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Endring rundt oss = vi må endre oss 

Øvre Eiker har besluttet å fortsette som egen kommune. 
Kommunen samarbeider mye med våre naboer i 
Drammensregionen – men dette vil endre karakter 

 

Vi må  

o tenke nytt for å opprettholde tjenestenes kvalitet  

o ha økt oppmerksomhet på driftssikkerhet og sårbarhet  

o styre stramt for å ha en bærekraftig økonomi i årene som 
kommer 



Vi er i gang med omstilling i tjenestene:  

o Omstilling fra dyre hjelpetiltak til familierådsmodell i barnevernet 

 

o Hverdagsmestring og etablering av trivselssenter, for å lette presset 
på Eikertun 

 

o Etablering av en sammenhengende kjede fra plan, via byggesak til 
prosjektutførelse 

 

o Sikre tidlig og koordinert innsats i oppveksttjenestene gjennom 
tverrfaglig arbeid 

 

o Økt innsats på digitalisering og innovasjon i hele organisasjonen 

 



2018: Et svært stramt budsjett  

o Allerede lagt inn konkrete innsparingstiltak i hver seksjon.  

 

o Alle tilgjengelig midler er fordelt i driftsbudsjettet.  

 

o Et generelt kutt er foretatt på til sammen 6,4 mill.kr. Det 
utgjør 0,7 % av driftsrammene og er i øvre del av hva som 
anses gjennomførbart.  

 

o Det foreslås ingen avsetning eller bruk av fond for 2018. 



Ikke rom for store investeringer 

 

o Vi har skoler som snart er for små og et rådhus med et 
betydelig vedlikeholdsbehov.  

 

o Store investeringer i bygg de nærmeste årene kan ikke 
finansieres med låneopptak – krever andre finansieringskilder.  

 

o Rådmann har derfor ikke lagt inn investeringer i skolebygg. 



Lav vekst i de frie inntektene 

o Rammetilskuddet viser en vekst for Øvre Eiker på 1,8 %. 
Veksten på landsbasis er på 2,9 %. Lavere vekst enn 
gjennomsnittet skyldes blant annet beregnet lavere 
utgiftsbehov enn tidligere.  

 

o Samlet er det en vekst i de frie inntektene for Øvre Eiker på 
2,2 %.  

 

o Landsgjennomsnittet har en vekst på 2,6 % og gjennomsnittlig 
vekst i Buskerud er på 2,5 %. 



Lånegjelda bør ikke øke 

o Det er grunn til å være forsiktig med å øke lånegjelden.  
 

o Det er ekstra viktig for en kommune med begrenset økonomisk 
handlingsrom å sørge for at ikke enda større del av driftsbudsjettet 
blir bundet til faste utgiftsposter som betjening av lån.  
 

o Selv om Øvre Eiker har lavere lånegjeld pr innbygger enn Kostra-
gruppe 7 og landet, så utgjør lånegjelden en større andel av brutto 
driftsinntekter.  

 
 

 

 
o Det viser at kommunens lave inntektsnivå reduserer evnen til å 

betjene gjeld. 



Kommunen vil ha fire hovedstrategier og to hovedprinsipper i perioden 2018-2021: 

 

 

 

 

 

 

           “Sammen skaper vi…”  - medvirkning  

“Helt innafor” – arbeid mot utenforskap 
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Innføring av måleindikatorer 

Strategiske mål for Øvre Eiker kommune for perioden 2018-2021 2016 2018 2019 2020 2021
Ett lag for god oppvekst

1 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng over landsgjennomsnitt (-/+ = under/over) -0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

2 Antall nye omsorgstiltak i barnevernet - gjennomsnitt siste 4 år 24 16 13 10 10

Hva er viktig for deg?
3 Antall plasser med heldøgns bemanning i prosent av antall innbyggere over 80 år 15,2 % 15,2 % 15,2 % 15,2 % 15,2 %

4 Dagtilbud for eldre øker. Andel dagplasser i % av hjemmeboende over 80 år 1,8 % 3,7 % 4,0 % 4,5 % 4,5 %

Livskraftige steder
5 Befolkningsvekst, også vekst i alle tettstedene 1,96 % 1,80 % 1,80 % 1,80 % 1,80 %

6 Boligbygging, boliger med ferdigattest 78 133 133 133 133

Medarbeidere som mestrer
7 Sykefravær lavere enn snittet for kommunesektoren (-/+ = lavere/høyere) -0,33 % -0,45 % -0,50 % -0,55 % -0,60 %

