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Et sentralt utgangspunkt for digitaliseringen av offentlig sektor i Norge er at innbyggerne i stor
grad er digitale og forventer at det offentlige tilbyr gode digitale tjenester. Alt ligger således til
rette for digitalisering, og spørsmålet er derfor ikke om vi skal digitalisere forvaltningen, men
hvor fort vi skal digitalisere, og hva vi skal digitalisere når. I det pågående kommuneplanarbeidet
gjennom samfunnsdelen har vi tidligere foreslått forslag om endring av fokusområde 5 til
«Digitalisering og Regional samhandling» med en strategisk satsning med følgende ordlyd:

Digitalisering skaper nye arbeidsprosesser og nye tjenester som kan være mer
komplekse å fremskaffe, men teknologien bidrar til å forenkle gjennom
automatisering og digital samhandling. Å fastholde i det tradisjonelle og trauste er
oppskriften på økte kostnader og forbigåelse når samfunnet er i endring. Å fremheve
digitalisering som det sterkeste virkemiddelet frem mot 2035 er av avgjørende
betydning for å skape gode tjenester og involvere innbyggere og næringsliv som en
del av verdikjeden.

Digitaliseringsarbeidet i kommunen er avhengig av at arbeidet forankres, støttes og styres både
fra kommunens politiske og administrative ledelse. I den statlige politikken er digitalisering
virkemiddelet i arbeidet med å forbedre og forenkle offentlige tjenester og å effektivisere
offentlig sektor gjennom bedre ressursutnyttelse og økt produktivitet. Dette ligger også til grunn
for politikken overfor kommunesektoren, blant annet uttrykt i stortingsmeldingene om «Digital
agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet», «Innovasjon i offentlig
sektor» og den nylig gjennomførte innovasjonskonferansen «Fremtidens kommuner» på
sommerens Arendalsuke.
IT endrer arbeidsformer, utviklings- og produksjonsprosesser, innhold, verktøy, utstyr og det
meste annet som produserer kommunale tjenester og inntar mer og mer samme rolle som
innsatsfaktorer inntar i produksjonsprosesser. I mange analyser omtales dette som den fjerde
industrielle revolusjon der IT og prosessene teknologien betjener smelter sammen i cyberfysiske
systemer. Dette forsterkes av føringer fra arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap,
inkludert informasjonssikkerhet, samt endringer i lov- og regelverk der innføringen av den nye
personvernforordningen fra mai 2018 blir en viktig rammebetingelse.

