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1. INNLEDNING
1.1. Kommunedirektørens innledning
Øvre Eiker er et attraktivt sted å bo. Kommunen har 19 400 innbyggere og er en vekstkommune.
Det er folk i alle aldre som slår seg ned i Øvre Eiker. Det er barnefamilier som har behov for
barnehage, skole og helsestasjon. Og det er eldre som trenger hjemmetjenester og andre
helsetilbud. Alle innbyggere ønsker gode, selvstendige liv. Kommunen skal legge til rette for det,
så langt vi har ressurser, myndighet og plikt. Mye er også opp til hver enkelt og lokalmiljøet
rundt. Felles innsats gjør at vårt lokalsamfunn er livskraftig og godt.
Kommunestyret nedsatte i 2018 et oppgaveutvalg som i begynnelsen av 2020 kommer med
innspill til framtidas skole i Øvre Eiker. Hvor er det behov for rehabilitering og utbygging? Er
dagens skolestruktur hensiktsmessig? Bruker vi byggene effektivt og i henhold til moderne
pedagogikk? Konklusjonene som trekkes av kommunestyret, er avgjørende for kommunens
økonomiske bæreevne i årene som kommer.
Rådhuset og svømmehallene våre er også under lupen. Kan rådhuset bli et enda mer åpent og
inkluderende bygg for innbyggerne i Øvre Eiker? Gode og tilgjengelige svømmehaller er et viktig
folkehelsetiltak, og svømmehallene i kommunen har behov for en gjennomgang av tilstand og
bruk før konklusjoner tas. Disse diskusjonene tas i 2020.
Det nye kommunestyret skal jobbe med en ny kommuneplan, og starter med dette raskt etter
konstituering. Der vil mange store og prinsipielle diskusjoner tas. Da vil både innbyggere, lag og
foreninger inviteres inn, slik at innspillene kommer fra mange hold. Det vil være veivalg om
kommunen som bosted, om næringsutvikling, om klima og miljø, boligpolitikk og om hvordan
oppveksttjenestene og helsetjenestene skal utvikles inn i framtida.
Rådmannens budsjettforslag for 2020 er svært stramt og det legges opp til et netto driftsresultat
på ca. 1,1 %. Det er nødvendig at det settes av mer penger på fond, for å kunne ta nødvendige
investeringer i årene som kommer. Det blir tøffe prioriteringer og et økende behov for
innovasjon og utvikling av de kommunale tjenestene.
Hokksund, 24. oktober 2019
Trude Andresen, kommunedirektør
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1.2. Befolkningsutvikling
Befolkningsprognose
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Eldre (80 år+)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

847

852

876

886

897

917

970

1 019

1 101

1 188

1 253

Eldre (67-79 år)

2 125

2 165

2 208

2 281

2 342

2 416

2 442

2 485

2 503

2 515

2 534

Voksne (20-66 år)

11 638

11 776

11 948

12 085

12 224

12 345

12 483

12 592

12 709

12 834

12 986

Videregående (16-19 år)

909

927

942

925

953

963

990

1 011

1 013

1 013

999

Grunnskole (6-15 år)

2 327

2 366

2 364

2 416

2 432

2 438

2 392

2 389

2 386

2 396

2 394

Barnehage (1-5 år)

1 071

1 108

1 094

1 074

1 063

1 074

1 094

1 114

1 132

1 153

1 173

200

189

193

197

202

206

210

214

216

220

222

19 117

19 383

19 625

19 864

20 113

20 359

20 581

20 824

21 060

21 319

21 561

0 - åringer
Total

Figur 1 - Kilde: SSB – fremskrevet befolkningsvekst middels nasjonal vekst

Den røde linjen viser beregnet total vekst i innbyggertall frem mot 2029. Tallene for 2019
viser status pr. 1.1.2019, hvor totalt innbyggertall var på 19 117. I prognosen for 01.01.2020
er innbyggertallet på 19 383, noe som høyst sannsynlig er for lavt i og med at innbyggertallet
pr. 01.07.2019 hadde nådd 19 342. Øvre Eiker er en kommune som er i sterk vekst og de
nasjonale prognosene klarer sjelden å fange opp unntakene i en eller annen retning.
I prognosen er det i 10-årsperioden forventet en vekst på om lag 13 % eller i gjennomsnitt
1,3 % pr. år.
Som det fremgår av tabell og graf over er det relativt sett svakere vekst i barne- og
ungdomsbefolkningen med 5,3% over 10 år, en vekst på 11,6 % i aldersgruppen 20-66 år
som er skattebetalerne og en vekst på 27 % i aldersgruppen over 67 år.
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Basert på befolkningsprognose og beregnede kostnader for de enkelte gruppene beregner
TBU (Teknisk beregningsutvalg) og KS kostnaden som følger hvis rent demografiske hensyn
legges til grunn.
Figuren over viser at de årlige demografikostnadene vil være på i overkant av 20 mill. kr i
2020 og ca. 7 mill. kr i 2021. Forutsetningen her er at nye innbyggere vil etterspørre
kommunale tjenester i samme omfang som dagens innbyggere gjør.




Fra 2019 til 2020 forventes det at rene demografikostnader vil øke med om lag 5
millioner kroner for aldersgruppen 67 år og eldre. I hele økonomiplanperioden er det
forventet at demografikostnadene vil øke med 25 millioner kroner.
Ut fra et rent demografisk perspektiv vil kostnadsbehovet til barnehager reduseres
med 3,6 millioner kroner i hele perioden, mens kostnadsbehovet til skole vil øke med
om lag 16 millioner kroner i samme periode.

Befolkningsutviklingen alene indikerer at en stadig større andel av budsjettet vil måtte
brukes til pleie og omsorgstjenester. I kommunedirektørens forslag til budsjett og
økonomiplan er tjenestene kompensert for demografikostnader fullt ut før det er gjort
prioriteringer mellom tjenestene.

1.3. Leseveiledning
1.3.1. Kommuneplan
Kommunestyret vedtok Kommuneplan 2015-2027 desember 2015, og Planstrategi 20162019 i oktober 2016.
Økonomiplanen er handlingsprogrammet til kommuneplanens samfunnsdel.
Kommunestyret vil i 2020 påbegynne arbeidet med ny planstrategi og kommuneplan.
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1.3.2. Hva omtales i hvert kapittel?
Kapittel 2
Kapittel 3

Kapittel 4
Kapittel 5
Kapittel 6

Strategiske satsinger 2020-2023
Hvor er vi - og hvor skal vi?
Ståsted, hovedmål, indikatorer og hovedtiltak med utgangspunkt i
Kommuneplanens satsingsområder. Det angis et sett indikatorer som er ment
å være med over tid, som skal bredde kunnskapen og bygge opp under
strategiene angitt i kapittel 2. For noen områder vil indikatorer bli utviklet
videre. Der det finnes gode indikatorer i offentlig statistikk er disse valgt. Det
forenkler og gir en mulighet til sammenligning med andre kommuner.
Driftsbudsjettet 2020-2023
Investeringsbudsjettet 2020 - 2023
Beskriver årshjulet for økonomien for kommunesektoren, begrepsforklaringer
og bekrivelse av kommunens handlingsregler.

I flere av kapitlene er det benyttet KOSTRA-indikatorer og andre sammenligningstall for å
belyse eller underbygge det som omtales. Sammenligningskommuner skal være konsistent
over tid og der det er mulig, legger Øvre Eiker disse kriteriene til grunn:
- Sammenligne Øvre Eiker kommune med seg selv over tid
Kostragruppe 7* (gruppen består av 31 kommuner)
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.

1.4. Folkehelse
Ståsted
Det er et mål for kommunen at våre innbyggere skal mestre livene sine, så langt hver og en
har evne til det. Kommunens primære jobb er å legge til rette for mestring i ordets videste
forstand. Arbeidet med å bedre helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold er en
langsiktig innsats fra alle innbyggere, kommunale tjenester, frivillige organisasjoner og
næringer. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker er ikke bare en visjon for kommunen,
men også en ide om at livet blir godt – og enklere å mestre – om oppgavene løses sammen
med andre. Vårt arbeid mot utenforskap - “Helt innafor” – er kommunens folkehelsefokus.
Det skal gjenspeiles i hver seksjons planlegging og i de tiltakene vi gjennomfører i kommunal
regi. Kommunens fire satsningsområder “Ett lag for god oppvekst”, “Sammen om
hverdagsmestring”, “Livskraftige lokalsamfunn” og “Medarbeidere som mestrer” har alle et
folkehelseperspektiv. Målet er innbyggere som tåler livet, med alle dets opp- og nedturer.
Det er vårt folkehelsearbeid i praksis.
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Folkehelsa påvirkes av så vel samfunnsforhold som kunnskaper og holdninger hos den
enkelte. Vi er avhengig av en allianse mellom den enkelte innbygger og kommunen for å
lykkes. Det innebærer en dreining av folkehelsearbeidet fra et sykdomsperspektiv til et
forebyggingsperspektiv. Forebygging betyr å ha blikket festet langt fram – og jobbe med å
investere i mennesker og lokalsamfunn slik at flest mulig klarer å mestre livet selv.
Utdanning er en av de viktigste forebyggingsfaktorene i et samfunn. Det er fortsatt lavere
gjennomsnittsutdanning i Øvre Eiker enn i resten av landet, og det er en indikator som gir
oss utfordringer på flere områder:
- Andelen uføretrygdede er høyere enn landsnivået.
- Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet.
- Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet.
- Hjerte- og karsykdom og overvekt er mer utbredt enn i landet som helhet.
- Det er flere som røyker her enn i landet som helhet.
- Et høyt legemeldt sykefravær i befolkningen
Men lokalsamfunnet er i positiv utvikling på en rekke områder:
- Generelt har barn og unge gode oppvekstvilkår, høy grad av trivsel og lite mobbing.
- Det er 248 frivillige organisasjoner registrert i kommunen. Frivillighetsarbeidet er den
aller største positive bidragsyter til folkehelsa i kommunen.
- Godt utbygd sykkelveinett og gode turområder på alle stedene.
- God og trygg drikkevannsforsyning og et godt utbygd avløpssystem.
- Høy vaksinasjonsdekning.
- Lavere inntektsforskjeller enn landet for øvrig.
- Antall unge mottakere av sosialhjelp har gått betydelig ned siden 2015.
- Unge mottakere går kortere tid på sosialhjelp i Øvre Eiker enn i landet som helhet
- Det har vært en reduksjon av antall sosialhjelpsmottakere i Øvre Eiker fra 2010 til
2018
Et samfunn som fremmer helse hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen.
Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for
mestring av eget liv. Barn og unge må lære å tåle medgang og motgang, og å håndtere
personlige og praktiske utfordringer.
Hovedmål 2020-2023
- Øvre Eiker skal ha lokalmiljøer som er preget av trivsel og inkludering.
- Øvre Eiker skal gi barn og unge helsefremmende tjenester.
- Øvre Eiker skal ha aktiviteter, møteplasser og kulturtilbud som treffer folk flest.
- I Øvre Eiker skal det være et tilgjengelig natur- og friluftsliv.
- Øvre Eiker skal tilrettelegge for sykling og gange, og bilbruken skal reduseres.
- Den voksne befolkningen i Øvre Eiker skal i økende grad være i arbeid.
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Indikatorer

Kilde fhi.no

Tegnforklaring til tabellen:
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2. STRATEGISKE SATSINGER 2020-2023
Økonomiplanen har som mål å videreutvikle intensjonene i Kommuneplanen, vedtatt i 2015.
Strategiene som ble valgt fra 2018, og som kommunedirektøren foreslår videreført, er et
resultat av kommunens tidligere prioriteringer og vår historie, samt analyser av våre
utfordringer, våre framtidige behov og våre rammebetingelser i årene som kommer.
De ansatte er det viktigste redskapet for å få til den utviklingen vi ønsker. Deres kompetanse,
kapasitet og motivasjon avgjør om kommunen klarer å levere de tjenestene innbyggerne har
krav på i årene framover. Kommunen skal bestrebe å være en god arbeidsgiver med
interessante oppgaver for alle ansatte. Vi har særlig oppmerksomhet på fravær, og jobbe
systematisk for å få fraværet ned. Vi skal også bestrebe å tilby så store stillinger som mulig,
for å bidra til en heltidskultur som vi vet fører til bedre kvalitet på tjenestene og mer
kompetente medarbeidere. Dette handler om god ledelse, relasjon mellom leder og ansatt,
arbeidsmiljø og holdninger.
Kommunen vil ha fire hovedstrategier også i perioden 2020-2023:
a) Ett lag for god oppvekst skapes gjennom samarbeid mellom familien, nærmiljø og
oppveksttjenestene. Alle barn og unge trenger å utvikle en god folkehelse og høy
grad av livsmestring. Noen barn og familier trenger noe i tillegg til det ordinære.
Støttetjenester i kommunen kan fungere som stillas rundt familiens oppdragelse
overfor barna. Kommunen har vedtatt et strategisk dokument som gir rammer for
videre utviklingsarbeid, - sammen om en god oppvekst. Kommunen trenger et
rammeverk som gjør det forutsigbart å jobbe strukturert og målrettet. Ved tidlig å
oppdage skeivutvikling i barn og unges utvikling og læring, kan vi på lang sikt gi
reduserte behov for reparering i etterkant. Vi må investere i nødvendige og riktige
tiltak for barn og unge og familiene, tidlig. Vi ønsker å skape sømløse tjenester der
innbyggeren selv setter rammer for det som skal skje. Flest mulige skal vokse opp i
familien sin, og da må vi tidlig fange opp de barn og familier som har det vanskelig.
b) Sammen om hverdagsmestring. Flere eldre, nye oppgaver og forventninger til
kommunen, gjør det nødvendig å omstille kommunens helse- og omsorgstjenester.
Det må jobbes annerledes for å møte framtidens behov. Helse- og
omsorgstjenestene skal i større grad ha oppmerksomhet på det friske og den
enkeltes ressurser. Det skal investeres i tiltak som støtter innbyggernes mestring av
egen livssituasjon. Forebygging og rehabilitering skal være grunnholdningen.
Lavterskeltiltak, innovasjon, brukerinvolvering, godt faglig og tverrfaglig arbeid er
viktige grep for å utvikle gode løsninger som også er bærekraftige for fremtiden.
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c) Livskraftige steder. Kommunen har over tid arbeidet med stedsutvikling. Fysisk
tilrettelegging og aktivitet på stedene i samarbeid med grendeutvalg, lag og
foreninger er viktig. Skolene er sentrale møteplasser på hvert sted. Gode bomiljø og
gode tjenester henger tett sammen. Vi fortsetter derfor med å koble tjenestene tett
sammen med utvikling av stedene og fornyer de kommunale “stedlige” ledernes rolle
inn mot bygdas innbyggere.
d) Medarbeidere som mestrer. For å lykkes med oppgavene som venter kommunen,
må vi ha medarbeidere som har kompetanse for å mestre oppgavene. Ledere i
kommunen skal skape kultur for mestring og utvikling, gjennom å anerkjenne sine
ansatte, peke retning og etterspørre resultater. Det skal fortsatt satses på
lederutvikling, god faglig og økonomisk styring, og det skal tas nye grep for å få ned
fraværet, og øke andelen ansatte i store stillinger, for dermed å heve kvaliteten på
tjenestene.
For å lykkes med hovedstrategiene ligger to hovedprinsipper i bunn:
a) Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker. Vår visjon er ikke bare en visjon, den er
også en holdning, en kultur og en arbeidsmetode. Medvirkning skal være vårt
viktigste grep for å løse en oppgave og finne nye løsninger. Det betyr at ansatte,
brukere og innbyggere skal være med på å identifisere kommunens floker, og bidra
med innsikt og løsninger til det beste for lokalsamfunnene i Øvre Eiker.
b) Helt innafor. Omkostningene ved at noen faller utenfor i et lokalsamfunn er store.
Først og fremst er det tungt for den enkelte, enten det gjelder dårlig helse, svak
tilknytning til arbeidslivet, rusproblemer eller ensomhet. Vi ønsker at våre innbyggere
skal ha et liv de selv ønsker seg. Utenforskap er også dyrt for samfunnet. Mange deler
av kommunen må ofte inn og hjelpe når noen faller utenfor. Kommunen må derfor
investere for å hindre utenforskap. Kommunen må jobbe smart forebyggende for å
holde flest mulig innbyggere helt innafor.
Hovedstrategier og hovedprinsipper kan illustreres på følgende måte:

Ett lag for
god
oppvekst

Sammen “Sammen skaper vi…” - medvirkning
om
Livskraftige
hverdagssteder
mestring “Helt innafor” – arbeid mot utenforskap
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3. HVOR ER VI – OG HVOR SKAL VI?
Man må vite hvor man er for å vite hvor man skal. I dette kapittelet skisseres dagens ståsted
for hvert av områdene i kommuneplanen. Vi peker også på hvor vi skal være innen 2023, og
tiltakene vi setter inn i 2020 for å komme til målet. Vi bruker indikatorer som skal bidra til å
gi oss et bilde av utviklinga – og indikatorene synliggjøres i hvert kapittel. Vi har også et
overordnet indikatorsett. Dette er de viktigste indikatorene som kommunestyret skal følge
med på. Disse forteller om utviklinga går i rett retning for kommunen som helhet.
Strategiske mål for Øvre Eiker kommune

Faktiske resultater
2017
2018

Anslag
2019

2020

Mål økonomiplan
2021
2022

2023

Ett lag for god oppvekst
1
2

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng over
landsgjennomsnitt (-/+ = under/over)
Antall nye omsorgstiltak i barnevernet gjennomsnitt siste 4 år

0,1

-0,7

0

0

0

0

0

16

13

9

9

9

9

9

15,4 %

15,1 %

15,3 %

15,2 %

15,2 %

15,2 %

15,2 %

1,8 %

1,7 %

2,4 %

3,6 %

4,0 %

4,0 %

4,0 %

1,96 %
129

1,01 %
188

1,80 %
133

1,80 %
133

1,80 %
133

1,80 %
133

1,80 %
133

0,85 %

1,78 %

0,50 %

-0,10 %

-0,60 %

-1,00 %

-1,10 %

Hva er viktig for deg?
3
4

Antall plasser med heldøgns bemanning i prosent
av antall innbyggere over 80 år
Dagtilbud for eldre øker. Andel dagplasser i % av
hjemmeboende over 80 år

Livskraftige steder
5
6

Befolkningsvekst, også vekst i alle tettstedene
Boligbygging, boliger med ferdigattest

Medarbeidere som mestrer
7
8

Sykefravær lavere enn snittet for
kommunesektoren (-/+ = lavere/høyere)
10-faktor medarbeiderundersøkelse - bedre enn
landsgjennomsnittet

+0,07

+0,09

+0,11

Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker
11

Økning i medlemstallet i frivillige organisasjoner
som mottar tilskudd fra kommunen

5915

6033

6152

6211

6270

4,1 %

4,1 %

4,1 %

4,1 %

4,1 %

Helt innafor
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til
innbyggerne i alderen 20-66 år
Andel av ungdomsskoleelever som er mye plaget
13
av ensomhet
Frafall i videregående skole reduseres
14
(folkehelsebarometeret)
12

4,5 %

4,1 %

Gjennomføres
ikke i 2019

21 %
27 %

15 %

28 %

26 %

24 %

23 %

22 %

20 %

79,4 %

77,0 %

75,0 %

77,5 %

75,0 %

75,0 %

73,0 %

2,3 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,9 %

2,0 %

8,3 %

6,9 %

6,8 %

7,4 %

9,0 %

11,0 %

14,0 %

Økonomi - opprettholde et moderat økonomisk handlingsrom
Netto lånegjeld korrigert for ubundne
investeringsfond i % av driftsinntekter
Netto driftsresultat inkl. netto bundne avsetninger
16
i % av driftsinntekter
Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig
17
mer/mindreforbruk i % av driftsinntekter
15
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3.1. Regional drivkraft
Ståsted
Hokksund og Øvre Eiker kommune er et regionalt knutepunkt mellom de 3 andre byene i
Buskerud. Vekstkraften i Osloregionen omfatter også Øvre Eiker. De store
samferdselsutbyggingene for vei og jernbane som planlegges, vil forsterke den regionale
posisjonen. Men dette skaper samtidig press på verdifull dyrka jord og kulturlandskapet, og
manglende avklaringer på framtidige traseer gir store utfordringer for en langsiktig
planlegging og arealforvaltning. Samarbeidet i Buskerudbyen er til diskusjon etter at
Buskerudbypakke2 er skrinlagt. Staten har gitt tilsagn om videreføring av belønningsordning,
og dermed muligheter for en byvekstavtale, en ordning som er forbeholdt de 9 største
byområdene.
Kommunereformen utfordrer det etablerte og omfattende regionale og interkommunale
samarbeidet i vårt område. Øvre Eiker leverer gode tjenester til våre innbyggere. Men
kommunen har en svært sårbar økonomi og som et resultat av det, stramme rammer for
drift og investeringer. Utviklingsarbeid og investeringer i tjenestene som det tar tid å
realisere, er krevende å få til. Kommunen er avhengig av og har også mye å bidra med i
samarbeid med nabokommunene i årene som kommer.
Det regionale bildet endrer seg ved etableringen av Viken fylkeskommune fra 2020,
endringer i arbeidsdelingen mellom staten og fylkene og ved endringer i den statlige
organiseringen av fylkesmannsembetene. Konsekvensene av disse endringene for Øvre Eiker
kommune er fortsatt uklare, bl. a. med hvilken rolle de nye fylkeskommunene vil ta.
Pågående endringer i statlige etater, svekker Øvre Eiker kommune ved at arbeidsplasser
sentraliseres. Vestregionen er avviklet, selv om noe av samarbeidet innen helse og kultur
består. Samarbeidet i Drammensregionen er til diskusjon, også som konsekvens av
etableringen av Viken. Kommunestyret har gitt oppdrag om å vurdere aktuelle
samarbeidsområder og prosjekter med kommuner og kommuneregioner rundt oss.
Kommunen samarbeider i dag i all hovedsak med kommuner i Drammensregionen.
Deltakelse i den interkommunale legevakta og etableringen av en Samfunnsmedisinsk enhet
med Kongsberg som vertskommune har åpnet for en fornyet diskusjon om mulighetene for
samarbeid også på andre områder. Gjennom arbeidene med planlegging av utbygging på vei
og jernbane, er det også flere mulige samarbeidsområder med Modum kommune og
Midtfylket, bl.a. innen barneverntjenesten.
Kommunen deltar i det internasjonale nettverket av steder med jernverks- og smedhistorie
(The Ring of European Cities of Iron Works). Kommunen benytter i økende grad dette
nettverket for å drive utveksling av ideer og arbeidsmåter, løsninger på utfordringer og ikke
minst utveksling av ungdom på tvers av landegrensene.
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Hovedmål 2020-2023
 Hokksund er planlagt og utvikles som en livskraftig by og regionalt knutepunkt, og er
klar til å ta imot 2 tog i timen.
 Øvre Eiker kommune har bidratt til gode regionale løsninger for riksveiprosjekter,
jernbaneutbygging og redusert bilbruk gjennom samarbeidet i Buskerudbyen og med
aktiv bruk av midler i belønningsordning og byvekstavtale.
 Øvre Eiker kommune har avklart tjenlige og framtidsretta løsninger for regionalt,
interkommunalt og internasjonalt samarbeid.
 Planlegging for utbygging av veier og jernbane, og utbygging av næring og bolig skal
skje på en måte som ivaretar det langsiktige forvalteransvaret for kulturlandskap og
dyrka jord.
Indikatorer
 Vekst i antall boliger og arbeidsplasser i tilknytning til knutepunktene i Hokksund og
Vestfossen.
 Utvikling i antall reisende med tog og buss ved knutepunktene i Hokksund og
Vestfossen (Buskerudbyen).
Hovedtiltak 2020
 Planstrategien vedtas av kommunestyret, og rulleringen av kommuneplanen starter
opp med planlagt vedtak høsten 2021.
 Samarbeidet i Buskerudbyen innrettes for å ivareta prosjekter i belønningsordningen,
og legger grunnlag for forhandlinger om byvekstavtale.
 Kommunedelplaner for jernbane og rv. 35 legges fram for politisk behandling.

