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Nøkkeltall for året som gikk:

• 6.538 innbyggere per 1.1.19

   71 færre enn året før

• 5,1 millioner i driftsoverskudd

• 704 ansatte på 535 årsverk

   80,5% kvinner / 19,5% menn

• 8,3% sykefravær

   Mål: 7,5%
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Kommunens økonomi
Regnskapsåret 2018 endte med 
overskudd, og ble avsluttet med 
3,3 millioner i netto driftsresul-
tat, og 5,1 millioner i driftsover-
skudd. I 2016 var driftsresultatet 
på 14,3 millioner og i 2017 på 14,0 
millioner. Til sammenligning var 
resultatet i 2015 på -9,9 millioner. 

Nome kommune forvaltet i 2018 
et budsjett med driftsinntekter på 
690 millioner, og driftsutgifter på 
658 millioner.

Aldri har det blitt «levert» slike 
driftsresultater over så lang tid 
i Nome kommune. Likevel må 
omstillingsarbeidet videreføres 
med enda større styrke, grunnet 
utsikten kommunen har i årene 
som kommer.

Folketallet i Nome
Nome Kommune hadde 6.538 
innbyggere per 1. januar 2019. 
Det er en nedgang på 71 perso-
ner sammenlignet med året før. 

Fødselsunderskudd, redusert 
innvandring og negativ innen-
lands flytting er noen av årsa-
kene. Det har vært fødselsunder-
skudd i 9 av de 10 siste årene, og 
flyttetallene har vært negative de 
10 siste årene.

Nomes folkevalgte
Kommunestyret i Nome består 
av 29 representanter. Bjørg Tveito 

Lundefaret (Arbeiderpartiet) er 
Nomes ordfører, og Stig Halfdan 
Kjeldal (Høyre) er varaordfører 
for perioden 2015-2019. I 2018 
hadde de 8 møter og behandlet 
64 saker. Formannskapet, som 
i Nome består av 7 medlemmer 
fra kommunestyret, holdt 16 mø-
ter og behandlet 87 saker.

Kommunen som 
arbeidsplass
Nome Kommune har 704 ansatte 
fordelt på 535 årsverk. I 2017 var 
antall ansatte 703 på 549 årsverk. 

Noe av nedgangen skyldes at NAV 
er redusert med seks årsverk, på 
grunn av nytt samarbeidstiltak 
i Midt-Telemark. Skoler og bar-
nehager står for 192,5 årsverk, 
og 245,5 årsverk hører til helse 
og omsorg.

Sykefraværet blant kommunens 
ansatte har stabilisert seg på 
rundt 8,5 %, etter en topp på 9,8% 
i 2013. I 2018 var sykefraværet på 
8,3 % mot målsetningen på 7,5 %.

Oppvekst, skole 
og barnehage 
hadde i 2018 et budsjett på 121,39 
millioner, og brukte 126,26 mil-
lioner. Et merforbruk (under-
skudd) på nærmere 4,9 millio-
ner, hovedsakelig i grunnskolen 
(inkl. SFO).

Oppvekstetaten ga i 2018 tilbud 
til 279 barnehagebarn, 694 sko-
leelever, 167 SFO-plasser og 
gjennomsnittlig 160 elever ved 
voksenopplæringen. 

Aktiviteten var høy på Nome og 
Bø voksenopplæring, og elevtal-
let varierte fra 132 til 187 elever 
gjennom året. 32 elever bosatt i 
Nome går på privatskolen Hel-
gen Montessoriskole. Skolene 
og barnehagene i Nome har høy 
kvalitet. 

Elevtallet i kommunen har vært 
jevnt synkende fra 868 elever i 
2005 til 694 elever i 2018. Dette 
henger sammen med den ge-
nerelle utviklingen i kommunen 
– flere eldre og færre barn, og 
generelt lav innflytting. 

64 elever, eller ca. 9%, av elev-
ene i Nomeskolen fikk spesialun-

dervisning. I tillegg dekker Nome 
kommune spesialundervisning 
på private skoler, hvor 24% av 
elevene fikk spesialundervisning. 
De nasjonale prøvene på 5., 8. og 
9. trinn viser at det fortsatt bør 

jobbes systematisk med grunn-
leggende ferdigheter, spesielt i 
lesing. Det var en liten økning 
i samlet grunnskolepoeng for 
Nome kommune sammenlig-
net med telemarkssnittet på 
40,7 poeng. Nome har de siste 
årene ligget på 40 poeng i snitt, 
som tilsvarer en snittkarakter 
på 4,0. Jentene ligger på 44,3 
grunnskolepoeng og guttene på 
36,8. Denne forskjellen jobbes 
det med å utjevne, ved å gjøre 
undervisningen mer relevant, 
praktisk og variert.
 
