektorene i sak om budsjettrammer 
kompensert for de varslede endringer i inntekter som ble omtalt i 
kommuneproposisjonen i mai 2019. Endringene fra kommuneproposisjonen er 
innlemming av tidligere øremerkede tilskudd i kommunenes frie inntekter. Endringene er 
således kun en endring av finansieringen og medfører ikke økt aktivitet i forhold til 2019 
nivået. Endringene fra kommuneproposisjonen omfatter tilskudd til rekruttering av 
psykologer, dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente, tilskudd til etablering og 
tilpasning av bolig, tilskudd til tidlig innsats og økt lærertetthet samt tilskudd til rus og 
kriminalitetsforebyggende tiltak.  
 
Samlet budsjettert vekst i frie inntekter fra 2019-2020 utgjør 35,6 mill. kroner noe som 
tilsvarer 2,6 prosent. Inkludert i dette er kompensasjon for forventet lønns- og prisvekst 
i 2020 (deflator) på 3,1 prosent. Veksten i frie inntekter skal dekke kommunens økte 
kostnader knyttet til befolkningsutviklingen (demografi), økte rente- og 
pensjonskostnader og statlige satsninger.  Kommunen har i forslaget til budsjett for 2020 
lagt til grunn statsbudsjettets forutsetninger kombinert med egne befolkningstall og egne 
forventninger til skatteinntekter, dette innebærer samlede frie inntekter på 1,38 mrd 
kroner.  
 
Vekstkommunetilskuddet inntreffer ved en vekstgrense på 1,4 prosent gjennomsnittlig 
befolkningsvekst siste tre år. Statsbudsjettet for 2020 viser at Nittedal kommune mottar 
et veksttilskudd på 5,3 mill. kroner i 2020 som en del av rammetilskuddet. Basert på 
kommunens befolkningsprognoser er det beregnet et mulig veksttilskudd dersom 
befolkningsutviklingen blir som forutsatt på 2,1 mill. kroner i 2021. I de øvrige årene i 
handlingsplanperioden utløser ikke den prognostiserte befolkningsveksten vekststilskudd. 
Av forsiktighetshensyn er det ikke lagt inn inntekter fra veksttilskudd i forslaget til 
handlingsplan for 2021. 
 
Nittedal er for 2020 tildelt 2,5 mill. kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Oslo og 
Viken, dette er 0,6 mill. kroner lavere enn tilsvarende beløp for ordinære skjønnsmidler 
for 2019. Skjønnstilskuddet for 2020 er innarbeidet i dette årsbudsjettet. Siden 
skjønnsmidler ikke er en påregnelig inntekt er det ikke videreført for perioden etter 2020.  
 
Som følge av jordskredet på Li vil Nittedal kommune sannsynligvis ha mulighet til å søke 
departementet om ekstraordinære tilskudd. Størrelsen på et slikt tilskudd er ikke kjent 
og det er derfor ikke innarbeidet inntekter for dette i budsjettet for 2020.  
 
Særskilt om eiendomsskatt  
Nittedal har i 2019 2,2 promille eiendomsskatt og et bunnfradrag på 1,2 mill. kroner per 
boenhet for boliger og 2,5 promille eiendomsskatt for næringseiendommer.  
 

Økning i budsjettrammer som følge av forslag til statsbudsjett 2020
Beløp i 1000 kr 2020
Satsing på rusfeltet 515
Regelendring arbeidsavklaringspenger (AAP) 300
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 1.-2. trinn 305
Gratis SFO 5.-7. trinn for elever med særskilte behov 265
Sum økte budsjettrammer 1 385
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I forslag til budsjett og handlingsplan legges det opp til holde kommunens 
eiendomsskatteinntekter uendret på 2019-nivå for boligeiendommer. Fra og med 2020 
økes obligatorisk reduksjonsfaktor i beregningsgrunnlaget for boligeiendommer fra 80 
prosent til 70 prosent. Denne endringen ville isolert sett medført lavere 
eiendomsskatteinntekter fra boligeiendommene i kommunen.  
 
I rådmannens forslag til handlingsplan 2020-2023 legges det opp til uendrede 
eiendomsskatteinntekter fra boligeiendommene. For å få til dette foreslår rådmannen at 
skattesatsen for boligeiendommene settes til 2,4 promille i 2020 samtidig som 
bunnfradraget reduseres til 1 mill. kroner per boenhet. Ved å gjøre dette vil flest mulig 
eiendommer oppleve uendret skatt, selv om effekten for den enkelte boligeier vil variere. 
 
For næringseiendommer forventes eiendomsskatteinntektene fra disse å reduseres 
gradvis de neste 7 årene som følge av endringene i eiendomsskatteloven som unntar 
driftsmidler for eiendomsskatt. Skattesatsen for næringseiendom foreslås uendret på 2,5 
promille for 2020, og utfasing av maskintakster vil dermed medføre en årlig reduksjon i 
eiendomsskatteinntektene fra disse med om lag 0,5 mill. kr årlig i perioden. Kommunen 
er kompensert med 0,3 mill. kr i de frie inntektene i 2020 for dette inntektsbortfallet.  
 
Samlet gir dette følgende forventede eiendomsskatteinntekter årlig i perioden:  
 

 
 
Eiendomsskatt fra boligeiendommer baserer seg i hovedsak på formuesgrunnlag fra 
Skatteetaten. Disse formuesgrunnlagene oppdateres årlig med faktisk prisvekst for den 
aktuelle boligtype og beliggenhet. Basert på Statisk Sentralbyrås boligverdimodell anslås 
følgende boligprisvekst for de forskjellige boligtypene og beliggenhetene som benyttes av 
skatteetaten i verdsettingen av boligene:  
 

 
 
Den forventede endringen i verdsettingen av boligeiendommene er betydelig lavere enn 
tilsvarende prisvekst tidligere år.  
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Endringer i sektorenes budsjetter 2020 
Endringene i sektorenes budsjetter vises i tabeller under kapitteloversiktene gode 
tjenester og gode prosesser tidligere i dokumentet.   
 
Kostnadsreduksjoner  
I budsjettet for 2020 og handlingsplan 2020-2023 er det innarbeidet betydelige 
kostnadsreduksjoner. Tabellen under viser de kostnadsreduksjonene som er innarbeidet i 
budsjettet for 2020. Reduksjonene som er innarbeidet i budsjettet for 2020 er en 
videreføring av det som skal gjennomføres fra vedtatt budsjett 2019 samt nye 
reduksjoner fra og med 2020. Reduksjonene fra vedtatt budsjett 2019 er korrigert etter 
kommunestyrets vedtak i sak om budsjettrammer der 2,5 mill. kr av reduksjonene på 
skolene ble lagt tilbake i sektorens budsjettramme. For 2020 er det i tillegg til 
reduksjonene fra handlingsplan 2019-2022 lagt inn en forutsetning om gjennomføring av 
den resterende del av reduksjoner i stabs- og rådgiverfunksjoner allerede fra sommeren 
2020. Dette er beregnet å gi ytterligere kostnadsreduksjoner i 2020 på 6 mill. kroner. De 
samlede kostnadsreduksjonene til og med 2020 er budsjettert å være 34,8 mill. kroner.   
 

 
 
Ytterligere kostnadsreduksjoner fra og med 2021 
Helårseffekten av kostnadsreduksjonene fra 2020 er beregnet å utgjøre totalt 21 mill. 
kroner. For å nå målet om 67 mill. kroner i kostnadsreduksjoner fra og med 2021 er det 
behov for å gjøre ytterligere 27,5 mill. kroner i reduksjoner i budsjettene til sektorene for 
helse og velferd og oppvekst og utdanning. Fordelingen per sektor vises i tabellen under.  
 

 
 
 
Sentrale poster  
I budsjettet foreslås det at rådmannens pott holdes på tilsvarende nivå som i 2019 på 1 
mil. kroner. I tillegg foreslås det at omstillingspotten videreføres på 2,0 mill. kroner i 
2020 til bruk i forbindelse med omstillingene kommunen står overfor.  
 

Finans 
Renteutgiftene i budsjettet og handlingsplanen er basert på rentebetingelsene fra dagens 
låneportefølje. Nye låneopptak i perioden 2020-2023 er basert på Kommunalbankens 
forslag til budsjetterte lånerenter. Disse er basert på Norges Banks anslag for 

Oversikt over kostnadsreduksjoner per sektor 
innarbeidet i budsjett 2020- 1000 kr

Vedtatt 
budsjett 2019

Nye fra og 
med 2020 - 
delårseffekt

Totalt 
innarbeidet 
hittil i 2020

Helse og velferd 12 435            3 800              16 235            
Oppvekst og utdanning 3 500              7 821              11 321            
Miljø og samfunn 1 300              1 332              2 632              
Stab og støtte 1 600              3 047              4 647              
Sum nedtrekk 18 835            16 000            34 835            

Oversikt over kostnadsreduksjoner per sektor 
fra og med 2021 - 1000 kr

Vedtatt 
budsjett 2019

Helårseffekt 
av 2020 

Nye fra og 
med 2021

Totalt fra og 
med 2021

Helse og velferd 12 435            4 100              14 750            31 285            
Oppvekst og utdanning 3 500              10 191            12 700            26 391            
Miljø og samfunn 1 300              1 932              -                  3 232              
Stab og støtte 1 600              4 827              -                  6 427              
Sum nedtrekk 18 835            21 050            27 450            67 335            
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styringsrentene hentet fra Pengepolitisk rapport 3/19 med anslått påslag i 
pengemarkedet på 0,4 prosentpoeng og et påslag for lån til kommunene på ytterligere 
0,6 prosentpoeng. Rentene på nye lån i perioden er med bakgrunn i dette satt til 3 
måneders NIBOR rente tillagt 1 prosentpoeng. Fordelingen mellom fastrentelån og lån 
med flytende rente vil gjøres innen finansreglementets begrensninger basert på de 
faktiske rentebetingelsene de enkelte år.  
 
Figuren under viser den totale renten for kommunens investeringslån i perioden (blå 
linje) og forventet renteutvikling for lån med flytende rente til kommunene (rød linje).   

 
 
Figuren viser at den gjennomsnittlige lånerenten for kommunen i perioden ligger under 
den forventede flytende renten, dette som følge av at kommunen har flere fastrentelån 
med lang løpetid som ligger under den forventede flytende renten. Figuren viser at 
beregnet samlet budsjettrente på kommunens lån forventes å være 2,3 prosent i 2020, 
økende til 2,5 prosent i 2023.  
 
Startlån i Husbanken er ikke inkludert i figuren da det forutsettes at kommunens 
innlånsrente dekkes av tilsvarende utlånsrente til kundene.   
 
Simulering av renterisiko for kommunen 
Økningen i lånegjeld gjør kommunen mer utsatt for økning av lånerenten.  Lånegjelden 
til kommunen består av en kombinasjon av lån hvor kommunen har renterisiko, og lån 
hvor kommunen ikke har denne risikoen. Rentekostnader på lån knyttet til 
selvkostområdene vann og avløp, videreformidlingslån til innbyggere og lån med 
rentekompensasjon kan grovt sett sies å ikke medføre renterisiko for kommunen.  
 
Rentenivåene som er lagt til grunn i simuleringene vises i figuren under, der den blå 
streken viser rentenivået som er lagt til grunn i rådmannens forslag mens den røde og 
den grønne linjen viser henholdsvis rentenivået for kommunen med en økning i det 
flytende rentenivået på 1 og 2 prosentpoeng.  
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Som figuren viser vil det selv med en økning på to prosentpoeng være et meget lavt 
rentenivå.  
 
I simuleringene under er det kun lån der kommunen har renterisiko som er inkludert i 
simuleringene, og lån med fastrente er hensyntatt. Figuren under viser den negative 
resultateffekten på kommunens økonomi av økt rentenivå. Effekten av økte renter på 
kommunens innskudd og dermed økte renteinntekter er ikke hensyntatt i simuleringen.  
 

 
 
De blå søylene i figuren viser at en økning på 1 prosent-poeng vil medføre økte 
rentekostnader i 2020 på 5,9 mill. kroner utover det som er inkludert i rådmannens 
forslag til handlingsplan økende til 10,3 mill. kroner i 2023.  Tilsvarende vil 2 
prosentpoengs økning medføre økte rentekostnader i 2020 på 11,8 mill. kroner og 20,6 
mill. kroner i 2023. En økning med de flytende rentene med to prosentpoeng vil medføre 
en flytende rente på rundt 4,5 prosent, noe som i et historisk perspektiv fortsatt er et 
lavt nivå. Dette viser at kommuneøkonomien som følge av store låneopptak er sårbar 
med tanke på at selv mindre renteøkninger vil ha stor negativ økonomisk effekt.  
 
Opptak av startlån for videreformidling i Husbanken 
Det foreslås et opptak av 50 mill. kroner i startlån i Husbanken i 2020. Beløpet er basert 
på forventede behov for startlån i kommunen.  
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Det budsjetteres med betaling av avdrag på startlån tatt opp i Husbanken på 6,55 mill. 
kroner i 2020, økende utover i perioden basert på nedbetalingsplan fra Husbanken. Det 
budsjetteres med mottatte avdrag fra startlånskundene basert på deres 
nedbetalingsplaner.  
 
