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Økonomiplan 2017-2020, Satsingsområder og årlige mål for 2017 vedtas slik: 

 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2017-2020, Satsingsområder og årlige mål for 2017 
vedtas med følgende endringer: 

 
A Driftsbudsjettet 2017 

A 1. Service og fellestjenester – ny stilling kommunikasjons/digitaliseringsrådgiver dekkes 
innenfor eksisterende ramme i seksjonen, reduksjon kr 450 000,-.    

 
A 2. Oppvekst - Ramme Grunnskole økes med 900.000 kr. Reversere kutt tre lærere 01.08. 

 
A 3. Oppvekst – Ramme Grunnskole økes med 550.000 kr. Reversering kutt 

toleransereise. 
 

A 4. Rådmannen – Det opprettes et prosjekt for konkurranseutsetting. Prosjektleder skal 
ansettes politisk. Prosjektets formål er etablering av kontor for å koordinere og 
anbudsutsette tjenester. Avdelingen sorterer direkte under rådmannen. Rammen 
settes til 1.500.000 kr.  

 
A 5. Generelt innsparingskrav på 3.500.000,- i hele driftsbudsjettet. Avsettes med 

2.000.000 kr til nytt investeringsfond skole og 1.500.000 kr til prosjekt 
konkurranseutsetting. 

 
Saldering: 
Generell innsparing     3.500.000 kr. 
Innsparing service/ fellestjenester     450.000 kr. 
Ikke disponert     1.000.000 kr. 
Benyttet     4.950.000 kr.  Til disp.     4.950.000 kr.  

                                                       ==========         ========= 
 

Avsatt investeringsfond skole              2.000.000 kr. 
                                                                 ========= 

 

 Låneopptak til investeringer i 2017 på 112.280.000 kr og Startlån til videreformidling med 
7.000.000 kr. 

 
B Investeringsbudsjettet 2017 

B 1. Prosjekt 121001 Utviklings- og reguleringsprosjekter. Investering 
strykes, men skal dekkes innenfor eksisterende  
driftsbudsjett.                              Innsparing 2.000.000  
  

B 2. Prosjekt 201501 Prosjektet utsettes med ett år, ref. verbalforslag C 5.  
                  Innsparing 12.000.000   

 
B 3. Prosjekt 220995 Bruer og veier - Diverse tiltak utsettes. 

   Reduseres til 7 millioner.             Innsparing 2.050.000  
 

B 4. Prosjekt 220997 Vei og park – Maskiner/tjenester som leies i  
markedet skal ikke kjøpes/drives i egenregi. 

Reduseres til 450 000,-.              Innsparing 1.000.000 
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B 5. Prosjekt 221402 Teknisk sentral ombygging strykes.            Innsparing 1.000.000  
 

B 6. Total innsparing: 18.050.000 kr. Låneopptaket reduseres tilsvarende.  
 

Investeringsbudsjettet 2018, 2019, 2020. 
 

D 1  Følgende nettobudsjettposter reduseres i langtidsbudsjettet for å reflektere behovet for 
strammere rammer for prosjektutvikling i kommunen. 

 
a) Prosjekt 121001 Utviklings- og reguleringsprosjekter. Investeringen strykes i 2018, 2019 og 

2020, men skal dekkes innenfor eksisterende driftsbudsjett.                 
            

b) Prosjekt 201501 Vestfossen skole. Budsjett reduseres i 2018, 2019 og 2020 med henholdsvis 
10 millioner, 7 millioner og 10 millioner kroner.  

 
c) Prosjekt 220995 Bruer og veier – Det legges opp til en mer effektiv drift og lavere 

investeringstakt i bruer og veier. Diverse Tiltak gjennomføres ikke. 
            

d) Prosjekt 220997 Vei og park – Maskiner/tjenester. Det legges til rette for mer tjenestekjøp i 
markedet og mindre egenproduksjon. Budsjett reduseres i 2018, 2019 og 
2020 med 1 million kroner hvert år.  

 
 

Prosjekt/Innsparing 2018 2019 2020 

Prosjekt 121001 Kr   2.000.000 Kr 2.000.000 Kr   2.000.000 

Prosjekt 220995 Kr   3.200.000 Kr 3.200.000 Kr   3.200.000 

Prosjekt 201501 Kr 10.000.000 Kr 7.000.000 Kr 10.000.000 

Prosjekt 220997 Kr   1.000.000 Kr 1.000.000 Kr   1.000.000 

SUM Kr 16.200.000 Kr 13.200.000 Kr 16.200.000 

    

SUM innsparing 2018-2020   Kr 45.600.000 

 

 

 Gebyrer og betalingssatser 2017 vedtas 

 Budsjettreglement for 2017 vedtas 

 Vann- og avløpsområdet skal 100 % finansieres av gebyrinntekter 

 Byggesak og oppmåling skal i 2017 innrettes slik at området nærmer seg full 
gebyrfinansiering 
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Driftsbudsjett 2017 (Budsjettskjema 1A og 1B – obligatorisk budsjettskjema). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Økonomiplan 2017-2020 – Øvre Eiker kommune  
 

side 7 av 87 

 

 
Investeringsbudsjett 2017 (Budsjettskjema 2A og 2B – obligatoriske budsjettskjema) 
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Oversikt pr investeringsprosjekt – netto kostnad pr prosjekt (ikke obligatorisk) 

 
 

Verbalforslag  
C 1. Helse og omsorg  

Rådmannen bes igangsette arbeidet med å utrede konkurranseutsetting av hele eller deler av 
bofellesskapene innenfor tjenester til funksjonshemmede. 

 
Konkurransen skal være utlyst innen 01.08.17. Kommunen vil kunne inngi egenanbud. 
Konkurranseutsettingen skal på forhånd utredes, og en konkurranseutsetting betinger at 
dette er billigere enn egen drift.  

 
Rådmannen bes komme tilbake med en sak til kommunestyret ila første kvartal med en 
gjennomføringsplan.  

 
C 2.  I løpet av 2017 skal det vurderes om budsjettansvaret for sykehjemsleger bør flyttes til helse- 

og omsorgsseksjonen. Samtidig må det vurderes hvordan Øvre Eiker kommunes kostnader 
ved legedekningen i sykehjem kan komme ned på gjennomsnittet for kommunegruppe 7.  

 
C 3.  Seksjon Fellestjenester m. m. 

a) Seksjonslederne har ansvar for innsparing i egen seksjon og vurdering av ledige stillinger. 
I tillegg er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på reduksjon av stillinger. Vi ber om 
en ny redegjørelse i sak for kommunestyret med tallmessig presentasjon av resultatene 
samt en uttømmende oversikt over nye stillinger samt hva de inneholder siden årsskiftet 
2015/2016.  
 

b) IKT konkurranseutsettes, og konkurransen skal være utlyst innen 01.08.17. Kommunen vil 
kunne inngi egenanbud. Konkurranseutsettingen skal på forhånd utredes, og en 
konkurranseutsetting betinger at dette er billigere enn egen drift.  



 
 
Økonomiplan 2017-2020 – Øvre Eiker kommune  
 

side 9 av 87 

 

C 4. Teknisk seksjon 
Det bes om fortgang i salg av kommunale eiendommer. Øvre Eiker Stadion og 
ungdomsskoletomten klargjøres for salg ila 1. halvår 2017. Netto salgsinntekt avsettes til et 
nytt investeringsfond skolebygg.  

 
Kommunalt renhold konkurranseutsettes, og konkurransen skal være utlyst innen 01.08.17. 
Kommunen vil kunne inngi egenanbud. Konkurranseutsettingen skal på forhånd utredes, og 
en konkurranseutsetting betinger at dette er billigere enn egen drift.  

 
C 5.  Oppvekst 

Ungdomsskoleelevene ved Ormåsen flyttes fra og med skoleåret 2017/2018 til Hokksund 
Ungdomsskole. To 7-klasser flyttes fra og med skoleåret 2017/2018 fra Vestfossen 
Barneskole til Vestfossen Ungdomsskole.  

 
SFO Vestfossen flyttes til leide lokaler, muligvis Vestfossen Kirke om en kan nytte 
religionsnøytrale rom, kunstlaboratoriet eller andre egnede lokaler. Dagens SFO klargjøres 
for småskoleklasser.  

 
Rådmannen bes komme tilbake med en egen sak vedrørende den overnevnte 
romsituasjonen ved Vestfossen barneskole innen mars. De overnevnte tiltak igangsettes ikke 
før utredningen er gjennomført. 

 
Rådmannen bes redegjøre for med hvor mange år og med hvilke beløp investeringene i 
skolebehovsplanen kan utsettes og reduseres med disse grepene, samt andre aktuelle tiltak 
som kan utsette skolebehovsplanen og eventuelt redusere kostnadene ved de øvrige 
skolene. 

 
Prosjekt 201501 igangsettes i 2017 med midler avsatt i 2016 for å utarbeide et godt prosjekt 
og en sikrere kostnadsberegning.   

 
C 6. Generelt 

Tilbakekallelse av delegasjon - Opprettelse av alle nye stillingshjemler skal godkjennes av 
formannskapet gjennom politisk sak.  

 
C 7.  Øvre Eiker Energi AS 
 Rådmannen bes å klargjøre for et salg av 49,5 % av Øvre Eiker Energi AS. Gjennomføring av 

salg av selskapet må redegjøres for i egen sak.  
 
C 8.  Seksjons samfunnsutvikling  
 Det foregår stor aktivitet innen utviklings- og reguleringsprosjekter. I rådmannens 

budsjettforslag foreslås å lånefinansiere denne aktiviteten. Vi finner det ikke forsvarlig å 
lånefinansiere slike prosjekter, men ser samtidig utfordringen med å finansiere alt over 
driftsbudsjettet. Rådmannen bes komme tilbake med en sak om hvordan dette svært viktige 
arbeidet kan finansieres. 

 

 By-, og grendeutvalgene gjør et viktig arbeid for kommunen og for lokalsamfunnene. Det er 

viktig å sikre tett kontakt mellom befolkningen by-, og grendeutvalgene og kommunen. By- 

og grendeutvalgene har ulike måter å drive sine aktiviteter på. Dette er på mange måter 

positivt, men vi ønsker likevel en evaluering av ordningen med fokus på 

innbyggermedvirkning og hvordan kommunen skal samhandle med utvalgene. Grensesnittet 
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mot oppgaveutvalg må også tydeliggjøres. 

 

Begrunnelse: 

Det er viktig å sikre et åpent og inkluderende lokaldemokrati der alle kommunens innbyggere 

kan ta del i grendeutvalgenes arbeid. Dette må ses i sammenheng med økonomiplanens 

punkt 2.1.2. 

 

 Det skal utføres en mulighetsstudie for samarbeid på hele eller deler av området vei og park, 

inkludert tjenester, personell og utstyr med interesserte nabokommuner. 

Begrunnelse:  
Det kan være potensielle innsparinger med muligheter for samordning av spesialutstyr, 
kompetanse, oppbevaring, vedlikehold og prosjektering, som kan utnyttes mer effektivt i 
samarbeid med en eller flere nabokommuner. 

 

 Det skal utføres en mulighetsstudie for samarbeid på hele eller deler av området VA, med 

interesserte nabokommuner. 

Begrunnelse:  

Kapasitet på prosjektering og vedlikehold av VA anleggene kan potensielt utnyttes bedre i 
samarbeid med en eller flere nabokommuner. 

 

 

Begrunnelse 
Økonomiplan 2017-2020, Satsingsområder og årlige mål for 2017 opprettholder et forsvarlig og godt 
tjenestetilbud og prioritert investeringer i infrastruktur og bygg. Budsjettet er stramt og vektlegger 
omstilling, effektivisering og nøktern drift. Det er behov for økte inntekter i økonomiplanperioden for 
å kunne gjennomføre hele periodens investeringsbehov. 
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Del 2: 
 

Rådmannens forslag til 
Økonomiplan 2017-2020 - 
Satsingsområder og årlige mål 2017 
Inkl. Faktaark og Gebyrheftet for 2017    
 
Kommunestyrets vedtak er ikke innarbeidet i tekst og 
tabeller 
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1. INNLEDNING 

 

1.1 Rådmannens innledning 

Overskriften for 2017 er “Helt innafor”.  Øvre Eiker har mange innbyggere som faller utenfor 
noen av livets viktigste arenaer: vennskap, utdanning, jobb. I 2017 vil vi rette 
oppmerksomheten vår mot dette problemet – med en felles overbygning som vi kaller for 
“Helt innafor”. Vi har formulert en rekke mål for 2017 som peker mot å finne løsninger for 
utenforskap. Vi gjør mye allerede – og det som virker bra skal vi fortsette med. Og så skal vi 
sette i gang med noe nytt – for å oppnå enda bedre resultater.  

  
Det er behov for å jobbe smart med tjeneste- og samfunnsutvikling også i 2017. Kommunens 
økonomi er svært stram, og vi må omstille, effektivisere og innovere for å kunne levere gode 
tjenester og gjøre de investeringene som trengs. KOSTRA-tall og sammenligninger med 
andre kommuner viser at kommunen driver sin tjenesteproduksjon svært effektivt. Vi vil 
fortsette analysearbeidet for å være enda tryggere på hvor vi har effektiviseringspotensial og 
hvor det faktisk ikke er så mye mer å hente.   

 
For å finne nye løsninger kan det hende vi må jobbe på nye måter. Kommunen vil i 2017 
begynne å tilegne oss kompetanse innen innovasjon – for å være enda bedre rustet til å 
møte framtidas utfordringer. Vi skal fortsette å utvikle gode ledere og drive stram 
økonomisk styring i alle ledd. Frivillighet og samspill med lokalsamfunnet blir enda viktigere i 
åra som kommer, og i 2017 skal vi tydeliggjøre kommunens rolle i dette samspillet. Vi skal 
heller legge til rette enn å selv være en utøvende aktør. 

 
Omstillingen i helse- og omsorgstjenesten vektlegger den enkelte innbyggers mulighet for å 
mestre sitt eget liv. Vi satser på hverdagsmestring og gode aktivitetstilbud for de som bor 
hjemme, slik at bare de aller svakeste må komme til Eikertun Helsehus for å bo over lang tid.  

 
Vi har bygningsmessige utfordringer på flere av skolene våre, først og fremst fordi vi får flere 
elever og byggene derfor er for små. I 2017 starter arbeidet med utbygging av Vestfossen 
barneskole, slik vi har planlagt over tid. Kommunen har en stor eiendomsportefølje, og i 
2017 skal vi etablere en ny organisering av bygg- og eiendomsområdet. Vi har et 
vedlikeholds- og investeringsbehov langt ut over det kommunen i dag har grunnlag for via 
låneopptak, så kommunen vil måtte finne andre kilder til finansiering av de neste års 
investeringer enn gjennom lån. Realisering av verdier i Øvre Eiker Energi og innføring av 
eiendomsskatt pekes på som to mulige kilder. 

 
Kommunen har jobbet med stedsutvikling i mange år. Det ser vi resultatet av mange steder i 
kommunen vår – enten vi vandrer i den flotte bygdegata i Skotselv, sitter på bryggekanten i 
Vestfossen eller spiller ball på den nye flotte banen på Fiskum. Vi vil i 2017 ha fokus på 
bruken av stedene, anleggene og byggene. Det er et mål at stedene yrer av liv – og sammen 
med grendeutvalg og frivillighet vil vi legge til rette for at anlegg og bygg fylles med innhold.   

 
Vi har hatt en god befolkningsvekst i 2016. Prognoser fra Statistisk Sentralbyrå viser at vi vil 
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få 3000 nye innbyggere de neste 12 åra. Det gir liv i byen og i stedene våre, mer inntekter til 
kommunen – men også flere som har behov for tjenester, og dermed økte utgifter.  

 
Det skal gjennomføres store statlige samferdselsprosjekter de neste åra, som i sterk grad 
berører kommunen. Det gir nye muligheter for næringslivet, men utfordrer også kommunen 
som planmyndighet.   

 
2017 blir et svært krevende år for kommunen. Vi har store behov og en meget sårbar 
økonomi. Det er behov for styring, ansvarlighet, realisme og kreativitet slik at vi fortsatt kan 
utvikle et livskraftig Øvre Eiker – der innbyggerne er helt innafor. 
 
 
Hokksund, 25. oktober 2016 
 
 
 
Trude Andresen 
Rådmann 
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1.2 Befolkningsutvikling 

 

 
Kilde: SSB – fremskrevet befolkningsvekst middels nasjonal vekst 

Figur 1 

Den røde linjen viser forventet total vekst i innbygger tall frem mot 2040. De blå feltene viser 
alderssammensetningen i befolkningen. Det er en svak forholdsvis nedgang i aldersgruppen 
0-19 år, mens det er i aldersgruppene 20-67 år og 67 år og eldre hvor andelen endres mest. 
Vi får en forholdsvis større andel av innbyggere over 67 år, mens andel av innbyggere i 
arbeidsfør alder reduseres. 

 

Figur 2 

Figur 2 viser kun forholdsmessig andel av befolkningen. Det er forventet antallsvekst i alle 
aldersgrupper frem mot 2040. I figuren ovenfor er aldersgruppen 20-67 år fjernet og de 
øvrige aldersgruppene er splittet noe mer enn i figur 1. Små barnekull under 2. verdenskrig 
og tilsvarende store barnekull i årene etter krigen vises tydelig i for aldersgruppen 67- 79 år 
og 80-89 år.  
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Dette er viktig informasjon når tjenestene skal planlegges på lang sikt. Omstillingen som 
pågår i Helse og omsorg knyttet til eldreomsorgen er avgjørende for at kommunen skal 
kunne møte de økte hjelpebehovene i årene som kommer. Det tar tid å planlegge og å 
etablere nye barnehage- og skoleplasser og gode prognoser er viktige for å kunne foreta de 
riktige beslutningene om, og ikke minst hvor i kommunen det er behov for utvidelser. 
 
Flere tabeller og detaljer knyttet til befolkningsvekst fremkommer i kapittel 5 Faktaark. 

 

1.3 Leseveiledning 

1.3.1 Kommuneplan 
Kommunestyret vedtok Kommuneplan 2015-2022 desember 2015, og Planstrategi 2016-
2019 i møtet 26.10.16.  
Økonomiplanen er handlingsprogrammet til kommuneplanens samfunnsdel. 
 

 
 
 
1.3.2 Hva omtales i hvert kapittel? 
 
Kapittel 2  Satsingsområdene fra Kommuneplanen og målene for perioden. 
Kapittel 3 Drifts- og investeringsbudsjett, forutsetningene som ligger til grunn og en   

vurdering av fremtidsbildet. 
Kapittel 4  Seksjonene beskriver tiltak for å nå målene beskrevet i kapittel 2 og en 

beskrivelse av den økonomiske rammen. 
Kapittel 5  Fakta-arkene gir en mer detaljert oversikt over nøkkeltall og ulike indikatorer 
Kapittel 6 Beskriver årshjulet for økonomien for kommunesektoren, innhold i årets 

statsbudsjett, begrepsforklaringer og bekrivelse av kommunens 
handlingsregler. 

 
I flere av kapitlene er det benyttet KOSTRA-indikatorer for å belyse eller underbygge det som 
omtales. Sammenligningskommuner skal være konsistent over tid og Øvre Eiker har lagt 
disse kriteriene til grunn: 

- Sammenligne Øvre Eiker kommune med seg selv over tid 
- Kostragruppe 7* (gruppen består av 31 kommuner) 

- Buskerud 

- Landet ekskl. Oslo 
 

* Statistisk sentralbyrå (SSB) grupperer sammenlignbare kommuner. Øvre Eiker er plassert i gruppe 7 for 
mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger og lave frie disponible inntekter. 
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2. SATSINGSOMRÅDER 2017-2020 

Satsingsområdene følger kommuneplanens samfunnsdel. 
Ved hvert mål er det angitt hvilken seksjon som har hovedansvaret for å nå målet. Andre 
seksjoner kan også ha en rolle i måloppnåelsen uten at det nødvendigvis er etablert egne 
tiltak i alle samarbeidende seksjoner. 

2.1 Visjon, verdier og attraktivitet 

Visjon 

Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker. Kommunen har hatt samme visjon i 20 år, 
visjonen er kjent og den brukes av både innbyggere, folkevalgte, ledere og ansatte i 
kommunen.  Vi videreutvikler kommunen ved bruk av vår visjon, og vil ha 
oppmerksomhet på begrepene sammen og livskraftig i 2017 gjennom parts-
samarbeid med innbygger- og brukerinvolvering.  

Verdier 

Kommunens verdigrunnlag er sammenfattet i Verdimanifestet.  

Attraktivitet 

Øvre Eiker oppfattes som et godt sted å bo, arbeide og leve på fritida. Øvre Eiker 
kommune som tjenesteyter, samfunnsutvikler, demokrati og arbeidsplass er i stadig 
utvikling og forbedring for å løse utfordringene vi står i og som kommer i åra 
framover.  

 
Mål for 2017: 
2.1.1 
Det er iverksatt prosjekter i alle deler av den kommunale organisasjonen under paraplyen 
“Helt innafor” for å motvirke utenforskap hos våre innbyggere. Flertallet av prosjektene skal 
involvere innbyggere.  
Ansvar: Rådmann og alle seksjoner 
 
2.1.2 
Øvre Eiker kommune er en utadvendt, inviterende og synlig aktør i lokalsamfunnet og har i 
2017 tydeliggjort sin rolle i møte med innbyggere og frivillighet.   
Ansvar: Rådmann, alle seksjoner 
 
2.1.3 
Kommuneorganisasjonen kjenner sine utfordringer og løsningsalternativer gjennom 
analysearbeid og sammenligninger med andre kommuner, og har iverksatt tiltak for 
effektivisering, kvalitetsheving, kunnskapsheving og læring.  
Ansvar: Kultur og livskraft, alle seksjoner 
 
2.1.4 
Øvre Eiker kommune har ledere som skaper kultur for mestring og utvikling. Vi har ansatte 
som mestrer jobben sin, får tilbakemelding på jobben de gjør og har synkende sykefravær. 
Ansvar: Service- og fellestjenester, alle seksjoner 
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2.2 Regional drivkraft 

Mål for 2017: 
2.2.1 
Hokksund planlegges og utvikles som en livskraftig by og regionalt knutepunkt for 
administrasjon, tjenester og kollektivtrafikk og er klar til å ta i mot 2 tog i timen. 
Ansvar: Samfunnsutvikling 
 
2.2.2 
Kommunen bidrar til gjennomslag for regionale prioriteringer av vei, jernbane og 
Buskerudbypakke2 i Nasjonal transportplan. 
Ansvar: Samfunnsutvikling 
 
2.2.3 
Kommunen ivaretar overordna planlegging av infrastruktur for vei og jernbane i kommunen 
og regionen. 
Ansvar: Samfunnsutvikling 
 
2.2.4 
Det er lagt til rette for politisk avklaring av kommunens deltakelse i og prioritering av 
interkommunalt, regionalt og internasjonalt samarbeid.  
Ansvar: Rådmann 
 

2.3 By- og stedsutvikling 

Boligbygging 
Øvre Eiker kommune har hatt en befolkningsvekst på 13 % i perioden 2007 til 2015 (2100 
flere innbyggere). Areal- og transportplanen for Buskerudbyen legger til grunn en 
befolkningsvekst i Øvre Eiker kommune på 4.000 den neste 12 årsperioden. Det er 
usikkerhet nasjonalt om befolkningsutviklingen, men tallene for Øvre Eiker hittil i 2016 tyder 
på en vekst i tråd med anslaget. 
 
Kommuneplanen angir at en økende andel av nye boliger skal bygges i Hokksund og 
Vestfossen som de sentrale knutepunktene i kommunen. Det skal legges opp til betydelig 
utvikling i sentrumsområdene. Det er nå utbyggingsklare boligarealer i alle tettstedene.  
 
Det er et mål at byen og stedene skal kunne tilby attraktive boliger til alle innbyggere. Det 
betyr at en må tenke på ulike livsfaser og familiesituasjoner. Også i Øvre Eiker består et 
økende antall husholdninger av én person. 
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Større tiltak knyttene til stedene i 2017: 
 

Hokksund 

 Sentrumsplan for Hokksund skal ferdigstilles 

 Planlegging av dobbeltspor og Hokksund stasjon 

 Regulering av undergang under jernbanen; Haugveien – Tangengata 

 Flere spennende og utfordrende bolig- og næringsprosjekter seiler opp. 

 Oppgradering av uteområder i Hokksund sentrum prioriteres. 

 “Spelet om Hoensskatten” framføres. 

 Det skal komme et ungdomsklubbtilbud i Hokksund – i samarbeid med brukerne. 

 Oppgradering av VA anlegg på Lerberg og deler av Loesmoen. 

 Oppgradering av VA anlegg og gang- og Sykkelvei fra Langebru til Semsporten 

ferdigstilles. 
 

Vestfossen 

 Forberedelse for utbygging av Vestfossen barneskole 

 Elementer i sentrumsplan skal på plass. 

 Det bygges nytt fortau i forlengelse av Storgata mot Jutebrua. 

 Nytt VA anlegg fra Hestehagan til Fiskumlia. 

 Utreding av gang- og sykkelvei Semsporten – Toresspæren er gjennomført – som siste 

ledd i den sammenhengende ruta mellom Vestfossen og Hokksund. 
 

Fiskum 

 Nedføringsveien er ferdig. 

 Tiltak for etterbruk i Gamle Kongsbergvei og “Bygdegata” er avklart. 

 Flerbruksanlegget ved skolen er ferdigstilt 

 Det bygges nytt høydebasseng i forbindelse med Fiskum næringspark. Sikrer vann til ny 

og eksisterende boligbebyggelse. 
 

Ormåsen 

 Anlegg med trafikksikkerhet, parkering og bussholdeplass er ferdigstilt. 

 Det bygges nytt høydebasseng som sikrer stabilt vanntrykk. 

 Det bygges boliger på de nye feltene sør for skolen. 

 Oppfyllinga av myra bak skolen er startet opp.  
 

Røren 

 Fortau og ny belysning langs fv. 61 er ferdig. 

 Stor fornyelse av overvannssystemet og delvis utskifting av VA-ledninger er gjennomført. 

 Det er avklart hvordan Dam Hoen skal saneres og hvordan området skal legges til rette 

og brukes framover. 
 

Skotselv 

 Det bygges nytt VA anlegg fra Tollamoen til Tregata. 

 Bussholdeholdeplassen i Sentrum ferdigstilles tidlig på året. 