3.2. By- og tettstedsutvikling
Ståsted
Stedsutvikling er den styrende strategien for samfunnsutviklingen i Øvre Eiker. Dette
perspektivet kan utvikles videre ved i enda større grad å fremme folkehelsa ved å tenke
stedenes utvikling sammen med tjenesteutvikling, i tillegg å vektlegge levekår og livskraft,
inkludering og bekjempelse av utenforskap.
Øvre Eiker kommune har hatt en årlig vekst i folketallet på mellom 1 og 2 % siden år 2000, og
veksten er i perioden tett til kommuneplanens mål om befolkningsvekst på 1,3 %. SSBs nye
prognose indikerer at denne veksttakten kan fortsette i perioden framover. Kommuneplanen
legger opp til at denne veksten skal fortsette i årene framover. Det er arealer klare for
utbygging og fortetting i Hokksund og alle tettstedene. Veksten styrker kommunen, men
utfordrer tjenestene og det er krevende å sikre nødvendig kompetanse og kapasitet i hele
organisasjonen i planlegging og gjennomføring av utbygginger.
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Oppdatert planverk er nødvendig for god planlegging og effektiv framdrift i
utbyggingsprosjekter. Ny sentrumsplan for Hokksund gir et framtidsrettet grunnlag for tett
og variert utbygging. Arbeidet med sentrumsplan for Vestfossen skal synliggjøre Vestfossens
potensial som knutepunkt og levedyktig tettsted.
Øvre Eiker kommune trenger en gjennomgripende diskusjon om boligpolitikken for bedre å
kunne ivareta innbyggernes behov for et variert boligtilbud. Målet er å utvikle steder og
nabolag som stimulerer til fellesskap, generasjonsblanding og god folkehelse.
Øvre Eiker kommune har en høy andel eneboliger, men det er en positiv økning i andelen
leiligheter og konsentrert bebyggelse, spesielt rundt knutepunktene. Denne utviklingen skal
framskyndes.
Hovedmål 2020-2023
 By- og stedsutviklingsarbeidet er videreført med en enda sterkere vekt på å knytte
arbeidet sammen med utvikling av tjenestene.
 Det er befolkningsvekst i alle stedene. Den største veksten har skjedd med god
tilknytning til knutepunktene i Hokksund og Vestfossen, som støtter opp om
overordnede planer for å redusere klimautslippene.
 Kommunen har utviklet en boligpolitikk som har gitt steder og nabolag som
stimulerer til fellesskap, generasjonsblanding og god folkehelse.
 Et oppdatert planverk som ivaretar ny kunnskap om risiko og sårbarhet og som gir
godt grunnlag for politisk styring og framtidsrettet utvikling i Øvre Eiker, og som
sikrer god flyt i prosjekter fra plan til ferdigstilling.
 Kommunal infrastruktur i vei, vann og avløp er bygget ut, fornyet og vedlikeholdt for
å redusere driftskostnader, forebygge skader og fremme folkehelsa.
 Høyhastighets datakommunikasjon er tilgjengelig for innbyggere og næringsliv.
Status og indikatorer for om vi
lykkes
Antall boenheter med
ferdigattest
Andel nye boliger
Hokksund/Vestfossen
Folketall
Fornyelse av vannledninger
Fornyelse av avløpsledninger
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2017

2018

2019

129

159

133

MÅL
2020
133

92 %

89 %

80 %

80 %

18 937
1 976 m (1,6 %)

19 117
0,7 %

19 400
1,2 %

1 790 m (1,5 %)

0,5 %

1,0 %

19 800
1,2 %
(1600 m)
1,0 %
(1200 m)
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Hovedtiltak 2020
 Sentrumsplan for Hokksund følges opp gjennom god dialog med utbyggere og
interessenter i byen.
 Sentrumsplan for Vestfossen legges fram til politisk behandling.
 Det legges til rette for en bred diskusjon om kommunens boligpolitikk som
konkluderes ved rulleringen av kommuneplanen.
 Det gjennomføres forenklinger i saksbehandlingen, blant annet elektronisk
byggesaksbehandling
 Gamle og utdaterte reguleringsplaner oppheves

3.3. Barn og unge
Overordnet ståsted – ett lag for god oppvekst
Kommunestyret har vedtatt en plan for videre arbeid med å bygge ett lag for god oppvekst.
Planen gir føringer for videre arbeid for både tjenester, samarbeidet med frivillighet og for
hvordan vi skal jobbe - sømløst. Kommunen har flere samhandlingsarenaer for å bidra til at
barn som har det vanskelig, får det de trenger gjennom flerfaglig og tverrfaglig samarbeid og
samhandling. Vi må bryte ned barrierer mellom tjenester og sette innbyggeren i sentrum for
finne fram til hva som er behovet og sette inn tiltak som vi vet har effekt. Vi jobber nå for en
helhet i de tilbud som kommunen kan gi sammen med familien.
Ordinære tilbud som omfavner alle barn og unge er de beste forebyggende tiltak. Vi trenger
likevel støttetjenester som kan fungere som “stillas” rundt familiens oppdragelse av barna.
Vi trenger gode verktøy for tidlig å avdekke eventuell skeivutvikling hos barn og unge for å
investere i riktige tiltak, tidlig. Vi har som mål at flest mulig skal vokse opp i familien sin,
dette skal skje gjennom tidlig identifisering av de barn og familier som har det vanskelig.
Barnehage og grunnskole har strategier for sitt utviklingsarbeid for å nå mål om høy trivsel,
god helse, bedre resultater og at ungdommer fullfører videregående opplæring. Øvre Eiker
er på rett vei og har hevet kvaliteten og nivået på områdene kommunestyret har
vedtatt. Visjonen for barnehage “Kompetanse for framtida” og visjonen for
grunnskolen “Kunnskap gir muligheter” uttrykker et langsiktig mål for arbeidet med barn og
unge i Øvre Eiker. Barnehagenes fokus på lek og psykisk helse vil ruste barna til å mestre
livet. I leken lærer barn best, og i barnehagene er utvikling av lekemiljøene i fokus. Vi bør
også vie lekens plass i skolebarnas liv økt oppmerksomhet. Det å løfte elevenes
læringsutbytte vil på sikt positivt påvirke lokalsamfunnet innenfor folkehelse, deltakelse,
næringsliv og det at innbyggerne i større grad skal kunne velge det livet de ønsker. Målet er
at flere skal bli så robuste at de kan takle medgang og motgang på en hensiktsmessig måte,
og tilegne seg den kompetanse de trenger for å lykkes i å mestre eget liv på en god måte.
Barns omgivelser og nærmiljø er viktig for en god oppvekst. Det er vesentlig at både
hjemmet, samarbeidet med frivilligheten og de profesjonelle tjenestene legger til rette for
en best mulig utvikling for alle barn og unge. Å fullføre det videregående skoleløpet er et
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godt utgangspunkt for å hindre utenforskap. Innsatsen rettes mot hjemmet, med
foreldrekurs og ved å styrke nettverk rundt familier som har det vanskelig. Kommunen og
frivilligheten driver også allsidige fritidstilbud. Det etableres samhandlingsarenaer hvor
tjenestene møtes på tvers for å tilpasse tiltakene til den enkeltes situasjon. Innovasjon,
medvirkning og digitalisering må være deler av utviklingsarenaene for barn og unge.
Støttetjenestene, familiesenteret, barneverntjenesten og PP-tjenesten, jobber målrettet og
tilpasser oppfølgingsbehovet ut fra familiens behov.
Skolene og PP-tjenesten deltar i det regionale utviklingsarbeidet “Alle med” hvor ett av
målene er bedre tilpasset opplæring, og at alle elever skal oppleve mestring hver dag. PPtjenesten er i endring og gjennomfører en dreining av ressursbruken til å være mer ute i
skolene og komme tettere på elever og lærere. Vi kan på denne måten komme tidligere inn
og få muligheten til å jobbe mer sammen med lærere og skoleledere. Denne innsatsen vil
være med på å avdekke vansker hos elever på et tidligere tidspunkt. Et resultat vil være at
flere barn har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen og mindre behov for
spesialundervisning. Videre er det startet et utviklingsarbeid i barnehage, spesialpedagogisk
team og PPT for å gi barn med spesielle rettigheter riktig hjelp raskere enn vi får til i dag.
Familiesenteret møter familien i svangerskapet, og er tett på barnet og familien særlig det
første året. Familiesenteret gir tilbud om allmenne foreldrekurs, og foreldreveiledning for de
som trenger noe ekstra. Helsesøstertjenester i barnehage og skole er styrket siste årene
gjennom statlige tilskudd. Kommunen ligger på normtall for helsestasjonstjenester for
småbarn, noe under norm i skolehelsetjenesten.
Familiesenteret er tett på flyktningene gjennom lovpålagte helseundersøkelser og
vaksinasjoner ved ankomst, egne kurs for foreldre, og samtalegrupper som skal bidra til økt
inkludering i samfunnet. Kvoteflyktningene som nå kommer til Norge har store hjelpebehov,
for eksempel barn med nedsatt funksjonsevne.
Barnevern jobber med utvikling av tjenesten for å gi barn, unge og deres familier riktig hjelp
til rett tid. Barnevernet deltar i flere prosjekter og samarbeider med ulike fagmiljøer i dette
arbeidet, som KS-nettverk “Barnevernløftet”, tjenestestøtteprogram og læringsnettverk.
Dette vil fortsette utover i 2020. Vi ser på mulig handlingsrom i ny barnevernlov og hvordan
vi lokalt skal møte nye krav. Barnevernet er en viktig del av “Ett lag for god oppvekst”. Særlig
handler dette om å avdekke skeivutvikling tidlig for å sette inn nødvendige tiltak. Andelen
nye barn som plasseres i fosterhjem eller institusjon er lav. De aller fleste barn vi jobber
med bor hjemme hos sine foreldre.
Å investere i barn og familier tidlig hindrer store behov i spesialiserte tjenester senere i livet.
Lykkes vi med å snu trenden fra reparasjon til forebygging, vil for eksempel antallet
sosialklienter bli redusert på sikt. Men da må vi våge å ta i bruk det som virker tidlig nok, i
noen tilfeller er det før barnet er født.
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Hovedmål 2020-2023
 God folkehelse og gode forutsetninger for livsmestring for alle barn og unge
 Skape gode oppvekstmiljø der barn og unge bor
 Tidlig innsats skal tilstrebes i alle ledd
 Flere barn og unge vokser opp hos sine foreldre

Status og indikatorer for om vi lykkes
Andelen barn med ekstra ressurser bør ligge
under landsgjennomsnittet
Andelen elever med spesialundervisning bør
ligge under landsgjennomsnittet
Antall familier som benytter foreldrekurs øker
Frafall i videregående skole reduseres
(folkehelsebarometeret)

ØEK
Landet
ØEK
Landet
ØEK

2018
18,7 %
18,9 %
8,2 %
7,9 %
88 familier
28 %

Mål 2020
18 %
7,8 %
150 familier
26 %

Hovedtiltak 2020
 Utvikle en modell for helhetlig innsats for barn og unge, som ansatte og innbyggere
kjenner til.
 Øke og forbedre informasjon om kommunens tilbud for barnefamilier, både gjennom
kommunens nettsider og ellers gjennom tjenestene.
 Gjennomføre forsøk med å flytte helseundersøkelser for 4-åringer til barnehagen, i kjente
omgivelser for barnet.
 Gjennomføre et utviklingsarbeid i barnehage, spesialpedagogisk team og PPT for å gi barn
med spesielle rettigheter riktig hjelp raskere enn vi får til i dag.
 I det regionale samarbeidet “Alle med” jobber grunnskole og PPT sammen for bedre
inkludering og tidligere innsats i grunnskole.
 Stedene og tjenestene kobles tettere sammen i ett lag for god oppvekst
 Øvre Eiker kommune har ansvar for samarbeidsprosjekt om psykisk helse og dette skal
være integrert i eget arbeid. Hovedsatsing i prosjektet er opplæringsprogram for
ungdomstrinnet “psykt normalt”.
 Innovasjonsprosesser som sikrer brukermedvirkning og kvalitetsforbedring i tjenestene
skal benyttes.

3.3.1. Barnehage
Ståsted
Barnehagenes arbeid med omsorg, lek, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk
bidrar til barns allsidige utvikling både i barnehagealder og som grunnlag for læring i skolen.
Barnehagene jobber med satsningen “Kom og lek” i alle kommunale barnehager og de
fleste av de 12 private barnehagene. Vi vet at lek er den beste måten å lære og utvikle seg på
for barn. Det viktigste barnehagene skal lære barn er språk og mellommenneskelig
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samspill/sosial utvikling. Fokuset det siste året har vært det fysiske miljøet og hvordan det
fysiske miljøet kan stimulere leken. Videre er fokus på voksenrollen: hva de voksne i
barnehagen gjør, påvirker barnas lek. Kompetanseplan og satsingsområder er utarbeidet for
barnehagene. Det blir gjennomført foreldreundersøkelser annen hvert år.
Stortinget har vedtatt skjerpet krav til antall pedagoger og bemanningsnormer i barnehager.
Bemanningsnormen er gjennomført fra 1.august 2019.
Det er mange barnehagelokaler som er slitt og trenger rehabilitering. Planlegging av ny
barnehage er i startfasen. Kommunestyret vedtatt av vi skal gjennomføre et offentlig-privat
samarbeid rundt bygging av barnehagen. Det bør vurderes om det er mulig å flytte
Solbakken barnehage inn i lokaler i Skotselv skole.
Hovedmål 2002-2023
 Flere barn har god helse og opplever livsmestring
Indikatorer
 Høy brukertilfredshet, målt ved foreldreundersøkelse.
 Antall barn med ekstraressurser på et nivå under landsgjennomsnitt
Hovedtiltak 2020
 Kompetanse i å tilrettelegge for et godt leke- og læringsmiljø skal videreutvikles
 Helsefremmende barnehager – noen barnehager deltar i et forskningsprosjekt
 Barnehagene tar i bruk en digital portal for å dokumentere hvordan det jobbes
psykisk helsefremmende med utgangspunkt i barns rettigheter.

3.3.2. Skole
Ståsted
Grunnskolene i kommunen er i positiv utvikling med resultatfremgang de siste årene.
Skolene har bedre resultat enn nasjonalt nivå på resultat for 5. årstrinn i nasjonale prøver og
for faktorer som trivsel, mobbing, mestring osv. under fanen læringsmiljø. Faglig oppnår
elevene svært gode resultat på småskoletrinnet, noe lavere på mellomtrinn mens vitnemålet
etter 10. trinn viser at ungdomsskolen gir god opplæring. Vi må opprettholde fokus på bedre
læring og gode resultater for den enkelte og samlet for kommunens elever. Øvre Eiker har
også hatt en positiv utvikling i grunnskolepoeng i de siste årene, selv om vi ligger under
landsgjennomsnittet.
Statlige kompetansemidler blir benyttet til å øke kunnskap om tilpasset opplæring for alle.
Her skal alle ansatte i skolene få etterutdanning i hva som er god opplæring og hva som gir
gode resultater tilpasset den enkelte elevs forutsetninger. Antall barn med
spesialundervisning er forventet å bli redusert gjennom dette arbeidet. Vi må tenke nytt for
å få gitt disse elevene det de trenger når de trenger det. Ved å løfte de lavest presterende
elevene vil vi også bedre folkehelsen og livsmestringen for den gruppen som trenger det
mest.
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Stortinget har vedtatt en lærernorm for grunnskolene. Det skal være i gjennomsnitt 1 lærer
per 15 elever på 1.-4. årstrinn og 1 lærer per 20 elever på 5.-10. årstrinn per skole.
Kommunestyret har satt ned et oppgaveutvalg som skal utarbeide en fremtidig
skolebehovsplan for Øvre Eiker og gi råd til kommunestyret. Hokksund barneskole har store
mangler knyttet til det fysiske miljøet og mangler plass til elever og ansatte. Alle skoler
har vedlikeholdsetterslep.
Kulturskolen
Kommunen er pålagt å gi et tilbud om kulturskole. Tilbudet er et betalingstilbud og foreldre
må søke om plass. Skolen har base i Vestfossen og gir tilbud til elever i hele kommunen.
Tilbud er inneværende år i følgende områder: musikk, inklusiv sang, kunstfag, dans, drama
og kor. Skolen har venteliste på noen disipliner.
Hovedmål 2020-2023
• Elevenes faglige og sosiale læringsutbytte skal ligge på nasjonalt nivå.
• Alle barn oppnår livsmestring
Status og indikatorer for om vi lykkes
Indikator og nøkkeltall
Grunnskolepoeng
ligger under
Øvre Eiker kommune
skoleeier
nasjonalt nivå
Buskerud
Nasjonalt u/Oslo

Elevundersøkelsene
i skolen viser høy
trivsel, 7. årstrinn
Elevundersøkelsen
viser mindre
mobbing enn
nasjonalt nivå
opplevd mobbing
for 7.årstinn
Elevundersøkelsene
i skolen viser høy
trivsel,
10. årstrinn
Elevundersøkelsen
viser mindre
mobbing enn
nasjonalt nivå på
opplevd mobbing
for 10.årstinn

Delskår

2014-15
39,4
40,9
40,8
2014-15

2016-17
2017-18
2018-19
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt
41,5
40,9
40,9
41,6
41,4
2016-17

41,9
41,8

4,.6
42,0

2017-18
2018-19
Trives du på skolen?
4,2
4.5

Øvre Eiker kommune
4,3
4,5
skoleeier
Kommunegruppe 07
4,4
4,4
4,3
4.3
Nasjonalt u/Oslo
4,4
4,4
4,3
4.3
Delskår
2014-15
2016-17
2017-18
2018-19
Andelen elever som er mobbet, sum av 3 spørsmål, andel i %
Øvre Eiker kommune
4,3
6,3
3.7
skoleeier
Kommunegruppe 07
7,4
7,5
7,2
Nasjonalt u/Oslo
7,1
7,2
6,9

Delskår

2014-15

2016-17

2017-18
2018-19
Trives du på skolen?
4,1
4,1

Øvre Eiker kommune
4,2
4,3
skoleeier
Kommunegruppe 07
4,2
4,1
4,1
4,1
Nasjonalt u/Oslo
4,2
4,2
4,1
4,1
Delskår
2016-17
2017-18
2018-19
Andelen elever som er mobbet, sum av 3 spørsmål, andel i %
Øvre Eiker kommune
6,0
8,2
4,7
skoleeier
Kommunegruppe 07
8,1
8,5
6,7
Nasjonalt u/Oslo
8,3
8,3
7,0

NB! Brudd i tidsrekke for undersøkelsen vedrørende mobbetall, har derfor ikke tatt med tall fra før 2016
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Hovedtiltak 2020
 Videreutvikle skolene som fellesskap som tar et kollektivt ansvar for alle elevers
trivsel og læringsutbytte, holde nivået på eller over nasjonalt nivå, redusere frafall i
videregående skole
 Kompetanseheving innen tilpasset opplæring for alle ansatte
 Utarbeide en plan for kompetanseheving og bruk av digitale løsninger i skolene
 Oppstart av implementering av ny læreplan, både overordna del og fagplaner,
gjeldende fra august 2020
 Vurdere hvordan vi kan øke antall elever i kulturskolen

3.3.3. Barn og ungdoms fritid
Ståsted
Det kommunale ungdomstilbudet består høsten 2020 av kulturskolens og bibliotekets
aktiviteter, Ung Kultur Møtes/KulT (kulturell torsdag) og ungdomsklubb i Skotselv,
Vestfossen og Hokksund. I tillegg prøver kommunen aktivt ut andre tilbud, slik som Åpen hall
og å støtte opp under frivillige ungdomstilbud. Kommunen og idrettslagene legger til rette
for egen- og fellesorganisert aktivitet gjennom utbygging av nærmiljø- og idrettsanlegg både
på og utenom skoleområder. Idretten gir barn og unge et bredt tilbud av aktiviteter. Antallet
barn og unge i idretten er økende.
Det er et stort frivillig engasjement i Øvre Eiker, og antallet frivillige lag og foreninger er
økende. 25 % av registrerte lag og foreninger har barn og unge involvert. Andelen barn og
unge som deltar i organiserte fritidsaktiviteter er ifølge Ungdata-undersøkelsen like under
landssnittet.
Vi vet at mange unge sliter med ensomhet og psykiske utfordringer, så det er behov for
framtidsretta tilbud til uorganisert ungdom. Fra 2015 til 2017 sank besøkene i
ungdomsklubbene betydelig, samtidig som andelen ensomme unge steg i Øvre Eiker.
Bemanningen i tilbudene ble økt i august 2017. Besøkene i ungdomsklubbene har økt svakt i
2018, mens vi har hatt betydelig aktivitetsøkning i andre kommunale ungdomstilbud som
åpen hall, UKM og KulT. Mange barn og ungdommer har et høyt aktivitetsnivå, og det er ofte
slik at de som er brukere av ett tilbud gjerne bruker flere. Det er utfordrende å treffe den
gruppen som i liten grad deltar i organisert aktivitet, samtidig som det er grunn til å anta at
det er denne gruppen som trenger tilbudene mest. På samme tid er det viktig å utvikle tilbud
som er attraktive i seg selv for brede grupper av ungdom, som har et klart livskvalitetsaspekt
og som ikke primært eksisterer for et forebyggende formål. Derfor legger
kommunedirektøren opp til å fortsette utviklingen av ungdomstilbudene i 2020.
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Biblioteket i Hokksund startet i 2017 et samarbeid med Ung Kultur Møtes (UKM) om å
utvikle scenen som konsertarena for aldersgruppa. Dette tilbudet kalles nå KulT og har blitt
utvidet i 2019. Tilbudet videreføres i 2020.
Tilskuddene til frivillighet videreføres på samme, styrkede nivå som i 2019. Innføringen av
husleiestøtte for skoleåret 2019-2020 gjør at kommunen deler ut minst like mye i tilskudd til
barn og unges husleie i kommunale og private lokaler som kommunen får inn i husleie fra
barn og unge. Det er fortsatt viktig med en sterkere koordinering av kommunens ulike tilbud
på tvers og bedre involvering av ungdom i utforming av tilbudene, for å sikre gode tilbud til
uorganisert og egenorganisert ungdom.
Hovedmål 2020-2023
- Barn og unge i Øvre Eiker deltar på minst én organisert fritidsaktivitet. Dette er i tråd
med Fritidserklæringen som Regjeringen og KS har inngått.
- Kommunen har lagt til rette for et mangfold av muligheter for aktiviteter for barn og
unge, både organiserte og uorganiserte, i form av et større antall frivillige lag og
foreninger, flere arrangementer rettet mot barn og unge i frivillig og kommunal regi
og flere ulike tilrettelagte arenaer for fysisk aktivitet.
Indikator og retning
Besøkstallene ved aktivitetstilbud til
barn og unge per 1000 innb. 6-20 år
øker
Andelen av ungdomsskoleelever som er
ganske eller veldig mye plaget av
ensomhet siste uke i
Ungdataundersøkelsen går ned