Finansiering av investeringer 
Det legges i handlingsplanperioden i tråd med kommuneplanmålet opp til 25 % 
egenkapitalfinansiering for investeringer der kommunen selv må bære finanskostnadene. 
Investeringer innen VAR området finansieres i sin helhet av låneopptak siden disse 
finanskostnadene skal dekkes ved gebyrer. Oversikt over investeringene som er 
innarbeidet i rådmannens forslag til handlingsplan fremkommer i vedlegg 1.  
 
Spesielt om investeringer etter 2023 
Det er identifisert flere store investeringer som ikke ligger inne i handlingsplanperioden, 
se vedlegg 5. Grove anslag viser at disse forventet å beløpe seg til i overkant av 1 mrd. 
kroner.  
 
Investeringene nevnt i vedlegg 5 er ikke en uttømmende liste, men gir en oversikt over 
de største investeringsbehovene som ligger foran kommunen utover det som er inkludert 
i investeringsoversikten i vedlegg 1.  
 
Finansutgifter  
Økningen i lånegjeld som følge av investeringene i handlingsplanperioden medfører en 
økning i finansutgifter (renter og avdrag på lån) fra i overkant av 74 mill. kroner i 2018, 
100 mill. kroner i 2019 økende til rundt 145 mill. kroner i 2022 og 2023.  
 

 
 
Renteeksponert gjeld og bærekraft 
I innledningen til rådmannen omtales det at det er behov for å styrke økonomistyringen 
spesielt med fokus på gjeldsnivået. Det anses som hensiktsmessig å ha en indikator som 
måler gjeldsnivå for å sikre at dette er bærekraftig over tid.  
 
Behovet for en indikator for gjeldsnivå er begrunnet i behovet for en sunn balanse 
mellom kostnader til drift og finanskostnader. Høyere gjeld medfører høyere kostnader 
for kommunen til betjening av denne i form av avdrag og renter. Alt annet likt vil høyere 
gjeld medføre at en større del av kommunens inntekter må brukes til å betjene denne.  
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Deler av rentekostnadene på kommunens gjeld dekkes gjennom inntekter, dette gjelder i 
hovedsak rentekostnader på videreformidlingslån og renter på lån til finansiering av 
anlegg innen vann, avløp og renovasjon. Den delen av gjelden der kommunen selv må 
bære rentekostnadene er definert som den renteeksponerte gjelden. For den ikke-
renteeksponerte gjelden forutsettes det at rentekostnadene dekkes gjennom gebyrer for 
vann og avløp, mens renteinntektene for formidlingslån forutsettes å dekke 
rentekostnadene på disse lånene. Indikatoren er derfor en indikasjon på hvor stor del av 
gjelden som kommunekonsernet må dekke rentekostnadene på selv, og dermed også 
hvor følsom kommuneøkonomien er for renteendringer. 
 

Indikatoren som anbefales brukt for å følge gjeldsnivået er dermed:  

«Renteeksponert gjeld skal innen utgangen av handlingsplanperioden ikke ligge over 
90% av driftsinntektene»  

 
Renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsernkommune 

 
 2015 2016 2017 2018 
Nittedal 34,4 % 43,4 % 46,6 % 49,5 % 
Oppegård 60,1 % 56,4 % 51,2 % 59,1 % 
Lørenskog 110,6 % 115,6 % 109,8 % 107,4 % 
Skedsmo 53,2 % 54,1 % 48,9 % 39,2 % 
Ullensaker 98,4 % 104,6 % 100,9 % 107,2 % 
Landet uten Oslo 52,6 % 57,8 % 59,6 % 64,2 % 
 
 
Figuren og tabellen over viser at Nittedal ligger fortsatt lavt på denne indikatoren i 2018 
og er dermed en av kommunene som er minst utsatt for renteendringer. Fra 2017 til 
2018 har Nittedal en økning fra 46,6 prosent til 49,5 prosent for denne indikatoren. 
Samtidig er Skedsmo den kommunen med mest positiv utvikling fra 2017 til 
2018. Indikatoren viser ikke hvor stor andel av den renteeksponerte gjelden som har 
fastrente.  Fastrente bidrar til å redusere denne risikoen gjennom å få større 
forutsigbarhet for rentekostnadene 
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Med gjeldsveksten som Nittedal kommune står foran i handlingsplanperioden vil 
kommunen ha en renteeksponert gjeld på om lag 100 prosent av driftsinntektene i 2021 
slik det fremkommer av figuren under.  
 

   

Gjeldsnivået som vist over anses å være helt opp mot det som vurderes å kunne anses 
som sunn økonomi, og innebærer at kommunen ikke bør ta opp ytterligere lån enn det 
som allerede ligger inne i forslaget til handlingsplan.  

Andel av inntekter brukt på rentekostnader 

Sjeføkonom i KS, Per Richard Johansen, har i en analyse som er omtalt i tekniske 
beregningsutvalgs rapport fra november 20171 sett på sammenheng mellom 
kommunesektorens gjeld målt i prosent av driftsinntekter sammenholdt med 
gjennomsnittlig rentesats for å vurdere om gjeldsveksten i kommunesektoren er 

                                       
1 «Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi», Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, november 2017 side 55-56 
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bærekraftig. Analysen er gjort basert på historiske data for perioden 1995-2016, 
observasjonene av rentenivå kombinert med gjeldsgrad er vist som den røde linjen i 
figuren under.  

 
Ved å gjennomføre en regresjonsanalyse på disse historiske tallene ser det ut til å være 
en sammenheng mellom disse ved at kommunesektoren totalt tilpasser seg rentenivået 
slik at renteutgiftene utgjør omlag 3 prosent av driftsinntektene, vist ved den blå stiplede 
linjen i figuren.  
 

 

 
Figuren over viser hvordan de økte rentekostnadene i kommunen vil slå ut sett opp mot 
kommunens inntekter. Gjeldsveksten vil føre til at kommunen går fra å bruke rundt 1,5 
prosent av inntektene på betjening av renter på investeringslån til rundt 3,0 prosent i 
2021 og 2022. Dette på tross av at rentene på nye investeringslån i perioden forventes å 
ligger på rundt 2,6 prosent.  
 
Nittedal–eiendom KF  
I forslaget til handlingsplan legges det opp til å videreføre utbyttet fra Nittedal-eiendom 
KF slik det ble vedtatt i handlingsplan 2019-2022. Dette innebærer at utbytte fra 
foretaket øker fra 2019 nivået på 8,3 mill. kroner til 10,3 mill. kroner i 2020 og deretter 
til 13,3 mill. kroner årlig fra og med 2021.  
 
Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten  
I forslaget til budsjett for 2020 er Nittedal kontrollutvalgs forslag til budsjett for kontroll- 
og tilsynsordningen i Nittedal kommune som ble behandlet i kontrollutvalgets sak 25/19 
lagt til grunn. I forslaget for budsjett 2020 er det tatt hensyn til kommunens egne 
vedtatte satser for godtgjørelse til kontrollutvalget og representantskapsmedlemmer i 
Romerike Revisjon IKS og Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
 
Tilskudd til Nittedal kirkelige fellesråd 
Tilskuddene til kirkelig fellesråd er økt med 0,27 mill. kroner årlig for å kompensere for 
lønns- og prisvekst.  
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Netto driftsresultat  
Tabellen under viser prognostisert netto driftsresultat for 2019 og hvilke resultater 
rådmannens forslag til handlingsplan for 2020-2023 legger opp til.   
 

 
 
Figuren under viser utviklingen i netto driftsresultat sammenliknet med 
kommuneplanmålet på 2,5 prosent og fylkesmannens anbefaling på 3 prosent: 
  

 
 
Som det fremkommer av figuren er rådmannens forslag til handlingsplan over kommune-
planens mål på 2,5 % og fylkesmannens anbefaling kun i 2023.  
 
Netto driftsresultat som ligger under anbefalingene gir kommunen mindre buffer til å 
håndtere uforutsette hendelser og gjør kommunen sårbar for uforutsette hendelser som 
påvirker økonomien.  Økte kostnader eller reduserte inntekter i forhold til budsjettert vil 
raskere slå ut i behov for strakstiltak for å balansere økonomien i perioder med 
budsjetterte driftsresultater som er lavere enn anbefalingen. 
 

Korreksjon for økonomisk effekt av selvkostområdene  
Netto driftsresultat påvirkes av resultatet i selvkostområdene. Nittedal kommune har ved 
utgangen av 2018 29,3 mill. kroner på selvkostfond som skal tilbakeføres til innbyggerne 
gjennom gebyrene for tjenestene fremover. Dette innebærer at spesielt 
selvkostområdene vann og avløp i årene fremover skal budsjettere med negative 
resultater for å få redusert selvkostfondene, med tilsvarende negativ, men ønsket, 
påvirkning på netto driftsresultat.  
 
Det er for 2020 budsjettert med kostnader knyttet til gjenoppbygging etter skredet på Li 
med 10 mill. kroner. Dette er engangskostnader som påvirker netto driftsresultat negativ 
som ikke er en del kommunens ordinære drift.  
 
For å vise kommunens underliggende drift uten selvkostområdene og kostnadene for 
skredet på Li er tilsvarende oversikt over resultatutviklingen satt opp under:  
 

Netto driftsresultat  (tall i 1000 kr) Prognose 
2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) 1 721 739 1 769 311 1 784 506 1 823 616 1 860 643
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 42 128 4 465 17 331 38 148 62 122

Netto driftsresultat i % 2,4 % 0,3 % 1,0 % 2,1 % 3,3 %
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Sammenliknet med fylkesmannens anbefaling til netto driftsresultat og 
kommuneplanmålet viser figuren under at kommuneplanmålet nås i 2022 og 2023, mens 
fylkesmannens anbefaling først oppnås i 2023.   
 

 
  

Korigert netto driftsresultat eksklusiv selvkostområder i 
sektor miljø og samfunnutvikling og engangskostnader 
Li (tall i 1000 kr)

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) 1 626 218 1 629 005 1 650 006 1 670 028
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 20 481 24 758 40 131 62 517

Netto driftsresultat i % 1,3 % 1,5 % 2,4 % 3,7 %
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Disposisjonsfond  
Kommunen står i handlingsplanperioden foran store investeringer. For å unngå for stor 
risiko knyttet til gjeld anbefaler fylkesmannen at egenfinansieringsgraden skal økes.  
 
Nittedal har et kommuneplanmål om 25 prosent egenkapitalfinansiering av investeringer. 
For å muliggjøre dette har kommunen behov for et positivt økonomisk resultat som 
senere benyttes som egenkapital til investeringer. Disposisjonsfondet kan også brukes 
som en buffer for uforutsette negative hendelser. Det er derfor gjennom flere år arbeidet 
målbevisst for å øke disposisjonsfondet.  
 

 
 
Figuren over viser utvikling på de frie midlene på disposisjonsfondet i perioden 2019-
2023. Avsetninger til disposisjonsfondet er vist som blå søyler, mens de røde viser bruk 
av fondet som egenkapital i investeringer. De grønne søylene viser beregnet saldo ved 
utgangen av det enkelte år når rådmannens forslag til handlingsplan og budsjett er tatt 
hensyn til.  
 
Bruk av disposisjonsfondet er gjort med 25 % egenfinansiering av investeringer. I tillegg 
er det budsjettert med bruk av 7,7 mill. kroner fra disposisjonsfondet i driftsregnskapet 
knyttet til kostnader for gjenoppbygging etter skredet på Li og midlertidig gangbru over 
RV4 ved Elvetangen. Det er også budsjettert med bruk av 2,1 mill. kroner til midlertidig 
gangbru på Elvetangen finansiert fra disposisjonsfondet i 2021.  
 
Figuren viser at det forventes stor bruk av fondet spesielt i 2020 og 2021, før fondet 
forventes å øke igjen fra og med 2022. Behovet for økning i fondet må sees sammen 
med behovet for investeringer som forventes å komme etter 2022.  
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Kommunen har i tillegg et kommuneplanmål om frie midler på disposisjonsfond på 5 
prosent mål i forhold til driftsinntekter.  
 

 
 
Figuren over viser utviklingen i størrelsen på de frie midlene på disposisjonsfondet 
sammenliknet med kommuneplanmålet. Figuren viser at kommunen når dette målet i 
handlingsplanperioden med unntak av året 2021.  
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Andre fokusområder  
Næring 
Velferdssamfunnet er avhengig av et levende og vekstkraftig arbeidsliv, som gjennom sin 
virksomhet skaper verdier og arbeidsplasser. I tillegg til dette har ofte 
næringsvirksomhet og arbeidsplasser i kommunen positive effekter for lokal identitet, 
miljø og klima, tidsbesparelser, etc. Nærmere 70 % av de yrkesaktive som bor i Nittedal 
pendler ut av kommunen for å arbeide. I tillegg har Nittedal kommune betydelige 
«handelslekkasjer» til de omkringliggende kommunene. Det bør derfor være en ambisjon 
at kommunen bidrar til å forbedre denne situasjonen. 
 