 Det bygges boliger i Tregata/Toppenhaug. 
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Mål for 2017: 
2.3.1 
Rulleringen av kommuneplanen er forberedt  
Ansvar: Samfunnsutvikling 
 
2.3.2 
Byutvikling i Hokksund er drevet fram gjennom god og inkluderende planlegging  
Ansvar: Samfunnsutvikling 
 
2.3.3 
Flere kunstnere og kulturvirksomheter har etablert seg i Kulturhovedstaden Vestfossen 
Ansvar: Kultur og livskraft 
 
2.3.4 
Program for stedsutvikling er gjennomført med vekt på samarbeid om tjenesteutvikling og 
livet i stedene  
Ansvar: Samfunnsutvikling, alle seksjoner 
 

2.4 Barn og unge 

 
Ambisjonen er en helhetlig tilnærming til oppveksttjenestene, ett lag for god oppvekst. Å 
utvikle nye og funksjonelle samhandlingsarenaer er hovedgrepet for den nye 
oppvekstseksjonen. Om det lykkes øker sannsynligheten for at noen flere barn og familier i 
Øvre Eiker får en litt bedre livskvalitet. Dersom flere risikoutsatte barn og unge fanges opp 
på et tidligere tidspunkt enn i dag, vil flere få riktig hjelp til riktig tid, noe som igjen vil kunne 
forebygge mange av de mest alvorlige sakene  
 
Mål for 2017: 
2.4.1 
Flere barn, i barnehagealder, og deres familier, får hjelp på en tverrfaglig arena. 
Ansvar: Oppvekst 
 
2.4.2 
Foreldrekompetansen heves slik at flere barn og unge kan leve livet sitt i sin naturlige 
omsorgssituasjon. 
Ansvar: Oppvekst 
 
2.4.3 
Flere barn og unge vurderer egen psykisk helse som god. 
Ansvar: Oppvekst og Helse og Omsorg 
 
2.4.4 
Elevenes faglige og sosiale læringsutbytte øker. 
Ansvar: Oppvekst 
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2.4.5 
Andelen elever som fullfører videregående opplæring på normert tid øker. 
Ansvar: Oppvekst 
 
2.4.6 
Andelen minoritetsspråklige barn som benytter barnehage øker. 
Ansvar: Oppvekst 
 
2.4.7 
Prosjektering for utbygging av Vestfossen barneskole er iverksatt. 
Ansvar: Teknisk 
 
2.4.8 
Kommunen har godt koordinerte aktiviteter og tilbud av, for og med barn og unge og som 
holder gjennomgående god kvalitet. 
Ansvar: Oppvekst og Kultur og livskraft 
 

2.5 Levekår og livskraft 

 
Det er i 2016 vedtatt prinsipper for tildeling av helse- og omsorgstjenester. Prinsippene gir 
en tydelig retning mot hjemmebaserte tiltak, vektlegging av hverdagsmestring og riktig bruk 
av omsorgstrappen. Det dreier seg om å legge mer vekt på brukernes mulighet til å mestre 
hverdagen. Det betyr at brukerens muligheter for mestring og bedring skal være styrende for 
den arbeidskulturen i helse- og omsorgstjenestene vi ønsker å utvikle. Samlokalisering av 
basene i hjemmetjenesten er gjennomført i 2016 og rådmann har forventninger om 
resultater i form av bedre styring, mer enhetlig tjenestetilbud og bedre bruk av kompetanse. 
 
Eikertun Helsehus er tatt i bruk. Drift i to bygg er mer kostnadskrevende og innebærer blant 
annet økt behov for nattevakt. Pleiefaktor for institusjonsplassene er svært lav 
sammenlignet med andre kommuner. Rådmannen foreslår å etablere et helt nytt 
trivselssenter for hjemmeboende eldre som skal inneholde lavterskel seniorsenter, dagtilbud 
for personer med somatiske plager, samt utvide dagsenteret for personer med demens. 
Trivselssenteret er tiltak i kommunens satsing på “Helt innafor” og har som målsetting å 
redusere ensomhet, styrke sosial tilhørighet og mestring, gi avlastning for pårørende og 
trygghet for den enkelte bruker. Senteret blir en del av Eikertun Helsehus. 
 
Seksjon Kultur og livskraft i Øvre Eiker kommune skal etablere seg som  kommune-
organisasjonens utøvende ledd for kultur- og idrettsaktiviteter, samt ha systemansvar for 
innbygger- og brukermedvirkning, samskaping med innbyggere og brukere, innovasjon, 
frivillighet, råd og utvalg og være fødselshjelper for nye tverrfaglige arenaer. 
 
Mål for 2017: 
2.5.1 Det er utviklet en helse- og velferdsplan mot 2030 som viser hvordan innbyggerne kan 
sikres kostnadseffektive helse-, sosial- og omsorgstjenester med riktig kvalitet, kapasitet og 
rettssikkerhet i en tid der brukerbehovene er økende.  
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Ansvar: Helse og omsorg 
 
2.5.2 Sammensettingen av tjenestetilbudene i omsorgstrappen styrker innbyggernes 
mestring og mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. 
Ansvar: Helse og omsorg 
 
2.5.3 Flere personer er gitt mulighet til å være “helt innafor” gjennom etablering av 
trivselssenter for eldre ved Eikertun Helsehus og utvidet aktivitetstilbud for personer med 
utviklingshemming.  
Ansvar: Helse og omsorg 
 
2.5.4 Strategisk plan for bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorg er vedtatt. 
Ansvar: Helse og omsorg, Service og fellestjenester 
 
2.5.5 Et boligsosialt program som reflekterer behovene til ulike brukergrupper er vedtatt. 
Iverksetting av programmet er påbegynt gjennom fleksibel bruk av dagens bygningsmasse. 
Ansvar: Helse og omsorg 
 
2.5.6 Andelen innbyggere som kan forsørge seg selv ved eget arbeid øker, det gis særlig 
oppmerksomhet mot unge. 
Ansvar: Helse og omsorg 
 
2.5.7 Introduksjonsprogrammet, inkludert språkopplæringen, for flyktninger er 
arbeidsrettet og 60 % av flyktningene er etter 2 års botid i kommunen i jobb eller under 
utdanning. 
Ansvar: Helse og omsorg, Oppvekst 
 
2.5.8 Folkehelsearbeidet er forankret i alle kommunens tjenester 
Ansvar: Samfunnsutvikling, alle seksjoner 
 
2.5.9 Kommunen har en helhetlig og systematisk tilnærming til samskaping, innovasjon og 
medvirkning og har styrket sin kompetanse på feltet.  
Ansvar: Kultur og livskraft, alle seksjoner 
 
2.5.10 Kommunen støtter og motiverer innbyggere som selv vil skape, framfor selv å være 
en aktør innen voksenkultur. 
Ansvar: Kultur og livskraft, alle seksjoner 
 

2.6 Miljø, klima, energi og beredskap 

 
Økt og kraftigere nedbør er forhold som kommunene må ta hensyn til i stadig sterkere grad 
for å unngå flomskader, ras mv. Økt og kraftigere nedbør får også konsekvenser for vann- og 
avløpsanlegg som må dimensjoneres for å ivareta dette. Plan for håndtering av overvann vil 
være en sentral del av dette arbeidet og vil løpende bli lagt til grunn for planlegging og tiltak. 
Det gir behov for investeringer framover. 
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Internt beredskapsplanverk er revidert. Helse- og omsorgsseksjonen har laget ny plan for 
Evakuering- og pårørendesenter (EPS). Kommunen har hevet sin kompetanse i bruk av 
krisestøtteverktøyet CIM og vil fortsette dette arbeidet.  
 
Mål for 2017: 
2.6.1 
Det overordnede beredskapsarbeidet er systematisert i tråd med kommuneplanen og ROS-
analysen. 
Ansvar: Service og fellestjenester, alle seksjoner 
 
2.6.2 
Faktagrunnlaget for energi- og klimaplanen som grunnlag for valg av innsatsområder er 
oppdatert. 
Ansvar: Samfunnsutvikling 
 

2.7 Næringsliv, sysselsetting og kompetanse 

 
Kommunestyret vedtok ny strategisk næringsplan i september 2016. Flere av kommunens 
tjenester er sentrale i dette arbeidet og det er tett samarbeid med næringsråd og aktører i 
det lokale næringslivet. 
 
Mål for 2017: 
2.7.1. 
Prioriterte tiltak i Strategisk næringsplan 2016 – 2019 er gjennomført i nært samspill med 
den politiske styringsgruppa. 
Ansvar: Samfunnsutvikling 
 
2.7.2. 
Næringsplanens prioriteringer om en omforent og helhetlig sentrumsplan for Hokksund er 
ivaretatt. Planen tilrettelegger for et kompakt og innholdsrikt sentrum, som knytter alle 
typer trafikanter til/fra byen sammen, samt næringsområdene rundt sentrum. 
Ansvar: Samfunnsutvikling 

 

 2.7.3 
Det er tilrettelagt for en samarbeidsplattform for Vestfossen sentrum, som koordinerer og 
videreutvikler innholdet i Kulturhovedstaden Vestfossen, og bygger opp under handels- og 
sentrumsnæringene, utøvende kunstnere og andre kreative næringer, samt lokale 
matprodusenter. 
Ansvar: Samfunnsutvikling, Kultur og livskraft 

 

2.7.4 
Kommunen har oppmerksomhet på næringslivets behov for kompetanse, og den enkelte 
innbyggers mulighet til å utvikle kompetanse som næringslivet trenger. 
Ansvar: Samfunnsutvikling, Oppvekst 
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3. ØKONOMI SAMLET 

3.1 Innledning 

  
Dette kapittelet omhandler den samlede økonomien for 2017 og viser utviklingen i perioden 
2018-2020. Både drifts- og investeringsbudsjettene blir omtalt. I tillegg presenteres de 
investeringsprosjektene rådmann foreslår bevilgning til i 2017 i en egen oversikt.  
 
3.1.1 Statsbudsjettet 
 
Kort om forslaget til statsbudsjett: 

 Endringer i inntektssystemet er innført slik det ble beskrevet i 
kommuneproposisjonen i mai måned 

o Gradert basistilskudd 
o Justeringer i kostnadsnøklene 
o Omstrukturering av distriktspolitiske tilskudd 

 Vekst i frie inntekter med 2,7 % 

 Veksten i frie inntekter er regnet fra inntektsanslaget i 2016 beregnet i revidert 
nasjonalbudsjett. Skatteinntektene øker mer enn forventet og reell vekst i 
kommunenes inntekter fra 2016 til 2017 blir dermed lavere enn angitt i 
statsbudsjettet 

 Diverse mindre innlemminger, korreksjoner og satsinger 

 Refusjonsordningen for enslige mindreårige flyktninger legges om til faste tilskudd 

 Innslagspunktet for refusjon til ressurskrevende tjenester foreslås økt med 50.000 kr 
mer enn lønnsveksten 

 Deflator 2,5 %, lønnsvekst 2,7 % 
 

 
 
Kapittel 6.1 har en nærmere omtale av årshjulet for stortingets håndtering av 
kommuneøkonomien. En mer utfyllende beskrivelse av satsinger og endringer i 
statsbudsjettet for 2017 er å finne i kapittel 6. Nedenfor angis virkningen for Øvre Eiker 
kommune av endringene i forslag til statsbudsjett. 
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Endringer i forslag til statsbudsjett har følgende virkning i rammetilskuddet for Øvre Eiker i 
2017:  

  
*) Satsinger som dekkes av kommunenes økte frie inntekter 

 
Forslag til innlemminger, korreksjoner og satsingene i statsbudsjettet er lagt inn i den 
aktuelle seksjons ramme.  
 
Kommentarer til noen av endringene i forslag til statsbudsjett: 

 Endringene i inntektssystemet. Strukturkriteriet er innført og for Øvre Eiker kommune 
medfører det redusert basistilskudd. Gradert basistilskudd er innarbeidet i 
kostnadsnøkkelen/utgiftsutjevningen, det medfører at det ikke er mulig å isolere 
effekten av gradert basistilskudd på en enkel måte. Det samme gjelder for endringene i 
kostnadsnøklene. KS vurderer å utarbeide en dekomponering av endringene. 

 Satsinger i statsbudsjettet er å lese som regjeringens signaler til kommunene, men det 
er opp til kommunene selv å bestemme hva den enkelte kommune er best tjent med å 
prioritere. 

 Avvikling av diagnoselista for fysioterapi – i kommentarene i statsbudsjettet informeres 
det om at ordningen snart sendes på høring og forventes iverksatt fra 1.1.2017. Det er 

Satsinger, korreksjoner og innlemminger i forslag 

til statsbudsjett i 1000 kr:
Øvre Eiker Landet

Rådmann, politisk 44

Bevilgning valgdirektoratet 44 12 800

Oppvekst 2 487

Barnehage - Gratis kjernetid 3-åringer - helårseffekt 100 28 700

Barnehage - botidskrav for kontantstøtte 7 2 000

Skole - Tidlig innsats* 524 150 000

Familiesenteret - helsestasjon/skolehelsetjeneste 258 66 692

Familiesenteret - helsestasjon/skolehelsetjeneste* 175 50 000

Ny naturfagstime 5.-7.trinn - helårseffekt 399 114 400

Statlig/private skoler endret elevtall - netto effekt 1 024

Kultur og oppvekst 365

Frivillighetssentralene ovf til komunene 365 131 000

Helse og omsorg 1 269

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold, psykisk helse 302 86 500

Rehabilitering/habilitering* 349 100 000

Økt satsing på rustiltak* 1 047 300 000

Boligsosialt kompetansetilskudd 20 5 700

Boligsosialt tilskudd 35 10 000

Aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp 209 60 000

Avvikling diagnoselista for fysioterapi -611 -175 000

IKT modernisering Husbanken 40 11 500

Momskompensasjon borettslag og sameier -122 -35 000

Sum alle endringer 4 165
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naturlig at når kommunen gis anledning til å fakturere på nye områder, så reduseres 
rammetilskuddet. Rådmann er imidlertid kritisk til tidspunktet for iverksettelse. I 
budsjettet er hele trekket i rammetilskudd lagt i rammen til Helse og omsorg. Det kan 
være mulig at flere seksjoner kan fakturere og i så fall endres rammene i løpet av året. 

 Momskompensasjon for borettslag og sameier er ment å redusere husleiene. Øvre Eiker 
kommune synes ikke å ha husleier fra slike tiltak som vil redusere utgiftene tilsvarende 
trekket i rammetilskuddet. Trekket i rammen vurderes på nytt i løpet av året. 

 Omgjøring av refusjonsordningen for enslige mindreårige flyktninger til en ordning med 
fast tilskudd vil redusere tilskuddet til Øvre Eiker kommune med 1,3 mill.kr i 2017. I 
dagens ordning refunderes 80 % av kommunens utgifter.  

 Ressurskrevende tjenester. Refusjonen for 2016 utbetales fra staten i 2017 og er således 
en del av statsbudsjettet for 2017. Kommunene er imidlertid pålagt å inntektsføre 
refusjonen for utgifter påløpt i 2016 i regnskapet for 2016. Det medfører en endring i 
forventet inntekt i 2016 med kort varsel. Endringen vil kunne medføre redusert inntekt i 
2016 for Øvre Eiker kommune på ca. 1,25 mill.kr. Dette er ikke medregnet i prognosen i 
2. tertial 2016. 
 

3.2 Driftsbudsjettet 2017 

3.2.1 Forutsetninger for kommunens budsjett for 2017 
 
Rammetilskudd og skatteinntekter  
I rådmannens budsjettforslag er regjeringens anslag på rammetilskudd og skatteinntekter for 
2017 lagt til grunn. Dette er i tråd med tidligere års praksis. 
 
Pensjonskostnader 
Pensjonskassenes prognoser for 2017 er lagt til grunn for beregning av pensjonspremie, 
pensjonskostnad, premieavvik og amortisering av premieavvik. 
Kommunen har to pensjonsleverandører. Statens pensjonskasse (SPK) for pedagogisk 
personell og KLP for resten av arbeidstakerne. 
 
Dekning av forventet merforbruk i 2016 
Årsprognosen 2. tertial 2016 viser et forventet merforbruk på ca.6,4 mill.kr. Etter at 
prognosen ble beregnet fremkom det opplysninger, spesielt i forbindelse med fremlegg av 
forslag til statsbudsjett 2017 som medfører økt skatteanslag på 6,6 mill.kr.  
Kommuneloven sier at kommunestyret skal vedta hvordan det regnskapsmessige 
underskuddet skal inndekkes i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 
 

Nettorammer 
Seksjonenes budsjetter blir vedtatt på nettoramme (utgifter - inntekter = netto). For 
seksjonene medfører dette at de i større grad blir ansvarliggjort i forhold til den totale 
disponering av sine ressurser. Man oppnår ved dette en stimulering til å bruke handlings-
rommet mer kreativt. Økte inntekter kan finansiere økt ressursbruk og tilsvarende kan lavere 
kostnader omprioriteres til andre innsatsområder innenfor samme ansvar. Det er for 2017 
lagt inn forventninger til alle seksjonene om innsparinger. 
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Lønns- og priskompensasjon 
Deflator er et teknisk begrep som skal uttrykke summen av lønns- og prisvekst. For 2017 er 
lønnsveksten anslått til 2,7 % og øvrig prisvekst anslått likt til 2,1 %. 
De enkelte seksjonene har fått kompensasjon for lønns- og prisvekst på sine nettorammer i 
henhold til deflator på 2,5 %. 
 
Driftsvolum 2017 
Budsjettrammene for seksjonene i 2017 tar utgangspunkt i rammene etter justering ved 
behandling 2. tertial 2016. Rammene justeres deretter med endringer i tjenestevolum og 
behov, innsparingstiltak, lønns- og prisvekst og endringer fra statsbudsjettet. 
 
Detaljert oppstilling av endring i nettoramme per seksjon: 
 

 
 
Utfyllende kommentarer til endring i rammene: 
Kolonne 1   -     Rammer etter vedtatt budsjettendringer i 2. tertial 2016, PS 131/16, vedtatt  
  26.10.2016. 
Kolonne 2   -   Rammene er tillagt forventet merforbruk etter budsjettendring i 2. tertial 

2016. Gir rammer i 2017 som tilsvarer aktiviteten i 2016. 
- Fellesområdet i seksjon Rådmann, politisk og fellesområdet er justert i forhold 

til endringer i kalkulatoriske renter og avskrivninger i VA og endring 

premieavvik og amortisering premieavvik. 

- Byggesak og oppmåling – Reduksjon i rammene til Rådmann og politisk, 
Service og fellestjenester og Teknisk fremkommer fordi byggesak og 
oppmåling fra 2017 tilpasser seg til at områdene skal være gebyrfinansiert. 
Byggesak og oppmåling er kompliserte områder å beregne fordi aktiviteten 
kan variere mye fra år til og brukerne av tjenestene vil ikke være de samme 
fra år til år. De seksjonene som har fått redusert sine rammer leverer 
tjenester til byggesak og oppmåling. Disse har ikke vært beregnet eller 
regnskapsført tidligere. Rådmann velger imidlertid å gjennomføre 
transaksjonene på samme måte som for vann og avløp. Rammene til de 
seksjonene som leverer såkalt indirekte kostnader får rammene redusert med 
beløp tilsvarende disse inntektene. 

Kolonne 3   -   Justering på grunn av endret premiesats i pensjonsordningene. Satsen for 
pensjonspremien i KLP er endret fra 15,5 % i 2016 til 16,55 % i 2017 og for SPK 
fra 11,15 % til 10,25 % og rammene er endret tilsvarende. Det betyr en økning 
i rammene på ca. 3,2 mill.kr som ikke medfører endringer i driftsvolumet. 

Kolonne 4   -   Korrigeringer i henhold til forslag i statsbudsjettet (kapittel 3.1.1). 

Kolonne 5   -   Kompensasjon for lønns- og prisvekst. 

Ansvar/Kolonne (1000 kr) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ny ramme

10 Rådmann, politisk og fellesområdet 16 793 -1 283 44 44 1 336 650 -600 0 -64 16 920

11 Service og fellestjenester 42 638 -1 100 262 0 1 066 450 0 0 -163 43 153

12 Samfunnsutvikling 43 047 500 406 0 1 076 971 -500 0 -165 45 335

12 Samfunnsutvikling - vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Teknisk 50 821 475 269 0 1 271 2 060 -800 140 -194 54 042

30 Oppvekst 370 532 2 500 -78 2 487 9 256 8 476 -2 500 1 375 -1 416 390 632

35 Kultur 16 093 0 77 365 402 371 0 0 -62 17 246

50 Helse og omsorg 299 679 3 367 2 190 1 269 7 499 7 000 -3 367 1 855 -1 147 318 345

Sum drift på ansvar 839 603 4 459 3 170 4 165 21 906 19 978 -7 767 3 370 -3 211 885 673
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Kolonne 6   -   Nye og/eller utvidede tiltak. Nedenfor er tiltakene stikkordsmessig 
kommentert, omtales nærmere under hver seksjon i kapittel 4. 

o Rådmann, politisk – valgavvikling 2017 

o Service og fellestjenester – ny stilling kommunikasjons-

/digitaliseringsrådgiver 

o Samfunnsutvikling – nye krav til legevakt, styrking av planavdelingen, 

økt omfang vei og gangveier 

o Teknisk – bygningsdrift – økte arealer, mulig omorganisering/økt 

vedlikehold 

o Oppvekst – helårsdrift i Harakollen barnehage, barnevernsvakt 

o Kultur – opprettelse av utstyrssentral, styrket tilbud 

funksjonshemmede barn og unge, ungdomstiltak 

o Helse og omsorg – bolig til unge funksjonshemmede, oppstart 

trivselssenter, psykososialt kriseteam 

Kolonne 7   -   Merforbruket utover budsjettendring i 2. tertial 2016 er fratrukket. Det var 
ikke rom for å videreføre nivået fra 2016. Merforbruket fremkommer som 
innsparingskrav. 

Kolonne 8   -   Rådmann så behovet for generell styrking av noen seksjoner. 
Kolonne 9   -   Saldert med 3,2 mill.kr som er % - vis fordelt. 
 
I flere seksjoner har de generelle innsparingstiltakene ikke konkrete tiltak. Det skyldes at en 
del av innsparingene tas gjennom generelt stram økonomistyring og at mange av 
beregningene som ligger til grunn i budsjettet er basert på usikre forutsetninger. Rådmann 
følger dette gjennom året og rapporterer i tertialrapportene. 
 
Gebyrer og betalingssatser i 2017 
 
Gebyrene er justert med utgangspunkt i følgende kriterier: 

 2,5 % økning i samsvar med deflator 

 For en del små gebyrer gir påslag i henhold til deflator svært små påslag og “urunde” 
beløp. Det kan derfor vurderes å ikke justere dem årlig. 

 Ta hensyn til barn og unge og frivillig sektor i egen kommune 

 Statlige satser følges 

 Selvkostområdet for vann- og avløp justeres i henhold til kostnadsbildet. Større 
investeringer gir gebyrøkninger utover deflator. 

 Gebyrene for Byggesak og oppmåling er justert utover deflator for å kunne nærme seg 
full dekning av tilhørende utgifter.  

 Harmonisering mot sammenlignbare og/eller nabokommuner. 

 For tjenester som leveres av interkommunale selskaper (IKS’er) er selskapenes forslag til 
satser benyttet. 

 
De foreslåtte prisene er lagt inn i heftet ”Gebyrer og betalingssatser 2017”.  
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3.2.2 Driftsbudsjett og noter (1a og 1b) 
 

 
 
Kolonnen Justert budsjett 2016 inneholder budsjettendringer til og med PS 131/16 (26.10.2016) rapport 2. 
tertial 2016. 

 
 
De enkelte postene/linjene i driftsbudsjettet kommenteres etter presentasjonen av de 
obligatoriske notene. 
 
 

Driftsbudsjett - skjema 1A Justert Forslag Forslag Forslag Forslag

Regnskap budsjett budsjett budsjett budsjett budsjett

Tekst (alle beløp i tusen kr.) Note 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Frie disponible inntekter

Skatt på formue og inntekt 1 436 279 463 104 482 573 507 667 534 065 561 837

Rammetilskudd fra staten 1 425 048 430 469 453 379 474 688 496 998 520 357

Skatt på eiendom 0 0 0 0 0 0

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0

Andre generelle statstilskudd 1 24 092 30 974 30 546 31 310 32 092 32 092

Sum frie disponible inntekter 885 419 924 547 966 498 1 013 664 1 063 156 1 114 286

Finansinntekter og finansutgifter

Renteinntekter og utbytte 2 13 655 13 085 13 056 13 056 13 056 13 056

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 463 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Renteutgifter 31 023 33 300 33 500 37 007 39 564 40 987

Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0

Avdrag på investeringslån 47 770 52 822 58 280 62 493 68 093 71 869

Netto finansutgifter -63 675 -71 037 -76 724 -84 444 -92 601 -97 800

Avsetninger og bruk av avsetninger 3

Til dekning av tidl års regnsk.messig merf 0 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 4 024 11 140 0 0 0 3 700

Til bundne avsetninger 2 611 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere års overskudd 0 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 314 0 0 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0

Netto avsetninger -6 321 -11 140 0 0 0 -3 700

Til finansiering av investeringer 2 126 2 767 3 100 3 100 3 100 3 100

Til fordeling drift 813 297 839 603 886 674 926 120 967 455 1 009 686

Fordelt til drift 813 297 839 603 885 674 926 120 967 455 1 009 686

Merforbruk/ mindreforbruk 0 0 1 000 0 0 0

Driftsbudsjett - skjema 1B Justert Forslag Forslag Forslag Forslag

Regnskap budsjett budsjett budsjett budsjett budsjett

Tekst (alle beløp i tusen kr.) Note 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fordelt til drift pr seksjon:

10 Rådmann, politisk og fellesområdet 10 120 16 793 16 920 17 843 18 289 18 823

11 Service og fellestjenester 39 116 42 638 43 153 44 232 45 338 46 471

12 Samfunnsutvikling 42 721 43 047 45 336 47 273 48 455 49 666

12 Samfunnsutvikling -  Vann og avløp -2 424 0 0 0 0 0

20 Teknisk 51 450 50 821 54 042 57 393 68 827 78 516

30 Oppvekst 362 095 370 532 390 632 408 398 422 608 438 173

35 Kultur og livskraft 15 672 16 093 17 246 17 678 18 120 18 573

50 Helse og omsorg 294 547 299 679 318 346 333 304 345 819 359 464

Sum drift på ansvar 813 297 839 603 885 674 926 120 967 455 1 009 686
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3.2.3 Frie disponible inntekter 
 
Skatt og rammetilskudd 
Sum skatt og rammetilskudd for kommunen er beregnet til 936 mill.kr og av dette er 453 
mill.kr rammetilskudd inkludert inntekstutjevning på 24,6 mill.kr. Anslaget på 
skatteinntektene er 483 mill.kr. 
 