Vi fremmer gjennom verbalforslag 6 en tydelig og sterk strategisk satsning på å fasilitere
endringsledelse gjennom digitaliseringsprosesser sammen med DGI. Vi tenker at rollen også
innebærer dialog og samhandling med Nannestad Næringsråd SA.
Closely related to the shifts in production and labour markets is the rapid advance of
technological change, including Artificial Intelligence, which has been particularly relevant in
the context of the changing nature of work. In this new age of rapid advancing technology,
knowledge and information exchange using IT and networks have become increasingly
important
FNs kontor for økonomisk og sosial utvikling
Den andre pilaren i vår hovedsatsning er etablering av et aktivitetshus i Gråbeinstigen, hvor
omsorgssenter er en stor del av aktiviteten. Det er naturlig at dette lokaliseres i retningen
sykehjemmet. Vi er bekymret over de rødgrønnes iver etter å rive ned det øverste trinnet i
omsorgstrappa, et nødvendig og verdig tilbud som rammer de svakeste og eldste i kommunen. Vi
ønsker å styrke sykehjemmet, slik det var inntil årsskiftet 2015/16, med en kapasitet på 80
sykehjemsplasser. Vi støtter opp om fokuset på at alle ønsker å bo hjemme lengst mulig og at de
skal få omsorgsbehov på det nivå de befinner seg i. Vår oppfatning er at omsorgstrappa gir oss
muligheter til å etablere flere tilpassede trinn for brukerne, og dette gjennomføres ved å dreie
fokuset mer mot hjemmebaserte tjenester fremover uten å være motivert av økonomiske
besparelser på institusjonsplasser. Vi foreslår å foreslå en økt ramme til hjemmebaserte tjenester
på 3 mill, hvor de ressursene som allerede er på sykehjemmet bevares der, slik at sykehjemmet
ikke tappes for ressurser slik det legges opp til i rådmannens budsjettforslag.
Vi foreslår at biblioteket og eldresenter lokaliseres i aktivitetshuset i Gråbeinstigen, og da
fortrinnsvis mot sørsiden som et tyngdepunkt mellom boligområdene og sentrum. Aktivitetshuset
vil således være innenfor områdeplanen sentrum, og ha en sentral beliggenhet med nærhet til
barnehage, Preståsen skole, videregående skole, sykehjem, museum og i særdeleshet nær
befolkningsområdene.
Arealer for den dugnadsdrevne kulturen foreslår vi legges til aktivitetshuset. Her følger vi
intensjonen med bruk av midlene fra de avhendede kommunale bygg. Vi definerer
aktivitetshuset som en samlingsarena for kultur, generasjonsmøteplasser, økt livskvalitet og et
tidsriktig offentlige tjenestetilbud. Lokalisering av legesenter/fysioterapi og NAV vil ytterlige
forsterke aktivitetshuset som et knutepunkt, og vi tenker dette må utredes i konseptfasen.
Vi registrerte allerede i 2014 at det er monument- og totemtanker rundt kommunehuset og
utvikling av kulturarenaer sørover utenfor sentrumsområdet, men dette anser vi for å være en lite
hensiktsmessig løsning. Vi foreslår at det i kommende 4 års periode bevilges 60 mill. til
oppgradering av kommunehuset i tråd med HMS og brannkrav, men også skape økt
trivselsfaktor for forvaltningen.
Vi foreslår en liten økning av rammen for svømmeanlegg for å kunne tilby et attraktivt tilbud for
innbyggerne. Det haster med å få etablert svømmeanlegget, da det eksisterende bassenget på
ungdomsskolen er i avslutningen av levetiden, slik at kravene i opplæringsloven etterleves. Vi
tenker oss et oppvarmet basseng og et hovedbasseng med sklie og stupemuligheter, slik at
løsningen blir fullverdig, men samtidig nøkternt utover dette.

Nr Endringsforslag/tillegg
1
 Innkjøpsbesparelse

kr 2,00 mill



Reduksjon av sentraladm

kr 1,80 mill



Reduksjon av varaordførerstilling til 30%

kr 0,10 mill



Reduksjon av SFO rammen

kr 0,30 mill



Reduksjon av overskuddet

kr 0,50 mill



Reduksjon av disposisjonsfondet med

kr 2,30 mill

SUM:

kr 7,00 mill

Midlene disponeres på følgende prioriterte områder:














2

Kreftkoordinator 20 % økning
Hjemmebaserte tjenester
Lag og foreninger
Bibliotek - arrangementer
Bibliotek – 20 % stilling
Barnas Turlag, benker ved turmål
Barnehage – oppfølging av barn med spes. behov
Eldrerådet, styrking av budsjettramme
Lærerstillinger på Nannestad ungdomsskole
Læremidler i skolene
- digitale læremidler til elever med spesielle behov
- innkjøp av lærebøker
- nye digitale læringsplattformer
KAN – handicaptoalett og enkelt overbygg vedlager
Miljøpris

kr 0,15 mill
kr 3,00 mill
kr 0,60 mill
kr 0,05 mill
kr 0,15 mill
kr 0,07 mill
kr 0,40 mill
kr 0,02 mill
kr 2,00 mill
kr 0,40 mill

SUM:

kr 7,00 mill

kr 0,15 mill
kr 0,01 mill

Vedlegg 7 – endringer i planlagte investeringer fram mot 2030




Nødvendig oppgradering kommunehus
Sum 2019-2022 : kr 15 mill, kr 15 mill, kr 15 mill, 15 mill
Sum 2019-2030 : kr 60 mill
Aktivitetshus (omsorgsboliger, bibliotek, eldresenter) i Gråbeinstigen
Sum 2019-2022 : kr 15 mill, kr 80 mill, kr 0, kr 0
Sum 2019-2030 : kr 95 mill
Kulturtun «Stallen»
Sum 2019-2030 : kr 0
Avsatte midler overføres til Aktivitetshus i Gråbeinstigen