Føringer 
Fra kommuneplan 2019-2030 
De overordnede målene i kommuneplanen er en variert og fremtidsrettet næringsstruktur 
med satsing på følgende hovedområder: 

• Eksisterende næringsvirksomhet og nye små og mellomstore bedrifter 
• Gründere og annen nybrottsvirksomhet 
• Handels- og servicenæringer 
• «Grønne næringer», landbruks-, kultur- og opplevelsesbaserte næringer 

Temaplaner 
• Strategisk næringsplan 
• Landbruksplan ble vedtatt 2019 
• Kommuneplan og reguleringsplaner 

Andre føringer 
I rammesaken KST-sak 63/19 vedtok kommunestyret følgende: 
 
3.Innkjøpsavtaler  
«Nittedal kommune skal ha en bærekraftig innkjøpsordning som ivaretar interessene til 
lokale leverandører, for eksempel gjennom god informasjon om kommunens anskaffelser 
til det lokale næringslivet. Vedtatte etiske retningslinjer, gjeldende avtaler for 
arbeidslivet og miljøkrav legges til grunn for kommunens innkjøp.» 
 
Aktuelle statlige og regionale føringer  
Viktige føringer for næringsutvikling er statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging og Regional plan for areal og transport for Oslo og 
Akershus.  
 
Status og utfordringer 
Strategisk næringsplan for Nittedal kommune ble vedtatt høsten 2016, mens den 
regionale næringsplanen ble vedtatt høsten 2017 i SNR-kommunene. Handlingsdelen til 
strategisk næringsplan ble vedtatt i 2018, KST-sak 12/18. 
 
Tilgjengelig areal og rammebetingelser vil være grunnleggende faktorer for 
nyetableringer og videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-plan-for-areal-og-transport-i-oslo-og-akershus/
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-plan-for-areal-og-transport-i-oslo-og-akershus/
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For å sikre en målrettet og god næringslivsutvikling i årene som kommer er det 
avgjørende at kommunen har tilstrekkelig næringslivskompetanse. Dette for at Nittedal 
kommune kan være en interessant samarbeidspartner, som både har og viser forståelse 
for næringslivets behov, og bidrar til å legge til rette for en ønsket næringslivsutvikling.  
 
Mye av næringslivet i Nittedal ble etablert på 60/70-tallet. Både næringen og 
næringslokalene er i endring. Kommunen ser en trend i endringen fra store 
næringsbedrifter/næringsmiddelindustri (særlig i søndre Nittedal), til fokus på 
handelsnæring, kontorarbeidsplasser og privat tjenesteyting. 
 
Den store pendlingen og handelslekkasjen som er omtalt først i kapittelet er ikke en 
ønsket situasjon, men en utfordring for kommunen. 
 
Lokalisering av næring og næringsbedrifter er avhengig av gode kommunikasjons-
/samferdselslinjer. Dette gjelder både for ansatte, brukere og for varetilførsel.  
 

Prioriteringer for 2020 
 
 
Følge opp det nyopprettede hovedutvalg for eierstyring og næringsutvikling.  
 
Videreføre kommunens andels/ansvar slik det fremkommer i handlingsdelen av strategisk 
næringsplan. Kommunens innsats må tilpasses den økonomiske rammen. 
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Beredskap 
Samfunnssikkerhet og beredskap har fått økt oppmerksomhet de senere årene, dels som 
følge av klimaendringer med økt sårbarhet for ekstremvær, men også som følge av nye 
og endrede trusselbilder. 
 
Kommunen har ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt 
geografiske område. Kommunen skal arbeide systematisk og helhetlig med 
samfunnssikkerhet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for 
tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. 
 
Ansvaret for sikkerhet og beredskap omfatter kommunen som myndighetsutøver, som 
virksomhet og som pådriver overfor andre aktører. 
 
Føringer 
Fra kommuneplanen 2019-30 
Mål: Nittedal kommune skal ha beredskap mot uønskede hendelser, og for å redusere 
konsekvensene av slike hendelser. 
 
Nittedal kommune skal  

• Til enhver tid ha kapasitet og prioritet på hovedutfordringene i nasjonal og 
kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Legge vekt på klimatilpasning i kommunal planlegging 
• Rullere/holde oppdatert beredskapsplaner og gjennomføre øvelser 
• Ha beredskap og nødstrøm ved elektrisitetsforsyningskrise i kommunen ved 

sentrale institusjoner 

 
Temaplaner 
Plan for kommunal kriseledelse med underliggende dokument, i form av 
beredskapsplaner for hver enkelt enhet, ROS-analyser og tiltakskort.  
Følgende interne dokumenthierarki gjelder for kommunens beredskap:  
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Aktuelle statlige føringer 
«Forskrift om kommunal beredskapsplikt», hjemlet i, LOV-2010-06-25-45-§15, FOR-
2010-06-25-943  
Herunder alle aktuelle underliggende statlige og fylkeskommunale dokumenter som 
regulerer kommunens beredskapsplikt.  
 
Status og utfordringer 
I 2016 ble Plan for kommunal kriseledelse revidert. I den sammenheng ble også 
kommunens overordnede Risiko og sårbarhetsanalyse gjennomgått og endret. I etterkant 
av dette har det vært flere større hendelser i Nittedal kommune. Det har vært 
bombetrussel mot rådhuset, det har vært skogbrann langs Gjøvikbanen og det har vært 
kvikkleireskred ved Li skole. Dette innebærer at kommunen bør revidere sin overordnede 
ROS-analyse med tilhørende plan for kommunal kriseledelse.  
 
Mål og satsinger i 20120 
 

• Revisjon av gjeldende ROS-analyse med tilhørende plan for kommunal 
kriseledelse 

• Gjennomføre minst 2 beredskapsøvelser  
• Delta i relevante nasjonale og/eller regionale beredskapsnettverk 

 

  

http://lovdata.no/lov/2010-06-25-45/%C2%A715
http://lovdata.no/forskrift/2010-06-25-943
http://lovdata.no/forskrift/2010-06-25-943
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Vedlegg 1: Forskriftsmessige 
økonomiske oversikter  
 
Ny kommunelov med forskrifter for økonomiske oversikter gjelder fra 
budsjettåret 2020. Kolonnene for regnskap 2018 og opprinnelig budsjett 2019 er 
omarbeidet til det nye formatet. Departementet har ikke utgitt ny veileder for 
hvilke arter som inngår i linjene under, kun tekst for linjene. Enkelte poster har 
vært gjenstand for skjønnsmessig vurdering. Departementet vil sannsynligvis 
komme med presiseringer i løpet av 2020, og dette kan medføre behov for å 
gjøre endringer i oppsettene. De underliggende økonomiske forhold vil ikke 
påvirkes av dette.  
 
Alle tall i hele 1000 NOK. 

 
  

Linje-
nr

§ 5-4 Bevilgningsoversikt - drift Regnskap 2018 Opprinnelig 
budsjett 2019

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023

1 Rammetilskudd -499 794 -538 750 -556 373 -555 760 -563 272 -573 088
2 Inntekts- og formuesskatt -775 033 -774 838 -824 451 -825 351 -839 343 -850 048
3 Eiendomsskatt -54 111 -53 500 -54 000 -53 500 -53 000 -52 500
4 Andre generelle driftsinntekter -6 575 -7 306 -4 598 -4 598 -4 598 -4 598
5 Sum generelle driftsinntekter -1 335 513 -1 374 394 -1 439 422 -1 439 209 -1 460 213 -1 480 234
6 Sum bevilgning drift, netto 1 296 484 1 320 469 1 387 339 1 373 191 1 398 201 1 407 482
7 Avskrivninger 32 216 30 000 35 000 35 000 35 000 35 000
8 Sum netto driftsutgifter 1 328 700 1 350 469 1 422 339 1 408 191 1 433 201 1 442 482
9 Brutto driftsresultat -6 813 -23 925 -17 083 -31 019 -27 013 -37 753
10 Renteinntekter -36 144 -31 747 -32 597 -40 719 -49 990 -51 425

11 Utbytter 0 0 0 0 0 0

12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -13 0 0 0 0 0

13 Renteutgifter 17 177 29 730 42 613 52 336 50 714 47 970
14 Avdrag på lån 12 733 22 904 27 799 25 585 17 096 9 631
15 Netto finansutgifter -6 247 20 887 37 815 37 202 17 820 6 176
16 Motpost avskrivninger -32 216 -30 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000
17 Netto driftsresultat -45 276 -33 038 -14 268 -28 817 -44 193 -66 577

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
18 Overføring ti l  investering 5 0 0 0 0 0
19 Netto avsetninger ti l  eller bruk av bundne driftsfond 26 0 0 0 0 0
20 Netto avsetninger ti l  eller bruk av disposisjonsfond 33 171 33 038 14 264 28 814 44 189 66 574
21 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0
22 Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat 33 202 33 038 14 264 28 814 44 189 66 574
23 Fremført ti l  inndekning i  senere år (merforbruk). -12 074 0 -4 -3 -4 -3

§ 5-4 Bevilgningsoversikt - drift sektorer Regnskap 2018 Opprinnelig 
budsjett 2019

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023

Helse og velferd 449 356                   451 299                   491 200                   483 782                   493 782                   493 782 
Oppvekst og utdanning 721 115                   719 551                   744 040                   727 144                   726 689                   725 899 
Miljø og samfunn 53 043                      53 774                      59 768                      48 968                      48 533                      48 098 
Stab og støtte 83 334                      87 531                      84 962                      82 418                      81 243                      82 418 
Felleskostnader og -inntekter:
Reserverte bevilgninger -14 870                      24 000                      20 200                      29 900                      29 900                      29 900 
Kalkulatoriske inntekter selvkost -17 962                    -18 345                    -19 435                    -20 870                    -24 356                    -28 225 
Nittedal kirkelige fellesråd og trossamfunn 9 695                        9 806                      10 226                      10 226                      10 226                      10 226 
Gnistengruppen AS 3 621                        3 610                        3 810                        3 810                        3 810                        3 810 
Nittedal-eiendom KF 9 152                    -10 757                       -7 433                        7 812                      28 373                      41 573 

Diverse utgifter 0 0 0 0 0 0

Sum bevilgning drift, netto 1 296 484 1 320 469 1 387 339 1 373 191 1 398 201 1 407 482
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Linje-
nr

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering Regnskap 2018 Opprinnelig 
budsjett 2019

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023

1 Investeringer i  varige driftsmidler 136 310 69 450 55 600 212 830 164 430 20 000
2 Tilskudd ti l  andres investeringer 0 0 0 0 0 0
3 Investeringer i  aksjer og andeler i  selskaper 3 258 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
4 Utlån av egne midler 122 490 468 576 506 418 293 670 4 144 720
5 Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0
6 Sum investeringsutgifter 262 058 541 526 565 518 510 000 172 074 24 220
7 Kompensasjon for merverdiavgift -5 131 -1 470 -100 -11 160 -1 640 0
8 Tilskudd fra andre -6 846 -720 -5 624 -57 850 0 0
9 Salg av varige driftsmidler -755 0 0 -80 0 0
10 Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0
13 Bruk av lån -195 065 -483 924 -429 397 -370 795 -166 934 -21 260
14 Sum investeringsinntekter -207 797 -486 114 -435 121 -439 885 -168 574 -21 260
15 Videreutlån 62 876 35 000 50 000 0 0 0
16 Bruk av lån ti l  videreutlån -62 876 -35 000 -50 000 0 0 0
17 Avdrag på lån ti l  videreutlån 23 080 6 625 6 550 6 575 6 600 7 630
18 Mottatte avdrag på videreutlån -14 407 -6 625 -6 070 -6 575 -6 600 -7 090
19 Netto utgifter videreutlån 8 673 0 480 0 0 540

20 Overføring fra drift -5 0 0 0 0 0

21 Netto avsetninger ti l  eller bruk av bundne 
investeringsfond 

-9 575 -2 000 -5 000 0 0 0

22 Netto avsetninger ti l  eller bruk av ubundet 
investeringsfond 

-53 357 -53 412 -125 877 -70 115 -3 500 -3 500

23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -62 937 -55 412 -130 877 -70 115 -3 500 -3 500

25 Fremført ti l  inndekning i  senere år (udekket 
beløp)

-3 0 0 0 0 0

Spesifisering av  linjenummer 1-4

§ 5-5 Bevilgningsoversikt - investeringsprosjekter Regnskap 2018 Opprinnelig 
budsjett 2019

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023

1
Inventar og utstyr administrative 
støtteenheter 0 0 0 0 0 0

1 IKT-investeringer 2 231 0 0 0 0 0

1 Inventar, utstyr og IKT oppevekst og utdanning 7 702 500 0 0 0 0

1
Inventar, utstyr, transportmidler og IKT helse 
og velferd 1 927 1 100 500 3 900 200 0

1 Inventar, utstyr og transportmidler miljø og 
samfunn

0 0 0 0 0 0

1 Investeringer vann, avløp og renovasjon 108 109 62 100 53 000 157 030 156 230 20 000
1 Investeringer samferdsel inkl maskiner 14 482 5 750 2 100 51 900 8 000 0
1 Investeringer fri luftsområder 1 235 0 0 0 0 0

1 Investeringer kirkeformål 610 0 0 0 0 0

1 Investeringer i  bygg 15 0 0 0 0 0
3 Egenkapitalti lskudd KLP 3 258 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

4 Utlån ti l  Nittedal-eiendom KF 122 490 468 576 506 418 293 670 4 144 720

Sum investeringer 262 059 541 526 565 518 510 000 172 074 24 220
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Linje-
nr

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift Regnskap 2018 Opprinnelig 
budsjett 2019