Veksten i skatteanslaget for Øvre 
Eiker er på 4,2 % fra justert budsjett 
pr. 2. tertial 2016. Dersom anslaget 
også omfatter inntektsutjevning er 
veksten på 4,6 %. På landsbasis er veksten i skatteinntektene anslått til 2,3 %. 
 
Volumet på inntektsutjevningen er høyt og viser at Øvre Eiker kommune har lavere direkte 
skatteinntekter enn landsgjennomsnittet. Sist kjente skattetall på landsbasis (september 
2016) viser at vår kommune ligger på 90,7 % av landsgjennomsnittet før inntektsutjevning. 

Note  1 - Skatt, rammetilskudd og andre generelle statstilskudd

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Skatteinntekter 436 279 463 104 482 573 507 667 534 065 561 837

Rammetilskudd 406 413 408 617 428 744 447 413 468 441 490 458

Inntektsutjevning 18 635 21 852 24 635 27 275 28 557 29 899

Sum skatt og rammetilskudd 861 327 893 573 935 952 982 355 1 031 064 1 082 194

Andre generelle statstilskudd:

Kompensasjon reform 97 654 500 450 400 350 300

Kompensasjon omsorgsboliger 3 604 3 497 3 245 3 206 3 166 3 126

Rentekompensasjon skolebygg 1 366 1 186 851 774 697 620

Flyktningetilskudd 18 468 25 791 26 000 26 930 27 880 28 047

Sum generelle statstilskudd 24 092 30 974 30 546 31 310 32 092 32 092

Sum frie disponible inntekter 885 419 924 547 966 498 1 013 664 1 063 156 1 114 286

Note  2 -  Renteinntekter og utbytte

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ordinære renteinntekter 6 106 5 685 5 700 5 700 5 700 5 700

Inntekter konsesjonskraft 0 200 200 200 200 200

Aktiv forvaltning renter/verdiøkning 1 463 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Utbytte 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Renteinntekter Startlån 2 549 2 200 2 156 2 156 2 156 2 156

Sum renteinntekter og utbytte 15 118 15 085 15 056 15 056 15 056 15 056

Note  3 -  Bundne avsetninger

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Til bundne avsetninger:

Renteinntekter driftsfond VA 146 0 0 0 0 0

VA fond 2 424 0 0 0 0 0

Avsetning div. fond 41 0 0 0 0 0

Sum til bundne avsetninger 2 611 0 0 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger:

Renteutgifter driftsfond VA 0 0 0 0 0 0

VA fond 0 0 0 0 0 0

Bruk av div. fond 0 0 0 0 0 0

Sum bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0
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Etter inntektsutjevning ligger vi på 95,1 % av landsgjennomsnittet. 
 
Før inntektsutjevning er det Nedre Eiker 82,4 %, Modum 86,6 % og Ringerike 86,1 % som har 
de prosentvis laveste skatteinntektene i Buskerud. De tre høyeste er Hol 127,3 %, Nore og 
Uvdal 117,5 % og Hole med 112,5 % av landsgjennomsnittet. 
 
Rammetilskuddet viser en vekst for Øvre Eiker på 4,9 %. Veksten på landsbasis er på 3,1 %. 
Høyere vekst enn gjennomsnittet skyldes forhold som endring i beregnet utgiftsnivå. Øvre 
Eiker kommune er blitt forholdsmessig noe mer kostbar å drive enn i 2016. Se omtale av 
inntektssystemet i kapittel 6.3.4. I tillegg har kommunen hatt en høy vekst i innbyggertall 
siste året frem til 1.7.2016, som er utgangspunktet for rammetilskudd 2017.  
 
Samlet gir dette en vekst i de frie inntektene for Øvre Eiker på 3,5 %. Landsgjennomsnittet 
har en vekst på 2,7 % og gjennomsnittlig vekst i Buskerud er på 2,8 %. 
 
 
 
Vekst i frie inntekter i 
Buskerud. 
 

 
Den røde streken er deflator 
på 2,5 %. 
 
 
 
 
 

 
 
Kostratallene over viser at Øvre Eiker ligger under kommunegruppe 7 og landet når det 
gjelder brutto driftsinntekter pr. innbygger. 
Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet kommer også ofte dårlig ut når 
det beregnes frie inntekter pr innbygger. Det er krevende fordi innbyggerne i Øvre Eiker har 
de samme rettigheter og krav på tjenester som innbyggere i kommuner med høyere 
inntekter.  
 

 
 

Brutto driftsutgifter er samlede driftsutgifter inkl. avskrivninger. Netto driftsutgifter er 
brutto driftsutgifter med fradrag av øremerkede tilskudd og andre direkte inntekter. Det vil 
si at netto driftsutgifter er det som skal dekkes av de frie inntektene. 

Ø.Eiker Ø.Eiker Ø.Eiker Gruppe 7 Landet 

2013 2014 2015 2015 2015
Brutto driftsinntekter i  kr. pr. innbygger 60 724 61 950 63 908 65 718 74 293

Frie inntekter i  kr. pr innbygger 44 618 45 847 47 351 47 026 49 776

Ø.Eiker Ø.Eiker Ø.Eiker Gruppe 7 Landet 

2013 2014 2015 2015 2015
Brutto driftsutgifter i  kr. pr. innbygger 59 653 61 537 62 622 63 707 72 636

Netto driftsutgifter i  kr. pr. innbygger 45 610 46 602 47 346 47 466 52 589
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Andre generelle statstilskudd 
 
Posten omfatter kompensasjon for Reform-97, kompensasjonsordninger for skole og omsorg 
og flyktningetilskudd. Reform-97 er beregnet til 0,5 mill.kr. Kompensasjonsordning for 
omsorg er lagt inn med 3,2 mill.kr og for skole med 0,8 mill.kr. Kompensasjonsordningene er 
avhengig av rentenivået i markedet og Husbanken. I rådmannens budsjett er det lagt inn en 
gjennomsnittlig rentekompensasjon 
på 1,5 %.  
 
I rådmannens forslag er det lagt inn 
et forventet statstilskudd, 
integreringstilskudd for flyktninger 
på ca. 26 mill.kr. Tilskuddets er identisk med budsjettet for 2016. 
Økning i tilskuddet fra 2015 til 2016 ble fordelt på seksjonene Oppvekst og Helse og omsorg. 
Endring i tilskuddene for 2017 forslås fordelt etter at vedtak om antall flyktninger er fattet i 
kommunestyret, når vi kjenner tidspunkt for mottak og om det kommer enslige eller familier 
i 2017. Hvorvidt det kommer enslige eller familier er med på å kunne beregne utgiftene for 
hver seksjon. I tillegg til Oppvekst og Helse og omsorg er det planlagt å tilføre noe til kultur 
og livskraft for deres lavterskeltilbud til flyktningene.  
I 2017 vil integreringstilskuddene kommunen utbetaler til den enkelte flyktning øke for 2. års 
flyktninger da forventet mottak ble økt fra 30 til 50 i 2016. Integreringstilskudd utbetales i 24 
måneder fra mottak i kommunen. 
 
3.2.4 Finansinntekter og finansutgifter 
  
Renteinntekter og utbytte 
Midler til likviditetsformål er 
budsjettert med en avkastning på 
gjennomsnittlig 1,6 % og utgjør 1,4 
mill.kr. 
Fastrentelånet til Eiker 
Eiendomsutvikling AS (EEU) på 58,4 
mill.kr ligger inne med 4,6 % rente 
og utgjør 2,7 mill.kr. Renteinntekter 
på lån til Eiker Omsorgsbygg AS, 
vedtatt 19.2.2014 i PS 13/14, er 
beregnet til ca. 1,6 mill.kr.  
 
Langsiktige plasseringer er under ”aktiv forvaltning”. Pengemarkedsfond og obligasjoner har 
en forventet avkastning på 2 mill.kr (2,4 %). Aksjeandelen av porteføljen har en forventet 
avkastning på 0,1 mill.kr (3 %). Pengemarkedsfond og obligasjoner utgjør pr september 2016 
ca. 96 % og aksjeandelen ca. 4 % av porteføljen.  
Styret i Øvre Eiker energi AS la i eierseminar frem prognoser som viser at det kan bli 
vanskelig å nå tidligere utbyttekrav på 5 mill.kr fremover. Rådmannen oppfattet at det er 
realistisk å opprettholde utbyttekravet i 2017 og har budsjettert med 5 mill.kr.  Det foreslås 
ikke utbytte fra Eiker Eiendomsutvikling AS i 2017.  
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Renteutgifter 
For å ivareta Finansreglementets krav om at 1/3 av låneporteføljen knyttet til investeringer 
skal ha fast rente, er det inngått følgende rentebytteavtaler: 
 

 
Varighet 

 
Beløp (mill.kr) 

Gjennomsnittlig rente 
for alle avtalene  

23.4.2007 – 22.4.2022 100  
3,98 % 19.1.2009 – 20.1.2019 60 

1.6.2011 – 1.6.2018 70 

2.12.2013 – 3.12.2018 100 

 
I tillegg har låneopptaket i 2014 10 års fastrente. De resterende lån er knyttet til flytende 
rente (hovedsakelig 6 mnd. Nibor) og er budsjettert med en gjennomsnittsrente på 2 %. Det 
er lagt til grunn at låneopptaket i 2017 skjer midtveis i året.  
 
Avdrag 
Avdragene følger handlingsregel for avdragsvolum (se kapittel 6.2.1) og beregninger viser en 
økning i avdragene med 5,5 mill.kr og er budsjettert med 58,3 mill.kr.  
 
3.2.5 Netto avsetninger til fond 
 
Avsetning og bruk av fond 
Det foreslås ingen avsetning eller 
bruk av fond for 2017.  
Disposisjonsfond der 
kommunestyret har vedtatt 
formålet med avsetningen og 
bundne fond vil bli benyttet i 
seksjonene og fremkommer derfor 
ikke budsjettmessig i 
budsjettskjema 1A. 
 
3.2.6 Til finansiering av investeringer 
 
Det vil årlig være behov for 
egenkapitalinnskudd til KLP. Disse 
innskuddene kan ikke 
lånefinansieres og når 
investeringsfondene nærmest er 
oppbrukt, bør driftsregnskapet bære denne kostnaden.  
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3.2.7 Fordelt til drift 
 
Beløpet som fremkommer i linjen 
Til fordeling drift er netto 
inntekter fra budsjettskjema 1A. 
Linjen Fordelt til drift er summen 
av rammene som er tildelt 
seksjonene.  
 
Med andre ord har rådmann disponert 1 mill.kr mindre enn det som er tilgjengelige midler. 
 

3.2.8 Fylkesmannens anbefalinger 
 

I sitt informasjonsbrev vedrørende forslag til statsbudsjett for 2017 gir fylkesmannen 
følgende anbefalinger til hva kommunene skal legge til grunn for budsjett og 
økonomiplanarbeidet: 

 Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene avhengig av 
nødvendige avsetninger og investeringer. Buffere er en nødvendighet for å kunne 
takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden. 

 I vurdering av økonomisk handlefrihet i relasjon til gjeldsbelastning er det i tillegg til 
handlefriheten i driftsøkonomien også viktig at kommunen har oppsparte reserver 
for å kunne møte svingninger. Fylkesmannen anbefaler kommunene å bygge opp 
disposisjonsfond over 5 % av driftsinntektene. 

 Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen 
synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. 

 
For 2017 gir rådmannens budsjettforslag et netto driftsresultat på 0,1 % eller 1 mill.kr. 
Fylkesmannens anbefaling tilsier at netto driftsresultat skulle være i størrelsesorden 21,5 
mill.kr.  
 
Disposisjonsfondene vil være på ca. 5 % ved utgangen av 2017. Dersom deler av 
investeringene i 2018 må finansieres fra disposisjonsfond vil beholdningen utgjøre mindre 
enn 5 % fra 2018 og fremover. 
 
Lånegjelden er en utfordring, men i økonomiplanperioden vil den vesentligste økningen 
utgjøre gjeld til investeringer i vann og avløp. Denne gjelden betjenes av abonnentene. Det 
er først fra og med 2022 at annen investeringsgjeld vil øke betydelig (kapittel 3.4.4). 
 

3.2.9 Rådmann, politisk og fellesområdet 
 
Ansvarsområdet Rådmann, politisk og fellesområdet står i budsjettskjema 1B, som viser den 
administrative organiseringen av kommunen. Rådmann, politisk og fellesområdet omtales 
både i kapittel 3 og 4. Fellesområdet omtales her i kapittel 3 og består av seniorpolitiske 
tiltak, premieavvik og amortisering av premieavvik, samt inntektsføring av kalkulatoriske 
renter og avskrivninger vedrørende selvkostområdet vann og avløp. Til sammen er dette 
budsjettert med en netto inntekt på 18,4 mill.kr.  
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3.3 Driftsbudsjettet i økonomiplanperioden 2018-2020 

3.3.1 Utvikling frie inntekter 
 

 
For perioden 2018-2020 er det lagt inn en årlig vekst i skatteinntektene på 5,2 % pr år. 
Rammetilskuddet inkl. inntektsutjevning er justert med 4,7 % årlig. De prosentvise tilleggene 
er gjennomsnittlig økning de siste 4 årene. På den måten blir både vekst i frie inntekter og 
befolkningsvekst hensyntatt. 
Andre generelle statstilskudd er justert med 2,5 % årlig. 
Overføringen til kommunene og endringer i inntektssystemet vil kunne endre disse 
inntektsanslagene.  
 

3.3.2 Renteutvikling 

 
Rente- og avdragsvolumet i perioden avhenger av finansmarkedet og investeringsnivået. 
Gjeldsutviklingen kommenteres under investeringsregnskapet i kapittel 3.4.3 og 3.4.4. 
 
Det er vanskelig å fremskrive forventet renteutvikling. Rådmann bygger sine vurderinger på 
analyser finansanalytikere og det er nå ikke forventet vesentlig renteheving i perioden. 
Rentenivå for 2017 er kommentert under kapittel 3.2.4. 
 
I langtidsbudsjettet (2018-2020) kan det forventes noe høyere nivåer på markedsrentene, 
men her vil rentebytteavtalene stabilisere rentebelastningen for låneporteføljen. 
Rådmannen har tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig rente i perioden på 3 %. Med 
utgangspunkt i beregnet totallån i 2020, vil 1 % økning i rentene utgjøre ca. 14 mill.kr. 
 
Grafene nedenfor viser hvilke utfordringer økningen i lånegjelden med et gjennomsnittlig 
rentenivå på 3 % vil gi i driften.  
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Årlige renteutgifter (her fratrukket 
renteinntekter Startlån) øker fra 31 mill.kr i 
2016 til 41 mill.kr i 2020. Det vil si en økning i 
perioden på 10 mill.kr. 
 
 

 
 
Netto årlige rente og avdragsutgifter øker fra 
83 mill.kr i 2016 til 113 mill.kr i 2020. Det vil si 
en samlet økning i perioden på 30 mill.kr eller 
36 %.  
 
 

 
3.3.3 Utvikling i driftsvolum i økonomiplanperioden 2018-2020 
 
I økonomiplanen i budsjettskjema 1B, fordeling mellom seksjonene, er det lagt inn midler til 
å finansiere helårseffekten av tiltak foreslått igangsatt i 2017. I tillegg er det lagt inn noe 
ekstra midler til styrking av barnehagene, helse og omsorg og bygningsdrift/-vedlikehold. 
Det er ikke satt av midler til fond før i 2020. 
 
Følgende forhold skaper utfordringer for driftsvolumet i økonomiplanperioden: 

 Stor befolkningsvekst gir økte frie inntekter, men øker også utgiftsbehovet og ikke 
minst investeringsbehovet. 

 Kommunen har en stor bygningsmasse og et betydelig vedlikeholdsetterslep. 

 Kommunens investeringsbehov, i første omgang på skolene vil skape utfordringer i 
driftsvolumet i form av økte renter og avdrag. De største utfordringene kommer i 
perioden etter 2020. Et låneopptak vil påvirke driften med økt rente- og 
avdragsbelastning i mange år etter investering og låneopptak er gjennomført. 

 Befolkningsveksten øker driftsvolumet i alle tjenesteområdene. 

 Bemannet bolig til unge funksjonshemmede økes med 10 i 2017 og det er stort 
behov for flere plasser fremover. Denne tjenesten har vært lavt prioritert over lang 
tid. 

 Det er lav bemanning i de kommunale barnehagene, helt i bunnsjiktet i kommune-
Norge. Ved økt bemanning i kommunale barnehager vil også tilskuddet til de private 
barnehagene øke.  

 Antall eldre øker i perioden og arbeidet med å etablere nye tiltak for å utsette og 
redusere behovet for sykehjemsplasser er helt nødvendig. 

 Med utbygging av nye boligfelt vil også kommunens infrastruktur og driftsvolum øke 

 Befolkningsvekst – perioden 2013-2015 har hatt lavere vekst enn årene før. Som 
ventet har trenden snudd i 2016 og det er ikke urealistisk å nå 2 % økning. Det er 
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mange boligprosjekter under planlegging og oppføring. Det kan derfor påregnes at 
befolkningsveksten vil være høy i økonomiplanperioden 

 
Sammenligninger og nøkkeltall 
 
Kommunebarometeret rangerer kommunen ut fra ulike kriterier. I barometeret som ble 
utgitt i 2016 fremkommer følgende hovedtall: 
 

 
 
Totalplasseringen for Øvre Eiker kommune synes god når en tar hensyn til inntektsnivået. 
Slik oppsummerer kommunebarometeret Øvre Eiker kommune (utdrag): 

- Totalt er profilen klart mer positiv enn normalen i Kommune-Norge. 
- Nøkkeltallene er klart bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi. 
- Plassering i toppsjiktet innen både eldreomsorg og kostnadsnivå. 
- Mye tid med lege og fysioterapeut på sykehjem totalt sett. 
- I barnevernet er statistikken for saksbehandling ganske god, men det er få saker med 

tiltak i hjemmet. 
- Knapt noen har så lav bemanning i barnehagene som Øvre Eiker. 
- Kostnadsnivået er lavt, særlig innen grunnskole, pleie og omsorg og administrasjon. 
- Korrigert netto driftsresultat var ganske svakt, særlig tatt i betraktning hvor bra 

nesten alle andre drev. 
 
Kommunebarometeret er beskrevet i kapittel 6.3.5. 
 
Fremtidsbarometeret er en videreutvikling av 
Kommunebarometeret som benytter ulike nøkkeltall til 
fremskriving av utviklingen. 
 
 

 
 
Regnskapstall for 2015 
 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Totalplassering, justert for 

utgiftsbehov og inntektsnivå
196 148 157 83 176 93 127

Rangering inntektsnivå 408 408 411 410 411 415 413

Fra Fremtidsbarometeret 
om Øvre Eiker kommune: 
Kostnadsnivået innen de 
viktigste sektorene 
(tjenestene), justert for 
utgiftsbehovet, er svært 
lavt.  
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Tjenester innenfor inntektssystemet er: Pleie og omsorg, grunnskole, barnehage, sosialtjeneste, kommunehelse, 
barnevern, administrasjon/miljø og landbruk. 
Tjenester utenfor inntektssystemet er: Fellesutgifter,vann/avløp/renovasjon,fysisk planlegging, kulturminner 
etc, kultur, kirke, samferdsel, formålsbygg, bolig, næring, brann- og ulykkesvern, interkommunalt samarbeid, 
tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar. 

 
Grafen ovenfor viser at områdene tjenester utenfor inntektssystemet, premieavvik og netto 
finans og avdrag er områder hvor Øvre Eiker kommune bruker mer enn landsgjennomsnittet. 
For alle andre områder benytter kommunen mindre enn landsgjennomsnittet. 
 
Fremstillingene ovenfor synliggjør at Øvre Eiker kommune driver effektivt både når det 
gjelder tjenestene og på den administrative siden. Det betyr at mye av effektivitets-
gevinstene er tatt ut. Det betyr imidlertid ikke at det ikke ennå er mulighet for å effektivisere 
og innrette tjenestene på andre måter, for eksempel ved digitalisering, interkommunalt 
samarbeid, god ledelse og strammere styring. 
 
Rådmann mener likevel at kommunen er ved et veiskille hvor ordtaket “det er dyrt å være 
fattig” føles gyldig i mange sammenhenger. Utviklings- og endringsarbeid for å oppnå 
fremtidige bedre og mindre kostnadskrevende løsninger medfører økte kostnader i en 
periode. Disse “pukkelkostnadene” er ikke til å unngå i de fleste omstillinger. 
 
 

3.3.4 Hvilke muligheter har Øvre Eiker kommune for å øke det økonomiske 
handlingsrommet? 

 
Det er bare to måter å øke handlingsrommet på, enten reduserte kostnader eller økte 
inntekter. Nedenfor har rådmann sett på noen alternativer. 
 

Utgiftssiden: 
- Fortsette effektivisering og omstilling i det tempo som økonomien tilsier 



 
 
Økonomiplan 2017-2020 – Øvre Eiker kommune  
 

side 39 av 87 

 

o I 2017 foretas en gjennomgang av alle merkantile ressurser for å se 
om organiseringen er hensiktsmessig 

o Økt digitalisering 
- Redusere/fjerne alle tiltak som ikke er helt nødvendig eller lovpålagt 

o Redusere tilskudd til frivillig sektor – idrett, musikk etc 
o Alle utgifter til “personalpleie” – kompetansevedlikehold og  

 kompetanseheving, seniortiltak, kantine, kommunemarsj etc 
- Redusere bemanning 
- Redusere kvalitet på tjenester og leveranser av alle slag 
- Redusere politisk aktivitet 
- Redusere renter og avdrag ved å redusere/fjerne investeringer. Flere av 

investeringene er viktige for å redusere driftsutgifter, for eksempel kan 
dette gjelde IKT-investeringer, investeringer i maskiner og utsyr og også i 
bygningsmasse 

- Inngå flere interkommunale samarbeid 
 
Inntektssiden: 

- Øke gebyrene. For å øke handlingsrommet er det gebyrer uten 
selvkostområdet vann og avløp og andre betalingssatser som ikke har 
statlige maksgrenser. Egenbetaling for barnehage og noen gebyrer 
innenfor helse- og omsorgstjenestene er maksgrenser. 
 

- Fortsette salg av kommunale eiendommer. Det vil gi inntekter i 
investeringsregnskapet og når det selges bygninger, reduseres også 
driftsutgiftene. 
 

- Benytte de mulighetene kommunen har som eier av to heleide 
aksjeselskap til å ta ut utbytte eventuelt realisere noen av verdiene. 

o Eiendomsprosjekt er igangsatt for å se på om dagens organisering 
av eiendomsmassen, inkl. Eiker Eiendomsutvikling AS er 
hensiktsmessig. I denne prosessen, som vil pågå i 2017, vil det være 
mange prinsipielle spørsmål som må avklares. F.eks. kan det bli 
aktuelt å ta stilling til om kommunen, via selskapet skal eie 
næringseiendommer eller ikke. 

 
o Energisektoren er under press med betydelig endrede 

rammebetingelser. Hvordan vil Øvre Eiker møte denne utfordringen 
som eier? Skal kommunen fortsette å eie Øvre Eiker energi AS, helt 
eller delvis? Hva blir de økonomiske og samfunnsmessige 
konsekvensene ved å fortsette som 100 % eier eller ved å foreta 
endringer? 

 
- 366 av landets 428 kommuner har pr 2016 innført eiendomsskatt, og flere 

planlegger innføring. Eiendomsskatt kan innføres på mange måter og med 
ulik sats, så det kan ikke enkelt beregnes hvor mye det kan bety for Øvre 
Eiker kommune. Et anslag fra kommunenes inntektsførte eiendomsskatt i 
2015 viser at når kraft- og store hyttekommuner er holdt utenfor, har de 
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aktuelle kommunene en gjennomsnittlig inntekt pr innbygger på 3.000 kr 
pr år. Det understrekes at variasjonene er store mellom kommunene, men 
det synliggjør en mulighet. Mange kommuner har nok erfart at den 
ekstrainntekten innføring av eiendomsskatt utgjør er lett å venne seg til. 
Enkelte kommuner har derimot vært bevisst på hva skatten skulle benyttes 
til og har f.eks. forbeholdt den til investeringer. Under forutsetning av at et 
stramt investeringsnivå videreføres vil det øke driftsvolumet over tid fordi 
renter og avdrag vil reduseres.  

 
 
3.3.5 Utvikling fondsmidler 
 

Øvre Eiker kommune har per 1.1.2016 frie fondsmidler i drift og investering på til sammen 

84 mill.kr, en økning fra året før på ca. 4 mill.kr. Herav har kommunestyret avsatt ca. 50 

mill.kr til spesielle formål, som 33,8 mill.kr under aktiv forvaltning, næring/reiseliv, 

næringsfond, premieavvik, landbruksfond etc. Kommunestyret kan selv omdisponere 

midlene. I 2016 forventes det at de frie fondene vil reduseres noe. Dersom fondsmidler skal 

benyttes til å finansiere investeringer utover handlingsregelen vil fondsbeholdningen være 

sterkt redusert i løpet av 2020. En utvikling 

som vist til venstre vil svekke 

handlingsfriheten kraftig og vil ikke gi en 

økonomisk bærekraftig utvikling. I 

forutsetningene for denne bruken er det ikke 

lagt inn at noe uforutsett oppstår i perioden 

som skal finansieres fra frie fond utover det 

som ligger i investeringsbudsjettet.  

 

 

Eventuelt redusert utbytte fra 2018 vil kunne påvirke bruken av fond utover det som er 

synliggjort ovenfor. 
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3.4 Investeringsbudsjettet 2017 - 2020 

Generelt 
I rådmannens budsjettforslag er det i perioden 2017-2020 lagt opp til et nivå på 
investeringer i anleggsmidler på totalt 587 mill.kr. Dette gir et gjennomsnittlig 
investeringsvolum på 147 mill.kr hvert år i perioden. 
Av investeringsrammen utgjør investeringer i Vann og avløp (VA) 259 mill.kr i perioden, 
hvorav 70 mill.kr i 2017.  
 