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1141 528 2154 1932 1186 827 852

-

15 % -

-

-

21 %

Hovedtiltak 2019
- Kommunen skal koordinere kommunale tjenester til barn og unge bedre
- Kommunen skal fortsette utvikling og utprøving av kommunale ungdomstilbud

3.4. Levekår og livskraft
3.4.1. En helse- og omsorgstjeneste for framtida
Ståsted
Innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester øker og blir stadig mer sammensatt.
Eldre har ofte mange sykdommer samtidig og antall innbyggere over 80 år er økende. Antall
personer med demenssykdom må forventes å øke når flere innbyggere når høy alder.
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Sykehusene redder og behandler stadig flere og mange trenger helse- og omsorgstjenester i
kommunen. Ikke minst er det vekst i antall under 67 år med store pleie og omsorgsbehov.
Kostnadene til pleie og omsorg ligger meget lavt i Øvre Eiker kommune sammenlignet med
andre kommuner. Men når innbyggernes behov øker og flere oppgaver skal løses i
kommunehelsetjenesten, øker også kostnadene og vi må forvente at denne utviklingen bare
vil forsterkes i årene som kommer. Det er gjør omstilling for å bremse kostnadsutviklingen
helt nødvendig. Hverdagsmestring og tilstrekkelig tilbud på alle trinn i tiltakstrappen
(tidligere kalt “omsorgstrapp”) er stikkord for utviklingen av helse- og omsorgstjenestene.
Satsingen på mestringsteam og mestringsagenter i tjenestene videreføres og styrkes. Det
arbeides med bedre systematikk rundt pasientforløp. Nytt i 2019 er etablering av
pasientkoordinator ved korttid-/ rehabiliteringsavdelingen for å forbedre pasientforløp
internt og i samhandling med sykehus. Trivsels- og mestringssenteret har økt kapasiteten på
dagtilbud. Omsorgsboliger med heldøgns bemanning er etablert i Grevlingstien 3-5 og Chr
IVs vei 29. Botilbudene skal utvikles videre og bidra til å utsette behov for sykehjem.
Innbyggerne skal støttes slik at de kan bo i eget hjem lengst mulig.
En langtidsplass på Eikertun helsehus er øverste trinn i tiltakstrappen for innbyggere med
store behov for trygghet, pleie og omsorg hele døgnet. Livsglede, god medisinsk pleie og
verdig avslutning på livet er sentrale verdier på Eikertun. Korttidsplassene er for innbyggere
med behov for pleie ved sykdom, opptrening og trygghet. Noen av korttidsplassene må i
perioder benyttes til personer med vedtak og langtidsplass. I forbindelse med
rehabiliteringen av E-fløya på Eikertun er det lagt til rette for å øke kapasiteten på gamle
Eikertun med ytterligere 4 plasser. Det forventes at plassene må tas i bruk i løpet av
planperioden.
Tjenestetilbudet til funksjonshemmede er styrket ved kjøp av flere varig tilrettelagte
arbeidsplasser for unge med funksjonsnedsettelser. Avlastningsboligen er flyttet til betydelig
bedre lokaler i Grevlingstien 1. Flyttingen har redusert eksterne kjøp. Behovene for
avlastning har økt og tilbudet til innbyggerne er derfor styrket. Det vurderes å avslutte
ordningen med å stenge avlastningen 3 uker om sommeren. Samarbeidet med Nedre Eiker
kommune om Eiker aktivitetssenter er avsluttet og dette har gitt nye muligheter med bedre
plass i huset.
For å ivareta komplekse brukerbehov og gjennomføre nødvendig omstilling må
medarbeiderne ha riktig kompetanse. Gode fagmiljø bidrar til godt arbeidsmiljø og gjør det
lettere å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere. Mange elever, lærlinger og
studenter har gjennom årene fått prøve seg i praksis i Helse og omsorg. Fra 2017 til 2019 har
51 personer bestått fagprøven som helsefagarbeider. De aller fleste av disse får fast jobb i
Helse- og omsorg. Kommunen er med i det nasjonale prosjektet Menn i helse med 2
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lærlinger. Seksjonens kompetanseprogram gir gode muligheter for kompetanseutvikling for
den enkelte medarbeider. I årene 2017-19 er det satset blant annet på velferdsteknologi,
psykisk helse, demensomsorg, rehabilitering, kreftomsorg, sykepleie, vernepleie, miljøarbeid
og vurderingskompetanse. “Ung jobb” ga sommeren 2019 8 ungdommer sommerjobb på
helsehuset.
Rekruttering av erfarne vernepleiere, sykepleiere og annen kompetanse på høgskolenivå er
de siste årene blitt vanskeligere. Konkurransen med sykehus og andre kommuner i regionen
er stor. En rekrutteringsplan med gode virkemidler for å tiltrekke oss ettertraktede
arbeidstakere er under utarbeidelse.
Det har også i 2019 vært press på institusjonsplasser, men betaling for utskrivningsklare fra
sykehus har gått betraktelig ned. Snittet for kjøp av døgn på sykehus per august 2019 er
nede i 8 betalingsdøgn per måned. Tiltak iverksatt i 2017-18 med bl.a. å ta i bruk 7 ekstra
rom på Eikertun helsehus gir effekt. På grunn av økning i antall over 80 år vil dekningsgrad
for sykehjem bli noe redusert i 2020. Dette må motvirkes ved styrket innsats for
hjemmeboende; bolig med bemanning, hjemmesykepleie og dagtilbud ved Trivsels- og
mestringssenteret. I tillegg kan det ved ytterligere rokkeringer i avdelingene tas i bruk
ytterligere én korttidsplass.
Omstilling, velferdsteknologi og hovedmålet “lengst mulig i eget hjem”, skal bidra til å
bremse fremtidig kostnadsøkning. Kommunen må utvikle tiltakstrappen, det er fremdeles
mangler i bo- og aktivitetstilbud og velferdsteknologiske løsninger. Det er laget en rekke
delplaner og arbeidet med overordnet helse- og omsorgsplan er startet og planlagt ferdig i
2020.
Status hjemmetjenesten:
Antall innbyggere som mottok
hjemmesykepleie (Profil)
Antall innbyggere som mottok praktisk bistand
(Profil)
Antall brukere med BPA (brukerstyrt personlig
assistent) eller PA (personlig assistent) totalt
gjennom året og sum timer (Profil)
Antall brukere av Mestringsteam (ØEK)
Antall innvilgede søknader om korttidsopphold
(Profil)
Antall liggedøgn etter at pasienten er meldt
utskrivningsklar (=betaling) (Vestre
Viken/ØEK)
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2017
651 personer

2018
609 personer

158 personer

170 personer

27 personer BPA /
PA – 65.104 timer
50 personer
383

26 personer BPA
/ PA – ca. 57.000
timer levert
41 personer
462

347døgn

313 døgn
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Status sykehjem og bolig med heldøgns omsorg
Eikertun helsehus – langtidsplass (demens)
Eikertun helsehus – langtidsplass (somatikk)
Eikertun helsehus – korttidsplasser (lindrende,
avlastning, korttid-/rehabilitering, øyeblikkelig hjelp)
Sum Eikertun helsehus
Kjøp private plasser for eldre
Grevlingstien 1, heldøgns omsorg (demens)
Sum plasser med heldøgns omsorg

Antall plasser
2017
38
36
28

Antall plasser
2018
58
36
32

102
2
20
124

126
2
0
128

Status helsefagarbeidere
Fullført fagbrev som helsefagarbeidere (inkl. “fra
assistent til fagarbeider”)
Lærlinger
“Menn i Helse” lærlinger og rekrutter

2017
18

2018
19

2019
14

23

22
6

24
6

3

Hovedmål 2020-2023
- Sammensettingen av tjenestetilbud i tiltakstrappen har styrket innbyggernes
mestring og mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem
- Hverdagsmestring er etablert arbeidsmetode og tankesett i alle ledd i tjenestene
- Velferdsteknologi er et ordinært tiltak i tjenestene
Indikatorer
Velferdsteknologi; antall medisindispensere,
GPS, døralarm, sengematter (manuell telling)
Antall besøkende i Trivsels- og
mestringssenteret (inkludert kafébesøk og
faste arr. gjennomsnitt per uke (anslag)
Andel plasser pr dag i dagtilbud Trivsels- og
mestringssenter av innb. over 80 år (Profil)
Antall plasser i sykehjem av antall innb. over
80 år
Gjennomsnittlig beleggsprosent ved Eikertun
Helsehus (Profil)
Andel årsverk i brukerrettede tjenester med
fagutdanning (KOSTRA)

2018
60

2019 /sept.
75

Mål 2020
100

-

600

700

1,6 %
(13 plasser)

2,4 %
(20 plasser)

3,1 %
(26 plasser)

15,9 %

15,3 %

15,1 %

96,6 %

94,0 %

97 %

76,2 %

76,4 %

77 %

Hovedtiltak 2020
 Det lages en overordnet helse- og velferdsplan som viser hvordan tjenestene
planlegges innrettet i et perspektiv mot 2035
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 Innbyggere, pårørende, tjenestemottakere og samarbeidspartnere får oppdatert og
lett tilgjengelig informasjon om kommunens helse- og omsorgstilbud og hva
hverdagsmestring betyr i praksis
 Samskaping med alle gode krefter i lokalsamfunnet, innovasjon og brukerinvolvering
utvikles som arbeidsform i helse og omsorg
 Styrke tjenester i hjemmet; blant annet hjemmesykepleien, boliger med bemanning
og kompetanse i avansert klinisk sykepleie
 Det settes i gang tiltak for å styrke heltidskulturen og redusere bruk av midlertidige
ansatte i turnustjenestene
 Trivsels- og mestringssenteret videreutvikles som møteplass for innbyggerne i
samarbeid med frivilligheten
 Hverdagsmestring og tidlig innsats videreutvikles, dette innebærer også styrket
kartlegging og utredning før tjenester tildeles endelig. For å kunne investere i tidlig
innsats styrkes ergoterapifaget og hjemmetjenesten
 Organisering av avdelinger, fordeling av kompetanse og kapasitet ved Eikertun
helsehus gjennomgås med mål om riktig fordeling, mindre bruk av deltid og frigjøring
av ytterligere én plass til korttidsbruk
 Satsing på velferdsteknologi styrkes ved etablering av ny løsning for responstjenester
og økt kapasitet til teknisk gjennomføring. Strategi og tiltaksplan for
velferdsteknologi 2017-2020 skal revideres og legges frem for perioden 2021-2024.
 Helse- og omsorg skal fortsatt være en aktiv lærebedrift for studenter, lærlinger,
elever og andre i praksis
 Tiltak for å beholde og rekruttere gode fagfolk videreutvikles med vekt på utvikling av
kompetanse, kvalitet, fag, gode arbeidsmiljø og heltidskultur

3.4.2. Boligsosialt arbeid
Ståsted
En trygg bolig er grunnlag for hverdagsmestring, gir mulighet for bedring og reduserer
utenforskap. Styrking av kommunens boligsosiale arbeid fortsetter med full styrke.
Ordningen leie til eie er innført og midlene til startlån er betydelig styrket og bør fortsatt
økes i planperioden. Tverrfaglig bo-team er i full drift og følger opp barnefamilier, flyktninger
og andre med behov for bo-veiledning. Kommunen deltar aktivt i Husbankens
kommuneprogram.
Det er fortsatt behov for flere bemannede botilbud for personer med utviklingshemming. En
mulighetsstudie for nytt botilbud i Myraveien 35 B er gjennomført. Et dialogmøte med
potensielle beboere og pårørende viste stor interesse. Konseptet må revurderes fordi
Husbanken ikke vil gi investeringstilskudd da de mener det blir for mange boliger på ett sted.
Kommunen arbeider med juridisk avklaring knyttet til samarbeidet med Eiker
Eiendomsutvikling AS. Avlastningen flyttet våren 2019 inn i nyoppussede og betraktelig
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bedre lokaler i Grevlingstien 1. Flyttingen har redusert eksterne kjøp ved økte brukerbehov
og gitt økt kvalitet for brukerne.
Det trengs ulike typer bo- og tjenestetilbud til personer med psykiske vansker og/eller
rusavhengighet. Etablering av 3-5 småhus for rusavhengige er vedtatt og det arbeides nå
med lokalisering. Nedbygging av døgnplasser i sykehus og DPS medfører at kommunen får
ansvar for flere alvorlig psykisk syke som trenger heldøgns bemanning. Per i dag må
kommunen kjøpe plasser for å dekke denne type behov. Det er nødvendig med videre
utredning av mulige løsninger.
Nytt fra og med 2019 er tverrfaglig samarbeid om boligsosiale tiltak knyttet til planprosesser,
herunder sentrumsplan for Vestfossen og Øvre Eiker stadion.
Status: Bo- /tjenestetilbud i bolig for vanskeligstilte
Bolig med heldøgns bemanning - eksterne kjøp psyk/rus
Bolig med bemanning dagtid psyk / rus
Andre kommunale boliger uten bemanning psyk / rus
Nød-boliger
Andre kommunale boliger vanskeligstilte

2017
6
26
24
2
57

Status: Bemannet botilbud og ambulant tjeneste til personer med
nedsatt funksjon og behov for langvarige og koordinerte tjenester
Samlokaliserte boliger med heldøgns bemanning
Frittstående boliger med heldøgns bemanning
Tverrfaglig bo-team antall innbyggere de følger opp
Barnebolig
Sum tjenester i heldøgns bemannet bolig eller ambulant
Kartlagte personer uten botilbud mv 18 år over

2018
8
26
24
2
57

2017

2018

39
2
14
2
57
41

41
0
16
2
59
40

Hovedmål 2020-2023
- Alle har et trygt sted å bo
- Alle med behov for tjenester får støtte til egenmestring
Indikatorer

2017

2018

Mål 2020

Dekningsgrad: Andel funksjonshemmede som mottar
tjenester i bemannet bolig eller ambulant av antall
personer med antatt behov for slike tjenester
Antall mottakere av tjenester i heldøgns bemannet
bolig eller ambulant (målgruppe funksjonshemmede)

58 %

60 %

65 %

55

60

65

Antall personer som ved startlån/leie til eie ordning
kjøper/beholder egen bolig

15

14

30
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Hovedtiltak 2020
- Oppfølging av Boligsosialt program, med aktiv deltakelse i Husbankens
kommuneprogram
- Målrettet bruk av Husbankens virkemidler, herunder økt bruk av startlån
- Tverrfaglig bo-team går over i ordinær drift og videreutvikles som arbeidsform for å
støtte innbyggere i å mestre boforholdet
- Mulighetsstudien i Myraveien 35 B (bemannet botilbud for funksjonshemmede)
revurderes og prosjekteres med målsetting om å oppnå investeringstilskudd fra
Husbanken. Botilbudet planlegges i drift i 2021
- Etablering av ytterligere botilbud for funksjonshemmede utredes
- Gjennomgang av kommunens bo- og tjenestetilbud til psykisk syke med vurdering av
fremtidige behov og nye løsninger
- Det bygges 3-5 småhus beregnet til personer med rusavhengighet
- Arbeidet fortsetter med å utvikle mulige samarbeid med utbyggere om utvikling av
sentrumsnære boligområder med universell utforming, velferdsteknologi og
fellesarealer tilrettelagt for eldre og funksjonshemmede

3.4.3. Integrering i arbeids- og dagligliv
Ståsted
Folkehelseprofilen til Øvre Eiker viser at en større andel unge i kommunen har psykiske
plager sammenlignet med Buskerud og landet som helhet. Folkehelseprofilen viser også at
det er flere unge som dropper ut av videregående (Folkehelseinstituttet 2019). Slike
problemer øker risikoen for utenforskap og kan gi problemer i voksenlivet.
Figuren under viser at behovet for økonomisk sosialhjelp blant unge likevel har gått ned de
siste årene og trenden ser ut til å holde i 2019, selv om det er noe urovekkende økning i
månedene mai og juli. Resultatene viser betydningen av godt ungdomsarbeid i alle ledd.
Ungdomskontaktene, 15-24 Ressursteam, Ungdomsteamet i NAV, Familiesenteret, PPtjenesten, barnevernet og ungdomsklubbene følger på ulike måter opp sårbare unge og
samarbeider med skole og politi. For å forebygge utenforskap er det viktig å støtte familiene.
Forskning viser at noe av det viktigste for å unngå at sosiale problemer går i arv, er at
foreldrene er i arbeid. NAV har etablert en rolle som familiekoordinator gjennom tilskudd fra
staten. Dette inngår i et større samarbeidsprosjekt mellom Seksjon oppvekst og Seksjon
helse og omsorg; “Helhetlig innsats for barn og unge”. Familiekoordinatorfunksjonen
planlegges videreført i ordinær drift.
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Behovet for sosialhjelp for personer over 30 år er relativt stabilt og den totale andel
innbyggere med sosialhjelp av personer i arbeidsfør alder, er gått ned fra 4,5 % i 2017 til 4,1
% i 2018. For å redusere behovet for økonomisk sosialhjelp må NAV-veilederne gi god
oppfølging av den enkelte og samarbeide tett med både bedrifter og utdanningsinstitusjoner
i regionen. Dette krever tid og et godt tiltak vil være å redusere antall personer den enkelte
veileder i NAV følger opp. Det er også ønskelig å øke innsatsen innen økonomisk rådgivning.
Det er en styrke at arbeidsledigheten for tiden er lav og kommunen har mange og varierte
arbeidsplasser.
Øvre Eiker-hjelpa er i god gjenge etter mønster av Stange kommunens psykiske
helsetjeneste “Stangehjelpa”. Det innebærer lavterskel hjelp uten venteliste. Gjennom
bruken av systemet Feedback Informerte tjenester (FIT) får tjenesten kontinuerlig
tilbakemelding fra brukerne som gir grunnlag for forbedringer. Kongsberg DPS er nå mer ute
i kommunen og samarbeidet i FACT-team (fleksible ambulerende team) om oppfølging av
personer med større psykiske problemer og/eller rusavhengighet er godt i gang. Kommunen
har i flere år mottatt tilskudd fra opptrappingsplanen for rusfeltet. Disse midlene faller bort i
2020 og må erstattes med driftsmidler for å opprettholde tjenester til forebygging og
oppfølging på rusfeltet.
Det er etablert et prosjekt for å se på alle sider av kommunens arbeid med integrering av
flyktninger. Prosjektet heter “Velkommen til Øvre Eiker” og skal levere rapport i begynnelsen
av 2020. Rapporten skal danne grunnlag for forbedringer av integreringsarbeidet, herunder
både bosetting, introduksjonsprogram og voksenopplæring.
Status: Øvre Eiker-hjelpa – antall brukere
Øvre Eiker-hjelpa - rusteam
Øvre Eiker-hjelpa - psykisk helsetjeneste
15-24 Ressursteam
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126
162

2019 per sep.
83
260

68

77 (til d.d.)
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Status: Sosialtjeneste. Introduksjonsprogram – Antall brukere
totalt i året
Antall sosialhjelpsmottakere
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år
Antall langtidsmottakere av sosialhjelp (6 mnd. eller mer)
Antall barn i familier som mottar sosialhjelp
Antall flyktninger i introduksjonsprogram (ØEK)

2017

2018

520
100
184
252
84

479
90
158
248
80

Hovedmål 2020-2023
- Andelen innbyggere som kan forsørge seg selv ved eget arbeid har økt og kostnadene
til sosialhjelp øker ikke
- Innbyggere i alle aldre har tilgang til støtte til å mestre rus- og/eller psykiske
problemer
Indikatorer
2017
Andel sosialhjelpsmottakere av
4,5 %
innbyggere 20-66 år
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år
6,5 %
av innbyggere 18-24 år
Andel tidligere deltakere i
64,0 %
introduksjonsprogram som ble avsluttet
for ett til fem år siden som er i arbeid
eller utdanning (IMDI) (Ny/endret)
Antall unge (15-29 år) med psykiske
188 (gj,snitt
symptomer / lidelser, per 1000 innb.
2014-2016)
(Folkehelseprofil)

2018
4,1 %

Mål 2019
4,4 %

Mål 2020
4,1 %

5,8 %

6,0 %

5,8 %

(ikke
publisert)

194 (gj.snitt
2015-2017)

70 %

På/ under
fylkessnitt

168
(gj.snitt
fylke)

Hovedtiltak 2020
Videreutvikle kommunens forebyggende og helsefremmende arbeid innen psykisk
helse for alle aldersgrupper i samarbeid med andre kompetansemiljøer
Alle ansatte i Øvre Eiker-hjelpa skal bruke FIT (Feedback Informerte Tjenester) i
kontakten med brukerne. Erfaringer skal deles med andre tjenester
Bedre kapasitet og arbeidsmetoder i arbeidet mot barnefattigdom, oppfølging av
lavinntektsfamilier og langtidsmottakere av sosialhjelp, herunder satsing på
familiekoordinatorer og veiledere i NAV
Forbedre kommunens integreringsarbeid ved bl.a. å gjennomføre og følge opp
prosjektet “Velkommen til Øvre Eiker”
Introduksjonsprogrammet (inkl. norskopplæring) utvikles slik at deltakerne får
individuelt tilpasset program og mulighet til å kombinere jobb og arbeidstiltak med
språkopplæring tidligst mulig etter bosetting i kommunen
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Utrede muligheten for kombinert arbeids- og språktiltak for grupper som har falt
utenfor det faste opplegget i introduksjonsprogrammet
Kommunens satsing på arbeidsinkludering videreføres og styrkes
Tilbud til innbyggere med behov for økonomisk rådgivning styrkes
Utvikle samarbeidsprosjekter knyttet til psykisk helse/rus, hjemmetjenester og NAV
med mål om sysselsetting og hverdagsmestring.
Videreutvikle og gjennomføre tiltak rettet mot unge med problemer knyttet til
arbeidsliv/aktivitet