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023

1 Rammetilskudd -499 794 -538 750 -556 373 -555 760 -563 272 -573 088
2 Inntekts- og formuesskatt -775 033 -774 838 -824 451 -825 351 -839 343 -850 048
3 Eiendomsskatt -54 111 -53 500 -54 000 -53 500 -53 000 -52 500
4 Andre skatteinntekter 0 0 0 0 0 0
5 Andre overføringer og ti lskudd fra staten -185 645 -107 557 -92 467 -92 468 -92 468 -92 468
6 Overføringer og ti lskudd fra andre -19 995 -21 981 -21 506 -24 506 -24 506 -24 506
7 Brukerbetalinger -149 928 -177 632 -192 919 -204 697 -222 428 -239 041

8 Salgs- og leieinntekter -29 528 -28 981 -27 595 -28 224 -28 599 -28 992

9 SUM DRIFTSINNTEKTER -1 714 034 -1 703 239 -1 769 311 -1 784 506 -1 823 616 -1 860 643
10 Lønnsutgifter 719 733 685 021 715 676 720 247 723 120 723 538
11 Sosiale utgifter 189 915 187 479 198 247 198 264 198 180 198 086
12 Kjøp av varer og tjenester 714 223 722 949 755 027 773 742 809 434 832 588
13 Overføringer og ti lskudd ti l  andre 81 465 47 590 49 602 49 602 49 602 49 602
14 Avskrivninger 32 216 30 000 35 000 35 000 35 000 35 000

Fordelte utgifter -20 144 10 714 1 757 -20 488 -24 112 -24 240
15 SUM DRIFTSUTGIFTER 1 717 408 1 683 753 1 755 309 1 756 367 1 791 224 1 814 574
16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 3 374 -19 486 -14 002 -28 139 -32 392 -46 069
17 Renteinntekter -37 012 -32 036 -32 737 -40 780 -50 023 -51 431
18 Utbytter 0 0 0 0 0 0
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -13 0 0 0 0 0
20 Renteutgifter 22 873 38 460 49 425 60 953 62 121 60 697

21 Avdrag på lån 12 735 22 934 27 849 25 635 17 146 9 681

22 NETTO FINANSUTGIFTER -1 417 29 358 44 537 45 808 29 244 18 947

23 Motpost avskrivninger -32 216 -30 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000

24 NETTO DRIFTSRESULTAT -30 259 -20 128 -4 465 -17 331 -38 148 -62 122

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
25 Overføring ti l  investering 5 0 0 0 0 0
26 Netto avsetning ti l  eller bruk av bundne driftsfond -10 349 -12 575 -9 797 -11 483 -6 040 -4 451
27 Netto avsetning ti l  eller bruk av  disposisjonsfond 28 531 32 703 14 264 28 814 44 189 66 574
28 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0

29 SUM DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT 18 187 20 128 4 467 17 331 38 149 62 123

30 Fremføring ti l  inndekning i  senere år (merforbruk) -12 072 0 2 0 1 1

Netto driftsresultat  (tall i 1000 kr) Regnskap 2018 Opprinnelig 
budsjett 2019

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) 1 714 034 1 703 239 1 769 311 1 784 506 1 823 616 1 860 643

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 30 259 20 128 4 465 17 331 38 148 62 122

Netto driftsresultat i % 1,8 % 1,2 % 0,3 % 1,0 % 2,1 % 3,3 %

Netto driftsresultat eksklusiv selvkostområder i sektor miljø og 
samfunnutvikling (tall i 1000 kr)

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -1 626 218 -1 629 005 -1 650 006 -1 670 028

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -10 481 -24 758 -40 131 -62 517

Netto driftsresultat i % 0,6 % 1,5 % 2,4 % 3,7 %
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Investeringsplan kommunen - tall i kr. Alle tall er ink mva 
innenfor mva-kompensasjonsområdet 2020 2021 2022 2023 Sum 2020-23

Administrative støtteenheter
Formidlingslån 56 550 000 6 575 000 6 600 000 7 630 000 77 355 000
KLP egenkapitalinnskudd 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 14 000 000

Helse og velferd
Personalbase Kvernstua - inventar 200 000 0 0 0 200 000
Oppgradering vaskeri Skytta 300 000 0 0 0 300 000
Varmeskap mat Døli 0 0 200 000 0 200 000
Møbler kantine Døli 0 400 000 0 0 400 000
Elektronisk  medikamenthåndtering 0 3 500 000 0 0 3 500 000

Vann, avløp, renovasjon
 VA biler, mask iner og utstyr ihht utsk iftingsplan 0 800 000 0 0 800 000
Rehabilitering av pumpestasjoner 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 9 000 000
Utbedring av ledningsnett avløp med tilhørende anlegg 20 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 65 000 000
Utbedring av ledningsnett vann med tilhørende anlegg 10 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 25 000 000
Fremtidig avløpshåndtering/ ekstern tilknytning 20 000 000 133 230 000 133 230 000 286 460 000

Miljø og samfunn
Gang/sykkelvei Hakadal stasjon - RV4 0 25 000 000 0 0 25 000 000
Gang/sykkelvei fra Borghild Rudsvei til Kvernstujordet 0 8 000 000 8 000 000 0 16 000 000
Trafikksik ring kommunale veier 2 100 000 18 900 000 0 0 21 000 000

Delsum investeringer kommunen 115 650 000 222 905 000 174 530 000 31 130 000 544 215 000

Investeringsplan Nittedal-eiendom KF (kr) 2020 2021 2022 2023 Sum 2020-23
Oppvekst og utdanning

Elvetangen - skole med uteområde 152 200 000 69 800 000 0 0 222 000 000
Elvetangen  - idrettshall 43 700 000 20 000 000 0 0 63 700 000
Elvetangen - svømmehall 60 600 000 27 800 000 0 0 88 400 000
Elvetangen - uteanlegg i tillegg til skoletomt 25 400 000 11 600 000 0 0 37 000 000
Elvetangen - vei og samferdsel riksvei 113 350 000 59 100 000 0 0 172 450 000
Elvetangen - vei og samferdsel kommunal vei 16 950 000 8 800 000 0 0 25 750 000
Varmtvannsbasseng Nittedal ungdomsskole 10 500 000 0 0 0 10 500 000
Skolebehovsplan - ny Nittedal ungdomsskole 93 500 000 0 0 0 93 500 000
Slattumhallen 55 000 000 130 000 000 4 000 000 0 189 000 000
Tilpasning til Team 8 på Holumskogen skole 6 500 000 0 0 0 6 500 000
Tribuner Rotneshallen 5 000 000 4 500 000 0 0 9 500 000

Helse og velferd
Kjøp av leilighet for personalbase i nytt bokollek tiv 
(Kvernstujordet)

1 000 000 0 0 0 1 000 000

Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne 5 000 000 0 0 0 5 000 000
Personalbaser 0 5 000 000 0 0 5 000 000

Nittedal eiendom KF
Bygningsmessige tilpasninger 900 000 900 000 900 000 900 000 3 600 000

Delsum investeringer Nittedal-eiendom KF 589 600 000 337 500 000 4 900 000 900 000 932 900 000

Sum investeringer handlingsplanperioden 705 250 000 560 405 000 179 430 000 32 030 000 1 477 115 000

Finansiering (kr) 2020 2021 2022 2023 Sum 2020-23
Refusjon mva for investeringer 83 282 500 54 990 000 2 396 000 180 000 140 848 500
Eksterne tilskudd (trafikksik ring, spillemidler, 
investeringsbidrag)

5 624 000 57 850 000 0 0 63 474 000

Salg av anleggsmidler 0 80 000 0 0 80 000
Mottatte avdrag på utlån 6 070 000 6 575 000 6 600 000 7 090 000 26 335 000
Opptak av formidlingslån fra Husbanken 50 000 000 0 0 0 50 000 000
Låneopptak VAR-området 48 000 000 157 030 000 156 230 000 20 000 000 381 260 000
Bruk av midler fra disposisjonsfond generelt 3 026 500 7 515 000 0 0 10 541 500

Bruk av midler fra disposisjonsfond til investering i riksveianlegg 113 350 000 59 100 000 0 0 172 450 000

Bruk av midler fra disposisjonsfond til egenkapitaltilskudd KLP 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 14 000 000
Bruk av midler fra ubundet investeringsfond 6 000 000 0 0 0 6 000 000
Bruk av bundet driftsfond NRV 2 5 000 000 0 0 0 5 000 000
Låneopptak investeringslån eks. VAR 381 397 000 213 765 000 10 704 000 1 260 000 607 126 000
Sum låneopptak ink l. VAR 429 397 000 370 795 000 166 934 000 21 260 000 988 386 000
Sum finansiering 705 250 000 560 405 000 179 430 000 32 030 000 1 477 115 000
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Forklaringer til investeringstabellene over 
Formidlingslån 
Det foreslås utlån av 50 mill. kr i startlån i 2019 til kommunens innbyggere. 
Tilsvarende beløp foreslås tatt opp som lån i Husbanken og fremkommer på 
egen linje under finansiering. I tillegg budsjetteres det med betaling av avdrag 
på startlån tatt opp i Husbanken på 6,55 mill. kroner i 2020, økende utover i 
perioden basert på nedbetalingsplan fra Husbanken. Mottatte avdrag på utlån 
fremkommer på linjen for dette under finansiering og er basert på forventede 
innbetalinger fra startlånskundene.  

 
KLP Egenkapitaltilskudd 
Kommunen er medeier i Kommunal Landspensjonskasse. Som eier må 
kommunen bidra med egenkapitaltilskudd og det budsjetteres med dette alle 
år i handlingsplanperioden basert på mottatt budsjett fra KLP for 2020.  

 
Personalbase Kvernstua – inventar 
Budsjettet gjelder innredning av personalbase i nytt bofellesskap . 

 
Oppgradering vaskeri på institusjon 
Budsjettet gjelder oppgradering av vaskeri på Skytta med funksjonell 
innredning og industrimaskiner.    

 
Varmeskap mat Døli 
Budsjettet gjelder utskiftning av varmeskap. 

 
Møbler kantine Døli 
Budsjettet gjelder utskiftning av møbler i kantinen på Døli.  

 
Elektronisk medikamenthåndering  
Budsjettet gjelder investering av elektroniske medikamenttraller og  
medikamentkabinett/rom.  

 
VA biler, maskiner og utstyr ihht utskiftingsplan 
Budsjettet gjelder biler, maskiner og utstyr benyttet i vann- og 
avløpstjenesten, og er i tråd med utskiftningsplan behandlet i KST-sak 44/18, 
med justeringer på tid for gjennomføring. 

 
Rehabilitering av pumpestasjoner – avløp 
Budsjettet gjelder rehabilitering av pumpestasjoner innen avløp. 

 
Utbedring av ledningsnett avløp med tilhørende anlegg  
Budsjettet gjelder rehabilitering av avløpsnettet. Rehabiliteringen foretas etter 
plan hvor blant annet alder, materiell og stabilitet er lagt til grunn.  
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Utbedring av ledningsnett vann med tilhørende anlegg 
Budsjettet gjelder rehabilitering av vannledningsnettet, basert på kartlagt 
behov og lekkasjer. Investeringen finansieres delvis av midler fra bundet 
driftsfond NRV 2 med 5 mill. kroner i 2020. 

 
Fremtidig avløpshåndtering/ekstern tilknytning 
Beløpet gjelder videre arbeid med «Avløp ut av bygda».  

 
Gang/sykkelvei Hakadal stasjon – Rv4 
Budsjettet gjelder bygging av gang-/sykkelvei fra Hakadal stasjon til rv.4 som 
manglende ledd i trygg skolevei mellom Hakadalsfeltet og Elvetangen.  

 
Gang/sykkelvei fra Borghild Ruds vei til Kvernstujordet 
Budsjettet gjelder manglende ledd i sammenhengende gang-/sykkelveinett 
mellom Kruttverket/Øvre Rotnes og Rådhuskvartalet/sentrum.  

 
Trafikksikring kommunale veier 
Budsjettet gjelder trafikksikkerhetstiltak langs Sagerudveien.  
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Investeringsplan i Nittedal-eiendom KF 
Under følger korte beskrivelser av bygningsmessige investeringer, for ytterligere 
detaljer henvises det til handlingsplanen til Nittedal-eiendom KF. 
 
Elvetangen – skole med uteområde 
Budsjettet gjelder bygging av felles barneskole med kapasitet på 700 elever. 
Skolebygget med idrettshall og basseng skal bygges ihht. Breeam Excellent 
standard, men ikke sertifiseres.  

 
Elvetangen – idrettshall  
Budsjettet gjelder idrettshall med tribunekapasitet i tilknytning til ny 
barneskole i Hakadal. Tilknyttet investeringen er det forutsatt spillemidler på 
10,0 mill. kroner i 2021.  

 
Elvetangen - svømmehall  
Budsjettet gjelder svømmeanlegg ved den nye barneskolen i Hakadal. KST-sak 
90/18: 
Det skal bygges treningsbasseng med tilsvarende dimensjoner som Libadet 
(bredde 12,5 m) i stedet for konkurransebasseng (bredde 15,5 m). Generelle 
læringsarealer for 5. – 7. trinn reduseres med 135 m2 og det stilles miljøkrav 
Breeam excellent uten Breeam sertifisering. Tilknyttet investeringen er det 
forutsatt spillemidler 23,2 mill. kroner i 2021. 