3.4.1 Investeringsbudsjettet (2a og 2b) 
 

 
 
 

3.4.2 Kommentarer til investeringsbudsjettet 2017 
 
Årets finansieringsbehov 
- Planlagte investeringer utgjør 142,8 mill.kr inkl. merverdiavgift. Hvert enkelt 

investerings-prosjekt er kommentert i kapittel 3.4.5. 
- Utlån og forskuttering er startlån med 7 mill.kr 
- Kjøp av aksjer og andeler er egenkapitaltilskudd i KLP med 3,1 mill.kr (tilsvarende 

overført fra driftsregnskapet)  

Budsjettskjema 2A: Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Tekst (alle beløp i tusen kr.) Ansvar 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Investeringer i anleggsmidler 187 583 280 802 142 793 184 628 133 125 126 875

Utlån og forskuttering 5 815 21 730 7 000 7 000 8 000 8 000

Kjøp av aksjer og andeler 2 126 2 767 3 100 3 100 3 100 3 100

Avdrag på lån 3 553 69 392 2 500 2 500 2 500 2 500

Avsetninger 9 564 8 259 2 056 0 0 0

Årets finansieringsbehov 208 641 382 950 157 449 197 228 146 725 140 475

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 143 692 250 211 137 330 151 990 127 400 110 500

Inntekter fra salg av anleggsmidler 4 154 0 0 0 0 0

Tilskudd til investeringer 9 020 63 470 0 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift 31 207 34 150 12 463 19 638 13 725 16 475

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 17 415 5 585 4 556 2 500 2 500 2 500

Andre inntekter 10 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering 205 498 353 416 154 349 174 128 143 625 129 475

Overført fra driftsbudsjettet 2 126 2 767 3 100 3 100 3 100 3 100

Bruk av tidligere års udisponert 0 3 759 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 4 774 23 008 0 20 000 0 7 900

Sum finansiering 212 398 382 950 157 449 197 228 146 725 140 475

Udekket/udisponert -3 757 0 0 0 0 0

Budsjettskjema 2B:

Fordelt til investering:

Rådmann, politisk og felles 10 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Service og fellestjenester 11 7 292 6 962 3 750 7 500 7 500 6 250

Samfunnsutvikling 12 3 440 54 437 34 730 45 500 32 375 27 375

Samfunnsutvikling - vann og avløp 12 14 063 110 717 70 000 84 440 62 500 42 500

Teknisk 20 159 729 102 355 30 625 43 500 28 500 48 500

Oppvekst 30 0 0 0 0 0 0

Kultur og livskraft 35 0 288 313 0 0 0

Helse og omsorg 50 59 5 044 2 375 2 688 1 250 1 250

Sum investeringer 187 583 280 802 142 793 184 628 133 125 126 875
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- Avdrag på lån er 
kommunens avdrag på lån i 
Husbanken, startlån, 2,5 
mill.kr  

- Avsetninger er mottatte 
avdrag på utlån til Eikern 
Turisttrafikk, Vestfossen IF, 
Hokksund IL, Eiker Kvikk, 
Vestfossen 
Kunstlaboratorium, Eiker Omsorgsbygg AS og Sorenskrivergården. 

 
Sum ekstern finansiering 

 Bruk av lånemidler til investeringer er budsjettert med 137,3 mill.kr. Låneopptaket 
gjelder 7 mill.kr til Startlån, 70 mill.kr til vann- og avløpsanlegg og 60,3 mill.kr til 
investeringer innenfor handlingsregelen. 

 Vann- og 
avløpstjenestene har 
økt kapasiteten på 
prosjekteringsleddet. 
Det er likevel vanskelig 
å si hvor langt de ulike 
prosjektene vil komme 
i 2017. Det kan bli 
aktuelt å fremme saker 
i løpet av året om endring i låneopptak. Ifølge handlingsregelen (kapittel 6.2) for 
låneopptak holdes VA-investeringene utenom. Det foretas en ny vurdering ved 1. 
tertial. 

 Kompensasjon av merverdiavgift skal inntektsføres i budsjettskjema 2A, men i 
prosjektoversikten i kapittel 3.4.5 er kompensasjonen inntektsført på det enkelte 
prosjekt. 

 Mottatte avdrag på startlån er budsjettert likt med kommunens nedbetaling til 
Husbanken med 2,5 mill.kr. Avdrag mottatt fra idrettslag og kulturinstitusjoner er 
budsjettert med 2,1 mill.kr.  

 Overført fra driftsregnskapet - Årlig egenkapitaltilskudd til KLP. Regnskapsmessig 
behandles egenkapitaltilskuddet som kjøp av andeler og kan ikke finansieres med 
lånemidler. Investeringsfondene er sterkt redusert og beløpet anses som en del av 
pensjonskostnadene og bør belastes driftsregnskapet 

 
 
Budsjettskjema 2B – administrativ fordeling av investeringsprosjektene 
De ulike investeringsprosjektene er fordelt i henhold til den seksjonen som har ansvar for 
prosjektet. 
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Økonomiplanperioden 2018-2020 
Slik investeringsbehovet er beskrevet i økonomiplanperioden 
i investeringsbudsjettet ovenfor vil det være behov for andre 
finansieringskilder i 2018 og 2020 for å overholde 
handlingsregelen for låneopptak. Beløpene er i rådmannens 
forslag til budsjett finansiert fra fond og utgjør henholdsvis 
20 og 7,9 mill.kr. 
 
Investeringsrammene må vurderes årlig i budsjett-
behandlingen og rådmann vil peke på at det vil være behov 
for å revidere investeringsnivået i henhold til 
befolkningsvekst, omfang, tidspunkt og ikke minst 
økonomisk bæreevne. Omfanget av investeringer påvirker 
handlingsrommet i driftsbudsjettet, og får direkte 
konsekvenser for driften av tjenestene. 
 
I kapittel 3.4.4 Investeringsbehov frem mot 2030 ses det på 
konsekvensene av vedtatte og planlagte investeringer. 
 
3.4.3 Gjeldsutvikling 
 
Investeringene for 4 års-perioden utgjør 587 
mill.kr. Investeringene finansieres med 
momskompensasjon, tilskudd fra Husbanken, 
bruk av fond og låneopptak på 527 mill.kr. I 
fremstillingen til høyre er bruk av fond i 2018 
og 2020 med til sammen 27,9 mill.kr 
hensyntatt.  
Dersom hele investeringsrammen skal 
lånefinansieres vil handlingsregelen bli 
overskredet fra 2018 og ut resten av 
økonomiplanperioden. Eikertun Helsehus ligger 
“oppå” handlingsregelen.  
 
Total lånegjeld vil øke fra 1,2 mrd.kr ved utgangen av 2016 til i underkant av 1,5 mrd.kr ved 
utgangen av 2020. Økningen utgjør ca. 285 mill.kr eller ca. 24 % i fireårs-perioden. 
Diagrammet viser utviklingen fra 2012. 
 

 
 
Langsiktig gjeld omfatter total brutto lånegjeld, altså inkl. utlån og lån til Startlån og VA-
området. Netto lånegjeld er langsiktig gjeld fratrukket utlån og Startlån, men inkl. lån til VA-
investeringer. Fra 2015 ligger Øvre Eiker likt eller over landsgjennomsnittet på alle 
indikatorene. Når vi tar med i betraktningen at kommunens inntekter også ligger under 

Ø.Eiker Ø.Eiker Ø.Eiker Gruppe 7 Landet 

2013 2014 2015 2015 2015

Langsiktig gjeld i  % av brutto driftsinntekter 200 207 212 207 213

Netto lånegjeld i  % av brutto driftsinntekter 76 78 85 74 73

Netto lånegjeld i  kr. pr. innbygger 46 116 48 579 54 397 48 778 54 184

Handlingsregel for 
låneopptak (se kapittel 

6.2.2): 

Kommunens totale 
låneopptak med fradrag 
av: 
- Startlån 
- Utlån 
- Lån til vann og 
avløpsanlegg 
- Lån til Eikertun Helsehus 
skal ikke overstige 38.000 
kr pr innbygger 
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landsgjennomsnittet, vil det si at kommunens evne til å betjene gjelden er lavere enn for 
gjennomsnittskommunen. 
 
Utvikling i Startlån 

Siden oppstart i 2003 har lån til 
videre utlån økt jevnt. Tabellen 
viser gjeldsnivå pr 1.1. Kommunen 
har opparbeidet en betydelig 
lånegjeld som er videre utlånt til 
kommunens innbyggere.  
 
Startlån til videre utlån er foreslått 
med 30 mill.kr i perioden. 
Rådmannen vil bemerke at dette tilbudet, som er meget positivt for de som ønsker 
etablering i kommunen, også påfører kommunen en viss risiko som først blir aktualisert flere 
år frem i tid pga. lånenes tilbakebetalingsprofil. Pr d.d. har det ikke vært tap på utlånte 
Startlån. 
 
Flere kommuner benytter Startlån mer aktivt som et virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. 
Rådmann vil vurdere det som et element i arbeidet med boligsosial program. 
 
3.4.4 Investeringsbehovet frem mot 2030 
 
Grafene nedenfor viser hvordan planlagte investeringer vil slå ut i henhold til vedtatt 
handlingsregel med ulike finansieringsformer. I tillegg til investeringene i økonomiplanen, er 
investeringene knyttet til skolebehovsplan og tidspunkter lagt inn fra 2021 og ut perioden. 
Samtidig er øvrige investeringer lagt inn med 50-60 mill.kr årlig. Det betyr at ekstra 
oppdrageringer av formålsbyggene ikke er medregnet i fremstillingene nedenfor. 
 

 
Graf nr. 1 

 
Graf 1 viser at dersom alle planlagte investeringer finansieres med låneopptak, blir 
handlingsregelen brutt i hele perioden.  
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Graf nr. 2 

 
Graf nr. 2 viser at ved å finansiere 20 mill.kr i 2018 og 7,9 mill.kr i 2020 med annen 
finansiering enn lån, vil handlingsregelen overholdes frem til og med 2022. Fra 2022 ligger 
Hokksund barneskole på planen og da ses en dramatisk økning i gjeld pr innbygger, dersom 
øvrige investeringer holdes på et jevnt nivå og det ikke finnes andre inntektskilder enn 
låneopptak. 
Låneopptaket på Eikertun Helsehus er holdt utenfor i begge fremstillingene. 
 
Som grafene ovenfor viser er det først i 2022 at de store investeringsutfordringene kommer. 
I planen ovenfor er det budsjettert med utbygging av Hokksund barneskole fra 2022. 
 
 
 
3.4.5 Kommentarer til investeringsprosjektene i 2017 
 
Budsjetteringsrutine for investeringsprosjekter 
Midler til prosjektering og forundersøkelser budsjetteres i hovedsak på prosjekt 101199 
Under prosjektering. Når prosjektet kan legge frem et godt kostnadsoverslag flyttes det ut til 
et eget prosjekt og endelig bevilgning foreslås. På denne måten vedtas prosjektene først når 
reelle kostnadsoverslag er utarbeidet. Unntaket i oversikten nedenfor er skoleutbyggingen i 
Vestfossen som er budsjettert i henhold til anslag i gjeldende skolebehovsplan. 
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Nettobudsjett pr prosjekt: 

 
*) Kostnadsanslag i eksisterende skolebehovsplan er lagt til grunn 

**) Skolebehovsplanen viser at også følgende barneskoler har behov for påkostning og utbygging i perioden 
frem mot 2025: Hokksund, Røren, Ormåsen og Darbu 

 
Prosjekt 5101 Startlån til videre utlån 
7 mill.kr foreslås til Startlån i 2017, i tillegg overføres mindreforbruket fra 2016, samlet ca. 9 
mill.kr til formålet. I forbindelse med boligsosialt program gjennomgås de boligsosiale 
virkemidler, og det legges frem en sak til politisk behandling om leie til eie og målrettet bruk 
av startlån i 2017.  
 

Prosjekt 6131 Påkostninger bygg. 
Oppgraderingsarbeid på Smellhaugen og Solbakken barnehager, Darbu og Røren skole. 
 

Prosjekt 6134 Bygningsmessige oppgraderinger Rådhuset. 
Bedriftshelsetjenesten har gjennomført målinger av inneklima i rådhuset og rapporten 
konkluderer med at det er behov for forbedringer. Rapporten har vært behandlet i AMU. 
AMU forventer at det iverksettes tiltak. Rådmann foreslår at det i løpet av 2017 
gjennomføres et prosjekt for å se på fremtidig utnyttelse av huset samtidig som det utredes 
hva og hvilke tiltak som må gjennomføres. 
 

Prosjekt 6400 Grunnerverv 
Grunnerverv skal gjennomføres på Semsmoen, Semsveien, Darbu og Grøslandveien. 
 

Prosjekt 6912 Investeringer i kirker 
Det er fremdeles oppgraderingsbehov på flere av kirkene. I 2017 fortsetter arbeidene på 
Haug og Bakke.  
 

Prosjekt 7000 Utstyr omsorg 
1,9 mill. kroner foreslås satt av til nødvendige investeringer i utstyr helse- og omsorg. I 

Rev Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Tekst (alle beløp i tusen kr.) Prosjekt 2016 2017 2018 2019 2020 ansvar

Fordelt til investering:

Startlån til videre utlån 5101 15 969 7 000 7 000 8 000 8 000 Helse og omsorg

Påkostninger bygg 6131 4 354 5 300 2 000 2 000 2 000 Teknisk

Bygningsmessig oppgradering Rådhuset 6134 1 231 3 000 2 000 2 000 6 000 Teknisk

Grunnerverv 6400 1 905 4 000 1 000 1 000 1 000 Teknisk

Investeringer i kirker 6912 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Rådmann

Utstyr Omsorg + hj.middellager 7000 4 035 1 900 2 150 1 000 1 000 Helse og omsorg

Under prosjektering (tidl 221002) 101199 81 662 56 880 92 440 60 000 40 000 Rådmann

IKT-investeringer i utstyr og programvare 110999 5 570 3 000 6 000 6 000 5 000 Service og felles

Utvikling og reguleringsprosjekter 121001 5 329 2 000 2 000 2 000 2 000 Samfunnsutvikling (SSU)

Vestfossen barne- og ungdomsskole* 201501 5 000 12 000 30 000 18 000 30 000 Teknisk

Oppgradering sentrumsområder 220904 2 075 1 050 2 200 2 200 2 200 SSU - vei og park

Oppgradering av bruer og veier 220995 10 197 9 050 10 200 10 200 10 200 SSU - vei og park

Vei og gatelys 220996 4 765 5 000 5 000 5 000 1 000 SSU - vei og park

Maskiner og utstyr vei og parkanlegg 220997 2 236 1 450 1 500 1 500 1 500 SSU - vei og park

Trafikksikkerhet 220998 8 032 3 450 5 000 5 000 5 000 SSU - vei og park

Teknisk sentral ombygging 221402 799 1 000 0 0 0 Teknisk

Maskiner og utstyr - vann og avløp 230998 1 491 1 000 500 500 500 SSU - vei og park

Ledninger og kummer vann og avløp 230999 7 671 2 000 2 000 2 000 2 000 SSU - vei og park

Horgen vann og avløpsanlegg 231204 12 000 0 0 0 SSU - vann og avløp

Semsmoveien vann- og avløpsnett 231403 5 000 0 0 0 SSU - vann og avløp

Selvbetjent bibliotek / meråpent 351601 230 250 0 0 0 Kultur og livskraft

Skoleutbygging** Ny Teknisk

Sum investeringer og utlån 163 321 137 330 171 990 127 400 118 400
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forbindelse med nye Eikertun helsehus er mye utstyr fornyet, men det er fremdeles mye 
gammelt i bruk. I tillegg er det behov for fornyelser av noen store kjøkkenmaskiner, det skal 
investeres i velferdsteknologi og utstyr til etablering av nytt trivselssenter ved Eikertun. 
 
Prosjekt 101199 Under prosjektering 
Prosjektering av vann- og avløpsanlegg: 

 Objekt 230913 Loesmoen - vann- og avløpsnett fase 2. Forsinket, forventes 
gjennomført 2017- 2018.   

 Objekt 231303 Lerberg – vann- og avløpsnett. Avløpsledning rehabiliteres med 
strømpe. Prosjekteringsarbeidene for resterende anlegg er igangsatt. Videre 
detaljprosjektering av vann og overvann inne på Lerbergfeltet er ikke startet. Det tas 
sikte på å gjennomføre dette i første halvår 2017, med påfølgende anleggsarbeider 
som avsluttes i 2018.  Det vurderes om anlegget skal detaljprosjekteres av ØEK eller 
lyses ut på minikonkurranse. 

 Objekt 231405 Tollamoen vann og avløpsanlegg. Fremføring av ny VA fra Tregata og 
opp til Tollamoen, ny elvekryssing av VA over elv i egen rørbru, ny vannledning på 
hele strekket. Anlegget blir i disse dager detaljprosjektert. Konkurranse utlyses ut og 
planlagt anleggsstart er vinter/vår 2017. 
Øvre Eiker Nett vil også være med i dette prosjektet for sanering av gammelt 
luftstrekk høyspent samt ny nedgravd fiber. 

 Objekt 231407 Smellhauggata vann og avløpsanlegg. Konkurranse lyses ut på Doffin 
og prosjektet gjennomføres i 2017. 

 Objekt 231302 Semsveien – vann og avløpsnett. Kommunen må ha frem brann-vann 
til Vestaksen i første halvdel av 2017. Venter på kostnadsberegning fra konsulent. 
Prosjektet gjennomføres i 2017. Kulvert/overvann fra vei/rekkverk mm Semsveien – 
legges inn som del av VA-prosjektet. 

 Nytt prosjekt: Loesmoveien, prosjektering i henhold til reguleringsplan opparbeidelse 
av vei og fortau til erstatning for midlertidig vei. Det foreslås prosjekteringsmidler i 
2017 – utførelse 2018. 

 Mur Øra, det er midler til prosjektering i 2016, utførelse 2017 eller 2018. Gjelder en 
skadet mur som ble bygget i aller første fase av stedsutviklingsprosjektet i Skotselva. 

 Kommunestyrets vedtak vedr. anleggsbidrag til vei- og VA-anlegg (høydebasseng) ved 
Fiskum næringspark: 14 mill.kr m/tillegg av KPI-justering. 

 Kommunestyrets vedtak vedr. anleggsbidrag til vei Arnebergtunet g/s-vei: 480.000 kr 

 Prosjektavdelingens oppfølging av regulering/utbygging. Gjelder nye veianlegg som 
senere skal overtas av kommunen. 

 
Prosjekt 110999 IKT-investeringer i utstyr og programvare 
Prosjektet omfatter nødvendige oppgraderinger av nøkkelkomponenter på sentralt 
serverrom, oppgraderinger av gammel kabling på lokasjoner, kjøling i fiberrom Rådhuset, 
samt nytt system for vedlikehold av pc-klienter i kommunen (SCCM).  
 
Prosjekt 121001 Utvikling og reguleringsprosjekter 
Bevilgningen skal brukes til planlegging og prosjektering av prioriterte offentlige prosjekter. 
Dette gjelder kommunens andel planlegging av tiltak i belønningsordningen, medvirkning i 
planlegging av større statlige planprosesser for vei og jernbane, samt utredninger som 
grunnlag. 
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Prosjekt 201501 Vestfossen barne- og ungdomsskole 
Oppdatert skolebehovsplan er utarbeidet og behandlet politisk i PS 84/16 (22.6.2016). På 
grunn av utredningsoppdraget gitt i samme kommunestyremøte er prosjektering utsatt i 
påvente av vedtak om investeringer for perioden 2017-2020. Arbeidet igangsettes på nyåret 
2017. I rådmannens forslag er utbygging av barneskolen prioritert først og en utbyggingen av 
ungdomsskolen er budsjettert fra 2020. 
 
Prosjekt 220904 Oppgradering sentrumsområder 
Prosjektet omfatter generell oppgradering/nyetablering av sentrumsområdenes rabatter, 
fortau og kanter i sentrumsområdene og Sundhaugen, med spesielt fokus på Hokksund i 
2017. På Sundhaugen er det pålegg om oppgradering av avløp og behov for ny vannledning.  
 
Prosjekt 220995 Oppgradering bruer/veier 
Prosjektet omfatter tiltak på bruer i henhold til brukontroll. For Loe bru (ved Teigen) ble det 
satt av planleggingsmidler i 2016 for utførelse i 2017. Arbeider på Krekling bru gjennomføres 
ifm planlagt togstans i 2017. Brua fra turveien langs Drammenselva er under planlegging i 
samarbeid med NVE. 
 
Oppgradering av overvannssystemer er tiltak som bare har økende aktualitet i disse tider og 
større og mindre tiltak på veinettet utføres kontinuerlig. Det vil ta mange år å ta igjen et 
etterslep på vedlikehold, men systematisk og kontinuerlig oppgradering er viktig framover. 
Der det er utført oppgradering er skadeomfang ved stor nedbør betydelig redusert. Av større 
oppgraderingsarbeider står både Stensetveien, Grøslandveien og Klommesteinsveien for tur, 
men det må prioriteres en rekkefølge over en 2-3 års periode hvor Stensetveien prioriteres i 
2017. Grøslandveien legges fram som egen sak da det dreier seg om et samarbeidsprosjekt 
med Hokksund pukkverk. 
 
Prosjekt 220996 Vei og gatelys   
Gjennomføres i henhold til handlingsplan. Prioriterte oppgaver er å skifte ut 
kvikksølvarmaturene som er allerede er faset ut og å jobbe mot et mål om målte anlegg 
innen fristen 01.01.19. I tillegg dukker det opp følgekostnader til gatelys knyttet til andre 
anleggsprosjekter, som f.eks Tollamoen. 
 
Prosjekt 220997 Maskiner og utstyr vei og parkanlegg 
Tiltak i henhold til utskiftingsplan. Prioritert i 2017 er kantslåttutstyr og saltspredertank 
montert på eksisterende enheter – noe som gir bedre utnyttelse av de enheter vi har.  Det 
leies en tjeneste for saltspredning av veier, pr i dag er dette en driftskostnad som pr år 
tilsvarer innkjøp av eget utstyr. Med utbyggingsprosjekter i bratt terreng vil denne 
driftsposten bare øke. 
 
Prosjekt 220998 Trafikksikkerhetstiltak 
Prosjektet omfatter blant annet tiltak i henhold til vedtatt trafikksikkerhetsplan og mindre 
tiltak som tidvis dukker opp etter innspill fra f.eks. grendeutvalgene. Trafikksikkerhetsplanen 
gir mulighet til å søke eksterne midler, slik som nå sist Ormåsen.  
Tiltak det er mulig å søke om i 2017: Anlegge fortau i Storgata Vestfossen, fra Villars og mot 
Jutebrua. Etter vegvesenets anlegg ved Jutebrua er det en manglende lenke for myke 
trafikanter inn mot Vestfossen sentrum. Tiltaket er forankret i TS-plan (fortaus-utbedring)og 
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tatt opp av grendeutvalget. Det er mulig å søke om eksterne midler til tiltaket. 
 

Videreføring av G/S-vei fra Semsportene til Torespæren planlegges i 2016 for utførelse i 
2017, eventuelt som Buskerudbytiltak. Oppgradering og asfaltering av Langerudveien vil gi 
økt kvalitet på sykkelrute mot Modum. 
 
Det foreslås avsatt planleggingsmidler til tiltak ifm stedsutvikling Fiskum. Kommunens G/S-
vei har flere oppgraderingsbehov i forhold til trafikksikkerhet..  

 
Prosjekt 221402 Teknisk sentral ombygging 
Dette dreier seg om erstatningsbygg som følge av nybygget til Øvre Eiker energi for 
avdelingene med tilhold på Teknisk sentral. Prosjektet er forsinket og satt på vent et år for å 
komme tilbake i 2017. Det er i tidligere budsjett satt av midler til grunnarbeider.  
  
Prosjekt 230998 Maskiner og utstyr - Vann og avløp  
Midlene er avsatt til å dekke kostnader til løpende behov for oppgradering og fornyelse av 
maskiner og utstyr innen vann og avløp. 
 
Prosjekt 230999 Ledninger og kummer vann og avløp 
Midlene er avsatt til å dekke strakstiltak på ledningsnettet og der private 
utbyggingsprosjekter initierer deltagelse fra VA-tjenestene.  
 
Prosjekt 231204 Horgen vann og avløpsanlegg 
Planlegging og prosjektering av prosjektet har blitt finansiert under prosjekt 101199 Under 
prosjektering.  
Statens vegvesen er nå i gang med å bygge gang- og sykkelvei langs FV 283 ved Horgen med 
VA-anlegg i traseen. Arbeidene med VA-anlegget er igangsatt og arbeidene er iht. 
fremdriftsplan. Første etappe er ledningsanlegget i den nye gangveien, denne delen av 
prosjektet blir ferdigstilt sommeren 2017. Tilknytning til eksisterende infrastruktur på 
Lerberg og anleggsarbeider utenfor gangvei håndteres av Øvre Eiker Kommune. Det er 
ønskelig å påbegynne disse arbeidene umiddelbart etter at fellesprosjektet er ferdig.    
 
Prosjekt 231403 Semsmoveien vann og avløpsanlegg 
Semsmoveien g-/s- vei SVV prosjekt med gangvei over Semsmoen. Det er nødvendig med 
utbedring av enkelte ledningsstrekk og utskifting av vann og avløpskummer i forbindelse 
med gangveiprosjektet. Anlegget tilrettelegges for fremtidig rehabilitering med strømpe i 
ledningene. 
 
Prosjekt 351601 Selvbetjent bibliotek 
Videreføre satsingen på selvbetjent bibliotek ved å anskaffe resterende nødvendig utstyr. 
 
Nytt prosjekt - skoleutbygging 
Revidert skolebehovsplan tilsier at de øvrige skolene oppgraderes/utvides før 2030. 
Skolebehovsplanen må revideres flere ganger før endelig vedtak om oppradering/utbygging 
vedtas, men prosjektet står i økonomiplanen for å indikere at det er ytterligere 
investeringsbehov i skolene.  
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4. SEKSJONENES TILTAK OG ØKONOMI FOR 2017 

 
Generell kommentar. 
Der hvor rammene er reelt endret kommenteres dette spesielt. Alle seksjonene er påplusset 
deflator dvs. 2,5 %. I tillegg er rammeendringer omtalt i kapittel 3.2.1 Forutsetninger for 
kommunens budsjett for 2017. I tabellene nedenfor som viser budsjettrammene, er det 
netto budsjettramme som vedtas. Fordeling på inntekter og utgifter er foreløpige frem til 
detaljbudsjettet er ferdig utarbeidet.  
For å oppnå målene i kapittel 2 har seksjonene beskrevet spesifikke tiltak. 