3.4.4. Kultur og idrett
Ståsted
Kulturlivet i Øvre Eiker er aktivt, med et mangfold av konserter, foredrag og andre
arrangementer. Nye møteplasser kommer til. Kommunens viktigste rolle er å legge til rette
for gode møteplasser hvor folk kan møtes på like fot og skape noe sammen. Kommunen bør
være en tilrettelegger og støttespiller som inviterer og stimulerer skaperkraft. Innbyggere og
kommunens ansatte kan imidlertid ha for store forventninger om at kommunen skal “ordne
opp” eller sette i gang tilbud. Dette stiller store krav til kommunens evne til god
forventningsavklaring.
Bibliotektjenesten har de siste årene prioritert å utvikle seg i tråd med ny biblioteklov, og har
fokusert på å være en møteplass for kultur og læring. Tjenesten har på grunn av
formidlingstiltak som Bokbamse, leseombud og arbeid inn i skolene relativt sett høy
ressursinnsats sammenlignet med andre kommuner, samtidig som dette arbeidet ikke
fanges opp av nøkkeltallsindikatorer i KOSTRA. Imidlertid har tjenesten svært høyt utlån av
barnelitteratur og godt besøk på sine arrangementer. Utadrettet virksomhet mot
barnehager og SFO gir et deltakertall langt over gjennomsnittet. Biblioteket har i 2019
etablert ny scene i Hokksund. Etableringen av utlånssentralen BUA har vært svært vellykket,
med høye utlånstall. BUA Øvre Eiker har vært på ti på topp-lista i landet flere ganger. Dette
er et viktig miljøtiltak og et tiltak for å motvirke utenforskap.
Seksjon Kultur og livskraft har etablert seg som en seksjon som arbeider med innovasjon og
medvirkning i tillegg til det vanlige kultur- og idrettslivet. I 2020 vil seksjonen fortsatt arbeide
med å integrere Kunstkilden tettere med andre aktivitetstilbud på Eikertun, og
Frivilligsentralen tettere med ungdomstilbud, bibliotek, aktivitetstilbud til psykisk
utviklingshemmede, idrett og fysisk aktivitet og kulturkontoret.
På idrettsområdet er oppstart av arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
og gjennomføring av konseptvalgutredning for svømmehall hovedprioritet i 2020, i tett
samarbeid med Øvre Eiker idrettsråd. I tillegg vil samarbeid mellom skole og idrett om aktive
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lokalsamfunn være et viktig tema. På friluftsområdet vil vi ta sikte på å komme lengre med
skilting av tur- og løypenettet.
Kommunen skal i 2020 vurdere hvordan Rådhuset kan utvikles som kulturarena og et mer
åpent bygg for innbyggere.
Kommunens kulturstrategi går ut i 2022. Arbeidet med utvikling av en ny kulturstrategi skal
påbegynnes i løpet av kommuneplanprosessen.
Kommunen skal i 2020 vurdere nye virkemidler for å støtte kunstnere som er aktive i Øvre
Eiker. De midlene som kommunen nå bruker på Kunst Rett Vest skal kommunen vurdere å
bruke på et årlig kunstnerstipend i stedet. Kommunen skal også vurdere å etablere et “artists
in residence”-program i ledige kommunale lokaler som kommunen ikke avhender.
Som følge av kommunesammenslåing i Nye Drammen skal kommunen gå inn i en prosess
med Nye Drammen kommune om framtida for Eiker Arkiv.
Hovedmål 2020-2023
- Folk i Øvre Eiker beskriver at de deltar mer i flere ulike fritidsaktiviteter.
- Kommunen støtter et større mangfold av aktiviteter ved at flere aktører og
aktiviteter enn i dag mottar kommunal støtte i ulike former.
Indikatorer
- Andelen av befolkningen som er medlemmer i frivillige organisasjoner som mottar
tilskudd fra kommunen øker. Tidsserien blir påbegynt i 2019.
Antall tellende medlemmer frivillige lag og
foreninger søkte for
Under 19 år
Over 18 år

2019
3 000
2 915

Hovedtiltak 2020
- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal påbegynnes.
- Prøve ut samarbeid skole/idrett om aktive lokalsamfunn
- Utarbeide kommunedelplan for bygninger med høy verneverdi
- Vurdere å erstatte Kunst Rett Vest med et kunstnerstipend og vurdere etablering av
et “Artists in residence”-program.
- Gjennomføre konseptvalgutredning om svømmehall
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3.4.5. Medvirkning, samskaping, frivillighet
Ståsted
Øvre Eiker kommunes verdimanifest innledes slik: “Sammen med enkeltmennesker, lag,
foreninger, organisasjoner, institusjoner og Øvre Eiker kommune vil vi ut fra vårt ståsted og
vår målsetting være med å arbeide for et inkluderende fellesskap i Øvre Eiker.”
Medvirkning handler både om å sikre at alle innbyggere i praksis har like forutsetninger for å
kunne påvirke beslutninger som blir tatt, og å sikre at de beslutninger kommunen tar tas
med tilgang til best mulig informasjon om hvordan beslutningene vil virke. Samskaping
handler om å utvikle gode ideer sammen, på tvers av sektorer, og på like fot. Sentralt står
samspillet mellom kommune, frivillig sektor og næringsliv.
Øvre Eiker kommune har hatt et langsiktig arbeid med medvirkning og samskaping gjennom
over 20 år. Det har skapt en aksept i kommuneorganisasjonen for at medvirkning er
verdifullt og nødvendig. Det har også skapt en forventning om gode møter mellom
kommune og innbygger. Kommunen har også i bruk en lang rekke virkemidler for å styrke
innbyggernes medvirkning og for å invitere til samskaping. Særlig viktig er de 14 råd og
utvalg innbyggerne deltar i.
Demografiske endringer tilsier at presset mot kommunens tjenester i framtida vil øke. Et
sterkere sivilt samfunn vil kunne redusere behovene, og et godt utviklet samspill mellom
kommune, næringsliv og sivilsamfunnet kan forløse nye ideer. Derfor vedtok kommunen i
2017 strategien “Livskraftige sammen”. Nye samarbeidsformer mellom kommune, frivillige
organisasjoner, råd og utvalg og paraplyorganisasjoner er testet i 2019. Samtidig har
kommunen også behandlet og vedtatt nye retningslinjer for støtte til frivillighet og kulturliv
som trådte i kraft i 2019, og frivilligsentralen ble kommunalt eid. Dette stiller krav til
frivilligheten og kommuneorganisasjonen, men er prosesser med energi og positivt fortegn.
Kommunedirektøren vil særlig satse på videreutvikling av gode møteplasser mellom ulike
deler av frivilligheten i 2020 for erfaringsdeling og gjensidig læring.
Hovedmål 2020-2023
- Øvre Eikers innbyggere forteller at de opplever det som meningsfylt, enkelt og lett
tilgjengelig å medvirke i kommunale beslutninger, og at de opplever god kvalitet på
de tjenestene de får.
- Kommunen har etablert møteplasser mellom frivillige og mellom frivillige og andre
sektorer som oppleves som meningsfylte og attraktive for de involverte.
- Valgdeltakelsen har økt for hvert valg.
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Indikator
Kommunen skal i 2020 utvikle nye indikatorer på området.
Hovedtiltak 2019
- Kommunen skal følge opp endringer i samarbeidet mellom kommune, frivillige
organisasjoner, råd og utvalg og paraplyorganisasjoner som vedtatt av
kommunestyret og de ulike organisasjonene.

3.4.6. Innovasjon og tjenesteutvikling
Ståsted
Kommunen står i en brytningstid hvor flere strategier må tas i bruk for å sikre god
tjenestekvalitet til innbyggerne samtidig som kommunens økonomi blir strammere.
Kommunale ledere og ansatte må prioritere tjenesteutvikling, og organisasjonen må sørge
for at medarbeiderne har gode verktøy i dette arbeidet. Kontinuerlig forbedring, innovasjon
og digitalisering er tre viktige strategier i så måte, og forutsetter et tett samspill mellom
kommunale medarbeidere, innbyggere, frivillighet og næringsliv.
Øvre Eiker kommune har kultur for innbyggermedvirkning, samskaping og tjenesteutvikling.
Samtidig har kommunen i liten grad hatt noe støtteapparat for ledere og medarbeidere som
vil drive systematisk utviklingsarbeid over tid, og det har vært høy risiko for at gode
initiativer strander. Det har i liten grad vært utviklet systematisk bruk av medarbeideres og
innbyggeres ideer, innspill og erfaringer til utvikling av tjenester.
Kommunen har begynt å sette innovasjonsstrategien ut i livet. Kommunen skal videreføre
kompetanseheving på Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren og knytte denne
enda tettere opp til innovasjonsprosjekter i organisasjonen.
Hovedmål 2020-2023
- Øvre Eiker kommunes medarbeidere har kompetanse til å drive samskaping, er
bevisste på nødvendigheten av innovasjon og har i økende grad kompetanse på
innovasjonsmetodikk og innovasjonsprosesser.
Hovedtiltak 2019
- Øvre Eiker kommunes innovasjonsstrategi iverksettes
- Vurdere innføring av et innovasjonsledelsessystem
- Systematisere prosjektarbeid i organisasjonen
- Delta på Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren

Økonomiplan 2020-2023 – Øvre Eiker kommune

side 33 av 83

3.5. Miljø, klima, energi og beredskap
3.5.1. Miljø, klima og energi
Ståsted
Øvre Eiker kommune har en mangfoldig og artsrik natur. Kommuneplanen slår fast at denne
rikdommen skal forvaltes på en måte som ivaretar både bruk og vern. Utmarka og
kulturlandskapet gir Øvre Eiker kommune særpreg og gir innbyggerne gode muligheter for
friluftsliv og opplevelser. Kommunene har en sentral rolle i den nasjonale klimapolitikken.
Krav om utslippsreduksjoner og forebyggende arbeid for å møte konsekvenser av
klimaendringer vil stille nye krav til mange av kommunens tjenester. Det er vedtatt statlige
retningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing i kommunene som
innebærer krav til mål, strategier og handling. Dette vil gi Øvre Eiker kommune utfordringer
på en rekke områder. Arbeidet med miljø, klima og energi representerer viktige
innsatsområder for samfunnssikkerhet og beredskap, for kommunens forvalteransvar,
næringsutvikling og ikke minst for folkehelse og livskvalitet for kommunens innbyggere.
Rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel skal ivareta kommunens overordnede grep for
området.
Kommunestyret har vedtatt at Øvre Eiker Energi AS skal være kommunalt eid. Det er naturlig
at selskapet og kommunen samarbeider om satsing på en klimavennlig energiproduksjon og
energibruk.
Hovedmål 2020-2023
- 0-vekstmålet for klimautslipp fra transport er nådd gjennom samarbeidet om areal
og transport i Buskerudbyen.
- Vassdragene blir forvaltet for å ivareta vanndirektivets krav, behovene for reint
drikkevann og innbyggernes bruk av naturen.
- Friområder og grønne korridorer er sikret og tilrettelagt for bruk.
- Kunnskapsgrunnlaget om naturforhold er bygget opp som grunnlag for langsiktig
planlegging som ivaretar samfunnssikkerhet og verdier for fellesskapet og
innbyggerne.
- Kommunal infrastruktur i vei, vann og avløp er ivaretatt og dimensjonert for flere
innbyggere og nye virksomheter, og ivaretar beredskap og samfunnssikkerhet.
Hovedtiltak 2020
- Revidering av kommunens klima- og energiplan.
- Belønningsordningen i Buskerudbyen legger til rette for mer sykling og gange.
- Handlingsplan for vannområdene Drammenselva og Eikeren revideres og følges opp.
- Tilrettelegging på Sundhaugen og Nedre Sandøra skal prioriteres ut fra reviderte
forvaltningslaner.
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Kommunen skal bruke sine eiendommer aktivt for å bidra til å sikre og tilrettelegge
viktige friområder og “grønne korridorer” mellom tettstedene og utmarka.
Tiltak i jordbruk og skogbruk skal bidra til å nå nasjonale klimamål.

3.5.2. Samfunnssikkerhet og beredskap
Ståsted
Øvre Eiker kommune skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet gjennom
forebyggende arbeid og beredskap. Når det oppstår uønskede hendelser skal kommunen
iverksette de tiltak som er nødvendige for å beskytte befolkningen og sørge for å
opprettholde kritisk infrastruktur og viktige samfunnsfunksjoner, med den hensikt å
tilbakeføre kommunen til en normalsituasjon.
For å lykkes med krisehåndtering er det viktig at man identifiserer og erkjenner en
krisesituasjon i tide og går inn med nødvendige tiltak på et tidlig tidspunkt for å begrense
skadeomfanget.
Kommunen har i dag et omfattende og oppdatert beredskapsplanverk. Det er også bygget
opp god kompetanse i krisekommunikasjon og det legges til rette for kompetansehevende
tiltak innenfor beredskap generelt. Det må legges til rette for trening og øvelser i hele
organisasjonen, både praktiske øvelser og skrivebordsøvelser.
Samarbeid med frivilligheten er også et område som skal utvikles videre. Det er inngått en
formell avtale med Norske Kvinners Sanitetsforening Øvre Eiker om bistand ved behov. Det
gjelder først og fremst omsorgsberedskap i forbindelse med drift av Evakuerings- og
pårørendesenter (EPS).
Hovedmål 2020-2023
- Organisasjonen er beredt på hendelser og kriser ved å ha gode systemer for
beredskap, et solid og oppdatert planverk som er øvd og personell som er trent og
forberedt på ekstraordinære hendelser
- Beredskapsøvelser er gjennomført i hele organisasjonen
Hovedtiltak 2020
- Deltakelse i øvelse Bjørn 2020
- Revisjon av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ferdigstilles og legges frem til
politisk behandling
- Det gjennomføres interne beredskapsøvelser i alle seksjoner
- Det utarbeides interne risikoanalyser ut fra hver enkelt seksjons behov
- Samarbeidet med frivilligheten utvikles videre
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Modell for simulering av flom og overvann er tilgjengelig for planarbeid og
utbyggingsprosjekter (SSU)
Kunnskap om grunnforhold avklares for viktige områder (SSU)

3.6. Næringsliv, sysselsetting og kompetanse
Ståsted
Øvre Eiker kommune er en integrert del av arbeidsmarkedet i Osloregionen, og har stor utog innpendling. Antall arbeidsplasser i kommunen er snaut 6000. Det betyr at antall
arbeidsplasser har sunket noe, samtidig som antall innbyggere øker.
Strategisk næringsplan har klare mål og ambisjoner for at Øvre Eiker kommune skal legge til
rette for næringsutvikling. Dialog med Næringsforeningen i Drammensregionen og lokale
bransjeorganisasjoner er den viktigste mekanismen for å prioritere innsatsen.
Øvre Eiker er en viktig landbrukskommune. Landbrukskontoret har god kontakt med
næringen, og det er ca. 200 aktive jordbrukere og 550 skogeiere som skjøtter alt
landbruksarealet i kommunen. Kommunen bidrar til næringsutvikling på gårdene. Et resultat
av dette er etablering av foreningen Ekte Eiker som består av 16 lokalmatprodusenter som
fremmer kvalitet, lokal mat og innovasjon. Kommunestyret har oppmerksomhet på jordvern
og nydyrking.
Kommunen har god tilgang på næringsarealer med potensial for økt utnyttelse. Dette er et
viktig samarbeidsområde mellom næringsliv og kommune. Utvikling av Fiskum Næringspark
blir hovedsatsingsområde i årene framover.
Hovedmål 2020-2023
- Øvre Eiker er Buskeruds mest attraktive næringskommune.
- Næringsinteresser er ivaretatt ved store samferdselsutbygginger.
- Det er økt utnyttelse av og aktivitet på eksisterende næringsarealer.
- Utdanningssystemet og NAV bidrar med etterspurt kompetanse i næringslivet.
Ranking i Kommune NM i regi av NHO
Status og indikatorer for om vi lykkes

2017

Rangering i Kommune NM i regi av NHO
Omdisponering av dyrka jord
Nydyrking
Ant arbeidsplasser i Øvre Eiker

76
6 daa
16 daa
5850

2018

2019

MÅL
2020

Ukjent

72
0 daa
20 daa
6000

50
0 daa
20 daa
6050

Hovedtiltak 2020
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Sikre regionale løsninger som gir nødvendig støtte for etablerere, grundere og
entreprenørskap i utdanningen.
Sikre detaljreguleringer og nødvendig fornyelse av planer for næringsarealer.
Bruke ny Sentrumsplan for Hokksund for tilrettelegging for næringsutvikling
Gjennomføre utdanningsmesse og andre tiltak som gir oppmerksomhet på
næringslivets behov for kompetanse og den enkeltes mulighet til å utvikle
kompetanse som næringslivet trenger.
Bistå i videre utvikling av mat-nettverket Ekte Eiker.
Utvikle samarbeidet med Drammensregionens Næringsforening.

3.7. Øvre Eiker kommune som organisasjon
Ståsted
KOSTRA-tall viser at Øvre Eiker kommune fortsatt bruker lite penger på administrasjon.
Når det gjelder IKT, følger kommunen opp politisk vedtak: “Det er nødvendig med videre
utvikling av IKT-området. Et strategisk arbeid bør iverksettes og kommunestyret ber
rådmannen snarest legge fram en strategi for digitalisering, en risikoanalyse av sårbarhet
knyttet til kompetanse og bemanning og en vurdering av om Øvre Eiker bør inngå samarbeid
med andre kommuner og/eller private aktører på området”. IT-avdelingen ble omorganisert
i 2019 for å nå målene som er satt.
Nåværende digitaliseringsstrategi ble vedtatt høsten 2017. Strategien skal oppdateres i
2020. Ny digitaliseringsrådgiver vil ha en aktiv rolle i dette arbeidet. Kommunedirektøren har
fokus på å følge opp strategien i alle deler av organisasjonen. Det er nedsatt en
digitaliseringsgruppe med medlemmer fra ulike deler av organisasjonen. Analyser viser at vår
organisasjon har lav digital modenhet. Det er fortsatt slik at deler av organisasjonen ikke har
god nok forståelse for bruk av teknologi og hvilke muligheter teknologi gir. Det er nødvendig
å velge ut noen satsingsområder for å kunne ta ut gevinster på sikt. Organisasjonen er
fortsatt umoden når det gjelder gevinstrealisering.
Kommunen har fokus på arbeidet med kommunikasjon. Det jobbes godt med web og sosiale
medier. Servicesenteret har tatt ansvar for å veilede publikum over på digitale flater.
Kommunen har fått penger fra KS til et prosjekt knyttet til Klart språk.
Nedre Eiker kommune har sagt opp skatteoppkreveravtalen med Øvre Eiker kommune med
virkning fra 1.1.2020. Kommunedirektøren viser til politisk sak høsten 2018 og våren 2019.
Forutsatt politisk enighet i kommunene Sigdal, Krødsherad og eventuelt Modum, skal det
etableres vertskommunesamarbeid med Øvre Eiker kommune som vertskommune fra
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1.1.20. Forslag til statsbudsjettet gir imidlertid noen andre føringer og i skrivende stund
avventer kommunedirektøren endelig behandling av statsbudsjettet.
Nedre Eiker kommune er vertskommune for lønningskontoret frem til 31.12.19. Lier
kommune har også vært med i denne avtalen. Øvre Eiker og Lier kommuner har sett på ulike
alternativer til samarbeid. Saken avklares senhøstes 2019.
For å lykkes med oppgavene som venter kommunen når det gjelder vekst og kvalitetsarbeid
må vi ha medarbeidere og ledere som opplever mestring. Forutsetninger for mestring er:
1) God ledelse. Ledere i kommunen skal skape kultur for mestring og utvikling gjennom å
anerkjenne hver enkelt, peke ut retning og etterspørre resultater. Vi skal derfor fortsatt
satse på lederutvikling og lederopplæring. Lederplakaten skal etterleves.
2) Kompetanse og medarbeiderutvikling. Kompetansebegrepet inneholder kunnskap,
ferdigheter, holdninger og evner. Kompetanse erverves gjennom utdanning, opplæring,
arbeidserfaring, løpende kompetanseutvikling på arbeidsplassen og gjennom forskjellige
typer etter- og videreutdanning. Noen ganger vil kompetanseutfordringene for Øvre Eiker
kommune handle om å oppfylle krav til formell utdannelse på utvalgte sektorområder, andre
ganger handler det mer om nødvendig kompetanseutvikling for å sikre mestring for
arbeidstakerne og lederne for å gi god kvalitet på tjenestene som utføres.
Strategisk kompetansestyring kan både handle om å identifisere manglende formell
kompetanse i virksomheten og legge planer for å rette på det, men like viktig er å legge til
rette for kontinuerlig kompetanseutvikling og læring. Dette ansvaret tilligger de ulike
kommunalsjefområdene.
Digital kompetanse og endrings- og utviklingskompetanse i hele organisasjonen må stadig
styrkes slik at tjenesteutviklingen kan følge med i samfunnsutviklingen.
Kommunen har tatt i bruk flere e-læringsmoduler fra KS læring som en supplerende
læringsarena. Plattformen til KS Læring gir oss mulighet til å systematisere og samle de
ansattes kompetanse.
HR-avdelingen (personalavdelingen) lager årlige kompetansekataloger – med tilbud om
lederopplæring og lederutvikling.
3) Arbeidsmiljø. Gode arbeidsmiljøer er en avgjørende faktor for at medarbeidere skal
mestre. Ansvar for gode arbeidsmiljøer ligger i linjen. Vi har gode, formelle
samarbeidsarenaer gjennom AMU og Samarbeidsmøte kommunedirektør/vernetjeneste.
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HMS-koordinator spiller en viktig rolle når det gjelder å peke ut retning og etterspørre
resultater.
Arbeidet med LMU (ledelse, medvirkning, utvikling) er revitalisert. Nye retningslinjer
foreligger. Navnet på gruppene er endret til SMIA (samarbeidsgruppe for miljø og
inkludering på arbeidsplassen). Alle tjenestestedene skal ha en gruppe bestående av leder,
tillitsvalgt og verneombud.
4) Prosjekt fravær
Forskning viser at god ledelse, godt arbeidsmiljø, godt internt støtteapparat og
utviklingsmuligheter gir høyt nærvær. I tillegg må det arbeides systematisk med
sykefraværsoppfølging. Vår kommune har et sykefravær som er noe over
gjennomsnittsfraværet i norske kommuner. Vi vet mye om årsaker til vårt fravær. Vi har over
tid jobbet med systemer og metodikk som viser seg å ha effekt der vi har ressurser til å følge
opp. HR -avdelingen besitter nødvendig kompetanse, men det har ikke vært nok ressurser til
å gi nødvendig bistand og opplæring ut mot lederne. Ansatte med mye fravær har ofte
sammensatte utfordringer. Oppfølging krever spisskompetanse og det er mange av våre
ledere som ikke besitter nødvendig kompetanse og erfaring. Høsten 2019 ble det etablert et
prosjekt “Ned med fraværet” som skal vare i tre år. Det er ansatt en prosjektmedarbeider
som kun jobber med sykefraværsproblematikk.
5) Internt støtteapparat
Øvre Eiker kommune driver effektivt og billig når det gjelder administrasjon. Gode tjenester
til befolkningen krever at organisasjonen fungerer internt. Støttefunksjoner som IKT, arkiv,
økonomi, HR, kommunikasjon og digitalisering er avgjørende for at seksjonene kan levere
kvalitet til innbyggerne.
Hovedmål 2020-2023
- Kommunen har en robust digitaliseringsstrategi som er fulgt opp i alle seksjoner
- Eventuelle samarbeidsløsninger med andre kommuner er utredet, bl.a. gjelder
det arkiv og deler av økonomiarbeidet og IKT
- Legge til rette for en god overføring av skatteoppkreverfunksjonen til
skatteetaten dersom dette blir vedtatt av Stortinget
- Organisering av lønnsarbeid er på plass 1.1.20
- Lederutvikling og lederopplæring videreføres
- Det samlede sykefraværet i kommunen har gått ned
- Strategisk kompetanseplan er utarbeidet for hele kommunen
- Arbeidsgiverstrategien etterleves i hele kommunen
- Ny hjemmeside og bruk av sosiale medier har gitt innbyggerne god informasjon
og mulighet til dialog med administrasjonen
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-

-

Økonomi- og innkjøps-systemene er fullt ut digitalisert
Fokus på eierstyring har økt, revidering og videreutvikling av eierstrategien er
gjennomført, eksisterende avtaler er reforhandlet, nye samarbeidsområder er
avklart, samt at bestillerfunksjonen spesielt knyttet til eiendomsforvaltningen er
etablert.
Sentrale interkommunale samarbeid skal være avklart i perioden
Ny rekrutteringsstrategi er utarbeidet og etterlevd
Kommunen er konkurransedyktig og rekrutterer kompetent personell
Potensielle arbeidstakere opplever at det er enkelt å søke stilling i vår kommune
Hovedregelen i kommunen er ansatte som jobber heltid og stillinger utlyses, så
langt det er mulig, som heltidsstillinger
Det skal legges til rette for at ansatte har lett tilgang til intern informasjon og
dialog