 
Elvetangen – uteanlegg i tillegg til skoletomt 
Dette omfatter utearealet på Elvetangen-tomta utover skoletomt, dvs. 
infrastruktur som interne veier, parkeringsplasser og idrettsanlegg. 

 
Elvetangen – vei og samferdsel riksvei 
Dette omfatter tiltakene på riksvei, inkludert etablering av nytt kryss, ny 
kulvert under rv4, pumpestasjon og støytiltak på begge sider av rv4. 

 
Elvetangen – vei og samferdsel kommunal vei 
Dette omfatter tiltakene på kommunale veier, kulvert og pumpestasjoner i 
forbindelse med etablering av skolen på Elvetangen. 

 
Varmtvannsbasseng i tilknytning til ny Nittedal ungdomsskole  
Budsjettet gjelder bygging av et 12,5m*11,5m opplærings- og terapibasseng i 
tilknytning til ungdomsskolen. Skolebygget med basseng skal Breeam 
sertifiseres med ambisjonsnivå Excellent. Tilknyttet investeringen er det 
forutsatt spillemidler på 5,6 mill. kroner i 2020. Spillemiddelbeløpet forventes å 
utgjøre 7,6 mill. kroner fratrukket tidligere mottatte spillemidler på 2,0 mill. 
kroner som kommer til fratrekk. 

 
Skolebehovsplan - ny Nittedal ungdomsskole 
Budsjettet gjelder investering i ny Nittedal ungdomsskole for å ivareta 
elevtallsveksten på ungdomstrinnet. Skolebygget med basseng skal Breeam 
sertifiseres med ambisjonsnivå Excellent. 
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Slattumhallen 
Budsjettet gjelder investering i Slattumhallen i tråd med vedtak i KST-sak 
47/19.  

 
Tilpasning til Team 8 på Holumskogen skole 
Budsjettet gjelder bygningsmessige tilpasninger for Team 8 og avlastning til 
Skyttatunet Bofellesskap på Holumskogen skole. 

 
Tribuner Rotneshallen 
Budsjettet gjelder bygging av tribuner i Rotneshallen i tråd med vedtak i KST-
sak 48/19 

 
Kjøp av leilighet for personalbase i nytt bokollektiv (Kvernstujordet) 
Budsjettet gjelder kjøp av leilighet for personalbase i nytt bokollektiv i 
Kvernstua og er et tillegg til tidligere budsjettert 3 mill. kroner. Totalt budsjett 
for kjøp av personalbase utgjør dermed 4 mill. kroner 

 
Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Budsjettet gjelder et foreløpig estimat av kostnader for å møte behovet for 
boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne fram mot 2025. 

 
Personalbaser 
Budsjettet gjelder et foreløpig estimat for møte behovet for personalbaser 
knyttet til eldreboliger og boliger til  mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 
Bygningsmessig tilpasninger 
Budsjettet gjelder investeringstiltak knyttet til bygningsmessige tilpasninger av 
kommunale bygg når behov oppstår og tiltak innenfor universell utforming. 
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Vedlegg 2: Ikke innarbeidede 
investeringer 2020-23  
Investeringene i tabellen under er ikke innarbeidet i rådmannens forslag til 
handlingsplan 2020-2023.  
 

 
 

  

Ikke innarbeidede investeringer - tall i kr. Alle tall er ink 
mva innenfor mva-kompensasjonsområdet 2020 2021 2022 2023 Sum 2020-23

Vann, avløp, renovasjon
Etablering anlegg for vann og avløp Kirkebylia 25 000 000 0 0 0 25 000 000
Miljø og samfunn
Trafikksik ring kommunale veier (Aksjon skoleveg) 0 0 1 750 000 0 1 750 000
Samferdsel - biler,mask iner ihht utsk iftingsplan 4 000 000 3 550 000 1 200 000 0 8 750 000
Adkomst og utfartsparkering Sagerud 8 000 000 0 0 0 8 000 000
Kirken
Automatisering k irkek lokker Nittedal 300 000 0 0 0 300 000
Automatisering k irkek lokker Hakadal 0 300 000 0 0 300 000
Traktor Nittedal k irkegård 0 0 500 000 0 500 000
Delsum investeringer kommunen 37 300 000 3 850 000 3 450 000 0 44 600 000

Investeringsplan Nittedal-eiendom KF (kr) 2020 2021 2022 2023 Sum 2020-23
Helse og velferd
Heldøgnsplasser/sykehjem 0 35 000 000 55 000 000 0 90 000 000
Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne 0 5 000 000 10 000 000 0 15 000 000
Personalbaser 5 000 000 0 10 000 000 0 15 000 000
Delsum investeringer Nittedal-eiendom KF 5 000 000 40 000 000 75 000 000 0 120 000 000

Sum investeringer handlingsplanperioden 42 300 000 43 850 000 78 450 000 0 164 600 000
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Vedlegg 3: Prisark for 2020 
   

 

 

BETALINGSSATSER FOR LOKALLEIE - ENHET FOR KULTUR 
HAKADALSHALLEN - HAKADALSLABBEN

Innenbygdsboende 2019 Forslag 2020
Hakadalslabben Pr time kr 225 kr 230
Hakdalshallen Pr time kr 750 kr 770

Utenbygdsboende 2019 Forslag 2020
Hakadalslabben  Pr time kr 295 kr 300
Hakadalshallen Pr time kr 905 kr 930

BJERTNESHALLEN  - BJERTNESLABBEN:
Innenbygdsboende  2019 Forslag 2020

Bjertneshallen Pr time kr 450 kr 460
Bjertneslabben Pr time   kr 295 kr 300

Utenbygdsboende  2019 Forslag 2020
Bjertneshallen Pr time kr 585 kr 600
Bjertneslabben Pr time  kr 345 kr 355

LIHALLEN : 
Innenbygdsboende  2019 Forslag 2020

Lihallen  Pr time kr 750 kr 770

Utenbygdsboende  2019 Forslag 2020
Lihallen  Pr time kr 905 kr 930

KOMMUNALE BAD : 
Innenbygdsboende 2019 Forslag 2020

Libadet   Pr time kr 1 145 kr 1 180
Rotnesbadet Pr time kr 600

Utenbygdsboende 2019 Forslag 2020
Libadet   Pr time kr 1 495 kr 1 540

Rotnesbadet Pr time kr 775
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SKOLEGYMSALER: 
Leie av skolegymsaler 2019 Forslag 2020

Gymsal Pr time kr 370 kr 380

Leie av skolelokaler 2019 Forslag 2020
Klasserom  Pr time kr 185 kr 190
Stort kl.rom Pr time  kr 400 kr 410
Spesialrom Pr time kr 400 kr 410

Personalrom Pr time kr 400 kr 410

LI AULA: 
Leie av Li aula 2019 Forslag 2020

Hverdager innenbygdsboende pr. dag kr 325 kr 335
Fr/lør/sønd innenbygdsboende pr. dag kr 645 kr 660
Hverdager utenbygdsboende pr. dag kr 1 620 kr 1 670

Fr/lør/sønd  utenbygdsboende pr. dag kr 3 240 kr 3 340

KULTURLOKALER I NITTEDAL UNGDOMSSKOLE, FRA HØSTSEMESTERET 2020
Hverdager innenbygdsboende 2019 Forslag 2020

Aula Pr dag kr 1 125
Kantine/foaje Pr dag kr 475

Kjøkken Pr dag kr 160
Pakkepris ved leie av alle lokalene Pr dag kr 1 450

Fr/lør/sønd innenbygdsboende 2019 Forslag 2020
Aula Pr dag kr 2 250

Kantine/foaje Pr dag kr 1 125
Kjøkken Pr dag kr 300

Pakkepris ved leie av alle lokalene Pr dag kr 2 790

Hverdager utenbygdsboende 2019 Forslag 2020
Aula Pr dag kr 3 430

Kantine/foaje Pr dag kr 940
Kjøkken Pr dag kr 360

Pakkepris ved leie av alle lokalene Pr dag kr 4 300

Fr/lør/sønd utenbygdsboende 2019 Forslag 2020
Aula Pr dag kr 4 560

Kantine/foaje Pr dag kr 2 000
Kjøkken Pr dag kr 605

Pakkepris ved leie av alle lokalene Pr dag kr 6 520
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BILLETTPRISER
BILETTPRISER LIBADET: 

Enkeltbilletter 2019 Forslag 2020
Barn kr 50 kr 50

Student / Honnør kr 70 kr 70
Voksen kr 80 kr 80
Familie kr 180 kr 180

Vanngymnastikk (tillegg til billettpris 
- kun voksne og honnør) kr 40 kr 40

Klippekort 12 klipp 2019 Forslag 2020
Barn kr 390 kr 390

Student / Honnør kr 570 kr 570
Voksen kr 720 kr 720
Familie kr 1 540 kr 1 540

Vanngymnastikk (tillegg til billettpris 
- kun voksne og honnør) kr 320 kr 320

EGENBETALINGSSATSER KULTURSKOLE OG
BIBLIOTEK

KULTURSKOLEN:
Kulturskolen 2019 Forslag 2020

Elevplass piano 20 min/uke Pr år kr 3 500 kr 3 600
Elevplass sang 20 min/uke Pr år kr 3 500 kr 3 600
Elevplass gitar 20 min/uke Pr år kr 3 500 kr 3 600

Elevplass visuell kunst 90 min/uke Pr år kr 4 000 kr 4 120
Tegne/malekurs etter skoletid 55 

min/gang 10 ggr
kr 1 100 kr 1 150

Dirigenttjenester Pr årstime* kr 10 500 kr 10 800
Kunsterisk ledelse korps Pr år kr 71 000 kr 73 200

Kunsterisk ledelse orkester Pr år kr 37 000 kr 38 150
*En årstime er er en time per uke i 36 uker. 

BIBLIOTEK:
Gebyr bibliotek 2019 Forslag 2020
1. gangs purring Voksen kr 40 kr 40
2. gangs purring Voksen kr 80 kr 80
1. gangs purring Barn kr 20 kr 20
2. gangs purring Barn kr 40 kr 40
Tap av lånekort Voksen/Barn kr 20 kr 20

Tap av bok Bokens verdi pluss 1.- og 2. gangs purregebyr pluss fakturagebyr på kr 60.
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KULTURVERKET FLAMMEN
Prisliste for saler, utstyr og støttefunksjoner

Storsalen

A: For 
næringsliv, 

privatpersoner 
og utenbygds 

leietakere

B: For lokale 
kulturutøvere, 
lokale lag og 

foreninger, samt 
kommunale 

enheter

C: For andre 
offentlige 

instanser, frivillige 
lag og ikke-

kommersielle 
aktører utenfor 

Nittedal

A: For 
næringsliv, 

privatpersoner 
og utenbygds 

leietakere

B: For lokale 
kulturutøvere, 
lokale lag og 
foreninger, 

samt 
kommunale 

enheter

C: For andre 
offentlige 
instanser, 

frivillige lag 
og ikke-

kommersielle 
aktører 
utenfor 
Nittedal

Mandag-fredag kl. 08.00-16.00 ikke-
inntektsbringende (f.eks. øvelser) kr 1 250 kr 2 000 kr 1 250 kr 2 000

Mandag-fredag kl. 08.00-16.00 
inntektsbringende (billettsalg) kr 2 500 kr 4 000 kr 2 500 kr 4 000

Mandag-fredag kl. 16.00-23.00 ikke-
inntektsbringende (f.eks. øvelser) kr 1 250 kr 2 000 kr 1 250 kr 2 000

Mandag-fredag kl. 16.00-23.00 
inntektsbringende (billettsalg)

kr 4 000 
kr 6 000 for 2 
forestillinger

kr 6 000
 kr 9 000 for 2 
forestillinger

kr 4 000
kr 6 000 for 2 
forestillinger

kr 6 000
 kr 9 000 for 2 
forestillinger

Lørdag-søndag kl. 10.00-18.00 ikke-
inntektsbringende (f.eks. øvelser) kr 2 500 kr 3 750 kr 2 500 kr 3 750

Lørdag-søndag kl. 10.00-23.00 
inntektsbringende (billettsalg)

kr 5 000                                                 
kr 7 500 for 2 
forestillinger

kr 7 500                                          
kr 10 000 for 2 
forestillinger

kr 5 000                                                 
kr 7 500 for 2 
forestillinger

kr 7 500                                          
kr 10 000 for 2 
forestillinger

Leie av teknisk utstyr som eri 
Storsalen (scene, AV, lyd, lys)

Pris gis på 
forespørsel ut fra 

teknisk behov
kr 0 kr 0

Pris gis på 
forespørsel ut fra 

teknisk behov
kr 0 kr 0

Leie av tekniker
kr 3 500 pr. 

tekniker (inntil 8 t) 
**

* *
kr 3 500 pr. 

tekniker (inntil 8 t) 
**

* *

Betjent bilettsalg før forestilling   ( i 
timen før forestilling hvis ikke 

utsolgt)
kr 500 kr 300 kr 400 kr 500 kr 300 kr 400

Leie av Steinway piano kr 1 000 per dag 
+ evt stemming

kr 0 per dag + evt 
stemming

kr 0 per dag + evt 
stemming

kr 1 000 per dag + 
evt stemming

kr 0 per dag + 
evt stemming

kr 0 per dag + 
evt stemming

Leie av Steinway flygel kr 2 500 per dag 
+ evt stemming

kr 1 300 per dag + 
evt stemming

kr 1 300 per dag + 
evt stemming

kr 2 500 per dag + 
evt stemming

kr 1 300 per dag 
+ evt stemming

kr 1 000 per 
dag + evt 
stemming

For leietakere i priskategori A tilkommer en timepris på kr 1 500 for inntil 2 timer dersom leieperioden går ut over dagtid eller
kveldsperioden.  Fra tredje time ut over intervallene beregnes leie for både dag- og kveldsperioden.
*Leietaker må selv leie inn tekniker, godkjent av teknisk leder i Flammen, for bruk av utstyr ut over det helt basale.
**Gjelder ved bruk av utstyr ut over det helt basale.  Ved arbeid ut over 8 timer, faktureres overtid på kr 1 200 per tekniker.
***Ved leie av flygel over flere dager finnes et rabattsystem.