4.1 Rådmann, politisk og fellesområdet 

Seksjonen omfatter rådmann og deler av rådmannens ledergruppe, politisk ledelse og alle 
politiske styrer, råd og utvalg, politisk sekretariat, kjøp av tjenester fra og tilskudd til 
Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV), Vestviken 110 IKS, Buskerud kommunerevisjon 
IKS, Eiker Vekst AS, Kirkelig Fellesråd og andre trossamfunn. I tillegg omfatter ansvaret 
fellesområdet som består av pensjon/premieavvik, seniortiltak og inntektsføring av 
kalkulatoriske renter og avdrag fra VA.  
 
4.1.1 Tiltak for 2017 
Sammen med seksjonene arbeider rådmannen for å nå målene i kapittel 2. 
 
4.1.2 Økonomi 
Rådmann, politisk og fellesområdet 
 

 
 
Netto ramme for rådmann og politisk utgjør 35,4 mill.kr, mens fellesområdets ramme er en 
netto inntekt på 18,4 mill.kr. Fellesområdet består av utgifter til kommunens seniorpolitiske 
tiltak, håndtering av premieavviket (kapittel 3.2.9) og inntektsføring av kalkulatoriske renter 
og avskrivninger knyttet til VA-investeringene.  
Nedenfor kommenteres ansvaret som dekker rådmann og politisk virksomhet.  
 
Rådmann og politisk 

 
 
I 2017 er det Stortingsvalg og det er ønske om å ta i bruk elektronisk avkryssing i manntallet. 
For øvrig er det små endringer i rammen. Det antas at politisk nivå går tilbake til normal 
aktivitet etter et hektisk år med nytt kommunestyret og kommunereformarbeid. 

Regnskap Justert budsjett Forslag budsjett Endring i %

(beløp i 1000 kr.) 2015 per 2.tertial 2016 2017 2016-2017

Utgifter 23 012 30 601 31 073 1,54 %

Inntekter -12 893 -13 808 -14 153 2,50 %

Netto driftsutgifter 10 119 16 793 16 920 0,75 %
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Rammen består for en stor del av tilskudd og utgifter til interkommunale selskaper, 
kulturinstitusjoner og kirkelige og livssynsorganisasjoner. 
 
Generelt innsparingskrav hos rådmann utgjør 64.000 kr. 
 

4.2 Service og fellestjenester 

Ansvar 11 kan kategoriseres som støtte i organisasjonen, samt systemansvar for en rekke 
områder. Seksjonen består av servicesenter, arkiv, personal, digitalisering, økonomi, innkjøp, 
kommunikasjon og skatteoppkrever. I tillegg har personalavdelingen ansvar for å koordinere 
beredskapsarbeidet i kommunen og ansvar for å koordinere arbeidet med våre 20 lærlinger.  
 
4.2.1 Tiltak for 2017 
Med utgangspunkt i kommunens satsingsområder og mål i kapittel 2, har seksjonen satt ned 
følgende tiltak for 2017 
 

 Følge opp resultatene av 10-faktor medarbeiderundersøkelse (2.1.4). 

 Videreutvikle lederutvikling – og lederopplæringsprogram, samt gjennomføre 

samlinger iht. fagplan (2.1.4). 

 Implementere Lederplakaten (2.1.4). 

 Gjennom HMS-planer på hver avdeling, sørge for at det settes avdelingsvise mål på 

sykefravær (2.1.4). 

 Intensivere arbeidet med å følge opp sykemeldte på individnivå – bla. gjennom 

etablert Team sykefravær (lederstøtte fra personalavdeling og Hovedverneombud) 

(2.1.4). 

 Videreføre og avslutte arbeidet med ny arbeidsgiverpolitikk (2.1.3/2.1.4). 

 Evaluere seniorpolitikk – ref. politisk vedtak fra 2014 (2.1.3). 

 Videreføre arbeidet med å systematisere samarbeid med NAV knyttet til 

praksisplasser – innfri mål i avtale med NAV Øvre Eiker (2.1.1). 

 Utarbeide nye varslingsrutiner (2.1.3). 

 Gjennomføre praktisk øvelse hvor målet er å øve på etablering og drift av Evakuering- 

og pårørendesenter på Eikertun (2.6.1). 

  “Svar ut” vil fortløpende bli tatt i bruk i flere fagsystemer (2.1.3). 

 “Svar inn” skal etableres (2.1.3). 

 Systemansvar for utarbeiding og implementering av digitaliseringsstrategi (2.1.3). 

 Veilede publikum i bruk av digitale skjemaer, enten via telefon eller på publikums-PC 

på rådhuset (2.1.2). 

 Øke satsing på digitalisering (2.1.3). 

 Videreutvikle KOSTRA-analyser som dokumentasjon og støttedokumenter til 

strategiske valg (2.1.3). 

 Bidra til synliggjøring av effektivitetsmål (2.1.3). 
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 Øke andelen innkjøp via e-handelsplattformen (2.1.3). 

 Øke antall fortellinger om de gode historiene fra alle seksjonene, på hjemmesiden og 

i sosiale medier (2.1.2). 

 Økt kompetanse på bruk av sosiale medier (2.1.2). 

 Revidere kommunikasjonsplan (2.1.2). 

 
4.2.2 Økonomi 
 

 
 
Seksjonen har svært stram økonomistyring. Innstramming må skje gjennom effektivisering. 
Så langt det er forsvarlig erstattes ikke sykefravær med vikarer. Eventuelle ledige stillinger 
må forsøkes holdt vakant så lenge som mulig. Midler til kompetanseutvikling holdes på et 
minimumsnivå. 
 
Rammen er tilført midler til økt kapasitet og kompetanse innenfor kommunikasjon-
/digitaliseringsrådgiverfunksjon. Rådmann mener at denne økningen er helt avgjørende for å 
få ønsket effekt av digitalisering.  
 
Innad i seksjonen pågår det et felles organisasjonsutviklingsarbeid for alle ansatte. 
Vernetjeneste og tillitsvalgt er inkludert. Det jobbes med felles forståelse av økonomiske 
rammebetingelser, løpende oppfølging av regnskap, arbeidsmiljøutfordringer, kultur, 
teamarbeid, personlig utvikling, medarbeiderskap og lederskap.  Dette er en viktig arena for 
nærværsarbeidet i seksjonen. Arbeidet ivaretar intensjonene i Hovedavtalen. Å trives på 
jobb er en viktig forutsetning for å yte gode tjenester.  
 
4.2.3 Lederutvikling og sykefravær for hele kommuneorganisasjonen 
Rådmannen er opptatt av at godt lederskap er en forutsetning for lavt sykefravær. Pågående 
lederutviklings- og lederopplæringsprogram kan sees på som både nærværstiltak og tiltak for 
å jobbe med sykefravær. Seksjonen har systemansvaret for programmet og alle seksjoner er 
involvert.  Lederopplærings – og lederutviklingsprogram finansieres i all hovedsak med 
eksterne prosjektmidler.  
 
Arbeidet med sykefravær forsterkes. Dette er i tråd med anbefaling fra KS.  Hovedfokus er 
tettere oppfølging av hver enkelt sykemeldt, både når det gjelder dialog mellom leder og 
ansatt, men også med NAV. Personalavdelingen bidrar med lederstøtte og kompetanse. KS 
viser til studier som viser at årsaker til sykefravær er sammensatt. Det er også vår erfaring. 
Organisasjonen trenger mer analyse og systematikk rundt kartlegging og oppfølging. Tett 
samarbeid med vernetjenesten er en forutsetning. Seksjonen har et godt samarbeid med 
Bedriftshelsetjenesten.  
 
 

Regnskap Justert budsjett Forslag budsjett Endring i %

(beløp i 1000 kr.) 2015 per 2.tertial 2016 2017 2016-2017

Utgifter 56 916 55 494 56 331 1,51 %

Inntekter -17 800 -12 856 -13 177 2,50 %

Netto driftsutgifter 39 116 42 638 43 153 1,21 %



 
 
Økonomiplan 2017-2020 – Øvre Eiker kommune  
 

side 53 av 87 

 

4.3 Samfunnsutvikling 

Seksjonen omfatter: Forebyggende helsearbeid, folkehelsearbeid, legetjenesten, legevakt, 
miljørettet helsevern, fengselshelsetjenesten, fiske- og viltforvaltning, annen forvaltning av 
natur og miljø, næringsutvikling, landbruksforvaltning, kommuneskogen, stedsutvikling, 
fysisk planlegging og overordnet planlegging, kommuneadvokatkontor, geodata og 
byggesak, vann og avløp, samt forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens veier og 
grøntområder. 

 
4.3.1 Tiltak i 2017 
Med utgangspunkt i satsingsområder og mål i kapittel 2 har seksjonen prioritert følgende 
større tiltak i 2017: 

 Forbedre saksflyt og effektivitet gjennom bedre samhandling og digitalisering (2.1.3). 

 Starte rullering av kommuneplanen (2.3.1). 

 Forberede gjennomføringen av Buskerudbypakke2 og bymiljøavtale for 
Buskerudbyen (2.2.2/2.2.3). 

 Sikre framdrift og kommunens interesser i planlegging av riksvei 35 og   
jernbanen mellom Drammen og Kongsberg (2.2.2/2.2.3). 

 Sluttføre Sentrumsplan for Hokksund (2.2.1/2.3.2/2.7.2). 

 Tilrettelegge for god samhandling og “Sammen med – prosjekter” med by- og 
grendeutvalg og andre frivillige krefter (2.1.2/2.3.4). 

 Planlegge for videre sentrumsutvikling i Kulturhovedstaden Vestfossen (2.3.3/2.7.3). 

 Videreutvikle barne- og ungdomsprofil og generelt lavterskeltilbud i virksomheten til 
Aktiv Eiker (2.1.1 / 2.4.8). 

 Gjennomføre vedtatt oppdrag om fremtidig løsning for legevakta (2.2.4). 

 Utrede ressursbruk og organisering av kommunal legetjeneste tilpasset de øvrige 
tjenestenes behov og kommunens økonomi (2.5.2). 

 Handlingsprogram for folkehelse skal innarbeides i alle tjenester (2.5.8). 

 Følge opp handlingsplanen for belønningsordningen i Buskerudbyen og 
kommuneplanens trafikksikkerhetsplan, med vekt på tiltak som bidrar til økt gange 
og sykkelbruk, tilrettelegging for kollektivtransport og parkering (2.3.4). 

 Plan for overvannsbehandling er vedtatt (2.6.1). 

 Videreføre arbeidet med kartlegging av grunnforhold under marin grense (2.6.1). 

 Utarbeide aktsomhetskart og simuleringer som grunnlag for beredskapsplanlegging 
og tiltak (2.6.1). 

 Utarbeide atomberedskapsplan (2.6.1). 

 Rullere helseberedskapsplanen (2.6.1). 

 Utarbeide tiltaksplan for rehabilitering av vann- og avløpsanlegg (2.6.1/2.6.2). 

 Revidere grunnlaget for klima- og energiplanen, og foreslå strategi for klimaarbeidet 
(2.6.2). 

 Stimulere aktiviteten med etablering og stell av ungskog for å opprettholde skogens 
evne til å binde CO2 og for å produsere klimavennlig råstoff (2.6.2). 

 Gjennomføre prioriterte tiltak i forvaltningsplan for Eikern (2.6.2). 

 Fullføre overføring av arkiv for byggesak, geodata, plan, landbruk, vann og avløp til 
søkbar digital løsning (2.1.3). 

 Innføre selvkost for tjenester i byggesak og geodata fra 1.1.2017, og gjøre 
nødvendige tilpasninger i løpet av året (2.1.3). 
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 Styrke tilsynsvirksomheten i byggesaker (2.1.3). 

 Opprettholde innsats for å forebygge forsøpling og rydde opp i deponier (2.6.2). 

 Gjennomføre prioriterte tiltak i næringsplanen (2.7.1). 

 Ungt entreprenørskap og faget utdanningsvalg vurderes som elementer i tilbudet til 
elevene i grunnskolen (2.7.4) 

 Verne mest mulig av dyrka mark gjennom god planlegging, og bidra til at dyrka mark 
erstattes med andre områder dersom det må gjøres omdisponering (2.7.1). 

 Kommunen skal stimulere til samarbeid mellom faglagene og foreningen Ekte Eiker 
for å øke matproduksjonen og for å ta hånd om en større del av verdikjeden knyttet 
til jord- og skogbruk (2.7.1). 

 
 
4.3.2 Økonomi 
Samfunnsutvikling (uten vann og avløp)  

 
 

Rammene for den nye seksjonen er stramme. Det er nødvendig å vurdere 
innsparingsmuligheter løpende, og det arbeides med tiltak for effektivisering og reduserte 
kostander. Hovedtiltakene er følgende: 
 

 Arbeidet for effektivisering og bedre saksflyt i kjeden fra planlegging til ferdig 
prosjekt.  

 Å få til en langsiktig og forutsigbar avtale om drift av legevakta som også ivaretar nye 
krav som følge av akuttmedisinforskriften. 

 Inndra stillinger ved ledighet ved å endre på arbeidsdeling og ambisjoner for enkelte 
tjenester. 

 Holde stillinger ledige i perioder der mulighetene byr seg. 

 Generell innsparing i alle tjenester. 

 Etablering av gebyrfinansiering av områdene byggesak og geodata.  
 
Utfordringer og prioriteringer i tjenestene 
Tjenestene Vei og park og Vann og avløp ble lagt til seksjon Samfunnsutvikling fra 1.6.2016. 
Hovedprioriteringen for seksjon Samfunnsutvikling i 2017 blir å utnytte de mulighetene som 
den nye organiseringen gir for effektivisering og bedre flyt i planlegging og gjennomføring av 
prosjekter. Det gjøres et betydelig arbeid i organisasjonen for digitalisering på en rekke 
områder. Dette skal bidra til raskere og mer effektiv saksbehandling, og bedre innsyn for 
innbyggere og næringsliv. Dette vil være et vesentlig bidrag for å kunne håndtere økende 
saksmengde som følger av at Øvre Eiker kommune og regionen er i betydelig vekst. Det er en 
utfordring å greie dette med de ressursene som er tilgjengelig. 
 
Helse 
Drift av legevakta i nye og større lokaler ved Eikertun Helsehus er en betydelig utfordring. 

Regnskap Justert budsjett Forslag budsjett Endring i %

(beløp i 1000 kr.) 2015 per 2.tertial 2016 2017 2016-2017

Utgifter 77 049 75 599 78 701 4,10 %

Inntekter -34 328 -32 552 -33 366 2,50 %

Netto driftsutgifter 42 721 43 047 45 336 5,32 %
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Det er viktig å få på plass modell for fremtidig drift av legevakta så raskt som mulig for å få 
forutsigbarhet i denne viktige tjenesten. Dette er også viktig for å sikre ivaretakelse av de 
nye og kostnadskrevende kravene som den nye akuttmedisinforskriften setter med virkning 
fra 1.1.2018. Kommunestyret får egen sak til behandling. 
 
Det er igangsatt et arbeid for å vurdere innretning og bruk av de kommunale legeressursene. 
 
Plan, byggesak og geodata 
Samarbeidet i Buskerudbyen og arbeidet med Buskerudbypakke2/bymiljøavtale, oppstart av 
kommuneplanrulleringen, sluttføring av sentrumsplan for Hokksund og store statlige 
planprosesser for riksveier og jernbane, sammen med et økende antall private 
reguleringsplaner, presser kapasiteten på planavdelingen sterkt.  
 
Byggesaksavdelingen og geodata får økt saksmengde også i 2017. Dette presser kapasiteten 
Det er ønskelig å styrke tilsynsfunksjonen og oppfølging av ulovligheter i byggesaker. 
Innføring av gebyrfinansiering skal evalueres løpende. Tiltak for digitalisering, forenkling og 
flyt i interne prosesser skal prioriteres høyt. 
 
Vei og park 
Veidriften binder opp en stor andel av budsjettet i avdelingen. Kommunen overtar hvert år 
nye veier, gangveier, belysning og grøntområder som er regulert til offentlig formål. Nye 
samleveier i Harakollen, Roaveien og Tregata pluss utvidet pendlerparkering Langebru og ny 
pendlerparkering Lerberg, overtas til kommunal drift høsten 2016. Av beregnet kostnad ble 
det lagt inn en delårseffekt på 500.000 kr i budsjett 2016. I 2017 kommer resterende veier, 
fortau og utfartsparkering i Harakollen, og ny gangvei mm i forbindelse med Ormåsen 
bussknutepunkt. I løpet av siste del av 2016 og 2017 vil kommunen ha en økning på 5,1 km 
kjørevei, 2,5 km gang/sykkelvei, 1600 m2 parkeringsareal, pluss tilhørende belysning på alle 
anlegg.  Totalt for drift/vedlikehold kostnadsberegnet til kr 1.3 mill. kr pr år. Fratrukket 
500.000 kr i 2016 blir resterende behov i 842.000 kr. i 2017. Harakollen er driftsmessig 
krevende på grunn av bratt terreng, og det vil være behov for salting av kjørevei for å 
opprettholde framkommelighet og sikkerhet. 
 
Øvre Eiker har gjennom Buskerudbysamarbeidet forpliktet seg til å følge opp nasjonale og 
regionale mål om redusert bilbruk og økt tilrettelegging for gange/sykkel og 
kollektivtransport. Hvis kommunen skal nå disse målene må drift av gangveier/fortau få økt 
oppmerksomhet – og da spesielt vinterdriften. For jevnt god standard på gangveier/fortau vil 
det måtte opprettes egne roder hvor det kjøres hyppigere enn på kjøreveiene med brøyting 
og strøing. Sommerdriften må bedres ved at det foruten å feie opp strøgrus om våren må 
gjennomføres renhold av gangveier/fortau minimum 3 ganger i løpet av sommerhalvåret. 
Det må også gjøres et systematisk arbeid med fjerning av sikthindrende vegetasjon, som 
sammen med økt drift av veidekke, vil bidra til tryggere ferdsel. Framkommelighet for buss 
gjennom hele året handler mye om det samme.  
 
Det er en mannskapsmessig utfordring som følge av det økte driftsansvaret og forventninger 
om god framdrift i gjennomføringen av anleggsprosjektene. Det er klare forventninger til 
krav om effektivisering også i tjenestene vei og park. Økt bemanning i produksjonen vil bli 
vurdert som ett av tiltakene for å greie dette.  
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Næringsutvikling 
Kommunestyret vedtok ny strategisk næringsplan i september i år. Planen skal videreføre en 
planmessig innsats i næringsarbeidet på de prioriterte områdene. Flere av kommunens 
tjenester er sentrale i dette arbeidet, med de ressursene som er tilgjengelig i et stramt 
budsjett. 
 
Landbruk 
Landbruk har fortsatt en sentral plass i Næringsplanen. Det er mange planprosesser i gang 
som vil utfordre den dyrka jorda og kulturlandskapet i kommunen. I tråd med 
kommuneplanen vil det bli vekt på å beholde antall dekar dyrka mark og legge til rette for et 
robust og levedyktig landbruk. Det skal være en god dialog med bøndene og befolkningen 
slik at det kan drives rasjonelt landbruk i hele kommunen. 
 
Byggesak og oppmåling 
Det innføres en tilnærming til full gebyrfinansiering for områdene Byggesak og Oppmåling. 
Analysene som er gjort, viser at det har vært en betydelig kommunal subsidiering av disse 
områdene fram til nå, og det er nødvendig å øke gebyrene. 
 
Det er komplisert å fastsette riktige gebyrer for disse områdene, fordi det er mange ulike 
gebyrer som skal danne grunnlag for selvkostberegningen, og det skal samtidig beregnes og 
legges inn kostnader for fellesutgifter. Disse områdene skiller seg også fra Vann og avløp ved 
at avregninger mellom år ikke vil gjelde de samme innbyggerne og næringsdrivende, og at 
antallet saker vil variere fra år til år. 
 
Det ble vedtatt en betydelig økning av gebyrene for byggesak for 2016. Rådmannen mener 
derfor at 2017 bør være et overgangsår hvor målet er innføring av selvkost for byggesak og 
oppmåling, og at det beregnes en viss kommunal subsidiering og i 2017. I løpet av 2017 vil 
også effektene av digitalisering og andre tiltak som er under arbeid, kunne tas med i 
beregningene av gebyrene. Som eksempel kan nevnes at forenkling gjennom digitalisering 
har gjort at det kun foreslås mindre justeringer av gebyrene for behandling av private planer. 
Med dette utgangspunktet foreslår rådmannen en gjennomsnittlig økning av gebyrene for 
byggesak og oppmåling med ca. 10 %. Rådmannen legger opp til at det gjøres en løpende 
vurdering av kostnadsberegninger, kapasitet og gebyrstørrelse fram til forberedelse av 
budsjettet for 2018. 
 
Inntektene 
Seksjonen har mange og store inntektsposter fra gebyr, brukerbetaling og ulike typer 
overføringer. Enkelte av inntektsanslagene er usikre, og disse beregningene vil bli fulgt opp 
kontinuerlig.  
 
Tjenestene byggesak og oppmåling vil nærme seg selvkost i 2017, jf. egen omtale. Det 
foreslås en endring av de fleste øvrige gebyrer tilsvarende deflator. Digital postforsendelse 
har gitt betydelige forenklinger og besparelser for behandlingen av private 
reguleringsplaner. Gebyrene for behandlingen av private planforslag foreslås derfor 
videreført uendret, slik at også utbyggerne her får noe av denne innsparingen, i tillegg til 
kortere behandlingstid. 
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Vann og avløp   
 

 
 
VA- gebyrene reguleres etter selvkostprinsippet og beregnes ut fra tjenestenes faktiske 
kostnader. Kostnadene til produksjon av VA- tjenester dekkes direkte av abonnentene.  
 
Norsk Vanns arbeidsgruppe for ledningsfornyelse har anbefalt en fornyelsestakt på nasjonalt 
nivå frem til 2040 på 1,2 % for vannledninger og 1,0 % for avløpsledninger. For Øvre Eikers 
VA- anlegg vil dette innebære årlig fornyelse av ca. 1500 m for vann og ca. 1200m for avløp. 
 
Det har vært høy byggeaktivitet i kommunen de siste årene og mye av innsatsen har blitt 
fokusert på å tilrettelegge for private tiltak/prosjekter. Dette har gjort at det har vært lite 
resurser til å arbeide med ønsket rehabilitering av ledningsnettet. Bemanningen er styrket 
den siste toårsperioden. Dette har gjort oss i stand til også å prioritere 
rehabiliteringsbehovet i eksisterende ledningsnett. 
 
Det har i foregående år vært avsatt midler til fond, for å ta høyde for store investeringer i 
årene som kommer.  Det er nå ønskelig å flate ut denne fondsavsetningen. Dette innebærer 
vi kan nå tjenestenes målsetninger uten å øke gebyrene nevneverdig. Det foreslås derfor at 
gebyrene ikke økes for tilknytting, fastledd og målt forbruk, mens øvrige gebyrer økes med 
deflator. 
 
 

4.4 Teknisk 

Seksjonen omfatter forvaltning, drift, renhold og vedlikehold av alle kommunale bygg og 
svømmehall. 

 

4.4.1 Tiltak for 2017 
Med utgangspunkt i kommunens satsingsområder og mål i kapittel 2, har seksjonen satt ned 
følgende tiltak for 2017:  

 Bidra til en god gjennomføring av Prosjekt Organisering av eiendomsmassen (2.1.3). 

 Fullføre eventuelle endringer som følge av ovennevnte prosjekt (2.1.3). 

 Starte arbeidet med en systematisk vedlikeholdsplan av formålsbyggene (2.3.4). 

 Mulighetsstudie for fremtidig utnyttelse av rådhuset (2.3.4) 

 Avklare nødvendige og mulige tiltak for å bedre inneklima på rådhuset (2.3.4) 

 Gjennomføre forarbeider og prosjektering av utbyggingen av Vestfossen barneskole. 
Skolen skal være klar til bruk fra skolestart 2019 (2.4.7). 

 
  

Regnskap Justert budsjett Forslag budsjett Endring i %

(beløp i 1000 kr.) 2015 per 2.tertial 2016 2017 2016-2017

Utgifter 37 763 42 273 43 330 2,50 %

Inntekter -40 187 -42 273 -43 330 2,50 %

Netto driftsutgifter -2 424 0 0 0,00 %
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4.4.2 Økonomi 

 
 
Tjenesten har et stort vedlikeholdsetterslep. Den økonomiske rammen er svært krevende og 
må håndteres gjennom følgende tiltak:   
 

 Rivning av gamle Hokksund ungdomsskole vil gi en innsparing i driftskostnader. 

 Minimal bruk av vikarer. 

 Strammere økonomisk styring – større fokus på å følge opp faste kostnader tettere. 

 Sette i verk tiltak med mål om å leie ut ledige lokaler. 
 
I rammen er det lagt inn 1.060.000 kr til helårsdrift for Eikertun helsehus og Ormåsen SFO. 
Videre er det lagt inn 1.000.000 kr til arbeidet med eiendomsprosjektet og finansiering av ny 
stilling knyttet til ny organisering. 
Det skal foreligge en anbefaling om organisasjonsform for kommunens totale bygningsmasse 
til kommunestyrets møte i desember. 
  

4.5 Oppvekst 

Seksjonen omfatter:  
Ordinært grunnskoletilbud, særskilt tilrettelagt skoletilbud for multifunksjonshemmede, 
skolefritidsordning (SFO), musikk og kulturskolen, voksenopplæringen, pedagogisk-
psykologisk tjeneste (PPT), ordinært barnehagetilbud (både kommunale og private), 
tilrettelagt barnehagetilbud (tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne), familiesenteret og 
barnevernet. 
 
4.5.1 Tiltak for 2017 
 
Dette budsjettet er debuten for seksjon Oppvekst. En helhetlig tilnærming til oppvekst-
tjenestene, og det å utvikle funksjonelle tverrfaglige samhandlingsarenaer er hovedgrepet 
for den nye seksjonen. Om det lykkes øker sannsynligheten for at noen flere barn og familier 
i Øvre Eiker får en litt bedre livskvalitet.  
 