Hovedtiltak 2020
- Oppdatere nåværende digitaliseringsstrategi
- Følge opp ny 10-faktor - medarbeiderundersøkelse og organisasjonsutviklingsarbeid
- Fortsatt videreutvikle/utarbeide lederutvikling – og lederopplæringsprogram –
utarbeide kompetansekatalog 2020
- Fortsette implementering av KS Læring (e-læring) i hele organisasjonen
- Fortsette arbeidet med Klart språk
- Fortsette arbeidet med arbeidsgiverpolitikk – pågående arbeid
o Ny rekrutteringsstrategi
o Prosjekt fravær – som også innebærer prosjektdeltakelse i
arbeidsmiljønettverk i KLP
o Videreføre arbeidet med 2-årsprosjekt Nytt blikk (heltidskultur)
- Planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelse Bjørn – i regi av fylkesmannen
- Koordinere revisjon av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
- Vurdere alternativer til dagens intranett
- Anskaffe ny rekrutteringsportal
- Vurdere markedet for leverandører av sak/arkivsystem
- Oppstart arbeid med ny hjemmeside
- Sykefraværsarbeid – prosjekt Ned med fravær (fokus i seksjonene HO og Oppvekst)
- Digitalisering av budsjettarbeidet
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4. DRIFTSBUDSJETT 2020-2023
4.1. Statsbudsjettet
I forslaget til statsbudsjett er en av forutsetningene at de frie inntektene øker med 5,3
milliarder kroner i 2019 og reelt med 3,2 milliarder kroner. I hovedsak skyldes dette høyere
skatteinntekter enn forutsatt, seneste anslag i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2019. For
Øvre Eiker betyr dette om lag 15 millioner kroner i 2019.
Kort om statsbudsjett:
 Vekst i frie inntekter er på 0,3 %. Vekstanslaget er fra forventet inntektsnivå i 2019
gjort i RNB. Merinntektene for 2019 får ikke kommunesektoren glede av i 2020 og må
anses som en engangsinntekt.
 Veksten i frie inntekter utgjør 1,3 milliarder kroner for kommunesektoren.
 900 millioner kroner av veksten i frie inntekter er et uttrykk for hva det koster å
opprettholde standard og omfang av tjenester som skole, barnehage,
omsorgstjenester etc.
 I realiteten betyr statsbudsjettet en reell nedgang i handlefriheten til
kommunesektoren.
 Deflator 3,1 %, lønnsvekst 3,6 %. Seksjonene er fullt ut kompensert for lønns- og
prisvekst i sine budsjetter.
 Bemanningsnorm i skole innlemmet i rammetilskuddet. 3,3 millioner kroner for Øvre
Eiker som i sin helhet er tilført seksjon Oppvekst.
 Det innføres moderasjonsordninger i SFO tilsvarende ordningene for barnehage. Det
betyr at en husholdning ikke skal bruke mer enn 6 % av disponibel inntekt til betaling
for SFO.
 For at det reelt sett skal være en økning i frie inntekter fra 2019 til 2020 forutsetter
regjeringen at det effektiviseres med 0,5 %.
 Øvre Eiker kommune får i 2020 et veksttilskudd på 2,8 mill. kr. Grensen for å få
veksttilskudd er satt til gjennomsnittlig årlig vekst siste 3 år på 1,4 %.
 Regjeringen foreslår for tredje gang å overføre skatteoppkrever fra kommunene til
skatteetaten. Overføringsdato er satt til 01.06.2020 og det er foretatt et uttrekk av
rammen på 2,2 millioner kroner for å finansiere dette. Resterende uttrekk foretas i
2021. Overføringen er en virksomhetsoverdragelse og det betyr at de ansatte har rett
til å være med over til skatteetaten.
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Endringer i statsbudsjett har følgende virkning i rammetilskuddet for Øvre Eiker i 2020:
Satsinger, korreksjoner og innlemminger i forslag til statsbudsjett i 1000 kr:
Øvre Eiker
Service og fellestjenester
-2 232
Justering for overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten
-2 232
Fellesdriftsområde
501
Justering av fellesinntekter fra skatteoppkrever
501
Samfunnsutvikling
219
Justering for myndighet etter naturmangfoldsloven for mindre verneområder
Justering for myndighet etter forurensnings-loven
Justering for forvaltning av landbrukspolitiske tilskudd
Justering for tilskudd til gang- og sykkelveier

9
6
36
168

Kultur og livskraft

-11

Justering for frivilligsentraler

-11

Oppvekst

3 581

Justering for helsestasjons- og skolehelse-tjenester
Justering for tidlig innsats i skolen, økt lærertetthet 1.-10. trinn
Justering for statlig/private skoler, økning i elevtall
Justering for gratis kjerntid barnehage 2-åringer - helårseffekt 2020 (fra 1.8.2019)
Justering for økt foreldrebetaling barnehage fra 1.8.2019 helårseffekt 2020
Justering for nettogevinst gjennomføring av prøver
Justering for moderasjons-ordninger SFO 1.8.2020, innt. grad. 1.-2. trinn
Justering for gratis SFO til barn med særskilte behov på 5.-7. trinn
Justering for tilskudd til leirskoleopplæring
Justering for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

47
3384
-593
200
-287
-4
202
73
194
366

Helse og omsorg

5 413

Justering for NAV kontaktsenter
Justering for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
Justering for dagaktivitets-tilbud til hjemmeboende personer med demens
Justering for tilskudd til habilitering og rehabilitering
Justering for tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
Justering for etablering og tilpasning av bolig
Justering refusjonskrav særlig ressurskrevende tjenester

-26
367
1279
301
22
1720
1750

Sum alle endringer

7 471

I den grad det endrer seksjonens kostnader er beløpet i sin helhet lagt til seksjonens
budsjettramme.
Kommentarer til noen av endringene i forslag til statsbudsjett:
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. Men ofte er bruken av midlene i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet en
forutsetning for å søke ytterligere tilskudd fra f.eks. Helsedirektoratet.
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4.2. Driftsbudsjettet 2020
4.2.1. Forutsetninger for kommunens budsjett for 2020
Rammetilskudd og skatteinntekter
I kommunedirektørens budsjettforslag er KS’ modell for beregning av skatt og
rammetilskudd benyttet, og det er anslått et innbyggertall på 19.465 pr. 1.1.2020. Dette
innebærer en vekst på 123 innbyggere i 2. halvår 2019.
Pensjonskostnader
Pensjonskassenes prognoser for 2019 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. Det forutsettes benyttet 15,5 mill. kr av premiefondet for dekning
av pensjonskostnader.
Nettorammer
Seksjonenes budsjetter blir vedtatt på nettoramme (utgifter - inntekter = netto). For
seksjonene medfører dette at de blir ansvarliggjort i forhold til den totale disponering av sine
ressurser. Man oppnår ved dette en stimulering til å bruke handlingsrommet kreativt. Økte
inntekter kan finansiere økt ressursbruk og tilsvarende kan lavere kostnader omprioriteres til
andre innsatsområder innenfor samme seksjon. Det er for 2020 ikke lagt inn noen generell
innsparing på seksjonene, utover det som ble vedtatt av saldering ved behandling av
økonomiplan for 2019-2022.
Lønns- og priskompensasjon
Deflator er et teknisk begrep som skal uttrykke summen av lønns- og prisvekst. For 2020 er
lønnsveksten anslått til 3,6 %. De enkelte seksjonene har fått kompensasjon for lønns- og
prisvekst på sine nettorammer i henhold til deflator på 3,1 %.
Driftsvolum 2019
Budsjettrammene for seksjonene i 2020 tar utgangspunkt i rammene vedtatt i
kommunestyret pr. 2. tertial 2019. Rammene justeres deretter med endringer i
tjenestevolum og behov, innsparingstiltak, lønns- og prisvekst, tiltak vedtatt i økonomiplan
2019-2022 og endringer fra statsbudsjettet. Detaljert informasjon om endring i rammene er
gitt under hver seksjon i kapittel 4.5
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4.3. Driftsbudsjett (1A og 1B)
Driftsbudsjett - skjema 1A
Tekst (alle beløp i tusen kr.)
Frie disponible inntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Skatt på eiendom
Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter
Sum bevilgninger drift, netto (fra 1B)
Finansinntekter og finansutgifter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på investeringslån
Netto finansutgifter
Netto driftsresultat
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)
Driftsbudsjett - skjema 1B
Tekst (alle beløp i tusen kr.)
Fordelt til drift pr seksjon:
10 - KOMMUNEDIREKTØR OG POLITISK
11 - SERVICE OG FELLESTJENESTER
12 - SAMFUNNSUTVIKLING
14 - FELLES DRIFTSOMRÅDE
16 - ØKONOMI, INNKJØP OG EIERSKAP
20 - TEKNISK
23 - SELVKOSTOMRÅDER
30 - OPPVEKST
35 - KULTUR
50 - HELSE OG OMSORG
Sum drift på ansvar
Herav:
Netto rente
Avdrag på lån
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
Sum bevilgninger drift, netto

Justert
budsjett
2019

Forslag
budsjett
2020

Forslag
budsjett
2021

Forslag
budsjett
2022

Forslag
budsjett
2023

-464 770
-525 048
0
-34 114
-1 023 932
935 596

-486 794
-539 766
0
-27 258
-1 053 818
980 682

-513 090
-570 484
0
-21 711
-1 105 285
1 016 022

-517 858
-579 041
0
-18 690
-1 115 589
1 015 603

-523 725
-587 727
0
-14 808
-1 126 260
1 015 822

-529 659
-596 543
0
-15 032
-1 141 234
1 020 486

-8 026
-4 130
-214
30 182
56 242
74 054
-14 282
3 254
830
-6 808
0
-2 724
-17 006

-5 323
-3 500
-3 200
33 060
59 352
80 389
7 253
3 600
-6 153
-4 700
0
-7 253
0
Justert
budsjett
2019

-7 100
-11 500
-2 200
34 602
66 959
80 761
-8 502
3 030
0
5 472
0
8 502
0
Forslag
budsjett
2020

-7 100
-14 900
-2 200
35 038
70 754
81 592
-18 394
3 030
0
15 364
0
18 394
0
Forslag
budsjett
2021

-7 100
-14 900
-2 200
33 752
75 520
85 072
-25 366
3 030
0
22 336
0
25 366
0
Forslag
budsjett
2022

-7 100
-14 900
-2 200
33 285
79 828
88 913
-31 836
3 030
0
28 806
0
31 836
0
Forslag
budsjett
2023

28 371
36 346
46 739
-28 865
6 868
52 034
-148
406 335
34 202
349 951
931 833

10 569
42 116
47 611
-19 864
10 675
54 278
0
419 317
34 800
375 203
974 705

10 012
41 745
51 519
27 634
10 961
0
0
440 508
32 601
401 042
1 016 022

11 012

10 012

40 063

39 733

52 217
25 192
10 961
0
0
438 382
32 601
405 175
1 015 603

53 007
21 692
10 611
0
0
439 467
32 601
408 698
1 015 822

11 012
39 203
53 748
18 292
9 686
0
0
439 526
32 601
416 419
1 020 486

-775
0
804
-3 792
935 596

-478
654
-6 153
0
980 682

0
0
0
0
1 016 022

0
0
0
0
1 015 603

0
0
0
0
1 015 822

0
0
0
0
1 020 486

Regnskap
2018

Regnskap
2018

Kolonnen Justert budsjett 2019 er budsjett pr. 2. tertial.
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4.3.1. Frie disponible inntekter
Skatt og rammetilskudd
Sum skatt og rammetilskudd for kommunen er beregnet til 1083,6 mill.kr og av dette er
513,1 mill.kr rammetilskudd inkludert inntekstutjevning på 25,5 mill.kr. Anslaget på
skatteinntektene er 570,5 mill.kr. Kommunal skattøre er i statsbudsjettet foreslått redusert
fra 11,55 % til 11,5 %.
Veksten i skatteanslaget er på 3,3 % sammenlignet med prognose for 2019. Skatteinntektene
i Øvre Eiker er i vekst og fra 2018 til 2019 er andel skatt pr. innbygger sammenlignet med
landsgjennomsnittet økt fra 90,4% til 91,2%.

Skatteinntekter
Rammetilskudd
Inntektsutjevning
Sum skatt og rammetilskudd

Regnskap
2018
525 048
438 073
26 697
989 818

Budsjett
2019
539 766
464 942
21 852
1 026 560

Budsjett
2020
570 484
490 948
22 141
1 083 574

Budsjett
2021
579 041
480 000
19 755
1 078 796

Budsjett
2022
587 727
487 944
20 082
1 095 753

Budsjett
2023
596 543
496 019
20 414
1 112 977

Inntektsutjevningen er budsjettert med 25,5 mill. kr i 2020. Inntektsutjevningen beregnes på
bakgrunn av innbyggertallet pr. 1. januar i budsjettåret. Pr. 30.06.2019 var innbyggertallet i
Øvre Eiker på 19.342, mens det i prognosen for inntektsutjevning er lagt til grunn et
innbyggertall pr. 1. januar 2020 på 19.465.
Lavere vekst enn det som er forutsatt vil gi lavere inntekter enn budsjettert, mens høyere
innbyggervekst enn forutsatt vil gi høyere inntekter enn budsjettert.
Kostnadsindeksen for Øvre Eiker kommune er beregnet til 98,7 % i 2020, noe som er en
vekst med 0,3 prosentpoeng. Fra 2019 til 2020 er det altså forventet at befolkningen i Øvre
Eiker kommune er blitt 0,3 % dyrere å gi tjenester til.
Skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd utgjør for Øvre Eiker kommune 97,3% av
landsgjennomsnittet. Når kostnadsindeksen er på 98,7% betyr dette at kommunen har for
lave inntekter i forhold til behovene og må drive mer effektivt for å kunne gi tjenester med
samme kvalitet og omfang som kommuner med et høyere inntektsnivå.

Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger
Frie inntekter i kroner per innbygger

Ø.Eiker
2016
67 104
48 834

Ø.Eiker
2017
69 658
50 643

Ø.Eiker
2018
71 204
51 785

Gruppe 7
2018
75 447
52 283

Landet
2018
86 171
55 132

Kostratallene over viser at Øvre Eiker ligger under kommunegruppe 7 og landet når det
gjelder brutto driftsinntekter pr. innbygger.
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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 i kroner per innbygger
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger

Ø.Eiker
2016
65 314
48 778

Ø.Eiker
2017
67 326
50 249

Ø.Eiker
2018
69 660
51 982

Gruppe 7
2018
74 592
54 598

Landet
2018
84 703
59 846

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.
Andre generelle driftsinntekter

Kompensasjon reform 97
Kompensasjon omsorgsboliger
Rentekompensasjon skolebygg
Flyktningetilskudd
Sum generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

Regnskap
2018
579
3 029
770
29 736
34 114
1 023 932

Budsjett
2019
3 149
674
23 435
27 258
1 053 818

Budsjett
2020
3 111
600
18 000
21 711
1 105 285

Budsjett
2021
3 072
525
15 093
18 690
1 097 486

Budsjett
2022

Budsjett
2023

3 034
451
11 323
14 808
1 110 561

2 995
398
11 639
15 032
1 128 009

Posten omfatter kompensasjonsordninger for skole og omsorg og integreringstilskudd.
Kompensasjonsordning for omsorg er lagt inn med 3,11 mill.kr og for skole med 0,6 mill.kr.
Kompensasjonsordningene er avhengig av rentenivået i markedet og Husbanken. I
kommunedirektørens forslag er det lagt inn et forventet statstilskudd, integreringstilskudd
for flyktninger på 18 mill.kr. Tilskuddet er 5,4 mill.kr lavere enn budsjettet for 2019.
Anmodning om bosetting av flyktninger kommer ikke før i desember fra IMDI, men det er et
synkende behov for bosetting. Det er et usikkerhetsmoment knyttet til antall flyktninger som
kommer som følge av familiegjenforeninger. «Overskudd» knyttet til ankomståret for
flyktningene avsettes til fond slik at midlene benyttes til å utjevne kostnadsbildet over år og
sikre at nedtrapping av inntekter fra staten ikke fører til et plutselig nedtrekk av tjenester.

4.3.2. Bevilgninger drift, netto (fra 1B)
Beløpet som fremkommer i linjen Bevilgninger drift, netto (fra 1B) er summen av rammene
som er tildelt seksjonene korrigert for enkelte kostnader. Dette er kostnader kategorisert
som renter, avdrag lån og avsetning/bruk av fond og avskrivninger som er ført på rammene
til seksjonene.
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4.3.3. Netto finansutgifter
Renteinntekter og utbytte
Ordinære renteinntekter
Aktiv forvaltning renter/verdiøkning
Utbytte
Renteinntekter Startlån
Sum renteinntekter og utbytte

Regnskap
2018
6 870
214
4 130
1 156
12 370

Budsjett
2019
3 728
3 200
3 500
1 595
12 023

Budsjett
2020
5 500
2 200
11 500
1 600
20 800

Budsjett
2021
5 500
2 200
14 900
1 600
24 200

Budsjett
2022
5 500
2 200
14 900
1 600
24 200

Budsjett
2023
5 500
2 200
14 900
1 600
24 200

Ordinære renteinntekter er knyttet til bankinnskudd og utlån til Eiker Eiendomsutvikling AS.
Sammenlignet med budsjett 2019 er budsjettet økt med ca.1,8 millioner kroner, noe som er
en tilpasning til regnskap 2018 og prognose for 2019.
Aktiv forvaltning er budsjettert med en avkastning på 2,2 millioner kroner. I og med at
kommunen er pliktig å føre gevinst/tap fortløpende er det et forsiktighetsprinsipp som
legges til grunn. Hadde det vært avhendingstidspunktet som skulle være oppgjørstidspunkt
så kunne det vært budsjettert med en høyere gevinst.
Utbytte budsjetteres med en inntekt på 11,5 millioner kroner i 2020 og ytterligere opp til
14,9 millioner kroner i 2021 og resten av perioden. Økningen fra 2019 til 2020 er basert på
vedtak i 2019 om å øke utbytte fra Øvre Eiker Energi til 5 millioner kroner og konsekvensen
av at eierskapet for Vardar overdras kommunene fra 01.01.2020. Vardar er budsjettert med
et utbytte på 4,5 millioner kroner i 2020.
Renteinntekter startlån innbetales fra lånekunder og benyttes til å betale renteutgifter på
innlån fra Husbanken. På renten som kunden betaler belastes det et administrasjonsgebyr
på 0,25%.
Renteutgifter
I finansreglementet er det et krav om at minimum 1/3 av innlånene skal beskyttes ved å
bruke et rentesikringsinstrument.
Øvre Eiker kommune har en rentebytteavtale som løper ut 2022 på 100 millioner kroner og
rentesikring gjennom fastrentelån som gjør at 58 % av låneporteføljen er sikret. Med utsikter
til økende rentenivåer fremstår det som en klok strategi å ha såpass store volumer sikret
mot renteoppgang.
Avdrag
Kommunestyret vedtok 13.12.2017 i PS 165/17 «Økonomiplan 2018-2021 med
satsingsområder, mål og tiltak for 2018» en revidert handlingsregel for avdragsvolum.
Avdrag belastes driftsregnskapet med beløp lik avskrivninger med fradrag av avskrivninger
knyttet til ikke lånefinansierte anleggsmidler. Fradrag beregnes fra første året
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anleggsmiddelet avskrives og kun dersom avskrivningen utgjør 1 mill.kr eller mer i årlig
avskrivning.
Tall i 1000 kr
Aktivert verdi
Beregnede avskrivninger
Ikke lånefinansierte anleggsmidler
2016 - Infrastrukturanlegg
Beregnede låneavdrag

Avskrivningstid

1 200 000 40 år

2018
58 884

2019
62 352

2020
69 959

2021
73 754

2022
78 520

2023
82 828

-3 000
55 884

-3 000
59 352

-3 000
66 959

-3 000
70 754

-3 000
75 520

-3 000
79 828

4.3.4. Netto driftsresultat
I budsjett for 2019 er det avsatt et netto driftsresultat på 0,6% (anslag på 1%). I løpet av
økonomiplanperioden trappes dette opp til 2% som er det anbefalte nivået for en sunn
kommuneøkonomi.
Det er nødvendig å budsjettere med et netto driftsresultat for å kunne egenfinansiere
investeringer og for å ha noen buffere til å håndtere svingninger i inntekter og utgifter.

4.3.5. Disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering
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. For 2020 budsjetteres det med 3,03 mill. kr i overføring fra drift til
investering. Dette er en reduksjon sammenlignet med 2019 på 0,57 mill. kr.
Avsetning og bruk av fond
Det foreslås bruk av fond med 4,85 mill. kr i 2020. Dette gjelder “Prosjekt eierskap”,
“Prosjekt sykefravær” og bemanningsnorm barnehager. De to første prosjektene finansieres
i 3 år, mens bemanningsnorm barnehager er forutsatt finansiert i 2019 og 2020. Fra 2021 er
bemanningsnorm barnehager innarbeidet i det ordinære driftsbudsjettet. Vedtak om bruk av
fond til finansiering av disse tiltakene ble gjort i PS 167/2018.
Avsetning til fond er budsjettert med 14,3 millioner kroner. Dette er forventet netto
driftsresultat, avsetning til dekning av fremtidige renter og avdrag i henhold til
handlingsregelen og til premiefond for pensjon.
Grunnen til at det avsettes 1,32 millioner kroner til å simulere investeringer i tråd med
handlingsregelen og 8 millioner kroner i premiefond pensjon er at ved å sette disse midlene
inn i driften vil «pumpe» opp driften i noen år før det må tas ned igjen.
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4.3.6. Økonomisk handlingsrom og fylkesmannens anbefalinger
Fylkesmannen anbefaler at følgende legges til grunn for budsjett- og økonomiplanarbeidet:
-

-

-

Netto driftsresultat bør over tid utgjøre minst 3 % avhengig av nødvendige
avsetninger og investeringer. Buffere er nødvendig for å takle svingninger både på
inntekts- og utgiftssiden.
Egenfinansieringsgraden er gjennomgående lav. Fylkesmannen ber kommunene om å
gjøre det de kan for å øke denne. Det vil være et viktig bidrag for å styrke
kommunens økonomiske stilling.
Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen
synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld.