Hva inngår i leiesummen av Storsalen?
- I leien inngår vask. Ved to forestillinger samme dag, plikter leietaker å rengjøre mellom forestillingene - eller bestille og 
betale ekstra rengjøring mellom forestillingene. 
- I leien av storsalen inngår også leie av garderobe/backstageområde.
- I leien inngår kulturhusets bidrag for planlegging av tekniske løsninger og klargjøring av behov for utstyr.
- Rigging og rydding av sal og scene må brukerne i kategori B og C sørge for selv, mens rigging gjøres av kulturhuset for
leietakere i kategori A. 
- Alle billetter til forestillinger i salen selges via kulturhusets billettsystem, og billettavgiften belastes publikum. 
- Ved ønske om billettsalg i timen før forestilling, belastes kr 305. 
- Leie av sal for borgerlige gravferder prissettes i kategori B ( lokale kulturutøvere).

Forslag 2020

kr 8 000

kr 12 000 for en 
forestilling

    kr 18 000 for to 
forestillinger

kr 15 000                                                
kr 22 000 for 2 
forestillinger

2019

kr 6 500

kr 10 500 for en 
forestilling

    kr 16 000 for to 
forestillinger

kr 15 000                                                
kr 22 000 for 2 
forestillinger
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Lillesalen

A: For 
næringsliv, 

privatpersoner 
og utenbygds 

leietakere

B: For lokale 
kulturutøvere, 
lokale lag og 

foreninger, samt 
kommunale 

enheter

C: For andre 
offentlige 

instanser, frivillige 
lag og ikke-

kommersielle 
aktører utenfor 

Nittedal

A: For 
næringsliv, 

privatpersoner 
og utenbygds 

leietakere

B: For lokale 
kulturutøvere, 
lokale lag og 
foreninger, 

samt 
kommunale 

enheter

C: For andre 
offentlige 
instanser, 

frivillige lag 
og ikke-

kommersielle 
aktører 
utenfor 
Nittedal

Mandag-fredag kl. 08.00-16.00 ikke-
inntektsbringende (f.eks. øvelser) kr 600 kr 1 000 kr 600 kr 1 000

Mandag-fredag kl. 08.00-16.00 
inntektsbringende (billettsalg) kr 1 000 kr 1 500 kr 1 000 kr 1 500

Mandag-fredag kl. 16.00-23.00 ikke-
inntektsbringende (f.eks. 
øvelser)***

kr 600 kr 1 000 kr 600 kr 1 000

Mandag-fredag kl. 16.00-23.00 
inntektsbringende (billettsalg)

kr 2 000                                                 
kr 3  000 for 2 
forestillinger

kr 3 000                                                 
kr 4  500 for 2 
forestillinger

kr 2 000                                                
kr 3 000 for 2 
forestillinger

kr 3 000                                                 
kr 4 500 for 2 
forestillinger

Lørdag-søndag kl. 10.00-18.00 ikke-
inntektsbringende (f.eks. 
øvelser)***

kr 1 250 kr 2 000 kr 1 250 kr 2 000

Lørdag-søndag kl. 10.00-23.00 
inntektsbringende (billettsalg)

kr 2 500                                                 
kr 3 750 for 2 
forestillinger

kr 3 750                                           
kr 5 000 for 2 
forestillinger

kr 2 500                                                 
kr 3 750 for 2 
forestillinger

kr 3 750                                          
kr 5 000 for 2 
forestillinger

Leie av teknisk utstyr som er i 
Storsalen (scene, AV, lyd, lys)

Pris gis på 
forespørsel ut fra 

teknisk behov
kr 0 kr 0

Pris gis på 
forespørsel ut fra 

teknisk behov
kr 0 kr 0

Betjent bilettsalg før forestilling   ( i 
timen før forestilling hvis ikke 

utsolgt)
kr 500 kr 300 kr 400 kr 500 kr 300 kr 400

Leie av tekniker
kr 3 500 pr. 

tekniker (inntil 8 t) 
**

* *
kr 3 500 pr. 

tekniker (inntil 8 t) 
**

* *

*Leietaker må selv leie inn tekniker, godkjent av teknisk leder i Flammen, for bruk av utstyr ut over det helt basale.
**Gjelder ved bruk av utstyr ut over det helt basale.

Hva inngår i leiesummen av Lillesalen?
- I leien inngår vask. ved to forestillinger samme dag, plikter leietaker å rengjøre mellom forestillingene - eller bestille og betale ekstra
rengjøring mellom forestillingene. 
- I leien av lillesalen inngår også leie av garderobe.
- I leien inngår kulturhusets bidrag for planlegging av tekniske løsninger og klargjøring av behov for utstyr.
- Rigging og rydding av sal og scene må brukerne i kategori B og C sørge for selv, mens rigging gjøres av kulturhuset for
leietakere i kategori A. 
- Alle billetter til forestillinger i salen selges via kulturhusets billettsystem, og billettavgiften belastes publikum. 
- Ved ønske om billettsalg i timen før forestilling, belastes kr 305. 
- Leie av sal for borgerlige gravferder prissettes i kategori B ( lokale kulturutøvere).

kr 3 000

kr 5 000                                                  
kr 7 500 for 2 
forestillinger

2019 Forslag 2020

kr 3 000

kr 6 000                                                  
kr 9 000 for 2 
forestillinger

kr 8 000                                                  
kr 12 000 for 2 
forestillinger

kr 7 500                                                  
kr 10 000 for 2 
forestillinger
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Kjøkken

A: For 
næringsliv, 

privatpersoner 
og utenbygds 

leietakere

B: For lokale 
kulturutøvere, 
lokale lag og 

foreninger, samt 
kommunale 

enheter

C: For andre 
offentlige 

instanser, frivillige 
lag og ikke-

kommersielle 
aktører utenfor 

Nittedal

A: For 
næringsliv, 

privatpersoner 
og utenbygds 

leietakere

B: For lokale 
kulturutøvere, 
lokale lag og 
foreninger, 

samt 
kommunale 

enheter

C: For andre 
offentlige 
instanser, 

frivillige lag 
og ikke-

kommersielle 
aktører 
utenfor 
Nittedal

Leie av minikjøkken og salgsdisk i 
1. etasje kr 500 kr 250 kr 250 kr 500 kr 250 kr 250

Leie av anretningskjøkken i 
underetasjen kr 1 500 kr 750 kr 750 kr 1 500 kr 750 kr 750

Bandrom For lokale 
voksenband

For lokale barne- 
og 

ungdomsband

For lokale 
voksenband

For lokale barne- 
og ungdomsband

Leie av utstyrt bandrom kr 100 pr time kr 25 pr time kr 100 kr 25 pr time

Kulturskolen/Verket 2019 Forslag 2020
Leie av prøvesal 1 i Kulturskolen kr 100 pr time kr 100 pr time
Leie av prøvesal 2 i Kulturskolen kr 100 pr time kr 100 pr time
Leie av Verket/kjøkken kr 100 pr time kr 100 pr time

BETALINGSSATSER SFO
(med virkning fra 1. februar 2020)

ORDINÆRT OPPHOLD SFO
Tjeneste 2019 Forslag 2020

SFO 5 dager Per måned kr 3 165 kr 3 260
SFO 4 dager Per måned kr 2 785 kr 2 870
SFO 3 dager Per måned kr 2 300 kr 2 370
SFO 2 dager Per måned kr 1 675 kr 1 725
SFO 1 dager Per måned kr 920 kr 945

Sen henting Per påbegynte 
halvtime kr 205 kr 210

Merbruk ihht avtale Per dag kr 285 kr 290
Ekstrabetaling ferie Per dag kr 285 kr 290

2019

2019

Forslag 2020

Forslag 2020
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EGENBETALING FOR HELSE- OG 
OMSORGSTJENESTER 2020

Grunnlag for betaling er folketrygdens grunnbeløp (G), som pr mai 2019 er kr 99 858
PRAKTISK BISTAND

Fra Inntil

* Inntil 2G kr 0 kr 199 716 kr 302 kr 210 kr 310 kr 215
Fra 2 G -2,5 G kr 199 716 kr 249 645 kr 302 kr 595 kr 310 kr 610
Fra 2,5G -3G kr 249 645 kr 299 574 kr 302 kr 1 145 kr 310 kr 1 180
Fra 3 G – 4G kr 299 574 kr 399 432 kr 302 kr 1 600 kr 310 kr 1 645
Fra 4G - 5G kr 399 432 kr 499 290 kr 302 kr 2 155 kr 310 kr 2 220

Over 5G kr 499 290 - kr 302 kr 2 515 kr 310 kr 2 590
* Satsene justeres i tråd med rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

TRYGGHETSALARM
Husstandens samlede inntekt 2019 Forslag 2020

* Inntil 2G Pr mnd kr 210 kr 215
Over 2G Pr mnd kr 450 kr 460

Installasjon trygghetsalarm  Pr gang kr 800 kr 820
 Trygghetsalarmsmykke, ved tap Pr gang kr 1 085 kr 1 115

*Satsene justeres i tråd med rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet.

ØVRIGE TJENESTER

Tjeneste 2019 Maksimal betaling per 
måned 2019

Forslag 2020 Maksimal betaling 
per måned 2020

Henting - utkjøring av hjelpemidler Pr gang kr 250 kr 255

Transport Solli aktivitetshus / Markerud En vei kr 45 kr 45

Transport Solli aktivitetshus / Markerud Tur/retur kr 80 kr 80

Opphold og bevertning Markerud 
aktivitetshus

Pr gang kr 120

Transport Stammen aktivitetshus Pr mnd kr 595 kr 610
Lunch Stammen aktivitetshus Pr mnd kr 200 kr 205
Korttidsopphold i institusjon* Pr døgn kr 165 kr 170

Middag Pr gang kr 80 kr 80
Suppe/Dessert Pr gang kr 25 kr 25

Dagbesøk eldresenter - aktivitet og 
kaffe med tilbehør

Pr dag kr 25

Pr gang kr 225 kr 2 700 kr 230 kr 2 780

Pr dag kr 490 kr 505
Utleie til private for egentrening Pr mnd kr 200 kr 205

Pr dag kr 1 100 kr 1 130
Døli utleie peisestue og kantine Pr dag kr 1 100 kr 1 130
Generell utleie av kommunale lokaler Pr dag kr 1 100 kr 1 130
* Satsene justeres i tråd med rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
** Makspris per måned tilsvarer betaling for 3 dager per uke i 4 uker hver måned

EGENBETALINGSSATSER FRISKLIV OG KURSTILBUD
Kurs 2019 Forslag 2020

Treningavgift kr 355 kr 365
Bramat kr 510 kr 525

Røykeslutt kr 205 kr 210
Kurs i depresjonsmestring (KID) kr 525 kr 540
Kurs i belastningsmestring (KIB) kr 525 kr 540

Livslyst kr 150 kr 150
Søvnkurs kr 150 kr 150

Hverdagsglede kr 150 kr 150
Sterk og stødig kr 350 kr 360
"Takk Bare Bra" kr 410 kr 420

Skytta utleie kantine og eldresenter

Husstandens samlede skattbare 
nettoinntekt før særfradrag

Årsinntekt

Kr pr time 2019

Utgiftstak for 
egenandel praktisk 
bistand i kr pr mnd  

2019

Dagsenter Skytta/Døli; Transport, opphold mat og 
aktiviteter**

Utleie treningslokaler fysio/HFR

Forslag kr pr time 
2020

Forslag 
utgiftstak for 
egenandel 

praktisk bistand 
i kr pr mnd  

2020

Det regnes egenbetaling pr time kr 302. Timeprisen er basert på forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester med ett 
utgiftsstak pr mnd. 
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OPPHOLDSBETALING BARNEHAGE

BETALINGSSATSER ENHET FOR BARNEHAGER OG FOREBYGGENDE  TJENESTER
OPPHOLDSBETALING I BARNEHAGENE, HERUNDER REDUSERT BETALING

 1.1.2019-
31.7.2019

Fra 1.8.2019 Forslag 2020

Oppholdsbetaling* pr mnd kr 2 990 kr 3 040 kr 3 105
*Redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer avhengig av husholdningens
inntekt følger forskrift til barnehageloven.
Det henvises til Nittedal kommunes hjemmeside for nærmere informasjon.