Skole (Mål 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.7, 2.5.7) 
I tillegg til å videreutvikle tverrfaglige samhandlingsarenaer mellom tjenestene, vil det 
fortsatt være viktig å fokusere på de langsiktige strategiene. Skoleresultatene har en stabil 
og god utvikling, og det er viktig å holde fast i innsatsene som gir resultater. Resultatene kan 
imidlertid ikke bli en sovepute, og prinsippet om forsiktig fornyelse legges til grunn for videre 
skoleutvikling. Det er fortsatt et potensial å videreutvikle skolene som lærende 
organisasjoner. På skoleeiersida er det nye ledelsesgrepet “Lærende vandringer”, etter 
inspirasjon fra professor Beverley Freedman fra Canada. Det er et av bidragene til å utvikle 
en kollektiv skolekultur. I kortform handler dette om at skoleledelsen er inne i 

Regnskap Justert budsjett Forslag budsjett Endring i %

(beløp i 1000 kr.) 2015 per 2.tertial 2016 2017 2016-2017

Utgifter 73 986 65 701 69 294 5,47 %

Inntekter -22 536 -14 880 -15 252 2,50 %

Netto driftsutgifter 51 450 50 821 54 042 6,34 %
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klasserommene i korte tidsrom, og deler det de har sett av god praksis i læringsfellesskapet. 
I tillegg testes det ut bruk av nettbrett i undervisningen, hovedsakelig i begynneropplæringa 
fra 1. til 4. trinn i lesing og skriving. Dette for å gjøre egne erfaringer på bruk av nettbrett i 
undervisningen. 
 
Vestfossen ungdomsskole og Skotselv skole ble valgt ut til det to-årige ”Læringsmiljø-
prosjektet” i regi av Utdanningsdirektoratet. Hovedmålet med prosjektet er å forbedre 
læringsmiljøet og redusere mobbing på skolene i kommunen.  Skoleeier og PPT er viktige 
samarbeidspartnere, og skolene får veiledning fra ansatte ved Læringsmiljøsenteret. 
 
“Two teachers” er et lese-prosjekt som går over fire år for elever som denne høsten startet i 
1. klasse. Her får den ene klassa på trinnet 8 timer ekstra i uka med pedagog for å øke 
leseferdigheten.  Dette er et forskningsprosjekt som skal avdekke hvorvidt 8 timer ekstra 
med pedagog i uka i 4 år har effekt på leseopplæringa.  
 
Voksenopplæringa, i samarbeid med NAV og Helse- og omsorg, flytter deler av virksomheten 
sin knyttet til språkopplæring ut i bedrifter, og vil teste ut denne modellen på Eikertun i 
2017. I tillegg vil det å bidra til å utvikle samhandlingen med NAV innenfor området 
introduksjonsprogram/flyktninger ha prioritet slik at deltakerne opplever å møte 
sammenhengende tjenester. 
 
Forutsatt bevilgning i kommunestyre iverksettes det planlegging av utbygging av Vestfossen 
barneskole tidlig i 2017. 
 
Barnehage (Mål 2.4.1, 2.4.3, 2.4.6) 
De kommunale barnehagene i Øvre Eiker har fokus på kvalitet, samtidig med at de har en av 
landets laveste bemanningsnormer. De kommunale barnehagenes fremste oppgave i 2017 
vil bli å opprettholde den etablerte kvaliteten. Dernest vil oppmerksomheten rettes mot 
videreutvikling av URT (Utvidet RessursTeam – møteplass for barnehage, PPT, barnevern og 
Familiesenter), som er den viktigste samhandlingsarenaen innenfor oppvekst – sett fra 
barnehagens ståsted. I tillegg vil det også i 2017 satses på kompetanse i ansattgruppene, 
med kompetanseheving rettet mot de sårbare barna, mobbing og utestenging. Det vurderes 
også som nødvendig å opprettholde noe satsing på ledelse i barnehage for styrere og 
pedagogiske ledere. 
 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) (Mål 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5) 
PP-tjenesten har krav/mål om å utarbeide sakkyndige vurderinger på barn og elever som har 
behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i løpet av 10 uker. I 2014 var 
gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 4 mnd. og i 2015 3 mnd. Over 50 % av de nye sakene i 
PP-tjenesten har psykososiale vansker som henvisningsgrunn, og behovet for gode 
tverrfaglige arenaer i et forebyggende perspektiv er påkrevd. Dette for å komme inn i en 
tidlig fase med et tverrfaglig blikk. Et av tiltakene er systematiseringen av de tverrfaglige 
URT-teamene i alle skoler og barnehager. I tillegg har PPT månedlige kontaktmøter med 
barnehagene og skolene, hvor det blant annet gis veiledning på tilpasset opplæring. 
 
Forholdet mellom tilpasset opplæring (TPO) og spesialundervisning er komplementær. Når 
den ordinære opplæringa er god, er det mindre behov for spesielle tiltak, og når den 
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ordinære opplæringa er mangelfull, øker behovet for spesielle tiltak. Dette gjelder både i 
barnehager og skoler. Skjæringspunktet mellom TPO og spesialundervisning er diffust og 
varierer fra skole til skole og barnehage til barnehage, alt avhengig av rammebetingelser, 
ressurser og kompetanse.  Tettere samhandling, veiledning og videreutvikling av rutiner 
mellom skole og PPT for å legge bedre til rette for barn og unge med særskilte behov, vil få 
økt oppmerksomhet i 2017. Dette vil i noen sammenhenger bidra til færre enkeltvedtak på 
spesialundervisning, mer fleksible ressurser til tilpasset opplæring på skolene og bedre 
læringsutbytte for elevene. 
 
Seksjon Oppvekst har redigert gjeldende veileder for forebygging og håndtering av 
skolefravær for skolene i Øvre Eiker. Den nye veilederen har meget tydelige grenser for hva 
som er bekymringsfullt skolefravær. Det er laget en “Fraværsplakat” bestående av 3 trinn 
som beskriver grenser for bekymringsfullt fravær, og ansvar og oppgavefordeling i de ulike 
trinnene. Det er etablert et fraværsteam bestående av 4 representanter med ulik 
kompetanse fra de tre støttetjenestene i seksjonen; Familiesenteret, Barneverntjenesten og 
Pedagogisk psykologisk-tjeneste (PP-tjenesten). Teamet skal jobbe tett med skole, elev og  
foresatte i en 3 måneders periode med mål om å normalisere skolehverdagen for eleven det 
gjelder. Fraværsteamet er organisert som en del av PP-tjenesten. 
 
Barneverntjenesten (Mål 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3) 
Forebyggende arbeid med risikoutsatte barn og unge er et uttalt satsningsområde på 
nasjonalt plan, og en slik tenkning er faglig godt fundamentert. Temaet er viktig både 
teoretisk, juridisk og sett fra den praktiske hverdagen i barnevernet, skolen og helsevesenet. 
Det er imidlertid helt avgjørende for barneverntjenesten med et godt samarbeid internt i 
kommunen, og at alle bidrar til å nå denne målsetningen.  
 
Øvre Eiker kommune har mange saker med omsorgsovertakelse, og det er behov for å 
utvikle tjenesten mer i retning av et forebyggende barnevern. Et forebyggende barnevern er 
ressurskrevende, da det er nødvendig at tjenesten forplikter seg i et tverrfaglig arbeid med 
andre instanser. Arbeidet må være preget av helhet, langsiktighet og sammenheng, der det 
legges vekt på samarbeid og samordning av tiltak og programmer. BUF-DIR (Barne- 
Ungdoms- og familiedirektoratet) jobber i dag med utviklingen av et eventuelt pakkeforløp  
som nettopp skal forplikte de ulike tjenestene i saker der barn/unge/familier er i behov av 
bistand fra ulike tjenester. I dette arbeidet er det uttrykt bekymring rundt at 
barneverntjenesten blir sittende igjen med mye ansvar, uten å kunne imøtekomme ansvaret 
ressursmessig. For å lykkes i dette arbeidet må det være tilgjengelig nok ressurser og tid for 
å kunne imøtekomme det behovet som vil tillegges tjenesten, og ikke minst en felles 
kommunal investering på det forebyggende arbeidet. På denne måten kan kommunen 
opprettholde en helhetlig innstilling til forebyggende arbeid som ivaretar både 
primærforebygging (generelt forebyggende arbeid) og sekundærforebygging (forebygge 
alvorlige problemer for barn og unge som er i risikogrupper) parallelt. 
 
Det er imidlertid rådmannen sin klare mening at et slikt arbeid vil lønne seg på sikt. Både 
faglig og økonomisk. Dersom flere risikoutsatte barn og unge fanges opp på et tidligere 
tidspunkt enn i dag, vil flere få riktig hjelp til riktig tid, noe som igjen vil kunne forebygge 
mange av de mest alvorlige sakene vi har. Dette er saker som både er alvorlige og vanskelige 
for familiene det gjelder, og som også er svært kostbare for kommunen. Familien er den 
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viktigste rammen om barns oppvekst, og foreldrene har hovedansvaret for sine barn. 
Barnevernet skal i tråd med barnevernlovens formål sikre at utsatte barn og unge får 
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid og yte forebyggende innsats som kan bidra til trygge 
oppvekstsvilkår, hindre problemutvikling og unødige omsorgsovertakelser. Disse oppgavene 
forplikter oss som kommune med hensyn til samarbeid, forebyggende innsats og felles 
målsetning. 
 
Familiesenteret (Mål 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.6) 
Familieteamets hovedoppgave er å styrke og følge opp barns psykiske helse og jobbe ut mot 
barn fra spedbarn til 16 år. Familieteamet tar saker som avsluttes i barnevernet hvor 
kommunen har et oppfølgingsansvar, eller det er hensiktsmessig at kommunen følger opp. 
Saker som tidligere var i BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) følges nå av 
familieteamet, herunder problematikk som lettere angst og depresjoner. 
 
Familiesenteret har en nyansatt kommunepsykolog. Hun kan gi individuell veiledning til  
-“barnevernstjenesten”- ved behov. Kommunepsykologen bruker mye av sine ressurser på 
barnehage, både på kompetanseheving – psykologisk førstehjelp og foreldremøter. 
 
Sammen med ovennevnte er det å styrke foreldrerollen/foreldreferdighetene det nye 
hovedinnsatsområdet på Familiesenteret. To familieterapeuter og helsesøster vil jobbe ut 
mot foreldre med nyfødte barn. Dette kan enten bli som en forsterking av 
barselgruppetilbudet som gis til alle, eller som en del av svangerskapskurset. Familiesenteret 
gir generelle tilbud om foreldreveiledningskurs, og det startes et kurs som retter seg mot 
foreldre med engstelige barn. Kommunepsykologen har en sentral rolle i disse tilbudene.  
 
Familiesenteret og barnevernstjenesten har et tett og godt samarbeid, og som nå i større 
grad smelter sammen og spisser seg inn mot den forebyggende arenaen.  
 
Tiltak i 2017 

 Igangsette læringsmiljøprosjektet på ungdomstrinnet i Skotselv og Vestfossen. 

 Gjennomføre lærende vandringer som ledelsesgrep for å påvirke pedagogisk praksis. 

 Teste ut nettbrett i undervisningen for å utvide erfaringsgrunnlaget for å kunne 
foreta kvalifiserte vurderinger av effekten av nettbrett i undervisningen. 

 Øke foreldrekompetansen gjennom frivillige kurs til førstegangsforesatte. 

 Manifestere URT som den viktigste forebyggende arenaen i barnehage. 

 Skolefraværsplakaten og skolefraværsteamet fungerer som planlagt. 

 Prioritere ressursinnsatsen i barnevernet med egne tiltak inn i hjemmene. 

 Prioritere flere ressurser mot utadrettet barnevern. 

 Prioritere kompetanse- og lederutvikling i barnehagene. 

 Prioritere de tverrfaglige møtearenaene. 
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4.5.2 Økonomi 

 
 
Netto driftsutgifter øker budsjettmessig med ca. 18,7 mill.kr. Utover lønns- og prisvekst vil 
hele økningen gå til kommunalt tilskudd til barnehageplassene i Harakollen barnehage, samt 
at det legges inn et godt bidrag til å finansiere ny barnevernvaktordning. Det betyr at statlig 
rammeoverføring tiltenkt skole, både en tidlig-innsats-satsing og en overføring for 
statlige/private skoleplasser, i praksis går til å prioritere finansiering av barnehageplassene i 
Harakollen. I 2. tertial meldte rådmannen om et sannsynlig merforbruk på 2,5 mill.kr i 2016 
etter at seksjonen ble tilført 2 mill. kr, hvorav 1 mill. kr. stilet til integrering. Helårseffekt av 
igangsatt aktivitet i 2016 + nye tiltak i 2017 innenfor integrering gjør at denne millionen ikke 
kan betraktes som en generell styrking av ramma, men en økning som har en tydelig 
sammenheng med ny aktivitet. I tillegg er det nye forhold for 2017 som gjør at innsparings-
/effektiviseringsbehovet for Seksjon oppvekst øker til 6,4 mill. kr. Tallene framkommer på 
følgende måte: 
 
Merforbruk 2016      2.500.000 kr 
Nye tiltak/behov for 2017 

 Delvis finansiert barnevernvakt        300.000 kr 

 Leasing elev-pc’er           900.000 kr 

 Ekstrakostnader barnevernet       700.000 kr 

 Flere elever med skoleplass i andre kommuner/ 
færre elever fra andre kommuner med skoleplass her 1.700.000 kr 
SUM       6.100.000 kr  
 

Seksjon Oppvekst vil i sitt første hele driftsår måtte igjennom en trang økonomisk fødsel 
med hovedoppgave å skape økonomisk balanse. Dette vil ventelig bli svært krevende. 
Rådmannen har en to-delt tilnærming til denne økonomiske utfordringen. Behovet for 
kostnadsreduksjoner i barnevernet pålydende 3.300.000 kr. knyttes til støttetjenestene 
barnevern, familiesenter og PPT – og søkes omsatt gjennom: økt og bedre samhandling, et 
bedre forebyggende arbeid og økt kompetanse i egen organisasjon som kan gjøre kjøp av 
enkelte eksterne tjenester unødvendig. På sikt vil et godt forebyggende arbeid og 
forebyggende barnevern føre til færre tunge saker i barnevernet. Innsparingsgrepet innenfor 
disse tjenestene knyttes på denne måten til hovedgrepet i den nye oppvekstseksjon. 
 
Rådmannen er bekymret for å redusere driftsnivået i skolen ytterligere etter to år med 
nedgang i budsjettramma samtidig som elevtallet har økt. Det antageligvis viktigste “Helt 
innafor”-tiltaket er å øke elevenes læringsutbytte, og det vil være svært uheldig om den 
gode utviklingen innenfor skole stopper opp, eller går tilbake. Det er også klart at de seks 
statlige lærerstillingene fordelt på Hokksund- og Vestfossen ungdomsskoler ikke blir 
videreført neste skoleår, og dette vil merkes på disse skolene.  
 

Regnskap Justert budsjett Forslag budsjett Endring i %

(beløp i 1000 kr.) 2015 per 2.tertial 2016 2017 2016-2017

Utgifter 451 104 429 481 451 055 5,02 %

Inntekter -89 009 -58 949 -60 423 2,50 %

Netto driftsutgifter 362 095 370 532 390 632 5,42 %
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Som grunnlag for salderingsbehovet ligger det et skifte av dagens elev-pc’er, og en overgang 
til leasing etter samme lest som med lærer-pc’ene. Rådmannen mener det er påkrevd at det 
er slikt utstyr på skolene, og opprettholder dagens nivå med 2 elever pr pc på 
ungdomstrinnet, og 4 elever pr pc på barnetrinnet. Den største posten som genererer behov 
for innsparing er at forholdet mellom inntekter fra elever hjemmehørende i andre 
kommuner med skoleplass her (inntekter fra andre kommuner), og elever hjemmehørende i 
Øvre Eiker med skoleplass i andre kommuner (tjenester fra andre kommuner) fra 2017 blir 
en utgiftspost. Tidligere år har dette isolert sett vært et positivt økonomisk regnskap. 
Beregningene baserer seg på elevtall for 1. halvår 2017. 
 
Rådmannen ser ingen andre måter å saldere skolebudsjettet på enn å foreslå tiltak som 
tidligere har blitt avvist av kommunestyret. Det er særdeles viktig både for rådmannen og 
organisasjonene og skjerme kjernevirksomheten undervisning i så stor utstrekning det er 
mulig. Noen av forslagene til tiltak må eventuelt utredes videre. 
 
1 Innsparinger barnevern     3.300.000 kr 
2 Reduksjon av tre lærerstillinger fra 01.08      900.000 kr 
3 Avvikle toleransereisene        600.000 kr 
4 Reduksjon i den kulturelle skolesekken      100.000 kr 
5 Gi skoletilbud til elevene bosatt i Lurdalen på Darbu     500.000 kr 
6 Reduksjon kompetanseutvikling, kurs og bevertning    200.000 kr 
7 Reduksjoner på Voksenopplæringa       100.000 kr 
8 Generell innsparing         400.000 kr 

SUM 6.100.000 kr 
 
Det gjenstår da ytterligere 400.000 kr som rådmannen foreslår at salderes gjennom 
“dugnad” og gode fellesskapsløsninger i seksjon Oppvekst. Rådmannen har ikke funnet det 
forsvarlig å foreslå reduksjoner innenfor tjenesteområde barnehage utover at de må yte sin 
andel for å effektuere den generelle innsparingen som er lagt til fellesansvaret. Det 
tverrfaglige arbeidet inn mot barnehager og skoler kan ikke forventes å skape økonomiske 
resultater på disse tjenesteområdene i 2017. 
 
Det foreligger en usikkerhet på barnehageområdet om i hvor stor grad- og i hvilken takt 
Harakollen barnehage fylles opp av unger gjennom 2017. Det er dette som avgjør 
kommunens økonomiske forpliktelser overfor barnehagen.  
 

 
 

Grunnskole Ø.Eiker Ø.Eiker Ø.Eiker Gruppe 7 Landet 

2013 2014 2015 2015 2015
Netto  driftsutg.til grunnskoler pr. innbygger 6-15 år 90 374 91 391 95 344 96 972 102 843

Korr.brutto driftsutg. til grunnskolesektor per elev (inkl. 

lokaler, skyss og SFO)
102 317 105 640 109 228 108 306 113 226

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole per elev 75 141 79 469 82 413 83 265 88 161

Andel elever i grunnsk.som får spesialunderv.i % 7,2 7,3 7,5 7,2 7,9

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,4 39,4 40,1 .. 40,7

Andel lærere med univ.-/høgsk.utdanning og ped. utdanning 80,8 84,9 81,0 83,5 87,0
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4.6 Kultur og livskraft 

Seksjonen omfatter kulturfaglige aktiviteter for barn og unge, idrett, frivillighet, bibliotek, 
kulturarv, kultur og næring, samt systemansvar for bruker- og innbyggermedvirkning, 
innovasjon og samskaping. 
 
4.6.1 Tiltak for 2017 
 
Med utgangspunkt i kommunens satsingsområder og mål i kapittel 2 samt fokusområdene i 
Kulturstrategien, har kommunen følgende overordnede tiltak for 2017 innen seksjon for 
kultur og livskrafts arbeidsområde. Tiltakene er konkretisert i handlingsplan for kultur og 
livskraft. 

 Sammen med innbyggere og brukere utarbeide og iverksette strategi for samskaping 
og medvirkning, hvor dimensjonene brukermedvirkning, innbyggermedvirkning og 
myndiggjøring står sentralt (2.1.2/2.5.9). 

 Omorganisere aktivitetstilbud til barn og ungdom med sikte på bedret kvalitet og 
koordinering (2.4.8).  

 Gjennomgå og samle forvaltningen av de fleste kulturbevilgninger og -tiltak i seksjon 
for kultur og livskraft, med sikte på helhet, likebehandling og gjennomsiktighet 
(2.5.9/2.5.10) 

 I samråd med frivilligheten vurdere om tilskudd til frivilligheten gis best som drifts- og 
vedlikeholdskostnader av lokaler eller som direkte tilskudd (2.5.10).  

 Legge til rette for bredere deltakelse i aktiviteter for de med lave inntekter og de 
med funksjonshemninger (2.1.1) 

 Gi underskuddsgaranti til Spelet om Hoenskatten (2.5.10). 

 Øke tilskuddet til Nedre Buskerud Hjemmefrontmuseum for å kompensere for 
bortfall av annet tilskudd (2.5.10) 

 Videreutvikle bibliotektilbudene til kommunens befolkning i alle aldre, gjennom å 
styrke fokuset på aktiv formidling (2.1.2/2.4.8) 

Barnehage Ø.Eiker Ø.Eiker Ø.Eiker Gruppe 7 Landet 

2013 2014 2015 2015 2015
Korr. brutto driftsutg.i kr. pr.barn i komm.barneh. 150 857 161 681 168 337 165 831 177 232

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 88,8 90,1 90,7 89,9 91,0

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 33,8 35,2 36,1 33,6 36,4

Prosentvis fordeling av utgifter på:

Opphold og stimulering 79,6 81,8 80,7 83,6 81,2

Tilrettelagte tiltak 10,3 9,1 9,9 7,9 9,9

Lokaler og skyss 10,1 9,1 9,5 8,5 9,0

Antall barn korrigert for alder pr.årsverk til basisvirksomhet i 

kommunale barnehager
6,8 6,8 6,7 6,3 6,1

Antall barn korrigert for alder pr årsverk til basisvirksomhet i 

private barnehager
6,4 6,4 6,2 6,3 6,2

Korr. brutto driftsutg til styrket tilbud til førskolebarn pr barn 

som får ekstra ressurser, komm. barnehager
.. 134 043 114 833 78 734 88 556

Korr. brutto driftsutg. pr barn, ekskl. minoritetsspråklige, som 

får ekstra ressurser i komm. barnehage
241 500 770 750 430 625 437 532 487 583

Leke- og oppholdsareal pr barn i kommunale barnehager (m2) 4,8 5,0 5,0 5,5 5,8
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 Søke tilskudd for utvikling av en plattform/app for digital formidling av Øvre Eikers 
kulturminner og aktivitet i kultur, frivillighet og næringsliv (2.1.2/2.5.9) 

 Gjennomgå organisering av Frivilligsentralen i lys av bortfall av statlig 
tilskuddsordning (2.5.10).  
 

 
4.6.2 Økonomi 

 
 
Arbeidet med strategi for samskaping og medvirkning har blitt forsinket grunnet ansettelse 
og oppstart for ny seksjonsleder. Prosessen er beskrevet i egen politisk sak, og det tas sikte 
på å gjennomføre arbeidet med strategien første halvår 2017, og å påbegynne iverksetting 
etter sommeren 2017. Rådmannen vil legge til grunn at tre perspektiver på medvirkning skal 
være førende: 

 Brukermedvirkning: Den enkeltes medvirkning og innflytelse i møtet med 
kommunale tjenester som berører den enkelte direkte, der og da. 

 Innbyggermedvirkning: Den enkeltes medvirkning og innflytelse som interessert 
borger på kommunens formelle beslutningsprosesser. 

 Myndiggjøring: Den enkeltes ansvarstaking for samfunnet rundt seg, både alene og i 
fellesskap med andre. 

 
Ungdomsklubbene i kommunen er i dag ulikt organisert, og med ulik tilgang på kompetanse. 
De ansatte har små stillinger, noe som gjør koordinering vanskelig. Samtidig når dagens 
ungjobb-tiltak i Containerparken få ungdommer, og det er krevende å sikre tilstrekkelig 
integrering i det ordinære arbeidslivet. Det har vist seg vanskelig å etablere ungdomsklubb i 
Hokksund på frivillig basis, samtidig som kommunen er bundet til husleieavtale ut 2017 for 
denne. Rådmannen foreslår derfor å omprioritere midler, slik at det opprettes en stilling som 
klubbleder for alle ungdomsklubbene. Ungdomsklubbene skal samkjøre sine åpningstider 
slik at de fordeles på flest mulig kvelder i uka, og det skal være et ungdomsklubbtilbud i 
Hokksund som utformes i samarbeid med brukerne. Det er et mål at ungdomsklubbene etter 
hvert skal være mest mulig ungdomsdrevne, med voksenstøtte. Ungdomsklubbtilbud i 
Hokksund videreføres i Containerparken om sommeren, og klubbleder får ansvar for 
ungjobb-tilbud i tilknytning til dette.  
 
Psykisk helse-tiltaket Kunstkilden er i dag i privateide lokaler til en kostnad av 120.000 kr per 
år. Dette bør kunne gjennomføres i kommunalt eide lokaler. 
 
Det er ikke planlagt noen ungdomsmusikal i 2017, da aktuelle miljøer er engasjert i Spelet 
om Hoenskatten. For dette er det neppe nødvendig med et eget tilskudd, men det kan være 
behov for en underskuddsgaranti. Rådmannen anser det som naturlig at denne ligger på 
samme nivå som tilskuddet til musikal tidligere har ligget på. Dersom Hoenskatten går i 
balanse eller ikke trenger hele underskuddsgarantien vil Rådmannen ønske å bruke midlene 

Regnskap Justert budsjett Forslag budsjett Endring i %

(beløp i 1000 kr.) 2015 per 2.tertial 2016 2017 2016-2017

Utgifter 17 293 16 753 17 923 6,98 %

Inntekter -1 620 -660 -677 2,50 %

Netto driftsutgifter 15 673 16 093 17 246 7,17 %
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på nødvendige oppgraderinger i seksjon for kultur og livskraft, som produserer mye materiell 
for lag og foreninger og for kommunen, og deretter på å sikre bedrete arbeidsforhold for de 
ansatte på biblioteket og på å hente inn ressurser til å vurdere deler av Eiker arkiv for 
digitalisering, deponering og/eller kassasjon.  
 
Rådmannen ser det som naturlig at det i 2017 avklares om kommunen skal ha en rolle som 
aktør eller som støttespiller med tanke på framtidige ungdomsmusikaler/-
teaterforestillinger, og samtidig hvilken form finansiering bør ta. 
 
Det ytes i dag tilskudd til en rekke ulike kulturformål i kommunen. Noe av dette tilskuddet 
forvaltes av kommunen direkte, noe ytes gjennom råd og utvalg og noe gjennom at 
kommunen stiller til rådighet lokaler eller mannskap. I tillegg gjennomføres ulike kultur- og 
idrettstiltak i ulike deler av kommuneorganisasjonen. Det foreligger i dag ingen samlet 
forvaltning av dette i kommunen, og dermed heller ingen samlet oversikt over tilskudd og 
tiltak. Rådmannen legger derfor opp til å samle forvaltningen og koordineringen av dette ett 
sted i organisasjonen, og å gjennomgå tilskuddene og regelverk for disse med sikte på å 
oppnå likebehandling, enkelhet og effektivitet. Rådmannen vil legge til grunn at frivilligheten 
selv i stor grad bør ha styring med hvordan midler til frivillig arbeid prioriteres. For idretten 
vurderer Rådmannen at det kan være hensiktsmessig at innholdet i idrettsanlegg 
administreres hos kultur og livskraft, mens den rent bygningsmessige driften administreres 
hos teknisk seksjon. Dette avklares i løpet av 2017. 
 