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter
Netto lånegjeld i kroner per innbygger

Ø.Eiker
2016
209,1
85,3
57 216

Ø.Eiker
2017
203,1
80,0
55 693

Ø.Eiker
2018
213,7
78,0
55 568

Gruppe 7
2018
218,8
97,2
73 298

Landet
2018
217,4
85,5
73 651

Kommunesektoren har de siste årene hatt gode driftsresultater, men mye av årsaken til
dette er at skatteveksten har vært ekstraordinær god og det har over tid vært unaturlig lave
rentenivåer.
Regjeringen varsler i statsbudsjettet at skatteveksten er avtagende, samtidig som en gradvis
normalisering av rentenivået vil sette kommuneøkonomien under et stadig sterkere press.
Som vekstkommune vil Øvre Eiker ha et godt utgangspunkt for å klare tilpasningen til en
stadig trangere kommuneøkonomi, men det må påregnes å ha en realnedgang i den
økonomiske handlefriheten og denne må opprettholdes gjennom effektiviseringstiltak.
I økonomiplanperioden er det lagt til grunn 75 % demografikompensasjon til sektorene, slik
at dette vil være et hovedgrep for å klare å bygge opp et netto driftsresultat som er
bærekraftig.
Anbefalingene med tanke på hva som er et nødvendig netto driftsresultat varierer mellom
1,75% og 3%. Hva som vil være et tilstrekkelig netto driftsresultat og stort nok
disposisjonsfond avhenger i stor grad av hvor stort investeringsbehovet er. Skal Øvre Eiker
kommune i fremtiden kunne investere i skoler, barnehager og omsorgsbygg uten å ha
alternative inntekter som f.eks eiendomsskatt så må det budsjetteres med positive netto
driftsresultat hvert år slik at fondsbeholdningen kan øke.
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Strategiske måleindikatorer
16,0 %
14,0 %

14,0 %

12,0 %

11,0 %

10,0 %
8,0 %

9,0 %

8,3 %

6,0 %

6,9 %

6,8 %

7,4 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

4,0 %
2,0 %

2,3 %

0,0 %
2017

2018

2019

Netto driftsresultat

2020

2021

2,0 %

1,9 %

1,3 %

2022

2023

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Grafen viser hvordan netto driftsresultat og disposisjonsfond vil utvikle seg hensyntatt
økonomiplanen. Kommunedirektøren legger til grunn at planlegging av ny Hokksund
barneskole sluttføres i løpet av økonomiplanperioden og at det er oppstart byggeprosess i
2024. Dette forutsetter vedtak i Kommunestyret etter Oppgaveutvalgets anbefaling.

4.4. Driftsbudsjettet i økonomiplanperioden 2020-2023
4.4.1. Utvikling frie inntekter
Budsjettet er bindende for 2020, men kun retningsgivende for årene 2021-2023.
Driftsbudsjett - skjema 1A
Tekst (alle beløp i tusen kr.)
Skatt på formue og inntekt
Rammetilskudd fra staten
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

Regnskap
2018
525 048
464 770
34 114
1 023 932

Justert
budsjett
2019
539 766
486 794
27 258
1 053 818

Forslag
budsjett
2020
570 484
513 090
21 711
1 105 285

Forslag
budsjett
2021
579 041
517 858
18 690
1 115 589

Forslag
budsjett
2022
587 727
523 725
14 808
1 126 260

Forslag
budsjett
2023
596 543
529 659
15 032
1 141 234

Oversikten over frie inntekter er i 2020-kroner slik at årene i økonomiplanperioden er
sammenlignbare. For perioden 2021-2023 er det lagt inn en årlig vekst på 1,2 %, tilsvarende
forventet befolkningsvekst i perioden.
Det er lagt til grunn at det ikke blir en reell vekst i de frie inntektene i 4-årsperioden og det
betyr at veksten i frie inntekter viser handlingsrommet for kommunen. Budsjettene vil årlig i
tillegg justeres i henhold til pris- og lønnsvekst.
Reduksjonen i andre generelle statstilskudd synliggjør noe av utfordringen som kommunen
står overfor. I årene 2015, 2016 og 2017 ble det tatt imot og bosatt et relativt stort antall
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flyktninger, men behovet for nye bosettinger er synkende og reduksjonen i inntekter
gjenspeiler dette. Samtidig som inntektene faller er det helt nødvendig at utgiftene
reduseres tilsvarende.

4.4.2. Renteutvikling
Driftsbudsjett - skjema 1A
Tekst (alle beløp i tusen kr.)
Finansinntekter og finansutgifter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på investeringslån
Netto finansutgifter

Regnskap
2018
-8 026
-4 130
-214
30 182
56 242
74 054

Justert
budsjett
2019
-5 323
-3 500
-3 200
33 060
59 352
80 389

Forslag
budsjett
2020
-7 100
-11 500
-2 200
34 602
66 959
80 761

Forslag
budsjett
2021
-7 100
-14 900
-2 200
35 038
70 754
81 592

Forslag
budsjett
2022
-7 100
-14 900
-2 200
33 752
75 520
85 072

Forslag
budsjett
2023
-7 100
-14 900
-2 200
33 285
79 828
88 913

Rente- og avdragsvolumet i perioden avhenger av finansmarkedet og investeringsnivået.
Gjeldsutviklingen kommenteres under investeringsregnskapet i kapittel 5.2 og 5.3.
Det er vanskelig å fremskrive forventet renteutvikling. Kommunedirektøren bygger sine
vurderinger på analyser utarbeidet av finansanalytikere. Rentenivå for 2019 er kommentert
under kapittel 4.3.2.
I langtidsbudsjettet (2021-2023) kan det forventes noe høyere nivåer på markedsrentene,
men her vil rentebytteavtalene redusere rentebelastningen for låneporteføljen. Samtidig vil
lave låneopptak til finansiering av investeringer som kommunen selv dekker være lave i
perioden. Rentebelastningen vil øke med 1,6 millioner kroner fra 2019 til 2020 og ytterligere
opp i 2021, men reduseres i 2022 og 2023.
Årlige avdrag på investeringslån øker med 8,3 millioner kroner fra 2019 til 2020. Dette er en
kombinasjon av ny vektet levetid for eiendommene som overføres Øvre Eiker Kommunale
Eiendom KF og nye låneopptak.
Netto finansutgifter øker fra 80,4 millioner kroner i 2019 til 80,8 millioner kroner i 2020 og
med en jevn økning utover i økonomiplanperioden.
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4.4.3. Utvikling i driftsvolum i økonomiplanperioden 2021-2023
Økonomiplanperioden er fremstilt i 2020-kroner, noe som gjør alle årene sammenlignbare.
Det har over noen år vært en sterk vekst i befolkningen, samtidig som det er store
demografiske endringer. Dette gir utfordringer i form av å klare å endre budsjettfordelingen i
samme takt som de demografiske endringene tilsier.














Sterk befolkningsvekst gir økte skatteinntekter og økte rammeoverføringer fra
staten. Det gir noen utfordringer i form av behov for volumøkninger og investeringer,
men er også en god mulighet til å få et nødvendig økonomisk handlingsrom. Det er
enklere å bremse en kostnadsvekst, fremfor å kutte i tjenester og redusere
kostnader.
Kommunens investeringsbehov i skoler og barnehager vil etter hvert øke utgiftene til
renter og avdrag, men kun lånefinansierte investeringer er en beskrankning i så måte.
I noen tjenester vil befolkningsveksten føre til økende ressursbehov, men der hvor
kapasitetsutnyttelsen ikke er optimal vil det være svært viktig at det ikke automatisk
fører til en kostnadsøkning.
I økonomiplanperioden er seksjonene Oppvekst, Samfunnsutvikling og Helse og
omsorg tilført midler til å håndtere vekst i befolkningen. For å kunne bygge opp et
disposisjonsfond til nødvendig egenfinansiering av investeringer, så er
demografikompensasjonen satt til 75%.
Antall eldre øker i perioden og arbeidet med å etablere nye tiltak for å utsette og
redusere behovet for sykehjemsplasser er både nødvendig og ønskelig.
I økonomiplanperioden er det medregnet at Øvre Eiker kommune hvert år skal motta
veksttilskudd. I statsbudsjett for 2020 er grensen for å motta veksttilskudd satt til 1,4
%.
I årene fremover må hele kommuneorganisasjonen klare å synliggjøre gevinster
gjennom bruken av velferdsteknologi og økende digitalisering. Gevinster må
synliggjøres og tas ut.
Kommunesektoren generelt og særlig helse- og omsorgssektoren står overfor en
rekrutteringsutfordring i fremtiden. Et sykefravær som ligger mellom 9 og 10% er for
høyt og det ligger en stor arbeidskraftreserve i å få ned fraværet, i tillegg til at det vil
være en betydelig kvalitetsheving i tjenestene som ytes.
En mulig utfordring for kommunene i årene fremover kan være høyere rentenivå. For
kommuner, som Øvre Eiker, med stort sett lånefinansierte investeringer vil dette føre
til at en større andel av driftsinntektene går til å dekke renter og avdrag.

For kommunesektoren vil det de neste årene være tvingende nødvendig med effektivisering,
omstilling og innovasjon for å kunne yte gode tjenester til innbyggerne.
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4.4.4. Sammenligninger og nøkkeltall
Utviklingen i Øvre Eiker kommune i årene 2016-2018

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.

Øvre Eiker bruker litt mer penger på premieavvik, netto finans og avdrag eller har lavere
finansinntekter/utbytter enn landsgjennomsnittet korrigert for inntektsnivå.
Fremstillingene ovenfor synliggjør at Øvre Eiker kommune driver effektivt både når det
gjelder de store tjenestene og på den administrative siden. Det betyr at mye av effektivitetsgevinstene er tatt ut. Imidlertid er det alltid mulighet for å effektivisere og innrette
tjenestene på andre måter, for eksempel ved digitalisering, interkommunalt samarbeid, god
ledelse og strammere styring.

Økonomiplan 2020-2023 – Øvre Eiker kommune

side 53 av 83

Denne fremstillingen viser at alle tjenestene drives billigere per innbygger enn kommunens
beregnede utgiftsbehov skulle tilsi. Alle tjenester drives billigere eller på samme nivå som
årene før. Tallene viser også at det er pleie og omsorg som benytter forholdsvis minst pr
innbygger. Det kan være flere årsaker til at det blir slike forskjeller, blant annet kan
skolestruktur bidra til mer eller mindre kostbare tjenester. På pleie og omsorg kan det bety
at enkelte målgrupper ikke får dekket beregnet hjelpebehov eller at alle tjenester er levert
mer effektivt, med mindre volum eller lignende enn gjennomsnittet. For å få helt riktige svar
på dette må tallfremstillingene sammenholdes med tjenestedata. Slike analyser er utført på
2015-tall og konklusjonen er at kommunedirektøren ønsker en jevnere profil på
ressursbruken i forhold til beregnet utgiftsbehov. Samtidig må det presiseres at alle
tjenestene må ligge under det statlige beregnede utgiftsnivået på grunn av kommunens lave
inntektsnivå.
Kommunedirektøren 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 uunngåelige ved større omstillinger.
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4.4.5. Hvilke muligheter har Øvre Eiker kommune for å øke det
økonomiske handlingsrommet?
For å møte det fremtidige investeringsbehovet, redusere vedlikeholdsetterslep på
kommunens bygg og kunne gi kommunens innbyggere tjenester av god kvalitet, er det
behov for å øke den økonomiske handlefriheten. Siden Øvre Eiker i stor grad har tatt ut
potensialet i generell effektivisering, vil det være i de mer langsiktige tiltakene med en
gradvis dreining av tjenesteproduksjonen og i arbeidsmetoder, løsningen ligger. Dette
handler i stor grad om å følge opp de allerede vedtatte strategiene og krever både politisk og
administrativ tålmodighet, vilje og evne.
Kommunedirektøren identifiserer generelle tiltak som må gjennomføres årlig og
fortløpende, men identifiserer også konkrete tiltak som skal utredes og vurderes senest i 2.
tertial 2020 og innarbeides i budsjett 2021.
 Satse på kompetanseheving og utvikling av ansatte for å styrke kvaliteten og
redusere behovet for vekst i antall ansatte i takt med befolkningsveksten.
 Kostnadsvekst lavere enn inntektsveksten. Flere innbyggere kan gjøre at
produktiviteten bedres i små fagmiljøer.
 Redusere kvalitet og/eller omfang av det tjenestetilbudet som gis.
 Satsning på forebygging gjennom tettere samarbeid mellom de universelle
tjenestene (f-eks skole), og de spesialiserte (f-eks PP-tjenesten) for å unngå økt bruk
av dyre spesialiserte tjenester.
 Se på samarbeid med andre der det er hensiktsmessig. Samtidig er det viktig å ta
hensyn til at stor grad av interkommunale samarbeid vil splitte opp fagmiljøer og gi
mindre direkte tilgang til tjenesten og ikke minst er det en fare for at man mister
muligheten til å styre tjenesteutviklingen i så stor grad som når det er i
basisorganisasjonen.
 Investere på en slik måte at det på sikt gir lavere driftsutgifter.
 Synliggjøre og faktisk ta ut gevinster - i budsjettet. I stor grad settes gevinster i dag
inn i ny aktivitet eller økt kvalitet.
 Arealeffektivisering, særlig gjennom å avslutte leieforhold og kun bruke kommunens
egne bygg. Dette bør også være aktuelt for kommunens selskaper, som EEU og ØEKE.
 Fortsette arbeidet med digitalisering og automatisering.
 Brukerbetaling der hvor dette er mulig.
 I enda større grad være en tilrettelegger for at frivillige lag og organisasjoner bidrar i
det å skape et godt samfunn å bo og leve i.
Som forberedelse til årets budsjettarbeid har alle avdelinger/tjenester/seksjoner hatt i
oppdrag å analysere egen praksis gjennom «tjenestens gjennomgang». Her gjennomgås
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status med tanke på kjennskap og etterlevelse av sentrale strategier, utfordringsbildet i
tjenesten, endring i rammebetingelser for tjenesten, i tillegg til forslag til endring i drifts- og
investeringsrammene. Som del av tjenestens gjennomgang ble alle seksjoner bedt om å
identifisere salderingstiltak tilsvarende 3% av netto budsjettramme. Gjennom dette arbeidet
er en rekke endringstiltak identifisert. Kommunedirektøren foreslår at følgende tiltak
utredes:
Fortetting i kommunale bygg
Et av forslagene er å se på muligheten for at Solbakken barnehage samlokaliseres med
Skotselv skole. Noe av det som må utredes er om mulig innsparing forsvarer nødvendige
investeringer for at barnehagen skal kunne flytte inn i skolen.
Familiesenteret og Voksenopplæringen har leiekontrakter som er utgående i 2020 og 2021.
Med tanke på utbedring av rådhuset er det avgjørende at virksomheter som i dag leier
eksternt, bidrar til å benytte kommunale lokaler bedre og gir rom for å finansiere
nødvendige utbedringer.
Eiker Eiendomsutvikling AS og Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF er to heleide kommunale
selskaper som begge leier eksterne lokaler. Med ledighet i kommunale lokaler er det ikke
nødvendig å benytte midler på andre lokaler.
For å finansiere fremtidige investeringer og ta igjen vedlikeholdsetterslepet må antall
kvadratmeter som kommunale virksomheter benytter ned. En av de viktigste oppgavene for
Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF blir å legge til rette for at lokaler kan avhendes.
Digitalisering/robotisering
Kommunestyret har vedtatt en digitaliseringsstrategi og det er tilsatt en
digitaliseringsrådgiver, samtidig som det i budsjett for 2020 foreslås å avsette midler til
anskaffelse av prosjektverktøy. Kommunedirektøren forventer at gevinster av disse
investeringene skal kunne tas ut og konkrete prosjekter må identifiseres. Dette kan være:
-

Byggesaksbehandling
Fakturahåndtering/regnskapsoppgaver
Søknadsbehandling kommunale tjenester
Søknadsbehandling ledige stillinger
Utregning av ansiennitet
Vederlagsberegning institusjon
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Sykefravær
Sykefraværet i Øvre Eiker kommune er rundt 10 %, noe som er for høyt og en stor utfordring
både økonomisk og kvalitetsmessig. Prosjekt “Ned med fraværet” er i gang og i løpet av 2020
må det forventes at det kan identifiseres resultater av dette arbeidet. Litt av utfordringen er
at det ikke er midler til forsøk i storskala, men det må gjøres konkrete forsøk i mindre skala.
Prosjektet skal identifisere hvilke tiltak som skal iverksettes, men det kan være:
- Forsøk med bare hele faste stillinger i f.eks ressurskrevende tjenester hvor 80% av
kostnaden refunderes fra staten.
- Forsøk med vikarer som er fast ansatte og del av turnus/grunnbemanning. Null
innleie av ekstra vikarer.
Kjøp av tjenester utenfor kommunen
Hver 6. krone som benyttes i kommunal tjenesteproduksjon benyttes «utenfor» kommunen.
Det betyr at det private markedet, andre kommuner, 2.-linjetjenesten, IKS’er eller lignende
selger tjenester til Øvre Eiker kommune. Kommunedirektøren vil gå gjennom kjøp av private
tjenester og vurdere kritisk om det er noe som kan kuttes ut eller det er mer hensiktsmessig
å drive i egen regi. Det er noen utfordringer med kjøp av tjenester som bør vurderes i en slik
sammenheng:
- Følges kjøpene (kontraktene) opp med tanke på at Øvre Eiker kommune får det som
det er avtalt kjøp av.
- Har kommunen tilstrekkelig kompetanse på å inngå avtaler som gir riktig tjeneste til
brukeren
- Er det noe i kontraktene som gjør at leverandøren har et incentiv til å avslutte
tjenesten?

4.4.6. Utvikling fondsmidler
Øvre Eiker kommune har per 1.1.2019 frie fondsmidler i
drift og investering på til sammen 94,3 mill.kr, en økning på
4,7 mill. kr. fra 1.1.2018. Herav har kommunestyret avsatt
ca. 51 mill.kr til spesielle formål, som aktiv forvaltning (33,8
mill.kr), næring/reiseliv, premieavvik, landbruksfond,
skoleutbygging m.m. Kommunestyret kan selv omdisponere
fondsmidlene. I 2020 forventes det at de frie fondene vil øke som følge av avsetninger for å
håndtere premieavvik/pensjonskostnader, og økte utbytter. Mindreforbruket i 2018 på 17
mill. kr. ble avsatt til fond i 2019, men kommunestyret har vedtatt utlån til idrettslag fra
fondsbeholdningen som vil bli noe høyere enn dette. Spesielt knyttet til Loesmoenhallen
som forskuttering på spillemidler og momskompensasjon. Pr medio oktober er det utbetalt
ca. 26 mill.kr. fra disposisjonsfond fritt. Kommunedirektøren har i økonomiplanen foreslått å
avsette til fond tilsvarende det man ligger under handlingsregelen gjennom planperioden.
Dette for å avsette midler til bruk i fremtidige investeringer.
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4.5. Seksjonenes økonomi for 2019
Generell kommentar
Tabellen nedenfor viser netto budsjettramme til seksjonene for år 2020 og netto
budsjettramme i økonomiplanperioden 2021-2023 i 2020-kroner. Det betyr at årene i
økonomiplanperioden er sammenlignbare fordi det er samme kroneverdi som er lagt til
grunn.
Driftsbudsjett - skjema 1B
Tekst (alle beløp i tusen kr.)
Fordelt til drift pr seksjon:
10 - KOMMUNEDIREKTØR OG POLITISK
11 - SERVICE OG FELLESTJENESTER
12 - SAMFUNNSUTVIKLING
14 - FELLES DRIFTSOMRÅDE
16 - ØKONOMI, INNKJØP OG EIERSKAP
20 - TEKNISK
23 - SELVKOSTOMRÅDER
30 - OPPVEKST
35 - KULTUR
50 - HELSE OG OMSORG
Sum drift på ansvar







Regnskap
2018
28 371
36 346
46 739
-28 867
6 868
52 034
-148
406 335
34 202
349 951
931 831

Justert
budsjett
2019
10 569
42116

47 611
-19 864
10 675
54 278
0
419 317
34 800
375 203
974 705

Forslag
budsjett
2020
10 012
41 745
51 519
27 634
10 961
0
0
440 508
32 601
401 042
1 016 022

Forslag
budsjett
2021

Forslag
budsjett
2022

11 012

10 012

40 063

39 733

52 217
25 192
10 961
0
0
438 382
32 601
405 175
1 015 603

53 007
21 692
10 611
0
0
439 467
32 601
408 698
1 015 822

Forslag
budsjett
2023
11 012
39 203
53 748
18 292
9 686
0
0
439 526
32 601
416 419
1 020 486

Justert budsjett 2019 inkluderer foreslåtte endringer 2. tertial.
Alle seksjoner har fått kompensasjon for pris- og lønnsvekst med 3,1 %
Endringer som følge av forslag til statsbudsjett innarbeidet under den enkelte
seksjon.
Helårsvirkning av vedtak fattet i 2019 innarbeidet i budsjettet.
I årene 2021-2023 er det innarbeidet en demografikompensasjon på 75 % til den
enkelte seksjon med utgangspunkt i befolkningsprognose fra SSB juni 2018 og modell
for beregning av demografikostnader som KS har utviklet.
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4.5.1. Kommunedirektør og politisk
Seksjonen omfatter kommunedirektør, politisk ledelse og alle politiske styrer, råd og utvalg,
politisk sekretariat.
Økonomi

Kommunedirektør og politisk
Beskrivelse
Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Basis
10 569
10 012
11 012
10 012
Pris- og lønnsvekst
328
Kostnadsøkninger
Valg, nytt kom.styre (ipad etc.), flere møter
-975
1 000
-1 000
1 000
Økning kirkeinvestering (driftskonsekvens)
90
Sum økninger budsjettramme
Kostnadsreduksjoner/finansiering
Sum finansiering
Sum budsjettramme

-885

1 000

-1 000

1 000

10 012

11 012

10 012

11 012

Kostnadsøkninger
 Basis som beskrevet i tabellen er budsjett foregående år. Basis 2020 er da justert
budsjett for 2019 som er utgangspunktet for budsjett 2020 osv.
 Det er lagt inn kr. 328.000,- i kompensasjon for lønns- og prisvekst.
 I 2020 er det trukket ut kr. 975.000 fordi det ikke er valg år. Den økes i 2021 og 2023
da det er valgår.
 Som følge av økte investeringer i kirker så øker kostnaden til tros- og livssynssamfunn
med kr 90.000,Reduksjon i rammen
 I 2020 er det trukket ut kr. 975.000 fordi det ikke er valgår.
Generelt kutt
 Det er ikke lagt inn noe generelt kutt for budsjettåret 2020.
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4.5.2. Service og fellestjenester
Seksjonen kan kategoriseres som støtte i organisasjonen, samt systemansvar for en rekke
områder. Seksjonen består av servicesenter, arkiv, personal, digitalisering, kommunikasjon
og skatteoppkrever. I tillegg har HR-avdelingen ansvar for å koordinere beredskapsarbeidet i
kommunen og ansvar for å koordinere arbeidet med våre 20 lærlinger.
Økonomi
Service og fellestjenester
Beskrivelse
Basis
Pris- og lønnsvekst
Kostnadsøkninger
Økt kostnad skatteoppkrever, NE uttreden, 5 mnd effekt
1 stillinger sykefraværsprosjekt - fra fond

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
42 116
41 745
40 063
39 733
1 306
416
530

-

-330

-530

946

-

-330

-530

39 203

Sum økninger budsjettramme
Kostnadsreduksjoner/finansiering
Skatteoppkrever statlig fra 1.6.2020
Reduksjon i husleieinntekter skatteoppkrever
Saldering budsjett