8 10-faktor medarbeiderundersøkelse - bedre enn landsgjennomsnittet +0,07 i 2017 +0,09 +0,11

Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker

9

Snittskåre i lokaldemokratiundersøkelsen på fornøydhet med muligheten til å 

påvirke kommunale beslutninger bør være vesentlig høyere enn 

landsgjennomsnittet

+0,1 i 2014 +0,3

10

Snittskåre i lokaldemokratiundersøkelsen på enighet i at politikerne involverer 

innbyggerne i å finne løsninger på lokale problemer bør være vesentlig høyere enn 

landsgjennomsnittet

+0,3 i 2014 +0,5

11 Økning i medlemstallet i frivillige organisasjoner som mottar tilskudd fra kommunen Basis år 2019 + 2 % 2019 + 4 %

Helt innafor
12 Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggerne i alderen 20-66 år 4,8 % 4,7 % 4,6 % 4,5 % 4,4 %

13 Andel av ungdomsskoleelever som er mye plaget av ensomhet 21 % i 2017 15 %

14 Frafall i videregående skole reduseres (folkehelsebarometeret) 28 % 27 % 26 % 25 % 24 %

Økonomi - opprettholde et moderat økonomisk handlingsrom
15 Netto lånegjeld korrigert for ubundne investeringsfond i % av driftsinntekter 85,1 % 82,5 % 80,0 % 77,5 % 75,0 %

16 Netto driftsresultat inkl. netto bundne avsetninger i % av driftsinntekter 1,2 % 0,0 % 0,3 % 0,6 % 1,0 %

17 Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer/mindreforbruk i % av driftsinntekter 6,7 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 %



Dette er noen av økningene fra 2017 til 2018: 

o Legevakt (med avtale natt med Kongsberg)  
o Ny planleggerstilling grunnet stort press på planarbeidet 
o Ny mottaksklasse med behov for lærerressurs  
o Pedagognorm i private barnehager 
o Full drift i barnehagene inkludert Harakollen FUS barnehage 
o Økt antall stillinger i spesialpedagogisk team i barnehagene  
o Satsinger innenfor økning i frie inntekter knyttet til tidlig innsats og 

forebyggende arbeid for barn, unge og familier 
o Velferdsteknologi og digitale løsninger 
o Etablering av trivsels- og mestringssenter ved Eikertun  
o Økning i antall sykehjemsplasser fra 94 til 98, samt 3 fleksible 

dobbeltrom til korttidsplasser  
o Aktivitetstilbud og varig tilrettelagte arbeidsplasser for økt antall 

unge med spesielle behov  
 



Dette er noen av de foreslåtte kuttene 

o Avslutte seniortiltaket i form av økt lønn etter passert 62 
år 

o Barnevernet reduserer sin ramme 

o Helårseffekten av nedleggelse av åpen barnehage i 2017 

o Redusert 2 stillinger 

o Effektiviseringskrav i seksjonene uten rammeendring er 
på ca. 1,3 mill.kr 

o Generelt kutt 6,4 mill.kr 

 

 

 



Driftsbudsjettet 2018 

Noen tall fra driftsbudsjettet: 

• 509 mill.kr Skatteinntekter 

• 460 mill.kr Rammetilskudd 

• 35 mill.kr Andre generelle statstilskudd 

• 78 mill.kr Netto finansutgifter 

• 923 mill.kr Fordeles til seksjonene 

 

• Brutto budsjett ca. 1,3 mrd.kr 



Investeringsbudsjettet 2018 

Noen tall fra investeringsbudsjettet: 

 

• 128 mill.kr investeringer i anleggsmidler 
– Herav 82 mill.kr til vann- og avløpsanlegg 

• 134,6 mill.kr i låneopptak 
– Herav 14 mill.kr til Startlån 



Gebyrer 
Generelle kriterier for endringer i gebyrene: 

• 2,6 % 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 

• Selvkostområdene vann- og avløp, byggesak og oppmåling 
justeres i henhold til kostnadsbildet. Store investeringer 
fortrinnsvis i vann og avløp gir gebyrøkninger utover deflator. 

• Harmonisering mot sammenlignbare og/eller nabokommuner. 

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

 



Gebyrer 

• Foreldrebetaling i barnehagene økes i henhold til statens 
maksimale satser – 6,6 % 

 

• Vann og avløp – ingen økning 

 

• Renovasjon 1,1 % 