KOST OG ANNET I BARNEHAGENE
Tjeneste 2019 Forslag 2020
Kost Per måned kr 275 kr 280
For sen henting kr 245 kr 250

TIMEPRIS FOR SPESIALPEADGOGOSK HJELP FOR BARN BOSATT UTENFOR KOMMUNEN
 MED BARNEHAGEPLASS  I NITTEDAL KOMMUNE
Tjeneste 2019 Forslag 2020
Spesialpedagog pr time kr 500 kr 515
Støtte assistent pr time kr 340 kr 350

Per påbegynte ½-time

BORGERLIG VIELSE

Tidspunkt 2019 Forslag 2020 2019 Forslag 2020 2019 Forslag 2020 2019 Forslag 
2020

Mandag-fredag 0800-1530 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1 000
Mandag-fredag 1530-1800 kr 600 kr 615 kr 600 kr 2 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 2 000
Lørdag-søndag 1000-1800 kr 1 250 kr 1 285 kr 1 250 kr 4 950 kr 0 kr 0 kr 0 kr 4 950
Forslaget til priser for 2020 for vielse av personer som ikke er folkeregistrert i Nittedal kommune tilsvarer prisene for Nittedal kirkelige fellesråd

Innenbygdsboende Utenbygdsboende Innenbygdsboende

Vielser på Nittedal rådhus Vielser utenfor Nittedal rådhus

Utenbygdsboende
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SKJENKEBEVILLINGSGEBYR 2020 
Gebyret er regulert av «FOR 2005-06-08 nr 538: Forskrift om omsetning av 
alkoholholdig drikk mv.» 
 
§ 6-1.Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk utenom 
Vinmonopolet og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk 
fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av 
forventet mengde alkoholholdig drikk. Endret ved forskrift 24 juni 2016 nr. 816 (i kraft 
1 juli 2016). 
 
§ 6-2.Gebyret skal betales etter følgende satser: 
Salg:  

0,21 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1  
0,58 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2.  

Skjenking:  
0,48 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1  
1,26 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2  
4,16 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3. 

 
Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1660 for salg og kr 5200 for skjenking. 
Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes 
lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 
370 pr. gang. 

 

 
Endret ved forskrifter 8 des 2011 nr. 1218 (i kraft 1 jan 2012), 5 des 2012 nr. 1142 (i kraft 1 jan 2013), 
26 nov 2013 nr. 1381 (i kraft 1 jan 2014), 8 des 2014 nr. 1547 (i kraft 1 jan 2015), 4 nov 2015 nr. 
1294 (i kraft 1 jan 2016), 24 juni 2016 nr. 816 (i kraft 1 juli 2016), 23 nov 2016 nr. 1361 (i kraft 1 jan 
2017), 21 nov 2017 nr. 1818 (i kraft 1 jan 2018). Endres ved forskrift 20 nov 2018 nr. 1730 (i kraft 1 
jan 2019). 
 
§ 6-3.Bevillingsmyndigheten fastsetter frister for bevillingshavers innsendelse av 
oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av gebyr. 
Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde 
alkohol. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og 
faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et 
etteroppgjør. 
  

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-06-24-816
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2011-12-08-1218
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2012-12-05-1142
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2013-11-26-1381
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2014-12-08-1547
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-11-04-1294
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-11-04-1294
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-06-24-816
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2016-11-23-1361
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-11-21-1818
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2018-11-20-1730
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TILSYNSAVGIFT FOR SALGSSTEDER FOR 
TOBAKKSVARER OG TOBAKKSSURROGATER 
Gebyret er regulert av «FOR-2017-09-21-1446 Forskrift om registrering av og 
tilsyn med salg av tobakksvarer mv. (tobakkssalgsforskriften)» 
 
«§ 24.Tilsynsavgift for salgssteder 
Tilsynsmyndigheten kan kreve en årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og 
tobakkssurrogater til forbruker på 4580 kroner. 
Fra midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på 1220 
kroner.» 
 
For 2020 gjøres satsene over gjeldende.  
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Vedlegg 4: Nittedal kirkelige fellesråd  

ØKONOMIPLAN 2020 – 2023 
 

 
 

ROTNES KIRKE 
 
 

Kirkemøtet har vedtatt følgende visjon for Den norske kirke: 
 

Mer himmel på jord 
 
MISJON/VERDIER:  
Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved 
å være:  
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Bekjennende  Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud 
sammen med den verdensvide kirken.  

Åpen   Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og 
respekt for mangfold.  

Tjenende  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner 
om skaperverket.  

Misjonerende Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.  
 
 
 
 
Denne overordnede visjon gjenspeiles i menighetsrådenes visjoner: 
 

• Mer himmel på jord (Nittedal menighetsråd) 
 

• Nær Kristus i ord og handling, himmelvendt og jordnær 
(Hakadal menighetsråd)  

 
 
STRATEGISKE MÅL FOR DEN NORSKE KIRKE I BORG FOR 
PERIODEN 2015-2020:  
 
1. Flere deltar i og opplever gudstjenesten som et inkluderende og 
trosstyrkene fellesskap.  
2. Flere søker dåp, og deltar i trosopplæring.  
3. Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves relevant og engasjerer 
seg i menneskers liv. 
 
Nittedal kirkelige fellesråd ønsker at kirken skal være en viktig 
bidragsyter og ressurs for å skape et godt lokalsamfunn preget av 
nærhet, omsorg og engasjement.  
 
Vi tror at en livskraftig kirke vil gjøre kommunen til et bedre sted å bo. 
Dette mener vi blant annet fordi: 

• kirken i Nittedal er i nærkontakt med alle slags mennesker gjennom 
alle livsfaser, fra vugge til grav, i glede så vel som i sorg 

• 69,5 % av kommunens innbyggere er medlemmer av Den norske 
kirke 

• kirken bidrar til fellesskapsfølelse, forankring, mening, støtte, i 
høytidelige og kritiske situasjoner i livet 
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• kirken driver et stort arbeid for barn og ungdom med mange 
forskjellige tilbud 

• kirken er en sentral kulturbærer i kommunen, og kirkebygg og 
kirkegårder representerer tilknytning både til det evige og til 
slektene som har gått foran 

 
 
KIRKELIG FELLESRÅDS ANSVAR  
Etter kirkeloven § 14 skal kirkelig fellesråd i hver kommune «ivareta 
administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide 
mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme 
samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i 
forhold til kommunen».  
 
Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: 

• bygging, drift og vedlikehold av kirker 
• anlegg, drift og forvaltning av gravplasser 
• opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets 

budsjett 
• anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor 
• anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring 

 
 
 
 
KOMMUNENS ANSVAR 
 
Etter kirkeloven § 15 skal kommunen utrede følgende utgifter etter 
budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: 

• utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker 
• utgifter til anlegg og drift av gravplasser 
• utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved 

hver kirke, og utgifter til daglig leder av kirkelig fellesråd 
• driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til 

administrasjon og kontorhold 
• utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring 
• utgifter til kontorhold for prester 

 
Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig 
undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. 
 
Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for: 
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• at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner 
• at nødvendig kirkelige tjenester kan ytes 
• at arbeidsforholdene for de kirkelige tilsatte er tilfredsstillende 
• at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp 

 
 

VURDERING AV FELLESRÅDET ØKONOMISKE SITUASJON 
 
Driftsregnskap 2018 ble gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på 
kr 1 387 138.  
Investeringsregnskapet med et underskudd på kr 130 666 
 
Dette overskuddet var ekstraordinært, men har gjort fellesrådet bedre 
rustet til å ta uforutsette utgifter.  
 
Overskuddet skyldes i hovedsak en stilling som stod vakant et halvt år, 
refusjon sykepenger, en grundig gjennomgang av gravplassprogrammet 
som førte til økt fakturering av festeavgift, og sluttoppgjør for et statlig 
tilskudd til diakon og kateket som skulle vært inntektsført i 2017. 
 
BEHOV UTOVER HANDLINGSPLAN 2019-2022 
Kirkelig fellesråd mottar i 2019 et driftstilskudd fra Nittedal kommune på 
kr. 8 706 000. I tillegg kommer verdien av tjenesteytingsavtalen på kr. 3 
734 000. Utover dette har kirkelig fellesråd behov for følgende: 
 
ELEKTRONISK ARKIVLØSNING 
Fellesrådet har ingen elektronisk arkivløsning, noe som gjøre arkivarbeidet 
lite effektivt og med betydelig fare for at særlig elektronisk 
korrespondanse ikke blir arkivert. Det blir stadig mer presserende å få en 
elektronisk løsning. 
 
Kirkepartner IKT AS er kirkens egen leverandør av IKT-tjenester. 
Initiativtakerne er Kirkerådet, Kirkelig arbeidsgiver- og 
interesseorganisasjon (KA), Opplysningsvesenets fond og Kirkelig fellesråd 
i Oslo. Kirkepartner IKT AS leverer i dag IKT-tjenester til 3500 brukere.  
 
Kirkepartner IKT skal bidra til å samle enhetene i Den norske kirke til ett 
IKT-rike, med felles verktøy for alle medarbeidere, og likt servicenivå til 
alle, der kirkens brukere er i sentrum. 
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For Nittedal kirkelige fellesråd vil det bety en økt årlig utgift på kr 200 000 
å gå over til Kirkepartner, hvor elektronisk arkivløsning er inkludert. I 
tillegg kommer det er engangskostnad på ca kr 60 000. 
 
Alternativt finnes det en annen leverandør av IKT- tjeneste for kirkelige 
virksomheter, Agrando, som også tilbyr elektronisk arkiv. Deres løsning er 
noe rimeligere og vil bety en årlig økt kostnad på i underkant av kr 
100 000. Det er ingen etableringskostnad hos denne leverandør. Kirkelig 
fellesråd bruker i dag flere fagprogrammer som er utviklet og driftes av 
Agrando. 
 
Fordelen med Kirkepartner er at det er denne leverandøren kirken sentralt 
har valgt.  
 
Nødvendig vedlikehold Hakadal kirke og Nittedal kirke 
Det ble i 2018 utarbeidet tilstandsrapport for Hakadal kirke og Nittedal 
kirke, med tilhørende vedlikeholdsplan.  
 
Hakadal kirke har mindre eller moderate avvik, har normal slitasje, og er 
vedlikeholdt. Overordnet sett er bygningen i god stand. Dette er takket 
være mye vedlikeholdsarbeid som er utført de siste drøye 20 årene. 
Vedlikeholdsbehovet nå består hovedsakelig i restaurering av vinduer, 
samt overflatebehandling innvendig i sakristi.  
 
Rapporten inneholder en del anbefalinger for oppgradering av det 
elektriske anlegget. Formålet med 
anbefalingene er å heve kvaliteten på de elektrotekniske installasjonene 
og bedre drifts- og 
personsikkerheten. Rapporten inneholder også en del anbefalinger for 
oppgradering av det VVS-tekniske anlegget. Formålet med anbefalingene 
er å heve/sikre kvaliteten på installasjonene opp mot dagens krav, samt 
bedre drifts- og bygningssikkerheten. 
 
Sammendrag kostnader i hele 1000: 
 
Fag Straks 1-4 år 5-9 år 10 år + 
Bygning 181 68 5 118 
VVS 20    
Elektro 8 19   
Sum alle fag 209 87 5 118 
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Den største postene på kort sikt er vedlikehold av samtlige vinduer, kr 
181 000. Ellers er vedlikeholdsbehovet moderat de neste 10 årene. 
 
Det må tas forbehold om at det ikke er foretatt en utvendig befaring av 
kirketårnet. 
 
 
Nittedal kirke har mindre eller moderate avvik, har normal slitasje, og er 
vedlikeholdt. Overordnet sett er bygningen i god stand, men har noen 
avvik når det kommer til grunnmur, takrenner, nedløp og 
overflatebehandling. 
 
Rapporten inneholder en del anbefalinger for oppgradering av det 
elektriske anlegget. Formålet med 
anbefalingene er å heve kvaliteten på de elektrotekniske installasjonene 
og bedre drifts- og 
personsikkerheten. Rapporten inneholder også en del anbefalinger for 
oppgradering av det VVS-tekniske anlegget. Formålet med anbefalingene 
er å heve/sikre kvaliteten på installasjonene opp mot dagens krav, samt 
bedre drifts- og bygningssikkerheten. 
 
Sammendrag kostnader i hele 1000: 
 
Fag Straks 1-4 år 5-9 år 10 år + 
Bygning 6 231 494 176 
VVS  39   
Elektro 7 17   
Sum alle fag 13 287 494 176 

 
De største vedlikeholdspostene i Nittedal kirke er maling og vedlikehold av 
vinduene, slipe og lakkere gulv, eventuelt skifte av 
takrenner/nedløp/beslag, og utskifting av oljefyrt oppvarming. Det tas 
også her forbehold om at det ikke er foretatt utvendig befaring av 
kirketårn.  
 
Informasjonsmedarbeider 
Kirken har behov for å styrke og utvikle informasjonsarbeidet og følge opp 
alle frivillige. Årlig kostnad ca 600 000. 
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OPPSUMMERING BEHOV DRIFT 2020 2021 2022 2023 
Elektronisk arkiv 200 000 200 000 200 000 200 000 
Vedlikehold Hakadal kirke 300 000    
Vedlikehold Nittedal kirke 800 000    
     
Informasjonsmedarbeider  600 000 600 000 600 000 
     
SUM BEHOV UTOVER DAGENS 
RAMME 

1 300 000 800 000 800 000 800 000 

 
INVESTERINGSBEHOV  
Prosjektering og opparbeidelse navnet minnelund Nittedal 
kirkegård 
Fellesrådet ønsker å anlegge en navnet minnelund på Nittedal kirkegård 
og vil sette i gang et forprosjekt for se hvor minnelunden eventuelt kan 
plasseres på dagens kirkegård og få fram et kostnadsoverslag. 
 