Nome kommune har fire bar-
nehageenheter, fordelt på seks 
bygg. Foreldreundersøkelsen 
viser at foreldrene er veldig for-
nøyde med barnehagene, og at 
barna trives.

Helse -og omsorg
hadde i 2018 et budsjett på 183,01 
millioner, og brukte 182,70 
millioner.

Nome Sjukeheim har 71 pasi-
entrom, med belegg for opptil 
74 pasienter. Sjukeheimen har 
gjennom året stort sett imøte-
kommet behovet for sykehjems-
plasser, og har 18 mannlige og 
52 kvinnelige heldøgns beboere. 
I 2018 var det 332 opphold, hvor 
97 av dem var langtidsopphold. 
På Sjukeheimens felleskjøkken 
produseres det ca. 230 middager 
m/dessert hver dag, og beboerne 
gir tilbakemelding om at de er 
svært fornøyd med måltidene. I 
2018 har sjukeheimen også fått 
trådløst nett, til stor glede for 
mange. 

Hjemmetjenesten består 
av hjemmesykepleie og 
hjemmehjelp på Ulefoss og 
i Lunde, Lundetunet og Ringsevja 
aktivitetssenter, Bjervatun

Nomes ordfører for 2015-2019 
er Bjørg Tveito Lundefaret (AP).

Nome Kommune har to 10-årige skoler; på Ulefoss og i Lunde. Øverste 
bilde er av Holla 10-årige, og nederst er Lundehallen, som ble bygget i 
2016, hvor også SFO har sine lokaler.

Nome Sjukeheim hadde 332 
opphold i 2018.

Elevtallet i kommunen 
har vært jevnt synkende 
fra 868 elever i 2005 til 

694 i 2018.

Aldri før har det blitt 
«levert» slike drifts-

resultater over så lang 
tid i Nome kommune.
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alderspensjonat og bofelles-
skapene: Vesleheimen, Olastua, 
Smedkåsa,Eidsbygda, Bergvoll 
og Tyrivegen. 

Hjemmerehabilitering har vært 
satsings område for hjemme-
tjenestene, og det samarbeides 
tett med korttidsavdelingene på 
Nome Sjukeheim og fysio/ergo-
terapitjenesten. Samarbeidet 
med lag og organisasjoner som 
benytter seg av Lundetunet og 
Ringsevja er svært viktig som et 
lavterskeltilbud, og det må ar-
beides for å tilrettelegge for nye 
aktiviteter og frivillighet.

Helsestasjonen og skolehelsetje-
nesten har 9 årsverk. Avdelingen 
har dyktige, engasjerte fagfolk, 
med høy kompetanse. Det er 
høyt aktivitetsnivå og krevende 
arbeidsoppgaver. Nome har leve-
kårsutfordringer, og det merker 

helsestasjonen ved at relativt 
mange barn og foreldre får ut-
videt tilbud. Det samarbeides tett 
med barnehage og skole.

Nome har 5 private legehjemler, 
en kommunal legestilling, en tur-
nuslege og en tilsynslege som 

er knyttet til Nome sjukeheim i 
en 40 % stilling. Kontoret består 
av fastleger som er spesialisert i 
allmennmedisin, og noen fastle-
ger som er under spesialisering. 
Pasientene er stort sett fornøyd, 
men tjenesten mottar også noen 
klager fra pasienter som ikke er 
fornøyd med tilbudet.

Nome har 4 årsverk med kom-
munalt ansatte fysioterapeuter, 
1 stilling som ergoterapeut og 1 
hjelpemiddeltekniker. I tillegg er 
det 3 årsverk privatpraktiserende 
fysioterapeuter, som får driftstil-
skudd fra kommunen. 

Kommunen har en ruskonsulent 
i 100% stilling, og 12 årsverk i 
bofellesskapet. Det er 373 re-
gistrerte brukere av psykiatri-
tjenesten i Nome. Ca. 117 har 
oppfølging ukentlig eller hyppi-
gere. Psykisk helse samarbeider 
med Røde Kors og Mental Helse 
Nome. 

Etat for samfunns-
utvikling (kultur, 
teknisk og næring)
hadde i 2018 et budsjett på 58,49 
millioner, og brukte 57,176 mil-
lioner. I denne delen av regnska-
pet er det blant annet inkludert 
ca. 600.000,- i ekstrakostnad 

knyttet til fjorårets skogbranner, 
og 2,85 millioner i boligtilskudd 
til nyinnflyttere, som tilsvarer 
25 bruktboliger og fem nye bo-
liger. I 2018 ble det gjennom-
ført en omfattende forankrings 
-og medvirkningsprosess, med 
blant annet to åpne folkemøter 
og innhenting av innspill fra lag, 
foreninger, frivillige, næringsliv, 
organisasjoner og institusjoner.