I dag er vesentlige deler av de ressursene kommunen bruker til å støtte frivilligheten i 
kommunen bundet opp i forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) til ulike bygg, herunder 
Arbeideren. Samtidig sitter kommunen på en betydelig eiendomsmasse med potensial for 
utvikling og effektivisering. Mange forsamlingslokaler står også relativt ofte tomme.  
Kommunen bør derfor gå i en dialog med frivilligheten for å vurdere om det er 
hensiktsmessig at støtten til frivilligheten er bundet opp på denne måten. Kommunen møter 
endrete rammebetingelser, og må derfor uansett vurdere avhending av deler av 
eiendomsmassen. En styrt nedtrapping gjennom dialog er en smidigere løsning. Det bør 
være mulig å finne lokaler med samme eller tilsvarende funksjon i kommunens øvrige 
bygningsmasse i dag. En slik løsning vil kunne representere en forbedring av frivillighetens 
rammer i Øvre Eiker kommune. 
 
Rådmannen anbefaler at aktivitetstilbudet Spiller ingen rolle! og Onsdagsklubben utvides.  
 
Rådmannen anbefaler også at det arbeides med støtte til kulturverksteder, med sikte på at 
disse blir et varig tiltak etter at støtteperioden utgår, og at det legges opp til oppstart av en 
utlånssentral/utstyrssentral. 
 
Ny mobilteknologi og digital kulturminneregistrering gjør det mulig å formidle kulturhistorie 
på nye måter. Ved å kombinere kartteknologi, kameraløsninger og innhold fra frivillighet og 
næringsliv i en mobil applikasjon kan det være mulig å levendegjøre vår lokale kulturhistorie 
på engasjerende vis, samtidig som Øvre Eiker som destinasjon kan synliggjøres. Rådmannen 
ønsker i 2017 å søke tilskudd for utvikling av en slik applikasjon, fortrinnsvis gjennom 
internasjonalt samarbeid.  
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Innsparing på området Kultur og livskraft vil gjøres gjennom følgende tiltak: 

 En reduksjon av tilskudd til 17. mai-arrangementene. Arrangementskomiteene går i 
hovedsak med overskudd, og tilskuddet har tradisjonelt blitt gitt til å dele ut is. Dette 
anser administrasjonen som uheldig fra et folkehelseperspektiv og unødvendig 
aktivitet for kommunen. 

 Kulturmidler og andre tilskudd vil ikke justeres opp med prisstigningen.  

 Det er vakanser i seksjonen som vil fylles noe senere enn opprinnelig planlagt. 
 

4.7 Helse og omsorg 

Seksjonen består av følgende tjenesteområder: Tjenestetildeling og samordning, Tjenester til 
funksjonshemmede, Eikertun Helsehus og Grevlingstien bofellesskap for personer med 
demens, Tjenester til hjemmeboende, Psykisk helse- og rustjenesten og NAV (sosialtjeneste 
og flyktninger).   
 
4.7.1 Tiltak for 2017 

1. Det er utviklet mål og tiltak for kompetanse-, tjenesteutvikling og effektivisering i alle 
tjenestene innen helse- og omsorg (mål 2.1.3 og 2.1.4). 

2. Tydelige lederroller, gode styringsdata og tilstrekkelig støtte har bedret styring og 
kontroll med driften i helse- og omsorg (mål 2.1.3) 

3. Helse- og velferdsplan er utviklet på grunnlag av kunnskap om innbyggernes behov 
for helse- og omsorgstjenester og kommunens muligheter for å møte behovene (mål 
2.5.1). 

4. Demensplan 2020 for Øvre Eiker er vedtatt og inngår som ledd i ny helse- og 

velferdsplan (mål 2.5.1). 

5. Omsorgstjenestene har forbedret styringsinformasjonen i Profil og etablert system 

for måling av tid brukt til direkte brukerkontakt (mål 2.5.2). 

6. Trivselssenter for eldre er etablert i tilrettelagte lokaler, med dagplasser etter vedtak 

hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven for personer med somatiske lidelser og 

personer med demens. Det tilbys også åpne aktivitetsgrupper for seniorer og 

senteret drives med utstrakt samarbeid med frivillige (mål 2.5.2 og 2.5.3). 

7. Det gis et mer differensiert aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming (mål 

2.5.3). 

8. Velferdsteknologiprosjektet i samarbeid med Kongsberg og Nedre Eiker er videreført, 

opplæring i velferdsteknologiens ABC og pilotering av noen produkter er 

gjennomført. Dette har dannet grunnlaget for utvikling av strategisk plan for 

velferdsteknologi (mål 2.5.4). 

9. Det er vurdert hvordan alle heldøgns bemannede botilbud for personer med demens 

kan samles ved Eikertun (mål 2.5.5). 

10. Bemannet botilbud for funksjonshemmede i Grevlingstien er etablert med inntil 10 

beboere og det er prosjektert ytterligere bemannede botilbud for 

funksjonshemmede i tråd med boligsosialt program (mål 2.5.5). 

11. En trygg bolig er grunnleggende for hverdagsmestring, mulighet for bedring og 

opplevelse av å være “Helt innafor”. Det gis tverrfaglig oppfølging til personer som av 
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ulike grunner strever med å bo (mål 2.5.6).  

12. For unge under 30 år er alle andre tiltak forsøkt før sosialhjelp. Aktivitetsplikt for 

yngre mottakere av sosialhjelp er innført med tverrfaglig innsats (lovpålagt fra 1.1.17) 

(mål 2.5.6). 

13. Som del av introduksjonsprogrammet er det etablert “språk-klasser” for flyktninger 

ved Eikertun helsehus. Midler fra introduksjonsordningen bidrar til å opprettholde 

driften av kaféene ved Eikertun og Grevlingstien, samt vaskeriet (mål 2.5.7).  

 
4.7.2 Økonomi  

 
 
2017 blir nok et spennende år for helse- og omsorg med langsiktig arbeid for omstilling og 
full oppmerksomhet på økonomistyring. Tjenestene er under press på grunn av økte 
brukerbehov, nye lovpålagte oppgaver og en vanskelig ressurssituasjon.  Statsbudsjettets 
satsinger spises opp av reduserte refusjoner til ressurskrevende tjenester, økte behov og 
andre reduksjoner. 
 
Fra “hva er i veien med deg?” til “hva er viktig for deg?”  
Politikerne i Øvre Eiker har i 2016 vedtatt prinsipper for tildeling av helse- og 
omsorgstjenester. Prinsippene gir tydelig retning mot hjemmebaserte tiltak, vektlegging av 
hverdagsmestring og riktig bruk av omsorgstrappen. Prinsippene krever endring av 
holdninger og arbeidskultur i helse- og omsorg, med mer vekt på brukernes mulighet til å 
mestre hverdagen. Være mindre opptatt av hva man feiler, og lete mer etter muligheter for 
å støtte brukeren i det som er viktig for ham/henne. Dette betyr ikke at alle får det de 
ønsker seg. For mange medarbeidere er dette heller ikke nytt. Men det betyr at brukerens 
muligheter for mestring og bedring skal være styrende for den arbeidskulturen i helse- og 
omsorgstjenestene vi ønsker å utvikle.  
 
Rådmannen mener prinsippene, sammen med god ledelse og styring, er vesentlig for 
kommunens mulighet til kontroll over økende kostnader innen helse- og omsorg. Arbeidet 
med tydelige lederroller, effektivisering, bedre styringsdata, herunder tidsregistreringer og 
beregning av direkte brukerrettet tid må prioriteres. Ved utvikling av helse- og velferdsplan 
tar rådmannen mål av seg å vise veien mot en tjeneste som er mer bærekraftig for 
kommunens økonomi.  
 
Hjemmetjenesten er helse- og omsorgs største og desidert mest komplekse tjenesteområde. 
Det er store mengder oppdrag, mange ansatte og svært varierende drift. Arbeidsmetodene i 
Mestringsteamet gir allerede resultater og gode historier om enkeltpersoner med redusert 
tjenestebehov. Samlokalisering av basene er gjennomført i 2016 og rådmannen har 
forventninger om bedre styring, mer enhetlig tjenestetilbud og bedre bruk av kompetanse.  
 
Eikertun Helsehus er tatt i bruk. Drift i to bygg er mer kostnadskrevende og innebærer blant 

Regnskap Justert budsjett Forslag budsjett Endring i %

(beløp i 1000 kr.) 2015 per 2.tertial 2016 2017 2016-2017

Utgifter 383 469 365 457 385 768 5,56 %

Inntekter -88 922 -65 778 -67 422 2,50 %

Netto driftsutgifter 294 547 299 679 318 346 6,23 %
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annet økt behov for nattevakt. Pleiefaktor på institusjonsplassene er lav, dog faglig 
forsvarlig, og ligger under flere andre kommuner. Innleie begrenses til et minimum. Utgifter 
til betaling for pasienter som spesialisthelsetjenesten melder utskrivningsklare øker. Vi ser 
eksempler på at sykehusene (Kongsberg og Drammen) endrer utskrivningstakt og at 
pasientgrupper kommunen ikke tidligere har sett begynner å komme. I tillegg gir den 
bygningsmessige innretning av nye Eikertun Helsehus mindre fleksibilitet og færre 
muligheter for dobbeltrom på korttidsavdeling. Kommunen får fra 1.1.2017 lovpålagt plikt til 
øyeblikkelig hjelp døgntilbud for psykisk syke og rusavhengige pasienter. Tilbudet vil bli gitt 
ved helsehuset. Selv om det i gjennomsnitt er få personer i målgruppen, kan én pasient 
medføre store kostnader til fastvakt og innleie av relevant kompetanse. Rådmannen vil følge 
nøye med på utviklingen, søke tettere dialog med helseforetaket og vurdere endret 
sammensetting av institusjonsplassene med ytterligere vekt på korttidsplasser. 
 

Trivselssenter for hjemmeboende eldre og personer med demens 

Et tilstrekkelig tilbud om dagaktiviteter er en av forutsetningene for å lykkes. Rådmannen 
foreslår å etablere et trivselssenter for hjemmeboende eldre som skal inneholde; lavterskel 
seniorsenter med varierte sosiale og fysiske aktiviteter individuelt og i grupper, dagtilbud for 
personer med somatiske plager, samt utvidet dagsenter for personer med demens. I 
trivselssenteret gis velværetilbud, måltider, personlig bistand og medisinsk tilsyn ved behov. 
Trivselssenteret er tiltak i kommunens satsing på “Helt innafor” og har som målsetting å 
redusere ensomhet, styrke sosial tilhørighet og mestring, gi avlastning for pårørende og 
trygghet for den enkelte bruker. Senteret blir en del av Eikertun helsehus. Trivselssenteret 
skal ha kompetanse på hverdagsmestring og velferdsteknologi og være helse- og 
omsorgsseksjonens spydspiss i utvikling og testing av ulike løsninger, i nært samarbeid med 
brukere, tjenestene og samarbeidende kommuner. Senteret skal etableres med utstrakt 
samarbeid med frivillige.  
 
Det er nødvendig med bemanning og transport av hjemmeboende som ikke selv kan komme 
seg til senteret. Økte kostnader må sees i sammenheng med muligheten for å utsette behov 
for institusjonsplass. Det er ikke mulig å etablere senteret innenfor dagens driftsramme, 
men det legges opp til innsparing i utkjøring av varmmat. Matservering vil bli tilbudt i 
trivselssenteret. Rådmannen foreslår å bruke tid til planlegging av senteret og starte opp ut 
på høsten. Det gir behov for 0,7 mill.kr. i økt ramme i 2017. Rådmannen vil søke Husbanken 
om investeringsmidler, noe kan eventuelt også dekkes av restmidler fra nybygget Eikertun 
Helsehus. En forutsetning for etablering er at kapell og kjølerom i gangen frem mot Festsalen 
på Eikertun avvikles. Det er ikke kommunalt ansvar å stille kjølerom til rådighet og stadig 
færre institusjoner har dette. Kapellet blir lite brukt, og etter rådmannens vurdering vil 
avvikling medføre begrenset problem for innbyggerne sett opp mot mulighetene et 
livskraftig og inkluderende trivselssenter kan gi.  
 
I statsbudsjettet 2017 har regjeringen lagt frem ny opptrappingsplan for habilitering og 
rehabilitering. Regjeringen forventer at kommunene skal gi et godt tilrettelagt 
rehabiliteringstilbud og over tid overta større ansvar fra spesialisthelsetjenesten.  
Dette er et faglig krevende felt og kommunen må ruste seg for å møte sykehusenes 
definisjonsmakt og økende brukerbehov.  
 
 



 
 
Økonomiplan 2017-2020 – Øvre Eiker kommune  
 

side 70 av 87 

 

Bo- og aktivitetstilbud for funksjonshemmede  
Tjenesten til funksjonshemmede har hatt merforbruk i flere år. Behovene i tjenesten er 
økende, med bl.a. mange omsorgstrengende voksne som bor hjemme hos sine foreldre. I 
tillegg har kommunen som følge av få bemannede bo- og aktivitetstilbud måttet etablere 
enkelte kostbare løsninger. Det er satt i gang ulike tiltak for effektivisering og omstilling, 
blant annet har Skauholt og Nøsteelva fått felles leder og etableringen av nytt bo-tilbud i 
Grevlingstien gir mulighet for bedre sammensetting av bogruppene og avvikling av noen kjøp 
fra private leverandører. Rådmannen forventer resultater av disse tiltakene i 2017. Det har 
nylig vært gjennomført landsomfattende tilsyn med tjenesten og Fylkesmannen fant avvik. 
Tjenesten må lukke avvikene, forbedre rutiner, dokumentasjon og praksis. Statsbudsjettet 
varsler økt innslagspunkt i toppfinansieringen, og for Øvre Eiker kan dette innebære 
reduserte tilskudd fra staten med ca. 1,3 mill. kr. Dette innebærer et krevende år for 
tjenesten til funksjonshemmede. 
 
Kommunestyret har besluttet å opprette botilbud i Grevlingstien for 5 beboere, innflytting 
ved rokkeringer (se PS 83/16, Kommunestyret 22.06.16). Rådmannen foreslår botilbudet 
utvidet til inntil 10 beboere i 2017. Det vil gi tilbud til personer som i dag ikke får tilstrekkelig 
tjenester og mulighet for brukbar driftsøkonomi.  Rådmannen anslår økte årlige netto 
driftskostnader for inntil 10 beboere til 6-9 mill. kroner avhengig av beboernes behov for 
tjenester. Full drift vil ikke oppnås før litt ut i året og rådmannen foreslår driftsrammen økt 
med netto 6 mill. kroner i 2017. Etablering av ytterligere botilbud for funksjonshemmede vil 
bli prosjektert og foreslått i 2017 for realisering fra 2018, dersom rammene tillater det. 
 
Rådmannen har påpekt behov for mer varierte tilbud om aktivitet for personer med 
utviklingshemming (RS 116/16, Kommunestyret 22.06.16). Det er en økende gruppe av eldre 
personer med utviklingshemming i kommunen. Denne gruppen blir oftere og tidligere 
demenssyke. I dag er tilbudet ved Eiker Aktivitetssenter på bristepunktet med til dels lite 
hensiktsmessig sammensetting av brukere.  Det er dialog med Nedre Eiker om samarbeid for 
å forbedre tilbudene i begge kommuner. 

 

Aktivitetsplikt ved mottak av sosialhjelp 
Regjeringen innfører fra 1.1.2017 lovpålagt aktivitetsplikt for personer under 30 år som er 
mottakere av sosialhjelp. Politikerne vedtok i sak om aktivitetsplikt (PS 56/16, 
Kommunestyret 25.5.16) at unge mottakere av sosialhjelp skal prioriteres, at nye tiltak ikke 
skulle settes i gang før staten finansierte tiltakene og rammebetingelsene var kjent. 
Statsbudsjettet gir lite friske midler til oppgaven og rådmannen kommer nærmere tilbake til 
innhold og gjennomføring av aktivitetsplikten i egen sak til politisk behandling. 
 
Uten bolig er det vanskelig å være “helt innafor” 
En del innbyggere i Øvre Eiker har betydelige problemer med rus og/eller psykiatri. Disse 
mangler ofte behandlingstilbud som «virker». Årsakene varierer (egen motivasjon, 
behandlingskø, økonomi, manglende koordinering mv.). Et av kjennetegnene er problemer 
med å skaffe eller beholde bolig. I det faglige arbeidet med målgruppen legges det vekt på 
betydningen av et trygt sted å bo. Øvre Eiker kommune har sentralisert tildeling av boliger, 
det er et skritt på veien mot mer målrettet arbeid. NAV har på plass midlertidig botilbud ved 
Haugveien. Haugveien boliger for rusavhengige er i kommunal drift. Oppfølging av de som 
bor i kommunale boliger er imidlertid varierende og utilstrekkelig. Det ser vi blant annet av 
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regninger for ødelagte boliger. Rådmannen mener det er behov for tverrfaglig oppfølging for 
å styrke bo-evne og ansvar for egen bosituasjon, oppdage problemer tidligere og redusere 
kostbar utbedring av boligene.  
 
Kommunestyret vedtok at levekår for de som bor i kommunale boliger, bruk av boligsosiale 
virkemidler og en “leie til eie-ordning” skulle utredes i 2016 (PS 153/15 9.12.15). I 
forbindelse med boligsosialt program vil rådmannen legge frem slik utredning i 2017.   
 
Statsbudsjettet innlemmer Husbankens kompetansetilskudd i kommunerammen. Øvre Eiker 
ser ut til å tape 0,7 mill. kroner på omleggingen i 2017. Kommunen er tatt opp i Husbankens 
kommuneprogram, ble tildelt kompetansetilskudd i 2016 og forventer slikt tilskudd i 2017. 
 

Psykososialt kriseteam (PKT) 
Kommuneoverlegen har i 2016 ledet en arbeidsgruppe som har utredet psykososial 
kriseberedskap i Øvre Eiker og Nedre Eiker. Arbeidsgruppens konklusjon er klar; Øvre Eikers 
kriseberedskap 
kan ikke fortsette med kun frivillig og ubetalt vaktordning, de to kommunene bør 
samarbeide om felles psykososialt kriseteam (PKT). Nedre Eiker har i dag en ordning som 
koster ca. 0,6 mill. kroner i godtgjørelse for 24/7 vaktberedskap. I tillegg kommer kostnader 
til overtid ved utkalling. I ØEK er hverken vakt eller overtid betalt.  
 
Rådmannen mener det er uholdbart å basere psykososialt kriseteam på frivillig ubetalt 
arbeid. Kommunen er pålagt å yte nødvendig helsehjelp og i en krise kan umiddelbar 
psykososial oppfølging være nødvendig, jfr. erfaringene fra Utøya i 2011 eller drapet i 
Hokksund i 2013. Et samarbeid med Nedre Eiker vil halvere kostnadene og gi tilgang på 
kompetanse. Rådmannen foreslår 0,3 mill. kroner i økt ramme til drift av PKT. 

 

Integrering av flyktninger 
Flere flyktninger gir økte kostnader som dekkes av introduksjonstilskudd fra staten. 
Rådmannen mener det er svært viktig å benytte midlene til virkningsfulle tiltak de første 
årene flyktningene er bosatt her. Ved å gjøre det vi kan tidlig for at den enkelte skal kunne 
forsørge seg selv, vil kommunen spare penger til sosialhjelp på sikt. Et mer arbeidsrettet 
introduksjonsprogram er nødvendig. Et av tiltakene er kombinert språk- og arbeidspraksis 
ved Eikertun helsehus, i samarbeid med Voksenopplæringen. Rådmannen foreslår å benytte 
statens introduksjonstilskudd til å gjennomføre språk-klassene. Dette tiltaket skal også bidra 
til å opprettholde kafé- og vaskeridriften ved Eikertun og Grevlingstien. 

 

 

 

Pleie og omsorgstjenestene Ø.Eiker Ø.Eiker Ø.Eiker Gruppe 7 Landet 

2013 2014 2015 2015 2015

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 1,18 1,18 1,16 0,51 0,54

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,37 0,37 0,46 0,45 0,38

Korr. brutto driftsutg. pr mottaker av omsorgstj.        300 617        330 199        353 665        367 760        389 530 

Korr brutto driftsutg. pr mottaker av hjemmetjenester        180 905        200 574        216 014        223 966        237 826 

Korr brutto driftsutg. institusjon pr. kommunal plass     1 021 611     1 055 056     1 132 262     1 036 403     1 035 689 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning 75 73 : : :
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Sosialtjenesten Ø.Eiker Ø.Eiker Ø.Eiker Gruppe 7 Landet 

2013 2014 2015 2015 2015

Netto driftsutg.til sosialhjelp innbygg. 20-66 år 2 875 3 023 3 527 2 658 3 242

Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende 

arbeid
24,6 24,7 25,8 38,7 37,5

Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp 48,7 56,2 52,0 52,8 49,8

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer 26,7 19,1 22,1 8,5 12,7

Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbygg. 2,9 2,9 3,0 .. 2,5

Brutto driftsutg.til øk sosialhjelp pr.mottager 31 157 36 712 37 735 .. 41 232

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år 3,7 4,4 3,7 .. ..

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år 3,8 4,0 4,2 .. ..
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5. FAKTA-ARK 

Fakta-arkene er et forsøk på å synliggjøre omfanget av driftsvolumet i Øvre Eiker. Kapittel 4 
omtaler den enkelte seksjon, men her er det mest fokus på spesielle prioriteringer og i 
mindre omfang omtale av den jevne driften. Fakta-arkene må ses på som et levende 
dokument og rådmann vil fortsette utviklingen av disse arkene. Fakta-arkene presenteres i 
henhold til organisasjonsstruktur pr 1.1.2017. 

5.1  Øvre Eiker kommune 
 

 
 

 
 

 

 

 

2013 2014 2015

Sysselsatte personer bosatt i ØEK 9 158 9 138 8 993

Sysselsatte personer med arbeidssted i ØEK 6 532 6 561 6 380

Personer som pendler inn til ØEK 2 851 2 963 2 858

Personer som pendler ut av ØEK 5 477 5 540 5 471
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Befolk. % end andel Befolk. % end andel Befolk. % end andel Befolk. % end andel

0 år 177 192 209 184 200 216 39 3,2 % 208 -3,7 % 1,1 % 220 1,9 % 1,1 % 224 3,7 % 1,0 % 226 4,6 % 1,0 %

1-5 år 1 082 1 092 1 072 1 083 1 044 1 028 -54 -4,4 % 1 104 7,4 % 5,8 % 1 168 13,6 % 5,7 % 1 210 17,7 % 5,6 % 1 223 19,0 % 5,2 %

6-12 år 1 465 1 492 1 550 1 564 1 581 1 617 152 12,5 % 1 622 0,3 % 8,5 % 1 641 1,5 % 8,1 % 1 732 7,1 % 8,1 % 1 836 13,5 % 7,8 %

13-15 år 658 667 639 653 680 677 19 1,6 % 717 5,9 % 3,7 % 715 5,6 % 3,5 % 744 9,9 % 3,5 % 806 19,1 % 3,4 %

16-19 år 882 888 912 908 895 911 29 2,4 % 918 0,8 % 4,8 % 984 8,0 % 4,8 % 956 4,9 % 4,4 % 1 059 16,2 % 4,5 %

20-44 år 5 544 5 733 5 871 5 911 5 908 5 924 380 31,2 % 6 192 4,5 % 32,3 % 6 570 10,9 % 32,3 % 6 903 16,5 % 32,1 % 7 098 19,8 % 30,3 %

45-66 år 4 923 5 034 5 106 5 127 5 144 5 168 245 20,1 % 5 460 5,7 % 28,4 % 5 703 10,4 % 28,0 % 5 920 14,6 % 27,5 % 6 504 25,9 % 27,7 %

67-79 år 1 448 1 512 1 566 1 670 1 775 1 883 435 35,7 % 2 146 14,0 % 11,2 % 2 423 28,7 % 11,9 % 2 567 36,3 % 11,9 % 2 999 59,3 % 12,8 %

80-89 år 672 672 686 662 661 636 -36 -3,0 % 656 3,1 % 3,4 % 764 20,1 % 3,8 % 1 046 64,5 % 4,9 % 1 349 112,1 % 5,8 %

90 år el ler eldre 136 139 141 157 151 145 9 0,7 % 169 16,6 % 0,9 % 173 19,3 % 0,8 % 195 34,5 % 0,9 % 354 144,1 % 1,5 %

Totalt 16 987 17 421 17 752 17 919 18 039 18 205 1 218 19 192 20 361 21 497 23 454

Funksjonelle 

aldersgrupper
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Absolutt 

endring 2010-

2015

% andel av 

total vekst

Framskrevet middels nasjonal vekst. Inkl % endring fra 2015 og andel av befolkningen

2020 2025 2030 2040
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5.2 Service og fellestjenester 
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5.3 Samfunnsutvikling 

 

 
 

 

  

Tjenesteytelse på utvalgte områder under interne støttefunksjoner: 2013 2014 2015

Antall telefonhenvendelser ti l  servicesenteret: 58 056 51 019 49 024

Antall registrerte dokumenter i  Ephorte:  46 573 44 881 43 982

Antall henvendelser på helpdesk IT: 4 011 4 881 4 008

Anntall PC'er i  administrasjonen 880 967 922

Antall PC'er ti l  elever 675 920 919

Antall utlyste stil l inger: 130 105 102

Antall søkere på ledige stil l inger:  1 829 1 406 1 695

Antall årsverk pr. 31.12.2015 905 1 027 1 036

Nedgangen i antall saker i vårt helpdesksystem 2013 skyldes at det ble dedikert egen Ikt-rådgiver for skolene. 

Vedkommende var ute på skolene 4 av 5 dager.Dette fører til at saker går utenom heldesksystemet. 

Henvendelsene ble løst på skolene.Økningen fra 2013 til 2014 skyldes at bestillinger ellers i kommunen i mye 

større grad går via helpdesksystemet. IT oppfordrer ansatte til å bruke systemet i stedet for å ringe eller komme 

innom.