-2 232
-228
-163

-1 682

Sum finansiering
Sum budsjettramme

-2 623
41 745

-1 682
40 063

39 733

-860

-860

-530

Finansiering fra fond (skjema 1A) - stilling sykefravær

Kostnadsøkninger
 Basis som beskrevet i tabellen er budsjett foregående år. Basis 2020 er da justert
budsjett for 2019 som er utgangspunktet for budsjett 2020 osv.
 Pris- og lønnsvekst lagt inn med kr. 1.306.000,-.
 Kostnadene til skatteoppkreverfunksjon øker som følge av at Nedre Eiker kommune
går ut av samarbeidet.
 Kr. 530.000 gjelder helårsvirkning sykefraværsprosjektet som dekkes fra fond, der
målet er å få ned sykefraværet. Oppfølging av RS 141/2018. Prosjektet er treårig og
utgår fra høsten 2022.
Reduksjon i rammen
 I forslag til statsbudsjett for 2020 overføres skatteoppkrevingen fra kommunene til
Skatteetaten fra 1. juni 2020. Effekten for kommunen er i 2020 kr. 2.232.000,- og i
2021 kr. 1.682.000,- Dette vil også medføre en reduksjon i husleieinntekter fra
skatteoppkreveren.
Generelt kutt
 Generelt kutt i 2020 er kr. 163.000,-
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4.5.3. Samfunnsutvikling
Seksjonen omfatter: Forebyggende helsearbeid, folkehelsearbeid, 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.
Øvre Eiker kommune inngår fra 2020 i en ny Samfunnsmedisinsk enhet sammen med
Kongsberg (vertskommune) og kommunene i Numedal. Samarbeidet omfatter
kommuneoverlegenes ansvarsområde og miljørettet helsevern. Hassel fengsel er nedlagt, og
ansvaret for helsetjenesten bortfalt i 2019.
Økonomi
Samfunnsutvikling
Beskrivelse
Basis
Pris- og lønnsvekst
Kostnadsøkninger
Spesialisering fastleger
Økt driftsvolum i henhold til vedtatt reg. planer
Myndighet etter natur-mangfoldsloven for mindre
verneområder
Myndighet etter forurensnings-loven
Forvaltning av landbruks-politiske tilskudd
Tilskudd til gang- og sykkelveier
Overføring oppgaver fra Teknisk til Vei og Park
Demografikostnader Kommunehelse
Sum økninger budsjettramme
Kostnadsreduksjoner/finansiering
Sum finansiering
Sum budsjettramme

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
47 611
51 519
52 217
53 007
1 476
250
582
9
6
36
168
312
1 069

698

790

741

2 432

698

790

741

51 519

52 217

53 007

53 748

Kostnadsøkninger
 Basis som beskrevet i tabellen er budsjett foregående år. Basis 2020 er da justert
budsjett for 2019 som er utgangspunktet for budsjett 2020 osv.
 Pris- og lønnsvekst lagt inn med kr. 1.476.000,-.
 Kr. 250.000,- ny forskrift om legers spesialisering krever at alle fastleger og
kommunalt ansatte leger må enten være eller være under spesialisering. Etter
drøftinger med legene er enighet om et slik tilskudd er det viktigste tiltaket for å
beholde fastleger og rekruttere nye, det er lagt opp til et fireårig program.
 Kr. 582.000,- til økt volum på nye veier, gang/sykkelveier, fortau, kulverter mm i
henhold til vedtatte reguleringsplaner.
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 I forslag til statsbudsjett ble det gitt kr. 9.000,- til myndighet etter naturmangfoldsloven for mindre verneområder.
 I forslag til statsbudsjett ble det gitt kr. 6.000,- til myndighet etter forurensingsloven.
 I forslag til statsbudsjett ble det gitt kr. 36.000,- til forvaltning av landbrukspolitiske
tilskudd.
 I forslag til statsbudsjett ble det gitt kr. 168.000,- i tilskudd til gang- og sykkelveier.
 Det er gitt kr. 312.000,- for overføring av oppgaver fra tidligere teknisk seksjon (nå
ØEKE) til Vei og park. Basert på foreløpig anslag.
 Med en sterk befolkningsvekst vil det automatisk øke kostnadene til fastleger,
legetjenester, vei og park etc. Demografikostnader i 2020 er kr. 1.069.000,Reduksjon i rammen
 Ingen reduksjoner.
Generelt kutt
 Det er ikke lagt inn et generelt kutt for 2020.

4.5.4. Selvkostområder
Omfatter vann, avløp, byggesak og oppmåling og ligger under seksjon Samfunnsutvikling.
Gebyrene reguleres etter selvkostprinsippet og beregnes ut fra tjenestenes faktiske
kostnader. Kostnadene til produksjon av VA- tjenester dekkes direkte av abonnentene.
Kostnadene for byggesak og oppmåling dekkes over gebyrene per sak.
Det er bygget opp fond både for vann og avløp som gjør at det selv med planlagte økte
investeringer, ikke er behov for å øke gebyrene med mer enn ca. 2,1 % for 2020.
Byggesak og oppmåling ble egne selvkostområder fra 2018. Dette er tjenester der det kan
være store variasjoner fra et år til et annet. Det er derfor nå bare gjort mindre justeringer av
gebyrene. Det vil i løpet av neste år bli gjort nærmere vurderinger av gebyrområdene.
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4.5.5. Fellesområde
Seksjonen består av pensjon/premieavvik og inntektsføring av kalkulatoriske renter og
avdrag fra selvkostområdene. Kjøp av tjenester fra og tilskudd til Drammensregionens
brannvesen IKS (DRBV), Vestviken 110 IKS og Buskerud kommunerevisjon IKS.
Økonomi
Fellesområde
Beskrivelse
Basis
Pris- og lønnsvekst
Kostnadsøkninger
Stordriftsfordeler DRBV redusert etter Sande sin uttreden
Husleie fra ØEKE - driftsramme Teknisk. Fordeles på seksjonene i 2020
Kostnader som blir igjen i kommunen tidliger dekket av Teknisk (strøm,
kommunale avgifter m.m.)
Redusert inntekt internleie. Skatteoppkrever statlig 1.6.2020
Endring pensjon/premieavvik

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
-19 864
27 634
25 192
21 692
1 406
1 000
45 348
10 444
500
-8 500

358

Sum økninger budsjettramme
Kostnadsreduksjoner/finansiering
Økning kalkulatoriske renter og avskrivninger VA
Saldering budsjett

48 792

358

-2 600
-100

Sum finansiering
Sum budsjettramme

-2 700
27 634

-

-

-2 800

-3 500

-3 400

-2 800
25 192

-3 500
21 692

-3 400
18 292

Kostnadsøkninger
 Basis som beskrevet i tabellen er budsjett foregående år. Basis 2020 er da justert
budsjett for 2019 som er utgangspunktet for budsjett 2020 osv.
 Pris- og lønnsvekst lagt inn med kr. 1.406.000,-.
 Stordriftsfordeler DRBV reduseres ved at Sande kommune går ut, kr. 1.000.000, Husleie kostnadene fra ØEKE kr. 45.348.000,- legges til fellesansvaret og blir fordelt
på seksjonene når fordelingen foreligger.
 Kostnader kr. 10.444.000,- som tidligere teknisk seksjon har dekket blir igjen i
kommunen (strøm, kommunale avgifter m.m.).
 Skatteoppkrever blir statlig fra 1.6.20. som følge av dette reduseres de indirekte
inntektene i kommunen, tilsvarende kr 500.000,- i 2020.
 Endringer i pensjon som følge av ny pensjonsordning kr. 8.500.000,Reduksjon i rammen
 Økte investeringer medfører økning i kalkulatoriske renter og avskrivninger VA.
Generelt kutt
 Generelt kutt i 2020 er kr. 100.000,-
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4.5.6. Økonomi, innkjøp og eierskap
Seksjonen omfatter økonomi, innkjøp og eierskap.
Økonomi
Økonomi, innkjøp og eierskap
Beskrivelse
Basis
Pris- og lønnsvekst
Kostnadsøkninger
Prosjektstilling eierskap og samarbeid
Bestillerfunksjon bygg
Sum økninger budsjettramme
Kostnadsreduksjoner/finansiering
Redusert bemanning
Saldering budsjett

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
10 675
10 961
10 961
10 611
331
500

-

-350

-925

500

-

-350

-925

9 686

-500
-45

Sum finansiering
Sum budsjettramme

-545
10 961

10 961

10 611

Finansiering fra fond (skjema 1A) - Prosjektstilling eierskap og samarbeid

-1 275

-1 275

-925

Kostnadsøkninger
 Basis som beskrevet i tabellen er budsjett foregående år. Basis 2020 er da justert
budsjett for 2019 som er utgangspunktet for budsjett 2020 osv.
 Pris- og lønnsvekst lagt inn med kr. 331.000,-.
 Prosjektstilling for styrking av kommunens arbeid med eierskap videreføres frem til
2022. Stillingen finansieres ved bruk av fondsmidler.
 Helårseffekt bestillerfunksjon for bygg, kr. 500.000,Reduksjon i rammen
 Reduksjon av bemanning økonomi.
Generelt kutt
 Generelt kutt i 2020 er kr. 45.000,-
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4.5.7. Oppvekst
Seksjonen omfatter:
Ordinært grunnskoletilbud, skolefritidsordning (SFO), musikk og kulturskolen,
voksenopplæringen, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), ordinært barnehagetilbud (både
kommunale og private), familiesenteret, barnevernet og bolig for enslige mindreårige
flyktninger.
Økonomi
Oppvekst
Beskrivelse
Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Basis
419 317
440 508
438 382
439 467
Pris- og lønnsvekst
12 999
Kostnadsøkninger
Bemanningsnorm bhg.
1 500
2 750
Eksterne husleier som Teknisk betaler i dag
2 189
Tjenester Teknisk har levert til innleide bygg, faktureres seksjonen
623
Justering for helsestasjons- og skolehelse-tjenester
47
Lærertetthet/tidlig innsats 1-10 klasse
1 784
Gratis kjerntid barnehage 2-åringer - helårseffekt 2020 (fra 1.8.2019)
200
Moderasjons-ordninger SFO 1.8.2020, innt. grad. 1.-2. trinn
202
Gratis SFO til barn med særskilte behov på 5.-7. trinn
73
Tilskudd til leirskole-opplæring
194
Generell styrking av rammen
2 379
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
366
Demografikostnader Grunnskole
2 358
-208
5 410
1 665
Demografikostnader Barnehage
1 396
-2 248
-3 107
-1 777
Demografikostnader Barnevern
453
-20
382
171
Sum økninger budsjettramme
Kostnadsreduksjoner/finansiering
Nedtrapping Eiken
Uttrekk Priv/statlige skoler
Tilnærming selvkost SFO
Voksenopplæringen - nedtrapping
Økt foreldrebetaling barnehage fra 1.8.2019 helårseffekt 2020
Nettogevinst gjennomføring av prøver
Roterende skolepsykolog
Effektivisering barnevern
Saldering budsjett
Sum finansiering
Sum budsjettramme
Finansiering fra fond (skjema 1A) - Bruk av fond bhg.

13 764

274

-1 400
-593
-1 169
-350
-287
-4

-1 400

2 685

-1 000

-600
-1 000

-2 400
438 382

-1 600
439 467

59

-1 769
-5 572
440 508

439 526

-1 430

Kostnadsøkninger
 Basis som beskrevet i tabellen er budsjett foregående år. Basis 2020 er da justert
budsjett for 2019 som er utgangspunktet for budsjett 2020 osv.
 Pris- og lønnsvekst lagt inn med kr. 12.999.000,-.
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 Bemanningsnorm og pedagognorm i barnehage er ikke fullfinansiert fra statens side.
I 2020 legges det til ytterligere kr. 1.500.000,- I 2020 dekkes kr. 1.430.000 av denne
økningen fra fond. I 2021 er dette innarbeidet i rammen.
 Eksterne husleier som tidligere teknisk seksjon (ØEKE) har betalt kr. 2.189.000, Tjenester tidligere teknisk seksjon (ØEKE) har levert i innleide bygg, faktureres
seksjonen kr. 623.000, I forslag til statsbudsjett ble det justert kr. 47.000,- for helsestasjons- og skolehelsetjenester.
 I forslag til statsbudsjett ble lærertetthet og tidlig innsats ytterligere styrket med kr.
1.784.000, I forslag til statsbudsjett ble det justering for gratis kjernetid barnehage 2-åringer helårseffekt 2020, kr. 200.000, I forslag til statsbudsjett ble foreslått moderasjonsordninger SFO, med
inntektsgraderinger 1-2. trinn, kr. 202.000,- I tillegg gis det gratis SFO til barn med
særskilte behov på 5.-7. trinn.
 I forslag til statsbudsjett ble bevilget kr. 194.000,- til leirskole-opplæring.
 Seksjonen styrkes med kr. 2.379.000,- slik at rammene er tilpasset produksjonen.
 I forslag til statsbudsjett ble psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
innlemmet i rammen, kr. 733.000,-, seksjonen sin andel av dette er kr. 366.000, En sterk befolkningsvekst vil automatisk øke kostnadene. Demografikostnader i 2020
er kr. 4.207.000,- Deretter avtakende i 2021, før det øker i 2022 og 2023.
Demografiske endringer i henhold til befolkningsprognose fra SSB. Middelalternativ
er benyttet.
Reduksjon i rammen
 Tilbudet ved Eiken trappes ned i tråd med redusert etterspørsel. Forutsatt kr.
1.400.000,- i 2020 og 2021.
 I forslag til statsbudsjett ble det trukket kr. 593.000,- for private/statlige skoler.
 Videreføring av tilnærming til selvkost i SFO, kr. 1.169.000,-. Dette innebærer en
vekst i inntektene med ytterligere kr. 250 pr. måned i 2020. Alternativet til å øke
prisene, om det skal drives til selvkost, vil være å redusere bemanning og
driftsutgifter.
 Mottak og bosetting av flyktninger er redusert kraftig og Voksenopplæringen må
redusere utgiftene i takt med reduserte inntekter. For 2020 er det ytterligere kr.
350.000, I forslag til statsbudsjett ble videreført økt foreldrebetaling barnehage fra 1.8.2019
helårseffekt 2020, kr. 287.000, I forslag til statsbudsjett ble det trukket kr 4.000,- for nettogevinst ved gjennomføring
av prøver.
 Prosjektet roterende skolepsykolog er et treårig prosjekt og utgår fra 2022.
 Barnevernet har over tid hatt en nedadgående trend når det gjelder kostnader, men
innsparingskravet i 2019 er for krevende å klare fullt ut i og med at barnevernet har
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“faste” kostnader knyttet til eldre vedtak, som det ikke kan gjøres noe med over
natten. Kommunedirektøren legger derfor opp til at det ikke stilles ytterligere krav til
effektivisering i 2020, men at det i 2021 og 2022 legges opp til at kostnadsgapet til
gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 7 hentes inn i løpet av disse årene.
Generelt kutt
 Generelt kutt i 2020 er kr. 1.769.000,-

4.5.8. Kultur og livskraft
Seksjonen omfatter kulturfaglige aktiviteter for barn og unge, idrett, bibliotek, kulturarv,
kultur og næring, samt systemansvar for bruker- og innbyggermedvirkning, frivillighet,
innovasjon og samskaping. Seksjonen forvalter tilskudd til Kirkelig Fellesråd og andre tros- og
livssynssamfunn.
Økonomi
Kultur og livskraft
Beskrivelse
Basis
Pris- og lønnsvekst
Kostnadsøkninger
Prosjektverktøy og medvirkningsportal
Sum økninger budsjettramme
Kostnadsreduksjoner/finansiering
Frivillighetssentralene - justering
Direktebevilgning grendeutvalg (engangsbevilgning)
Engangstilskudd Nøstetangen
Opparbeide utfartsparkering Gommerud
Saldering budsjett
Sum finansiering
Sum budsjettramme

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
31 900
32 601
32 601
32 601
989
201
201

-

-

-

32 601

32 601

32 601

-11
-70
-180
-100
-128
-489
32 601

Kostnadsøkninger
 Basis som beskrevet i tabellen er budsjett foregående år. Basis 2020 er da justert
budsjett for 2019 som er utgangspunktet for budsjett 2020 osv.
 Pris- og lønnsvekst lagt inn med kr. 989.000,-.
 Det legges inn kr. 201. 000,- til prosjektstyringsverktøy og medvirkningsportal for
kommunen.
Reduksjon i rammen
 I forslag til statsbudsjett ble det justert ned kr. 11.000,- til frivillighetssentralene.
 Direkte bevilgning grendeutvalg (engangsbevilgning) kr. 70.000, Engangstilskudd Nøstetangen Norsk Glassmuseum kr. 180.000, Opparbeide utfartsparkering Gommerud kr. 100.000,Generelt kutt
 Generelt kutt i 2020 er kr. 128.000,-
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4.5.9. Helse og omsorg
Seksjonen består av følgende tjenesteområder: Tjenestetildeling og samordning, Tjenester til
funksjonshemmede, Tjenester i institusjon (Eikertun Helsehus), Legetjeneste, Tjenester til
hjemmeboende, Øvre-Eiker hjelpa (psykisk helse- og rus), Driftsstab med BPA og NAV
(sosialtjeneste og flyktninger).
Økonomi
Helse og omsorg
Beskrivelse
Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Basis
375 203
401 042
405 175
408 698
Pris- og lønnsvekst
11 631
Kostnadsøkninger
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
367
Dagaktivitets-tilbud til hjemmeboende personer med demens
1 279
Tilskudd til habilitering og rehabilitering
301
Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitets-forebyggende
tiltak
22
Etablering og tilpasning av bolig
1 720
Refusjonskrav særlig ressurskrevende tjenester
1 750
Barnetrygd utenfor sosialhjelp
2 000
Kriseteam
300
Kompetanseplan
150
Ekstern husleie Teknisk betaler i dag
854
Tjenester Teknisk har levert til innleide bygg, faktureres seksjonen
711
Justering oppgaver Teknisk / HO
424
Demografikostnader pleie og omsorg
8 951
6203
4921
6773
Demografikostnader sosial
1 230
1030
702
948
Sum økninger budsjettramme
Kostnadsreduksjoner/finansiering
NAV kontaktsenter
Avdrag på to biler
Omstruktureringskostnader - barnebolig og Grevlingstien
Introduksjonsstønad
Introduksjonsprogram
Velferdsteknologi - gevinstrealisering
Saldering budsjett
Sum finansiering
Sum budsjettramme

20 059
-26
-162
-576
-2 000
-1 000
-500
-1 587
-5 851
401 042

7 233

5 623

-1 500
-1 100
-500

-1 000
-600
-500

-3 100
405 175

-2 100
408 698

7 721

416 419

Økning i rammen
 Basis som beskrevet i tabellen er budsjett foregående år. Basis 2020 er da justert
budsjett for 2019 som er utgangspunktet for budsjett 2020 osv.
 Pris- og lønnsvekst lagt inn med kr. 11.631.000,-.
 I forslag til statsbudsjett ble psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
innlemmet i rammen, kr. 733.000,-, seksjonen sin andel av dette er kr. 367.000, Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens innlemmes i rammen, med kr.
1.279.000, Tilskudd til habilitering og rehabilitering av eksisterende plasser og tiltak, kr.
301.000,-
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 Justering for tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
kr. 22.000, I forslag til statsbudsjett ble det overført oppgave fra Husbanken til etablering og
tilpasning av bolig, kr. 1.720.000 kr.
 I forslag til statsbudsjett ble innslagspunktet for refusjonskrav særlig ressurskrevende
tjenester økt til 1 361 000 kroner. Dette er en økning ut over det som følger av
anslått lønnsvekst for 2019 på 50 000 kroner. Økningen medfører en ekstra kostnad
for kommunen allerede i 2019 på kr. 1.750.000, Barnetrygd holdes utenom beregningsgrunnlaget for sosialhjelp, kostnadsestimat kr.
2.000.000, Kostnadene til kriseteam øker med kr. 300.000,- som følge av at samarbeid med
Nedre Eiker opphører.
 Det foreslås kr 150.000 til arbeid med vedtatt kompetanseplan.
 Eksterne husleier som tidligere teknisk seksjon (ØEKE) har betalt kr. 854.000, Tjenester tidligere teknisk seksjon (ØEKE) har levert i innleide bygg, faktureres
seksjonen kr. 711.000, Justering for oppgaver tidligere teknisk seksjon (ØEKE) har levert, kr. 424.000, En sterk befolkningsvekst vil automatisk øke kostnadene. Demografikostnader i 2020
er kr. 10.181.000,- og økende i årene etter. Demografiske endringer i henhold til
befolkningsprognose fra SSB. Middelalternativ er benyttet.
Reduksjon i rammen
 I forslag til statsbudsjett ble det justering for NAV kontaktsenter kr. 26.000, Det ble i 2019 kjøpt to biler i stedet for leasing, til å dekke avdrag og rente trekkes
det kr. 162.000, Omstruktureringskostnader for omgjøring av barnebolig og Grevlingstien kr.
576.000, Lavere bosetting av flyktninger fører til at inntektene reduseres og utgiftene til
introduksjonsstønad og introduksjonsprogram må reduseres i samme takt. For 2020
er det forutsatt en reduksjon med kr. 3.000.000,- mill. kr og med ytterligere nedtrekk
utover i perioden.
 Innføring av velferdsteknologi skal gi både kvalitative og kostnadsmessige gevinster.
Fra 2020 til 2022 er det forutsatt kr 500.000,- i lavere kostnader.
Generelt kutt
 Generelt kutt i 2020 er kr. 1.587.000,-
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4.5.10.

Øvre Eiker kommunale eiendom KF (ØEKE)

ØEKE står for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale formålsbygg.
Økonomi

Øvre Eiker kommunale eiendom KF
Beskrivelse
Basis
Pris- og lønnsvekst
Kostnadsøkninger
Økte administrasjonskostnader
Endret avskrivningstid / revurdert levetid bygg
Økte kostnader for å ta igjen vedlikeholdsetterslep
Resterende ramme fra Teknisk seksjon

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
-

2 500
5 400
3 900
45 348

Sum økninger budsjettramme
Kostnadsreduksjoner/finansiering
Leie inntekter

57 148
-57 148

Sum finansiering
Sum budsjettramme

-57 148
-

-

-

-

-

-

-

Kostnadsøkninger
 Økte kostnader til administrasjon kr. 2.500.000,- dette skal dekke leide lokaler,
programvare og økte lønnskostnader.
 Levetiden til byggene er revurdert, kostnader som følge av kortere avskrivningstid kr.
5.400.000, Økte kostnader for å ta igjen vedlikeholdsetterslep kr. 3.900.000, Resterende ramme fra teknisk seksjon vil bli en del av husleiekostnaden.
Reduksjon i rammen
 Kostnadene til ØEKE skal finansieres med leieinntekter.
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5. INVESTERINGSBUDSJETTET 2020 - 2023
5.1. Handlingsregel for låneopptak
Etter at handlingsregel ble endret slik at Eikertun
ble innlemmet i regelen og det ble innført en årlig
økning på 2% har man ligget noe over regelen i de
to siste årene. I 2020 vil man komme under
regelen for lånegjeld pr innbygger (fratrukket VA
lån, utlån og startlån). Grensen anslås til 40.326,kr/innb. for 2020. I økonomiplanperioden tar man
sikte på å komme så langt under regelen som
mulig for å kunne håndtere en skoleutbygging
innen så kort tid som mulig.