Viktige prosjekter for næringsut-
viklingen i 2018 har vært Nome 
kompetansehus i Lunde og Ule-
foss, som er ferdigstilt og nye lei-
eavtaler ble inngått. Utviklings-
arbeid med Telemarkskanalen 
regionalpark, og etablering av 
Ulefoss Bryggeparkdrift AS. 
Kraftprosjektet ble fullfinan-
siert, og tilskudd ble gitt til Va-
kre Lunde / Vakre Ulefoss for 
infrastruktur for forskjønning 
og bolyst.

Kulturskolen hadde i utgangen 
av året 215 elevplasser. Fritids-
klubben «kompis» er tilrettelagt 
for personer med bistandsbehov, 
og var godt besøkt i 2018, og «Ung 
i Nome» drifter ungdomshusene 
i Nome, kulturmønstringen, kul-
turuker, opplevelsesturer, kurs 
og Sluserock. Årets kulturpris 
gikk til Elisabeth de Lunde og 
Jakob Zethner, og hedersprisen 
gikk til Lillian Nilsen. 

Området planlegging og areal-
forvaltning håndterer data- og 
informasjonsflyt til private, næ-
ringsdrivende og eiendomsme-
glere, samt andre avdelinger 
og etater. Det er høyt kundefo-
kus på tjenestene som leveres, 
og hovedmålet er å gi raske og 
forsvarlige saksbehandlinger 

innenfor lover, retningslinjer og 
vedtatte rammer. Avdelingen har 
i mange år slitt med kapasitet, 
og arbeidsmengden har i perio-
der grenset til det uforsvarlige. 
Det tas nå grep for å endre dette. 
Det ble blant annet behandlet 120 
byggesaker, hvor én ble avslått, 
og godkjent 64 nye boliger i 2018. 

Samferdsel og kommunalteknikk 
har hovedansvar for vann, avløp 
og vegvedlikehold. I januar og 
februar kom det store mengder 
snø, som førte til en 
tilleggsbevilgning i budsjettet på 
2 millioner til store brøytekost-
nader. 

I perioden 2014-2017 ble det 
gjennomsnittlig brukt 2,44 millio-
ner i året på brøyting og strøing. 
I 2018 ble kostnaden 3,66 mil-
lioner. I hovedsak er det været 
som bestemmer hvor mye som 
brukes på veg. 

Kommunen har 140 km veg, her-
av ca. 100 km grusveg, i tillegg 
til ca. 60.000 kvm med plasser. 
Tjenesteområdets budsjetter har 
over tid medført et stort etterslep 
på vedlikehold av veger. Og det er 
mengden av brøyting og strøing 
tidlig i året, som bestemmer 
om det er midler til et forsvarlig 
sommervedlikehold. 

NOME KOMMUNES ÅRSBERETNING 2018

Bjervatun alderspensjonat ligger  i 
Lunde, og er et av tilbudene innen 
eldreomsorgen.

På Nome Helsesenter, som ligger på Ulefoss, finner du kommunens 
legekontor og helsestasjonen. 

Nome Kulturskole har 215 elevplasser. Her er gitarelevene i Nome og 
Sauherad, som i slutten av 2018 samarbeidet om blueskveld på Lundevang.

Det er 373 registrerte 
brukere av psykiatri-

tjenesten i Nome. 

I 2018 ble  kostnaden for 
brøyting og strøing på 

3,66 millioner.
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Eiendomsforvaltning drifter og 
vedlikeholder kommunens ei-
endommer, som for eksempel 
skolene, barnehager og Nome 
Sjukeheim. I 2018 har beman-
ningen økt, etter en periode med 
ubesatte stillinger. Det er flere 
store vedlikeholdsbehov som 
ikke lenger kan utsettes, grunnet 
dårlige tak, hard bruk og alder.  

NAV Nome 
hadde i 2018 et budsjett på 31,36 
millioner, og brukte 32,435 mil-
lioner – et merforbruk på 1 mil-
lion kroner. Budsjettet ble redu-
sert med 1,5 millioner fra 2017 til 
2018. Økonomisk sosialhjelp var 
652 000 kr lavere i regnskapet for 
2018 enn i 2017, men sammen-
lignet med budsjettet var det et 
merforbruk.

1. mai 2019 ble NAV Midt-Tele-
mark etablert som ny organisa-
sjon med lokasjon i Bø og Ule-
foss. Året ble preget av endring, 
usikkerhet og mye nytt.