Automatisering kirkeklokker 
Det er forbundet med stor risiko å gå opp de bratte og smale trappene til 
klokkene. Ved kraftig vind kreves mye styrke for å åpne lukene. Ved 
automatisering kan kirkeklokker og luker betjenes fra et panel i sakristiet 
eller programmeres inn på forhånd. Kiming i forbindelse med høytider kan 
da skje uten at kirketjener må dra til kirken. Det vil være lettere å få 
vikarer som kirketjener, siden svært mange kvier seg for å klatre opp i 
kirketårnet for å ringe.  
 
 
Asfaltering parkeringsplass Nittedal kirke 
 
Bruken og presset på parkeringsplassen har økt betydelig etter at 
kirkestua ble tatt i bruk. Det er derfor et stort behov for å asfaltere og 
oppmerke parkeringsplassen slik at den kan utnyttes optimalt, forhindre 
parkeringskaos og redusere støvplager.  
 
Det er behov for ny traktor på Nittedal kirkegård. Nåværende traktor ble 
kjøpt inn i 2007, og vil være 15 år i 2022. 
 
Tallene er oppgitt i hele tusen: 
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INVESTERINGER 2020 2021 2022 2023 
Automatisering kirkeklokker 
Nittedal 

300 000    

Automatisering kirkeklokker 
Hakadal  

 300 000   

Asfaltering parkeringsplass 
Nittedal kirke 

500 000    

Ny traktor Nittedal kirkegård   500 000  
Navnet minnelund Nittedal 
kirkegård 

100 000  200 000   

SUM  900 000 500 000 500 000  
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Vedlegg 5: Aktuelle investeringer etter 
2023  
 
Under fremkommer identifiserte store aktuelle investeringer som ligger rett i 
etterkant av handlingsplanperioden 2020-2023. 

• Nye heldøgnsplasser 
• Ny Rotnes skole med idrettshall 
• Økning av skolekapasitet ved Ulverud skole 
• Ny barnehage i Hakadal 
• Ny barnehage i Rotnes området 
• Boligtypeprogrammet foranledninger et større antall investeringer 
• Digitaliseringstiltak 

 
Investeringene over er grovt og foreløpig anslått kunne beløpe seg til 1 – 1,5 
mrd. kroner.   
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Vedlegg 6: Enhetenes budsjettrammer 
Helse og velferdssektor - Alle tall i hele 1000 NOK. 

 

Kommunalssjef helse og velferd
2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 34 755 20 005 20 005 20 005
Lønnsjusteringer 1 469 1 469 1 469 1 469
Overført ti l  HFR -3 465 -3 465 -3 465 -3 465
Vedtak KST-sak 76/19 økt aktivitet 2019 3 000 3 000 3 000 3 000
Økning ramme 5 492 7 492 17 492 17 492
Statsbudsjett - Økte kostnader sosialhjelp pga endringer AAP 300 300 300 300
Legevakt bakvaktsordning 475 475 475 475
Legetjeneste på sykehjem 235 235 235 235
Digitaliseringsrådgiver 970 970 970 970
Overført ti l  Boligkontoret -650 -650 -650 -650

Ytterligere nedlegging/nedbemanning av sti l l inger med halvårsvirkning 2020 -350 -650 -650 -650
Sum 42 231 29 181 39 181 39 181

Bolig og tilflytting
2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 3 622 3 622 3 622 3 622
Lønnsjusteringer 330 330 330 330
Vedtak KST-sak 63/19 innlemming øremerkede ti lskudd, Husbank midler 1 957 1 957 1 957 1 957
Økning ramme 650 650 650 650
Sum 6 559 6 559 6 559 6 559

Tildeling
2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 62 817 62 817 62 817 62 817
Lønnsjusteringer 390 390 390 390
Vedtak KST-sak 76/19 økt aktivitet 2019 2 500 2 500 2 500 2 500
Oppgaver overført fra enhet for institusjon 3 500 3 500 3 500 3 500
Nytt kjøp av heldøgnstjeneste 1 272 1 272 1 272 1 272
Økt refusjon ressurskrevende tjenester Myrveien -855 -855 -855 -855
Prisøkning kjøp av tjenester og plasser 500 500 500 500
Sum 70 124 70 124 70 124 70 124

Tilrettelagte tjenester
2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 99 193 102 193 102 193 102 193
Lønnsjusteringer 4 058 4 058 4 058 4 058
Oppgaver overført ti l  kommunalsjef -2 000 0 0 0
Økte behov ti lrettelagte tjenester Myrveien 1 155 1 155 1 155 1 155
Økte behov avlastningssenter 800 800 800 800
Variable lønnstil legg - endringer i  avtaleverk 1 018 1 018 1 018 1 018
Sum 104 224 109 224 109 224 109 224

Institusjon
2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 133 482 137 482 147 482 147 482
Lønnsjusteringer 4 340 4 340 4 340 4 340
Oppgaver overført ti l  enhet for ti ldeling -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Oppgaver overført ti l  kommunalsjef helse og velferd -3 492 -7 492 -17 492 -17 492
Vedtak KST-sak 63/19 innlemming øremerkede ti lskudd dagtilbud 382 382 382 382
Oppgaver overført sektor for stab og støtte - administrasjon -30 -30 -30 -30
Sum 131 182 131 182 131 182 131 182
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Hjemmetjenester, forebyggende og rehabilitering (HFR)
2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 63 337 63 337 63 337 63 337
Lønnsjusteringer 2 685 2 685 2 685 2 685
Vedtak KST-sak 63/19 økt aktivitet 2019 som videreføres 2 100 2 100 2 100 2 100
Styrking HFR fra kommunalsjef 3 465 3 465 3 465 3 465
Variable lønnstil legg - endringer i  avtaleverk 402 402 402 402
Sum 71 989 71 989 71 989 71 989

NAV
2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 31 537 31 537 31 537 31 537
Lønnsjusteringer 418 418 418 418
Oppgaver ti l  enhet for psykisk helse og rus -735 -735 -735 -735
Økte kostnader sosialhjelp 2 500 2 500 2 500 2 500
Sum 33 720 33 720 33 720 33 720

Psykisk helse og rus
2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 28 939 29 571 29 571 29 571
Oppgaver fra NAV 735 735 735 735
Lønnsjusteringer 983 983 983 983
Statsbudsjett - satsing på rusfeltet 515 515 515 515
Sum 31 172 31 804 31 804 31 804

Sum helse og velferd 491 201 483 783 493 783 493 783
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Oppvekst og utdanningssektor – Alle tall i 1000 kr 

 
 

 

 

 

 

Kommunalssjef oppvekst og utdanning
2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 7 203 7 203 7 203 7 203
Lønnsjustering 219 219 219 219
Vedtak KST-sak 63/19 innlemming øremerkede ti lskudd, SLT 21 21 21 21
Nedtrekk ramme fra 2020 ufordelt -1 290 -1 290 -1 290 -1 290
Vedtak KST-sak 76/19 ti lrettelegging for fagutdanning 200 200 200 200
Ytterligere nedlegging/nedbemanning av sti l l inger med halvårsvirkning 2020 -2 830 0 0 0
Digitaliseringsrådgiver 900 900 900 900
Sum 4 423 7 253 7 253 7 253

Barnehager og forebyggende tjenester
2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 236 412 236 412 236 412 236 412
Lønnsjusteringer 2 264 2 264 2 264 2 264
Vedtak KST-sak 63/19 Nygård barnehage 2 000 1 000 0 0
Innføring av to telletidspunkter -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Redusert ti lskudd ti l  private barnehager -500 -500 -500 -500
Sum 238 176 237 176 236 176 236 176

Kultur
2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 44 017 49 367 54 917 54 917
Lønnsjusteringer 602 602 602 602
KST- vedtak 17/19, drift av BUA 500 500 500 500
Ungdomsklubb i  Søndre 600 450 450 450
Styrking klubbdrift 250 250 250 250
Bibliotek - arrangement og innkjøp 150 150 150 150
Sum 46 119 51 319 56 869 56 869

Barn, unge og familie (tidligere PPT)
2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 33 968 33 968 33 968 33 968
Lønnsjusteringer 1 637 1 637 1 637 1 637
Vedtak KST-sak 63/19 innlemming øremerkede ti lskudd psykolog sti l l inger 1 230 1 230 1 230 1 230
Egenandeler ungdomssatsing 790 790 790
Sum 37 625 37 625 37 625 36 835

Barnevern
2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 38 613 38 613 38 613 38 613
Lønnsjusteringer 627 627 627 627
Vedtak KST-sak 63/19 økt aktivitet 2019 som videreføres, avlasterdom 750 750 750 750
Tiltak for hjemmeboende barn 500 500 500 500
Økt antall  fosterbarn 1 500 1 500 1 500 1 500
Sum 41 990 41 990 41 990 41 990
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Grunnskolen
2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 357 219 333 293 328 288 328 288
Lønnsjusteringer 9 339 9 339 9 339 9 339
Innlemming øremerket ti lskudd ti l  tidlig innsats skole 4 450 4 450 4 450 4 450
Vedtak KST-sak 63/19 reversering nedtrekk skole 2 500 2 500 2 500 2 500
Statsbudsjett - Innlemming øremerket ti lskudd leirskole 330 330 330 330
Statsbudsjett - Inntektsgradert SFO betaling 1.-2. trinn 305 305 305 305
Statsbudsjett - Gratis SFO 5.-7. trinn spesielle behov 265 265 265 265
Økte behov elever Team 8 2 000 2 000 2 000 2 000

Innarbeidede kutt fra og med 2020 fra handlingsplan 2019-2022 -700 -700 -700 -700
Sum 375 708 351 782 346 777 346 777

Sum oppvekst og utdanning 744 041 727 145 726 690 725 900
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Miljø og samfunnsutviklingssektor – Alle tall i 1000 kr 

 
  

Kommunalsjef miljø og samfunnsutvikling
2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 3 717 2 417 2 417 2 417
Overført ti l  PBG selvkost -275 0 0 0
Miljø overført PBG -2 639 -2 639 -2 639 -2 639
Ytterligere nedlegging/nedbemanning av sti l l inger med halvårsvirkning 2020 -700 0 0 0
Sum 103 -222 -222 -222

Plan, byggesak og geodata
2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 8 981 8 981 8 981 8 981
Lønnsjusteringer 580 580 580 580
Vedtak KST-sak 63/19 innlemming øremerkede ti lskudd 156 156 156 156
Miljø overført fra kommunalsjef 2 639 2 639 2 639 2 639
Tiltak fra klima- og energiplan 150 150 150 150
Stil l inger flyttet fra selvkost ti l  egne planer 437 437 437 437
Økte konsulentkostnader plan 573 573 573 573
Sum 13 516 13 516 13 516 13 516

Kommunalteknikk
2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 35 384 34 949 34 514 34 079
Lønnsjusteringer 86 86 86 86
Velferdstiltak etter skredet på Li 35 0 0 0
Kostnader ti l  gjenoppbygging vei, vann, avløp etc på Li 9 730 0 0 0
Økning driftsti lskudd NRBR 640 640 640 640
Sum 45 875 35 675 35 240 34 805

Plan, byggesak og geodata - selvkost
2020 2021 2022 2023

Færre oppmålingssaker 275 0 0 0

Sum 275 0 0 0

Sum miljø og samfunn 59 769 48 969 48 534 48 099
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Stab og støttesektor – Alle tall i 1000 kr 

 
 

Administrasjon
2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 16 860 18 035 16 860 18 035
Lønnsjusteringer 275 231 231 231
Overført fra Servicetorget 1 686 1 686 1 686 1 686
Oppgaver overflyttet fra sektor helse og velferd - institusjon 30 30 30 30
Midlertidig informasjonsstil l ing raset på Li 270 0 0 0
Ytterligere nedlegging/nedbemanning av sti l l inger med halvårsvirkning 2020 -2 120 -3 900 -3 900 -3 900
Møtegodtgjørelse folkevalgte 300 300 300 300
Sum 17 301 16 382 15 207 16 382

Human resources (HR)
2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 15 795 15 795 15 795 15 795
Lønnsjusteringer 871 871 871 871
Inndraging sti l l ing -692 -692 -692 -692

Økte kostnader l isenser og kontingenter 280 280 280 280

Sum 16 254 16 254 16 254 16 254

Økonomi

2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 13 841 13 841 13 841 13 841
Lønnsjusteringer 486 460 460 460
Inndraging sti l l ing -567 -567 -567 -567
Statsbudsjett - Reduserte kostnader skatteoppkrever -1 450 -3 050 -3 050 -3 050

Økte kostnader l isenser 80 80 80 80

Sum 12 390 10 764 10 764 10 764

Digitalisering

2020 2021 2022 2023

Ramme HP 2019-2022 38 910 38 910 38 910 38 910
Lønnsjusteringer 844 844 844 844
Overføring av oppgaver ti l  adminstrasjon -1 436 -1 436 -1 436 -1 436

Økte l isenskostnader 700 700 700 700

Sum 39 018 39 018 39 018 39 018

Sum administrative støtteenheter 84 963 82 418 81 243 82 418
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