Handlingsregel for låneopptak:
Kommunens totale låneopptak
med fradrag av:
- Startlån
- Utlån
- Lån til vann og avløpsanlegg
skal ikke overstige 38.000 kr pr
innbygger + 2 % årlig økning fra
2018

Kommunedirektøren legger frem et forslag til
investeringsnivå som er meget moderat over hele
planperioden.
Forutsetninger for grafen:
- Investeringene beskrevet i investeringsbudsjettet for 2020-2023.
- Skoleutbygging er lagt inn med 375 mill. i 2024, øvrige investeringer er satt til 0 dette
året.
- 50 mill. kr. i investeringer årlig fra 2025 og ut perioden presentert i grafen.
- Befolkningsutviklingen som ligger til grunn for handlingsregelen følger SSB MMMM.
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Grafen viser at med et meget moderat investeringsnivå frem til og med 2023 vil kommunen
klare å håndtere en skoleutbygging ved å bryte handlingsregelen i en toårsperiode (20242025). Dette er med full lånefinansiering av utbyggingen. For å få til dette er det også
nødvendig med et lavt investeringsnivå også etter en skoleutbygging.
Kommunedirektøren velger å legge frem gjelden på konsern nivå, dvs. at en overflytting av
gjeld fra Øvre Eiker kommune til Øvre Eiker kommunale eiendom KF vil ikke få noen effekt i
gjeldsutviklingen for kommunen totalt sett.

5.2. Investeringsbudsjettet (Budsjettskjema 2A og 2B) for perioden
2020-2023

Budsjettskjema 2A:
Tekst (alle beløp i tusen kr.)
Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)

Ansvar

Regnskap
2018
122 648
1 000
3 254
23 826
4 924
155 652
-17 321
-6 347
-7 190
0
0
-25 066
-101 243
-157 167
11 485
0
967
0
12 452
-3 254
3 530
-11 213
0
-10 937
0

Budsjett
2019
193 799
1 000
3 600
0
3 700
202 099
-24 363
0
22
0
0
-6 615
-197 166
-228 122
30 015
0
0
0
30 015
-3 600
3 273
-3 665
0
-3 992
0

Budsjett
2020
111 163
1 650
3 030
0
4 700
120 543
-8 713
0
0
0
0
-9 266
-134 100
-152 079
30 000
0
0
0
30 000
-3 030
0
4 566
0
1 536
0

Budsjett
2021
150 250
1 500
3 030
0
4 700
159 480
-8 750
0
0
0
0
-8 100
-173 000
-189 850
30 000
0
0
0
30 000
-3 030
0
3 400
0
370
0

Budsjett
2022
150 250
1 500
3 030
0
4 700
159 480
-8 750
0
0
0
0
-8 100
-173 000
-189 850
30 000
0
0
0
30 000
-3 030
0
3 400
0
370
0

Budsjett
2023
95 875
1 000
3 030
0
4 700
104 605
-8 875
0
0
0
0
-8 100
-118 000
-134 975
30 000
0
0
0
30 000
-3 030
0
3 400
0
370
0

0
9 747
36 481
0
36 129
38 313
162
603
1 213
122 648

90
11 008
63 378
529
43 208
67 159
1 375
5 085
1 967
193 799

625
9 875
19 563
0
10 438
66 600
2 500
0
1 563
111 163

625
7 500
19 125
0
13 438
105 500
2 500
0
1 563
150 250

625
7 500
17 875
0
14 688
105 500
2 500
0
1 563
150 250

625
7 500
18 500
0
14 688
50 500
2 500
0
1 563
95 875

Budsjettskjema 2B:
Fordelt til investering:

Kommunedirektøren og politisk
Service og fellestjenester
Samfunnsutvikling
Økonomi, innkjøp og eierskap
ØEKE KF / Teknisk
Selvkostområder
Oppvekst
Kultur og livskraft
Helse og omsorg
Sum investeringer
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5.2.1. Investeringsbudsjettet for 2020
Årets investeringsutgifter
Budsjettskjema 2A:
Regnskap
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Tekst (alle beløp i tusen kr.)
2018
2019
2020
2021
2022
- Planlagte investeringer utgjør
Investeringer i varige driftsmidler
122 648
193 799
111 163
150 250
150 250
Tilskudd til andres investeringer
1 000
1 000
1 650
1 500
1 500
150,5 mill.kr inkl. beløp for
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
3 254
3 600
3 030
3 030
3 030
Utlån av egne midler
23 826
0
0
0
0
momskompensasjon. Hvert
Avdrag på lån
4 924
3 700
4 700
4 700
4 700
Sum investeringsutgifter
155 652
202 099
120 543
159 480
159 480
enkelt investeringsprosjekt er
Videreutlån
11 485
30 015
30 000
30 000
30 000
Bruk av lån til videreutlån
0
0
0
0
0
kommentert i kapittel 5.4.
Avdrag på lån til videreutlån
967
0
0
0
0
Mottatte avdrag på videreutlån
0
0
0
0
0
12 452
30 015
30 000
30 000
30 000
- Tilskudd til andres investeringer Netto utgifter videreutlån
på 1,65 mill.kr gjelder tilskudd til investering i kirker.
- Kjøp av aksjer og andeler er egenkapitaltilskudd i KLP med 3,03 mill.kr (tilsvarende
overført fra driftsregnskapet).
- Avdrag på lån er kommunens avdrag på lån i Husbanken, startlån, 4,7 mill.kr.
- Videreutlån er startlån med 30 mill.kr.

Budsjett
2023
95 875
1 000
3 030
0
4 700
104 605
30 000
0
0
0
30 000

Sum investeringsinntekter
- Bruk av lånemidler er
budsjettert med 134,1
mill.kr. Låneopptaket
gjelder 30 mill.kr til
Startlån, 66,6 mill.kr til
vann- og avløpsanlegg og 37,5 mill.kr til investeringer innenfor handlingsregelen.
- Vann- og avløpstjenestene har en liten økning i investeringsnivået fra 2019. Dersom
fremdriftsplanene forrykkes, vil det bli fremmet saker i løpet av året om endring i
låneopptak. Ifølge handlingsregelen (kapittel 6.1) for låneopptak holdes VAinvesteringene utenom.
- Kompensasjon av merverdiavgift skal inntektsføres i budsjettskjema 2A, men i
prosjektoversikten i kapittel 5.4 er kompensasjonen inntektsført på det enkelte prosjekt,
altså en netto fremstilling av prosjektet.
- Mottatte avdrag på startlån er budsjettert likt med kommunens nedbetaling til
Husbanken med 4,7 mill.kr. Avdrag mottatt fra idrettslag, EEU, Eiker Omsorgsbygg, Eiker
Vekst m.fl. er budsjettert med 4,56 mill.kr. Til sammen 9,26 mill.kr.
Budsjettskjema 2A:
Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
- Overført fra driftsregnskapet Tekst (alle beløp i tusen kr.)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Årlig egenkapitaltilskudd til KLP.
Overføring fra drift
-3 254
-3 600
-3 030
-3 030
-3 030
-3 030
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond
3 530
3 273
0
0
0
0
Regnskapsmessig behandles
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond
-11 213
-3 665
4 566
3 400
3 400
3 400
egenkapitaltilskuddet som kjøp
Dekning av tidligere års udekket beløp
0
0
0
0
0
0
-10 937
-3 992
1 536
370
370
370
av andeler og kan ikke finansieres Sum overføring fra drift og netto avsetninger
med lånemidler. Investeringsfondene er sterkt redusert og beløpet anses som en del av
pensjonskostnadene og belastes driftsregnskapet.
- Netto avsetninger 4,56 mil.kr. er avdrag mottatt fra idrettslag, EEU, Eiker Omsorgsbygg,
Eiker Vekst m.fl.
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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5.3. Gjeldsutvikling
Gjeldsnivået i økonomiplanen er utarbeidet med utgangspunkt i å komme seg under
handlingsregelen. Etter endring i handlingsregelen vedtatt våren 2018 endte kommunen opp
med å bryte egen handlingsregel de første to årene etter omleggingen. For kommende
økonomiplanperiode søkes det å skape et handlingsrom til skoleutbygging ved å legge seg på
et investeringsnivå som gir en synkende gjeld pr innbygger i hele perioden.
Investeringene for 4 års-perioden utgjør 513,2 mill.kr. Investeringene finansieres med
momskompensasjon og låneopptak på 478,1 mill.kr.
Brutto lånegjeld vil øke fra 1,28 mrd.kr
ved utgangen av 2019 til i ca. 1,6
mrd.kr ved utgangen av 2023.
Økningen utgjør omlag 330 mill.kr
eller ca. 26 % i fireårs-perioden.
Diagrammet viser utviklingen fra 2013.
Det er viktig å merke seg at økningen i
brutto gjeld kommer i Startlån og VA.
Øvrig investeringsgjeld er budsjettert
med en noe synkende utvikling. Dette
for å kunne håndtere en skoleutbygging uten å gå vesentlig over handlingsregelen etter
inneværende økonomiplan periode.

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter
Netto lånegjeld i kroner per innbygger

Ø.Eiker
2016
209,1
85,3
57 216

Ø.Eiker
2017
203,1
80,0
55 693

Ø.Eiker
2018
213,7
78,0
55 568

Gruppe 7
2018
218,8
97,2
73 298

Landet
2018
217,4
85,5
73 651

Langsiktig gjeld omfatter total brutto lånegjeld, altså inkl. utlån og lån til Startlån og VAområdet. Netto lånegjeld er langsiktig gjeld fratrukket utlån og Startlån, men inkl. lån til VAinvesteringer. Tabellen viser at Øvre Eiker beveger seg i positiv retning sett mot
Kostragruppen og landet. Lånegjeld pr innbygger ligger godt under Kostragruppe 7 og landet,
og i 2018 utgjorde lånegjelden en mindre andel av brutto driftsinntekter i ØEK enn
Kostragruppen og landet. Dette er en indikator på kommunens evne til å betjene gjeld. Øvre
Eiker kommune har hatt en reduksjon av andel netto lånegjeld av brutto driftsinntekt de
siste tre årene.
I de strategiske måleindikatorene, benyttes netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter som
en måleindikator for kommunen. Indikatoren bør da være på maks 75 % som er et av
kriteriene for økonomisk handlingsrom i kommunene. Indikatoren har svakheter knyttet til
at den ikke skiller på gjeld til selvkostområder og annen gjeld. Det er likevel et poeng å
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benytte en indikator som er sammenlignbar med andre kommuner og som er en
Kostraindikator. Målet er 75 % i 2021 med en årlig nedtrapping fra 2017-nivå på ca. 80 %.
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 vil
ved inngangen til 2020 være ca. 130
mill.kr. og er foreslått med ytterligere
låneopptak på 120 mill.kr i perioden.
Kommunedirektøren 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. Det har siden oppstarten vært lite tap, men i 2016 ble det foretatt
tapsføringer på ca. 0,5 mill.kr.
Kommunestyret har i PS 121/17 (20.09.2017) vedtatt at Startlån skal benyttes aktivt som et
virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Startlån skal inngå som en viktig innsatsfaktor i
prosjektet leie til eie. I 2019 ble lånerammen for startlån økt fra opprinnelig 15 mill.kr. til 25
mill.kr. Det foreslås en opptrapping til 30 mill.kr. årlig fra 2020, og tilsvarende beløp ut hele
planperioden.
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5.4. Investeringsprosjektene i 2020
Budsjetteringsrutine for investeringsprosjekter
Midler til prosjektering og forundersøkelser budsjetteres i hovedsak på prosjektene 101198
Under prosjektering utenfor selvkost og 101199 Under prosjektering selvkost. 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.
I økonomiplanperioden er det lagt til grunn en investeringsramme på 37,5 millioner kroner
eksklusive startlån, VA-investeringer og egenkapitalinnskudd KLP. Kommunedirektøren har
valgt en meget forsiktig strategi for å kunne avsette mest mulig til fond i
økonomiplanperioden, slik at investeringer i skolebygg kan realiseres i 2024/2025.
Nettobudsjett pr prosjekt:
Tekst (alle beløp i tusen kr.)
Fordelt til investering:
Startlån til videre utlån
Grunnerverv
Investeringer i kirker
Utstyr Omsorg + hj.middellager
IKT-investeringer - teknologisk skifte
Oppgradering sentrumsområder
Oppgradering av bruer og veier
Vei og gatelys
Maskiner og utstyr vei og parkanlegg
Trafikksikkerhet
Under prosjektering utenfor selvkost
Under prosjektering selvkost
Maskiner og utstyr - vann og avløp
Ledninger og kummer vann og avløp
Rehabilitering pumpestasjoner
Rensetrinn vann
Inventar og utstyr i Oppvekst
Miljø og beredskap
Kommunale formålsbygg - ØEKE
Sum investeringer og utlån

Prosjekt
5101
6400
6912
7000
110999
220904
220995
220996
220997
220998
101198
101199
230998
230999
231801
232101
301801
102001
202001

Budsjett
2019
30 015
4 410
1 000
1 000
9 230
2 215
3 633
2 369
2 985
1 619
15 686
57 326
756
998
2 000
0
1 100
0
0
136 342

Budsjett
2020
30 000
1 000
1 650
1 250
7 900
1 000
5 000
2 000
1 500
4 500
850
62 100
1 000
2 000
1 500
0
2 000
500
8 350
134 100

Budsjett
2021
30 000
1 000
1 500
1 250
6 000
1 000
5 000
2 000
1 500
4 500
500
81 000
1 000
2 000
1 500
20 000
2 000
500
10 750
173 000

Budsjett
2022
30 000
1 000
1 500
1 250
6 000
1 000
5 000
1 000
1 500
4 500
500
81 000
1 000
2 000
1 500
20 000
2 000
500
11 750
173 000

Budsjett
2023

Budsjett
ansvar

30 000 Helse og omsorg
1 000 Samfunnsutvikling
1 000 Kommunedirektør
1 250 Helse og omsorg
6 000 Service og felles
1 000 Samfunnsutvikling
5 000 Samfunnsutvikling
1 000 Samfunnsutvikling
2 000 Samfunnsutvikling
4 500 Samfunnsutvikling
500 Samfunnsutvikling
46 000 Vann og avløp
1 000 Vann og avløp
2 000 Vann og avløp
1 500 Vann og avløp
0 Vann og avløp
2 000 Oppvekst
500 Kommunedirektør
11 750 ØEKE
118 000

Prosjekt 5101 Startlån til videre utlån
Låneopptak fra Husbanken til Startlån for videre utlån foreslås økt ytterligere med 5 mill. kr
til 30 mill.kr. Boligsosialt handlingsprogram ble vedtatt i 2017 (PS 177/17). Et av målene er at
flere innbyggere skal få mulighet til å eie egen bolig, blant annet gjennom økt opptak av
startlån i kommunen.
Prosjekt 6400 Grunnerverv
Grunnerverv knyttet til planlagte investeringsprosjekter utenom VA-prosjekter.
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Prosjekt 6912 Investering i kirker
Avsatt 150.000 til digitalisering av kirkegårdskart i 2020, samt til sammen 2,0 mill. kr til
anleggelse av urnelund i Vestfossen, fordelt over 2020 og 2021. Investeringer i kirkebygg for
øvrig er som følge av dette forskjøvet noe til 2022.
Prosjekt 7000 Utstyr omsorg og hjelpemiddellager
Helse- og omsorgsseksjonen har jevnlig behov for fornyelse av utstyr, maskiner og teknologi.
Investeringsmidler benyttes bl.a. til hjelpemidler for utlån til hjemmeboende og i institusjon,
pasientsenger, velferdsteknologi og maskiner i kjøkken / vaskeri.
Prosjekt 110999 IKT-investeringer – teknologisk skifte
Prosjektet omfatter:
 Nødvendige oppgraderinger og nye investeringer av nøkkelkomponenter for å sikre
redundans/lastbalansering og for å øke driftssikkerheten (blant annet ny brannmur)
Komponenter for å møte ny personvernforskrift fra EU.
 Automatisk opprette brukere i fagsystemer basert på registrering av ansatte i HRM
(personal-/lønnssystemet).
 Nødvendig oppgradering av basisprogramvare som ligger i bunn for fagsystemene og
digitalisering (teknologisk skifte)
 Utskifting av gammel infrastruktur (Fokus på HO og Barnehager) Trådløst og kablet
nett og nettverkselektronikk
 Datakursrom, PC-traller erstatter eksisterende datakursrom.
Prosjekt 101198 Under prosjektering utenfor selvkost
Kommunal egenandel til fullfinansiering av Buskerudbytiltak, reguleringsplaner, byggeplaner.
Prosjekt 101199 Under prosjektering selvkost
 Objekt 230913 Loesmoen - vann- og avløpsnett fase 2. Første trinn blir omlegging og
sanering av VA-anlegg over idrettsanlegget på Loesmoen. Sanering av VA i
Loesmoveien og Travbaneveien planlegges påbegynt 2 halvår 2019.
 231201 - Ormåsen - vann- og avløpsnett. Vannverkets andel av høydebasseng ihht.
utbyggingsavtale.
 231407 Smellhauggata Vann og avløpsanlegg Prosjektet sendes ut på Doffin og
gjennomføres i 2019.
 231501 - Fiskum Næringspark - høydebasseng (anleggsbidrag). Vannverkets andel av
høydebasseng ihht. utbyggingsavtale.
 231303 Lerberg – vann- og avløpsnett. Avløpsledning er rehabilitert med strømpe.
Det er gjennomført konkurranse og entreprenør er valgt. Anlegget er planlagt
ferdigstilt høst 2019.
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231404 Hokksund renseanlegg. Det er gjennomført et forprosjekt med en anbefaling
om å bygge nytt anlegg. Prosjektet avventes noe da det utredes om et felles
renseanlegg i Drammensregionen kan være en løsning for fremtiden.

Prosjekt 220904 Oppgradering sentrumsområder
Prosjektet kom i stand for å sikre årlig bevilgning til oppgradering av både sentrumsområder
i Hokksund og tettstedene samt Sundhaugen og Skriverparken. I senere tid er også
friområdet Nedre Sandøra inkludert i områdene. For friluftsområdene gir bevilgningen
grunnlag for søknad om sentrale midler.
Prosjekt 220995 Oppgradering bruer og veier
Oppgradering av broene prioriteres etter feil og mangler som fremkommer i årlig ekstern
brokontroll.
Oppgradering av veistrekninger med overvannssystemer, veioverbygning og asfaltering.
Flere veier er nedslitt og trenger full ombygging, det er av den grunn ikke mange km som tas
hvert år.
Prosjekt 220996 Veier og gatelys
For hele perioden gjelder å videreføre årlig utskifting av veglysarmatur til mindre
energikrevende LED-armatur. I tillegg til utskifting av eldre anlegg avsettes midler til å delta i
samhandlingsprosjekter der VA og ØEN skal rehabilitere anlegg.
Prosjekt 220997 Maskiner og utstyr vei og parkeringsanlegg
Utskifting av maskiner og utstyr i henhold til maskinutskiftingsplan.
Prosjekt 220998 Trafikksikkerhet
Tiltak som er beskrevet i kommunens vedtatte Trafikksikkerhetsplan 2017-2021. Som del av
planen er det vedtatt årlig 1 mill.kr til TS-tiltak som kommunal andel for søknad om eksterne
midler. Foreslått bevilgning medfører ytterligere forsinkelse på kjørebane/nytt fortau
Loesmoveien (“den midlertidige veien”) fra Drammensveien til Terrassen, ingen
gjennomføring i 2020.
Prosjekt 230998 Maskin 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.
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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 231801 Rehabilitering pumpestasjoner
Noen eldre pumpestasjoner for avløp har behov for rehabilitering og bytte av overbygg.
Dette er et prosjekt som kan videreføres de neste årene slik at vi opprettholder høy
driftssikkerhet på stasjonene.
Prosjekt 232101 Rensetrinn vann
Det er gjennomført et forprosjekt angående fjerning av jern og mangan ved
grunnvannsverket. Anlegget er planlagt etablert ved brønnområdet.
Prosjekt 301801 Inventar og utstyr i Oppvekst
Styrke mulighetene for å anskaffe større inventar og utstyr til tjenestene. Fordeles av
seksjonen.
Prosjekt 102001 Miljø og beredskap
Herunder El-bil-lading, sikring, beredskap og fiberutbygging.
Prosjekt 202001 Kommunale formålsbygg - ØEKE
Bygningsmessige investeringer i de kommunale formålsbygg. Håndteres av ØEKE. Foretaket
skal i løpet av 2020 utarbeide et 10-årig investeringsprogram.
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6. HANDLINGSREGLER OG BEGREPSFORKLARINGER

6.1. Handlingsregler
6.1.1. 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: et prinsipp om at
avdrag betales i takt med avskrivningene på anleggsmidlene. Avdrag belastes
driftsregnskapet med beløp lik avskrivninger med fradrag av avskrivninger knyttet til ikke
lånefinansierte anleggsmidler. Fradrag beregnes fra første året anleggsmiddelet avskrives og
kun dersom avskrivningen utgjør 1 mill.kr eller mer i årlig avskrivning.

6.1.2. Størrelsen på låneopptak
Øvre Eiker har hatt en 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. Handlingsregelen ble
justert i PS 165/17, 13.12.2017 til også å omfatte en årlig økning på 2 % gjeldende fra og med
2018.
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.
Øvre Eiker kommune kommer ned under handlingsregelen i 2020, men avsetter til fond for å
simulere at investeringene er akkurat på handlingsregelen i 2020-2023. En eventuell
investering i Hokksund barneskole fra 2024 vil føre til at handlingsregelen brytes i en
periode.
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6.2. Begrepsforklaringer
6.2.1. Kommuneloven
Kapittel 14 i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) finnes bestemmelsene
for Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap, finansforvaltning og rapportering.

6.2.2. Kommunale resultatbegreper
Bruken av ulike mål på kommunalt
regnskapsresultat kan være egnet til å
forvirre. Forskrift om økonomiplan,
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning
for kommuner og fylkeskommuner mv
kapittel omtales regnskapsmessig merog 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.

Regnskap
-464 920
-525 048
0
-39 951
-177 101
-44 756
-85 447
-1 337 224

Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter

656 208
171 485
343 851
77 642
0
1 249 184

Brutto driftsresultat

-88 039

Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter

-8 332
-4 130
-214
30 193
56 241
73 757

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

0

Regnskapsmessig mer- eller
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
mindreforbruk
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
Når en kommune har høyere utgifter
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
eller lavere inntekter enn budsjettert blir Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
det gjerne sagt at kommunen går med
Fremført til inndekning i senere år
underskudd. Mer presist er det å si at
kommunen har et regnskapsmessig merforbruk.

-14 282

3 254
830
10 198
0
14 282

Fra 2020 så legger forskrift om årsbudsjett, økonomiplan etc. opp til at et merforbruk skal
reduseres mest mulig ved at overføring til investeringsregnskapet reduseres, fondsmidler
benyttes osv. Et mindreforbruk skal avsettes til disposisjonsfond.
I realiteten betyr dette at fra 2020 så vil resultatbegrepene mer-/mindreforbruk ha mistet
sin betydning. Et gjenstående merforbruk vil bare være et uttrykk for et gjenstående
fremført underskudd til inndekning senere år.
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0

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.
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.
Dette er et argument for at kommunene bør ha et netto driftsresultat som tilsvarer
minimum 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.

6.2.3. 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.

6.2.4. 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
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forskjeller i skatteinntektene (skatteutjevning eller inntektsutjevning). Skatt og rammetilskudd 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 2020 utgjør dette 54.829 kr. Rammetilskuddets andel av
utgiftsbehovet kalles innbyggertilskudd og er på 25.083,- kr for 2020. Innbyggertilskuddet for
den enkelte kommune justeres for strukturelle forskjeller, som for eksempel alderssammensetningen i befolkningen. Ut fra disse beregningene er Øvre Eiker kommune en
kommune som er noe mindre kostnadskrevende å drifte enn landsgjennomsnittet.
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.
Se Portal for frie inntekter (frieinntekter.regjeringen.no) som beskriver alle elementene i
kommunenes rammetilskudd pr kommune
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