Byggesaksaktiviteter i Øvre Eiker kommune 2013 2014 2015

Antall mottatte søknader 352 409 355

Antall mottatte søknader uten ansvarsrett 112 125 96

Ferdigattester 133 190 190

Midlertidige brukstillatelser 7 25 27

Igangsettingstillatelser 20 30 49

Utvalgte nøkkeltall 2012 2013 2014 2015

Avvirkning i skogen, m3 70 000     50 000     68 000 59 000

Dyrket jord i produksjon 52 000     52 000     47 000 48 000

Antall aktive grendeutvalg 6               6               6 6

Antall skutte elg 137          117          119 92
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5.4 Teknisk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avløp 2011 2012 2013 2014 2015

Ant personer ti lknyttet kommunalt avløp 14 140      14 600 14 704 15 047      15 215      

% ti lknyttet av tot innbyggertal l  ØEK 81,1 82,0 82,8 83,4          83,6          

Offentl ig ledningsnett, meter 106 779    106 206 106 387 112 173    115 224    

Vann 2011 2012 2013 2014 2015

Ant personer ti lknyttet kommunal  vannforsyning 15 284      15 565 15 741 15 930      16 187      

% ti lknyttet av tot innbyggertal l  ØEK 87,6 87,6 87,8 88,3 88,9          

Offentl ig ledningsnett, meter 120 540    120 200 121 318 121 319    124 760    

Vei og park 2011 2012 2013 2014 2015

Gang- og sykkelvei  kommunalt ansvar, antal l  km 25,8           25,8           28,0           27              28              

Kommunal  vei  og gate, antal l  km 120,0         129,5         142,0         130,8 130,8

P-plasser og torg, m2 Ikke målt 34 740       38 410       41 235       41 835       
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5.5 Oppvekst 

 

 
 

 

 

  

Barnehager i Øvre Eiker 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

Antal l  kommunale barnehager 6           6 6

-herav flyktningbarnehage/ Åpen barnehage 1           1 1

Antal l  private barnehager 13 13 13

-herav fami l iebarnehager 3            3 3

Barn i  kommunale barnehager 433        415 415

Barn i  private barnehager 536        530 530

Totalt antal l  barn i  barnehage i  Øvre Eiker 969         945 945

Antall elever i grunnskolen i Øvre Eiker

Skoler 1.10.2014 1.10.2015 1.10.2016

Barneskoler 1377 1405 1426

Ungdomsskoler 589 558 560

Kombinerte skoler 250 264 260

Skoler 1.10.2014 1.10.2015 1.10.2016

Darbu barneskole 99 98 98

Hokksund barneskole 442 449 470

Røren barneskole 315 324 315

Vestfossen barneskole 339 353 352

Ormåsen barneskole 182 181 191

Skotselv barne- og ungdomsskole 250 264 260

Hokksund ungdomsskole 327 318 314

Vestfossen ungdomsskole 262 240 246

Sum antall elever 2216 2227 2246

Musikk- og kulturskolen 334 334 301

Musikk- og kulturskolen ventel is te 174 133 113

Voksenopplæring (grunnskolens  område) 36 37 23
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5.6 Kultur og livskraft 

 

 
 

 
 

  

Kultur og livskraft 2012 2013 2014 2015

Tabel len viser antal l  besøk på diverse kulturaktivi teter, men ikke omfang av selve aktivi teten.

Bibl iotek, besøksta l l : 85 816 71 646 70 765 70 324

Bibl iotek, utlån tota l t: 102 086 93 202 98 482 93 743

Bibl iotek, utlån barn/unge: 38 600 40 288 45 827 45 740

Svømmehal ler, besøksta l l  tota l t: 76 339 70 304 75 909 73 909

Svømmehal ler, skolebading: 34 000 40 800 34 000 30 000

Ski løyper, anta l l  kjørte km.: 220 220 220 200

Frivi l l ige lag og foreninger, anta l l : 225 217 221 228
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5.7 Helse og omsorg 

 

 
 
 

 

Fakta om sykehjem og hjemmetjenester i Øvre Eiker 2013 2014 2015

Plasser i institusjon lokalisert i kommunen 128 128 122

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning   75 73 Ikke rap.

Mottakere av pleie- og omsorgstjenester 898 850 836

Mottakere av trygghetsalarm 290 282 290

Mottakere av hjemmetjenester i alt 771 721 707

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon 9,7 10,4 11,9

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester i kroner 182 086 197 792 216 014

Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon, pr. kommunal plass 1 021 611 1 055 056 1 132 262

Sosialhjelp i Øvre Eiker kommune 2013 2014 2015

Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-66 år 505 517 540

Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år 133 127 138

Sosialhjelpsmottakere i alderen 25-66 år 372 390 402

Sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for barn under 18 år 138 149 131

Samlet stønadssum (bidrag og lån) 16 513 155 19 910 737 21 996 588

Gjennomsnittlig utbetaling pr mottaker pr. måned 8477 9365 9899

Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder) 3,8 4,0 4,0

Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder) mottakere 18-24 år 3,7 4,4 3,7

Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder) mottakere 25-66 år 3,8 4,0 4,2

Gj.snitt stønadsl. (måneder) mottaker med sos.hjelp som hovedinntektskilde 4,5 5,0 4,3

Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer (antall) 122 137 150

Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer (%) 24 26 27

Barnevernstjenesten i Øvre Eiker kommune 2013 2014 2015

Nye meldinger 221 220 217

Nye undersøkte saker 168 175 170

Undersøkelser som førte til tiltak 32 56 64

Undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder 2 8 7

Barn med tiltak per 31.12 175 155 140

Barn med hjelpetiltak per 31.12 137 113 90

Barn med omsorgstiltak per 31.12 38 42 50

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år   2,8 3,8 4,0
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6.  STATSBUDSJETT, HANDLINGSREGLER, BEGREPSFORKLARINGER  

6.1 Statsbudsjettet 2017 

 
Årshjulet for regjeringens informasjon vedrørende kommuneøkonomien: 

 I mai måned legges kommuneproposisjonen for kommende år frem. 
Kommuneproposisjonen beskriver vekstanslag og vesentlige endringer i oppgaver og 
økonomi for neste år. 

 Forslag til statsbudsjett legges frem i begynnelsen av oktober. Budsjettet inneholder 
en status og nye anslag på inntekter og kostnader for inneværende år i tillegg til 
budsjett for kommende år. 
Statsbudsjettet blir vedtatt i Stortinget medio desember og rådmann må derfor 
bygge sitt budsjettforslag for Øvre Eiker kommune på forslaget til statsbudsjett. 

 Revidert nasjonalbudsjett (RNB) legges frem i mai og beskriver endringer i 
forutsetningene fra statsbudsjettet for inneværende år. 

 Sammen med RNB legges kommuneproposisjonen for kommende år frem. 

 

Økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2017 

Alle tall i milliarder kroner Kommune 
prp 2017  
 (mai 2016) 

Forslag 
Statsbudsjett 
2017 

Økning frie inntekter 3,75 - 4 4,1* 

Demografi -2,1 -2,1** 

Pensjonskostnader utover deflator -0,9         0,9 

Statlige satsinger 
- tidlig innsats skole 150 mill.kr 
- rusomsorg 300 mill.kr 
- rehabilitering/habilitering 100 mill.kr 
- Helsestasjon/skolehelsetjeneste 50 mill.kr 
- fylkesveier 200 mill.kr 

-0,3        -0,8 

Økt handlingsrom 0,5 - 0,75 0,3 
 
*) Veksten i frie inntekter er fordelt med 3,625 mrd. Kr til kommunene og 0,45 mrd.kr til fylkeskommunene 
**)Teknisk beregningsutvalg har beregnet kommunene utgiftsøkning til å bli 2,5 mrd.kr.  

 
Tabellen viser at det kun er små endringer i fra kommuneproposisjonen for 2017 til 
regjeringens forslag til statsbudsjett.  
 
Skattøre 
Den kommunale skattøren holdes uendret fra 2016 på 11,8 %. Skattøren er tilpasset 
forutsetningen om at skattenes andel av de samlede inntektene skal utgjøre 40 %.  
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Hovedprioriteringene for kommunesektoren i forslag til statsbudsjett 2017 
 
Fylkesmannens informasjonsbrev til kommunene om regjeringens forslag til statsbudsjett 
ligger vedlagt den politiske saken. Brevet er mer utfyllende og detaljert enn det som er 
trukket frem og kommentert nedenfor. 
 
Følgende tiltak gjennomføres med endringer i rammetilskuddet: 
  

 12,8 mill.kr endring valgdirektoratet 

 131 mill.kr statlig tilskudd til frivillighetssentralene overføres til kommunene 
 
Barnehage: 

 28,7 mill.kr gratis kjernetid 3-åringer - helårseffekt 

 2 mill.kr botidskrav for kontantstøtte 
 
Skole: 

 114,4 mill.kr ny naturfagstime 5.-7. trinn – helårseffekt 

 -111 mill.kr Endret elevtall i statlige og private skoler. Trekkes i rammetilskuddet, 
men tilbakeføres kommunene etter reelt antall elever 

 
Helse og omsorg 

 69,7 mill.kr helsestasjon- og skolehelsetjenesten – flerårig opptrapping av tjenesten 

 86,5 mill.kr Øyeblikkelig hjelp døgnopphold psykisk helse og rus 

 60 mill.kr aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp under 30 år 

 11,5 mill.kr IKT modernisering i Husbanken 

 -175 mill.kr fjerning av diagnoselista for fysioterapeuter. Endringer i egenandels tak 
og kommunene skal kunne fakturere flere tjenester enn tidligere 

 -35 mill.kr på visse vilkår vil borettslag og sameier komme innunder ordningen med 
momskompensasjon. Etter departementets syn er det viktig å sikre at boligene 
benyttes av de aktuelle målgruppene. De borettslagene og eierseksjonssameiene det 
er naturlig å ta inn i merverdiavgiftskompensasjonsordningen er de som har et 
botilbud som framstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i 
kommunens lovpålagte tjenesteproduksjon. 

 5,7 mill.kr innlemming av tidligere øremerket tilskudd til boligsosialt 
kompetansetilskudd 

 10 mill.kr innlemming av tidligere øremerket boligsosialt tilskudd 
 
Skjønnstilskudd  

 Skjønnstilskudd er en pott som disponeres av fylkesmannen og tildeles kommunene 
etter spesielle vilkår. Fra 2015 ble rammen for skjønnstilskudd redusert. 
Reduksjonen og tidligere avsetning til inntektssvake kommuner i Sør-Norge på 100 
mill.kr ble tilført veksttilskudd. Forutsetningene for veksttilskudd ble endret slik at 
langt flere kommuner enn tidligere mottar tilskudd.  

Det kreves en gjennomsnittlig vekst på mer enn 1,4 % de siste 3 år for å motta 
veksttilskudd. Den svake befolkningsveksten i Øvre Eiker i 2013 - 2015 medfører at 
kommunen ikke får veksttilskudd verken i 2016 eller i 2017. 
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Tabellen viser tilskudd tildelt ved presentasjon av statsbudsjettene. Fylkesmannen 
holder tilbake en andel av skjønnsmidlene som fordeles i budsjettåret, disse 
utdelingene er ikke med. 

 
 

Følgende tiltak gjennomføres uten direkte endring i rammetilskuddet: 
 
Diverse tiltak 

 45 mill.kr til dagaktivitetstilbud for demente som skal gi 750 nye plasser i 2017, 
øremerket tilskudd.  

 20 mill.kr til tilskudd til psykologstillinger 
 
Følgende tiltak foreslås dekket av veksten i de frie inntektene: 

 150 mill.kr tidlig innsats 

 300 mill.kr rusomsorgen 

 100 mill.kr styrking av rehabilitering og habilitering 

 50 mill.kr satsing på helsestasjon og skolehelsetjeneste 
o I tillegg avsettes det 101 mill.kr til øremerket tilskudd til de kommuner som 

kan dokumentere at tidligere økning i rammetilskuddet er tilført tjenesten 
 

Investeringstilskudd: 

 Tilsagnsramme til 1800 heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig i 
2017.  

 
Skole 

 Fortsatt satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere 
 
Integrering 

 Ekstratilskudd til bosetting av flyktninger videreføres 

 I tillegg ekstratilskudd på 500.000 kr for personer som bosettes fra 
institusjon/tilrettelagt avdeling 

 Ekstra engangstilskudd på 100.000 kr for bosetting av enslig mindreårige flyktninger 
videreføres 

 Omlegging av refusjonsordningen for kommunale barnevernstiltak til em ordning 
med faste tilskudd, differensiert på alder. Omleggingen gir staten bedre 
kostnadskontroll og kommunene mer fleksibilitet, fordi de kan prioritere midlene 
slik de finner mest formålstjenlig. Det stilles ikke lenger krav om barnevernstiltak. 

 
Ressurskrevende tjenester 
Gjelder for personer under 67 år og med stort hjelpebehov. I takt med at behovene til 

Tilskudd 2014 2015 2016 2017

Skjønnstilskudd 1500 1000 2600 2660

Inntektssvake kommuner 1400

Veksttilskudd 1935

2900 2935 2600 2660
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brukerne har økt, har kostnadene skutt i været. I 2004 var statens utgifter til ordningen 1,5 
mrd.kr. I 2016 er utgiftene økt til 8,6 mrd.kr. Reelt sett er utgiftene mer enn tredoblet i 
perioden. Den underliggende veksten i ordningen er fortsatt sterk. 
På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen å stramme inn ordningen i 
2017. 

 Innslagspunktet prisjusteres med anslaget i veksten i lønnsutgiftene fra 2015-2016 
(2,4 %) 

 I tillegg økes innslagspunktet med 50.000 kr utover dette. Det nye innslagspunktet 
blir da 1.157.000 kr. 

 Kompensasjonsgraden utover innslagspunktet foreslås uendret på 80 % 
 
 

6.2 Handlingsregler  

6.2.1 Avdragsvolum 
Avskrivninger synliggjøres i driftsregnskapet i kommunal sektor, men de får ikke 
resultatmessig effekt. Derimot føres avdrag på lån som en utgift i driftsregnskapet. Øvre 
Eiker lånefinansierer det aller meste av investeringer i avskrivbare anleggsmidler. For å sikre 
at kommunens verdier ikke blir forringet er det etablert en handlingsregel / prinsipp om at 
avdrag betales i takt med avskrivningene på anleggsmidlene.  
 
Handlingsregelen kan revurderes dersom det i fremtiden benyttes andre finansieringskilder 
av enn låneopptak. 
 
6.2.2 Størrelsen på låneopptak 
Øvre Eiker har hatt en vesentlig økning i langsiktig gjeld de siste årene. Med utgangspunkt i 
den utviklingen og stort fremtidig investeringsbehov vedtok kommunestyret i PS 158/13 og 
justert i PS 144/14, 10.12.2014 en handlingsregel for låneopptak. 
 
Kostra benytter indikatoren Netto lånegjeld som er brutto lånegjeld med fradrag av utlån 
(startlån og andre utlån). Øvre Eikers handlingsregel knytter seg til Kostras netto lånegjeld 
med fradrag av låneopptak til vann og avløp (VA), som anses selvfinansierende. Denne 
størrelsen; som er et lokalt begrep, kalles i Øvre Eiker for korrigert netto lånegjeld og utgjør 
38.000 kr pr innbygger i 2013. Handlingsregelen gir rom for et låneopptak i 2017 på inntil 
60,3 mill.kr. 
 
I tillegg til å trekke fra utlån og VA-gjeld ble det i vedtaket for handlingsregelen også sagt at 
lån knyttet til utbygging av Eikertun Helsehus skal trekkes fra. Det var da en forutsetning at 
investeringsbehovet skulle variere og at låneopptak pr innbygger ville justere seg til 38.000 
kr pr innbygger over noe tid. Situasjonen har endret seg og så langt ser vi ikke at 
investeringsbehovet vil reduseres vesentlig. Det er argumentet for å beholde krone-beløpet 
fra 2013 og ikke justere dette med deflator. I praksis vil det si at investeringsnivået relativt 
sett senkes for hvert år. 
 
I forbindelse med iverksettelse av ny kommunelov kan det være aktuelt å revidere hvilke 
måleindikatorer kommunen skal benytte knyttet til låneopptak. 
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6.3 Begrepsforklaringer 

6.3.1 Kommuneloven 
Kapittel 8 (§§ 44-49) i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) finnes 
bestemmelsene for Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering. 
 
6.3.2 Kommunale resultatbegreper 
Bruken av ulike mål på kommunalt 
regnskapsresultat kan være egnet til å 
forvirre. I kommunelovens § 48 om 
årsregnskap og årsberetning omtales 
regnskapsmessig mer- og mindreforbruk, 
mens det i den obligatoriske hovedoversikten 
over kommunens drift er innført begrepene 
brutto og netto driftsresultat. Nedenfor 
omtales disse og andre resultatbegreper. 
 
Skjemaet til høyre kalles økonomisk oversikt 
og er et obligatorisk skjema ved 
regnskapsavslutningen, ikke i budsjettet. Flere 
av resultatbegrepene fremkommer bare her. 
 
Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk 
Når en kommune har høyere utgifter eller 
lavere inntekter enn budsjettert blir det 
gjerne sagt at kommunen går med 
underskudd. Mer presist er det å si at 
kommunen har et regnskapsmessig 
merforbruk. Dette behøver imidlertid ikke 
bety at kommunens økonomi er svekket 
sammenlignet med fjoråret. Anta at det er 
budsjettert med en avsetning på 10 mill.kr til 
fond (styrking av egenkapitalen), men at 
beløpet må reduseres til 5 mill.kr i regnskapet 
som følge av et merforbruk i tjenestene eller 
sviktende inntekter. Til tross for et negativt 
budsjettavvik vil driftsresultatet være positivt. 
 
Brutto driftsresultat 
Brutto driftsresultat er differansen mellom 
driftsinntekter og driftsutgifter, der 
driftsutgiftene også inkluderer avskrivninger. 
Dette er således et mål på om kommunens 
driftsinntekter over tid bærer driftsutgiftene. 
Et positivt brutto driftsresultat vil være nødvendig dersom finansutgiftene (renteutgifter og 
avdrag) er større enn finansinntektene (renteinntekter og utbytte). Begrepet blir relativt lite 
benyttet. 
 

Regnskap

Tekst (beløp i 1000 kr.) 2015

Driftsinntekter

Brukerbetalinger 39 366

Andre salgs- og leieinntekter 76 771

Overføringer med krav ti l  motytelse 155 541

Rammetilskudd 425 748

Andre statlige overføringer 29 736

Andre overføringer 0

Skatt på inntekt og formue 436 279

Eiendomsskatt 0

Andre direkte og indirekte skatter 0

Sum driftsinntekter 1 163 441

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 588 800

Sosiale utgifter 158 598

Kjøp av varer og tj som inngår i  tj.produksjon 141 918

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 143 773

Overføringer 70 516

Avskrivninger 47 770

Fordelte utgifter -11 349

Sum driftsutgifter 1 140 024

Brutto driftsresultat 23 416

Tekst (beløp i 1000 kr.)

Finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 14 273

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 463

Mottatte avdrag på utlån 129

Sum eksterne finansinntekter 15 865

Finansutgifter

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 31 087

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0

Avdragsutgifter 47 770

Utlån 1 157

Sum eksterne finansutgifter 80 014

Resultat eksterne finanstransaksjoner -64 149

Motpost avskrivninger 47 770

Netto driftsresultat 7 037

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0

Bruk av disposisjonsfond 2 531

Bruk av bundne fond 6 600

Sum bruk av avsetninger 9 132

Overført ti l  investeringsregnskapet 2 286

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0

Avsetninger ti l  disposisjonsfond 7 026

Avsetninger ti l  bundne fond 6 856

Sum avsetninger 16 169

Regnskapsmessig mindreforbruk 0
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Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat er det mest brukte resultatbegrepet i kommunesektoren. Dette 
resultatet fremkommer som en differanse mellom driftsinntekter, driftsutgifter og netto 
finansutgifter. Resultateffekten av avskrivningene er her eliminert. Om kommunen har holdt 
seg innenfor budsjettet er derimot ikke et tema for dette begrepet. Et positivt netto 
driftsresultat er en forutsetning for å kunne egenfinansiere investeringer (redusere nye 
låneopptak) og bygge opp disposisjonsfond (etablere buffere). En svakhet ved netto 
driftsresultat er at det ikke gir et tilstrekkelig godt bilde av den mer langsiktige utviklingen i 
en kommunes økonomi. Et lavt vedlikeholdsnivå vil for eksempel påvirke driftsresultatet 
positivt. En annen innvending er at avdrag og ikke avskrivninger inngår i resultatbegrepet, 
slik at kapitalslitet ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til (se 6.2.1 Øvre Eikers handlingsregel). 
Dette er et argument for at kommunene bør ha et netto driftsresultat som tilsvarer 1,75 % 
av driftsinntektene. Et annet forhold er at avsetninger til bundne fond (øremerkede formål) 
vil bidra til positive driftsresultat i det året pengene settes av i regnskapet, men vil svekke 
resultatet tilsvarende når midlene skal brukes i driften senere år. Endringer i 
pensjonspremieavvik og dekning av tidligere års underskudd vil også påvirke driftsresultatet, 
uten at disse forholdene bidrar til å gi et bilde på den reelle økonomiske situasjonen i det 
aktuelle regnskapsåret. 
 
Alternative resultatbegrep 
Flere alternative resultatbegreper er lansert, både i enkeltkommuner og i mer sentrale fora. 
Hensikten er å få et bedre bilde på den mer langsiktige utviklingen i økonomien. Kommunal 
Rapport benytter begrepet korrigert netto driftsresultat som eliminerer oppbygging av nye 
premieavvik (kunstig inntekt) og bruk av / avsetning til bundne fond (i all hovedsak 
selvkostfinansierte tjenester). 
 
6.3.3 Premieavvik og pensjon 
Pensjonskassene beregner en premie som skal innbetales med utgangspunkt i regler og 
kriterier gitt av Finanstilsynet. For å beregne kostnaden kommunen kan utgiftsføre i 
regnskapet er det regler gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som gjelder. 
Dersom innbetalt premie er høyere enn tillatt kostnadsnivå, må kommunene inntektsføre 
mellomværende, premieavviket, i regnskapsåret. Inntektsføringen utgiftsføres over de 
kommende 7 år. Er kostnaden høyere enn premien behandles premieavviket som ovenfor, 
men med motsatt fortegn. Denne metoden har medført at Øvre Eiker sitter med en “gjeld” 
som skal utgiftsføres i kommende år på 86 mill.kr pr. 1.1.2016. 
 
6.3.4 Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 
Det overordnede målet med inntektssystemet er å jamne ut kommunenes forutsetninger for 
å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne sine. Ved fordelingen av rammetilskuddet tas 
det hensyn til strukturelle forskjeller i kommunenes kostnader (utgifts-utjevning) og 
forskjeller i skatteinntektene (skatteutjevning eller inntektsutjevning). Skatt og ramme-
tilskudd betegnes som kommunenes frie inntekter. Sammen med momskompensasjonen 
skal disse inntektene dekke ca. 80 % av kommunenes utgiftsbehov. 
For de resterende 20 % må kommunene selv skaffe inntekter, som f.eks. brukerbetaling, 
utbytte, eiendomsskatt, finansinntekter. Årlig beregnes det et gjennomsnittlig utgiftsbehov 
pr innbygger i Norge. For 2017 utgjør dette 49.738 kr. Rammetilskuddets andel av 
utgiftsbehovet kalles innbyggertilskudd og er på 23.313 kr for 2017. Innbyggertilskuddet for 
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den enkelte kommune justeres for strukturelle forskjeller, som for eksempel alders-
sammensetningen i befolkningen. Ut fra disse beregningene er Øvre Eiker kommune en 
kommune som er noe mindre kostnadskrevende å drifte enn landsgjennomsnittet. For 2017 
viser beregningene at kommunen er forholdsvis dyrere å drifte enn i 2016. Det medfører at 
trekket i innbyggertilskuddet blir mindre enn i 2016. I hovedsak skyldes dette at Øvre Eiker 
har forholdsvis færre barn og eldre over 90 år enn tidligere. I 2016 var Øvre Eiker kommunes 
kostnadsindeks på 0,9886 % mens den for 2017 er på 0,9925 % av landsgjennomsnittet på 
100 %. 
 
Skatteinntektene til kommunene er andel av innbyggernes innbetalte skatt på formue og 
inntekt. Innbetalt skatt fordeles til kommunen, fylkeskommunen, staten og folketrygden. 
Også når det gjelder skatteinntektene er det en ordning i inntektssystemet som delvis 
ivaretar at kommunene har ulike skatteinntekter pr innbygger. 10 ganger årlig beregnes en 
gjennomsnittlig inntekt pr innbygger for landet totalt og pr kommune. Kommuner som har 
skatteinntekter utover landsgjennomsnittet får et trekk som benyttes til kompensasjon til de 
kommunene som har lavere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet. Kommunene blir ikke 
justert helt ned eller helt opp til landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter under 
landsgjennomsnittet betegnes som lavinntektskommuner. Øvre Eiker kommune er en 
lavinntektskommune. 
 
6.3.5 Kommunebarometeret 
 
Kommunal Rapports egen beskrivelse av kommunebarometeret ved utgivelsen i 2016. 
Kommunebarometer 2016 gjelder nøkkeltall rapportert fra regnskapsåret 2015. 
Nøkkeltallene er en blanding av regnskapstall, tjenestedata og demografiske nøkkeltall. 
 

 
 

Fremtidsbarometeret er en fremskriving av data fra kommunebarometeret. 
 

Kommunebarometeret i et nøtteskall

En årlig rangering av  alle kommuner, foretatt av  Kommunal 

Rapport på basis av  offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder. 

Første rangering ble publisert i 2010. Årets barometer er det 

sjuende i rekken, og inkluderer 126 ulike nøkkeltall innen 12 

forskjellige kategorier. 

Kommunal Rapport har alt ansvar for vekting, vurderinger og 

eventuelle feil i framstillingene. Vi har forutsatt at kommunene 

har rapportert korrekt. I noen få tilfeller har v i fjernet data som 

har framstått som mistenkelige. I de tilfellene står kommunen 

uten data. 

Litt tabloid og forenklet kan v i si at v i måler Norges beste 

kommune.

Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av  hvordan kommunen 

presterer målt mot resten av  Kommune-Norge, med 

ambisjonen om å bidra til en mer opply st lokaldemokratisk 

diskusjon. Dette er ingen vurdering av  om innby ggerne får 

gode nok tjenester, men om det ser ut til at kommunen har 

noe å lære. Det er v iktig å huske på at det kan finnes gode 

forklaringer bak en svak tabellplassering, og at tilfeldigheter 

v il spille en rolle. Viktigere enn tabellplasseringen er om 

kommunen har fått bedre eller dårligere nøkkeltall det siste 

året. En enkel tese er at om hovedvekten av  nøkkeltallene 

forbedres, leverer kommunen også samlet sett bedre enn før.