I 2018 var det 290 personer som 
mottok økonomisk sosialhjelp, 
hvorav 114 med forsørgeransvar 
for barn, 71 var mellom 18-24 år 
og 129 mellom 25-44 år. Ingen 
klienter mellom 18-29 år fikk so-
sialhjelp uten å være i aktivitet 
eller behandling. 

Barnevernstjenesten 
hadde i 2018 et budsjett på 21,75 
millioner, og brukte 20,77 millio-
ner. Midt-Telemark barnevern-
tjeneste er et interkommunalt 
samarbeid mellom Bø, Nome 
og Sauherad, der Sauherad er 
vertskommune. 

Mindreforbruket (overskuddet) 
var på områdene forebyggende 
arbeid og fosterhjem/institusjon. 
Planlagt nedbemanning i 2018 
var urealistisk og ble ikke gjen-
nomført. Det er 19,8 stillinger i 
barnevernet. Tidligere rapporte-
ringer har vist mangler ved om-
råder hos barneverntjenesten, og 
det har vært fokus i 2018. Halv-
årsrapporten til fylkesmannen 
viser forbedring for siste halvår, 
fra 30 fristoverskridelser i første 
halvår til 3 i siste halvår. 

Ca. 25% av nye meldinger er knyt-
tet til vold, mishandling eller høy 
grad av konflikt i hjemmet, som 
er svært kompliserte saker. Bar-
neverntjenesten har tverrfaglige 
møter med alle skoler, barneha-
ger og helsestasjon, i tillegg til 
samarbeidsmøter i kommunen. 

Administrative og 
politiske fellestjenester
hadde i 2018 et budsjett på 27,48 
millioner, og brukte 26,93 mil-
lioner. I denne sektoren ligger 
grovt sett kostnader som gjel-
der kommunalt demokrati, kon-
trollorgan, personalkostnader til 
rådmannen og hans stab, samt 
felleskostnader som IKT, forsik-
ringer og drift av kontorfunksjo-
ner på rådhuset. 

Nome Statlige Mottak 
hadde et nullbudsjett, men endte 
med et positivt resultat på 1,18 
millioner. 

De ansatte har tatt imot 212 be-
boere og bosatt 97 i 2018. Ved 
utgangen av året hadde mottaket 
178 beboere av en kapasitet på 
210. 

Mottaket samarbeider tett med 
lokale lag og organisasjoner, som 
har mottatt til sammen 925 000 
kr i prosjektmidler til aktiviteter 
for beboerne.  

Kirkelige formål
hadde i 2018 et budsjett på 6,55 
millioner, og brukte 6,58 mil-
lioner. Nome Kirkelig Fellesråd 
består av to sokn: Holla og Hel-
gen sokn samt Lunde og Flåbygd 
sokn. 

Kirkelig Fellesråd utfører lov-
pålagte oppgaver som konfir-
mantundervisning og gravferd, 
samt vedlikehold av kirker og 
kirkegårder. 

I 2018 har Kirkelig fellesråd seks 
møter, behandler 45 saker og iva-
retatt 128 gravstellsavtaler. Det 
ble investert i brannsikring av 
Flåbygd kirke og Romnes kirke, 
lyssetting av Romnes kirkegård 
og gravemaskin til Holla og Hel-
gen sokn. 

Midt-Telemark brann 
og redningstjeneste
hadde i 2018 et budsjett på 13,8 
millioner (5,86 millioner i Nome), 
og regnskapet endte på 16,0 mil-
lioner (6,79 millioner i Nome). 
Nome kommune er vertskom-
mune for brann- og redningstje-
nesten i Midt-Telemarkregionen. 

I 2018 hadde tjenesten 8 ansatte i 
100% stilling, og 40 deltidsmann-
skaper uten fast stillingsprosent. 

Sommeren 2018 var preget av 
mange skogbranner, som førte 
til et merforbruk. Uavhengig av 
skogbrannene, ble 2018 også året 
med flest antall utrykninger si-
den Midt-Telemark-samarbeidet 
startet i 2005. 

Gamlebanken i Lunde er et av flere 
bygg som trenger vedlikehold.

Nome Statlige Mottak for asylsøkere ligger på Dagsrud i Lunde, og har 
kapasitet til 210 beboere. 

Romnes Kirke er en av ca. 60 be-
varte steinkirker i Norge, og er en 
av kirkene Kirkelig Fellesråd ved-
likeholder.

Økonomisk sosialhjelp 
var 652 000 kr lavere i 

2018 enn i 2017.

Nome Statlige Mottak 
har tatt imot 212 bebo-
ere og bosatt 97 i 2018.

2018 ble også året med 
flest antall utrykninger 

siden 2005.
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