3

Svømmeanlegg
Sum 2019-2022 : kr 2 mill, kr 84 mill, kr 84 mill, kr 0
Sum 2019-2030 : kr 170 mill
Nannestad sykehjem – utvidelse med planlagt fløy
Sum 2019-2022 : kr 0 mill
Sum 2019-2030 : Gjermå-midlene benyttes som full finansiering i
handlingsplanperioden

Det etableres Aktivitetshus innenfor områdeplanen Nannestad sentrum, lokalisert i
Gråbeinstigen med følgende formål samlokalisert:
-

Omsorgssenter i tråd med formål definert i kommunestyrevedtak ps55/14
Nannestad Bibliotek
Eldresenter
Kapasitet for dugnadsdrevet kulturtun aktiviter
Det er ønskelig at det etableres legefellesskap i de samme lokalene
Det utredes også om Nav bør inngå i et utvidet prosjektmandat.

4

Det opprettes en 100 % stilling (økning på 20 %) som kreftkoordinator i 2019 innen
rammen for hjemmebaserte tjenester.

5

Prosjektet forebyggende hjemmebesøk til eldre over 75 år gjennomgås for å oppnå en
tydeligere og mer målrettet tjeneste basert på brukerbehov i stedet for aldersparameteren.

6

Det opprettes ett årsverk innen plan og strategi med 2 ansvarsområder, ansvar for
overordnet digital transformasjon samt strategisk næringsutvikler. Finansieres i 2019 fra
disp. fond. Rådmannen utarbeider en politisk sak før budsjettbehandlingen for 2020 med
en vurdering av ytterligere kapasitetsøkning innen saksområdet.

7

Det etableres tilbud om sommerskole for grunnskoleelever i kommunen for sommeren
2019. Rådmannen utreder modeller med utgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner.
Utgangspunktet er at sommerskole skal være selvfinansierende, men støtte vurderes i
ordninger som søker å løfte elever i mestringsgruppe 1.

8

Mangfold og supplement i skolesektoren følges opp med invitasjon til etablering av privat
grunnskole. Rådmannen utreder muligheter og utlyser interesse hos privatskoleaktørene,
og legger frem sak til politisk behandling innen sommeren 2019.

Rådmannen legger frem en sak til politisk behandling innen sommeren 2019 en oversikt
over dagens tjenestestruktur med formål å belyse hvilke områder som kan løses av / eller i
samspill med kommune, private, næringslivet, frivilligheten eller avvikles der det allerede
finnes et mangfoldig tilbud.
10 Rådmannen bes utarbeide en sak innen sommeren 2019 om etablering av fellesenheter
med nabokommunene for PPT og Barnevern for å skape en mer robust og styrket
kvalitativ tjeneste.
9

11 Nannestad kommune etablerer en årlig vurdering på utdeling av miljøpris. Miljøprisen
kan deles ut til foreninger, enkeltpersoner, grupper eller bedrifter som har gjort en spesielt
verdifull innsats for natur- og miljøvernet i kommunen. Klima- og miljøutvalget
utarbeider statuetter og utdeler prisen.
12 Nannestad kommune søker om deltakelse i regjeringens utprøving av likebehandling i
eldreomsorgen i form av statlig finansiering av eldreomsorgen.

13 Kommunens selvkostområder som ligger mer enn 10 % over gebyrnivå i forhold til
gjennomsnittet blant kommunene i Gardermoen regionen, fremmes som politisk sak
innen sommeren 2018, med hensikt å avklare om kostnadene kan reduseres eller leveres
av andre, slik at innbyggerne får valgfrihet til å kjøpe tjenesten hvor de ønsker.
14

Det skal ikke innføres eiendomsskatt i planperioden 2019 – 2022.

15

Vedlegg 10 – prislister
Digitalisering og robotisering er en av de viktigste driverne for omdanning av
brukerrettede offentlige tjenester, og sammen med endrede innbyggerbehov vil det i 2019
være naturlig å forvente en reduksjon av kostnadene.
Prisene reduseres med 0,5 prosentpoeng basert på budsjettforslaget for 2019.

16

Nannestad kommunes idretts- og kulturanleggfond tilføres 3.000.000,- for å imøtekomme
eksisterende søknader samt kunne ivareta nye søknader. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.

