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Offentlig høring – Økonomiplan 2020-2023 

 
Formannskapet behandlet i sitt møte 13. november 2019 kommunedirektørens forslag til Økonomiplan for årene 2020 til 
2023 med satsningsområder, mål og tiltak for 2020.  
I medhold av plan- og bygningsloven skal planen ut på offentlig høring og den skal ligge ute til høring i minimum 14 dager. 
Frist 29. november 2019.  
Formannskapets innstilling til kommunestyret kan leses under, mens økonomiplan kan leses her.  
Innspill som kommer inn vil legges med som vedlegg til kommunestyret. Innspill på høring kan sendes til post@ovre-
eiker.kommune.no og merkes med “Høring økonomiplan 2020-2023” i emnefeltet.  

 
Vedtak i Formannskapet - 13.11.2019 

1. Kommunestyret godkjenner Økonomiplan 2020-2023 med satsingsområder, mål og tiltak for 2020. 

2. Skatt skrives ut med maksimal sats i henhold til vedtak i Stortinget. 

3. Utbytte fra Øvre Eiker Energi AS fastsettes til kr. 5.000.000,-, men forutsatt at resultatet for 2019 er av en slik 

størrelse at det ikke tærer på egenkapitalen i selskapet. 

4. Utbytte fra Vardar AS fastsettes til kr. 4.500.000,-. 

5. Utbytte fra Eiker Eiendomsutvikling AS fastsettes til kr. 2.000.000,-.  

6. Låneopptak kr. 134.100.000,- 

a) Kr. 66.600.000,- til investeringer innenfor selvkostområdet vann- og avløp 

b) Kr. 37.500.000,- til øvrige investeringer. 

c) Kr. 30.000.000,- til startlån. 

7. Gebyrer og betalingssatser 2020 vedtas som angitt i heftet “gebyrer og betalingssatser 2020”. 

a) Ved endring av maksimale satser som følge av endring i statsbudsjettet gis 

kommunedirektøren myndighet til å endre i tråd med dette. 

8. Følgende områder vedtas dekket 100 % av gebyrinntekter 

a) Vann- og avløp 

b) Byggesak 

c) Oppmåling 

9. Eierbidrag Drammensregionens Brannvesen IKS kr. 14.913.300,- inklusive eierbidrag til Sørøst 110-sentral IKS. 

10. Driftstilskudd til Øvre Eiker kirkelige fellesråd for 2020 fastsettes til kr. 9.163.000,-. 

11. Investeringsramme for Øvre Eiker kirkelige fellesråd fastsettes til kr. 1.650.000,-. 

12. Budsjettrammen for kontrollutvalget fastsettes til kr. 1.040.000,- inkludert kjøp av 

revisjonstjenester til kommune og foretak. 

13. Investeringsramme for Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF settes til kr. 8.350.000,-. 

14. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettet mellom Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF og Øvre 

Eiker kommune, i de tilfeller hvor ansvaret for konkrete oppgaver flyttes. 

15. Rentefrie lån til frivillige lag og organisasjoner forutsetter at likviditetssituasjonen forsvarer dette. 

16. Stipulert husleiesats til beregning av husleiestøtte settes til kr 390,-. 

17. Ramme for pengestøtte til frivillighet og samskaping fastsettes til kr 4.664.000,-. 

18. Ramme for pengestøtte til kulturminnevern fastsettes til kr. 52.000,-. 

19. Ramme for pengestøtte til museer og kulturinstitusjoner fastsettes til kr. 2.033.000,-. 

20. Årlig bidrag fra Øvre Eiker kommune til TV-aksjonen settes til kr. 2,50 pr. innbygger. Innbyggertall 

pr. 1. januar. 

21. Budsjettreglement for Øvre Eiker kommune vedtas. Reglementet skal vedtas i kommunestyret ved oppstart av 

ny kommunestyreperiode eller ved behov for revideringer. 

 

https://ovre-eiker.kommune.no/om_oss/sentraledokumenter/Documents/%C3%98konomiplan%202020-2023.pdf
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Verbalforslag: 

1. Øvre Eiker kommune opprettholder sin nullvisjon angående nedbygging av matjord. 

2. Det forventes at kommunedirektøren for perioden 2020-2023 utarbeider en plan for utbygging av fiber til 

samtlige innbyggere, med kostnadsbudsjett og antatt egenandel. Det forventes også at det søkes om statlige 

midler til utbygging. Dersom det i perioden tilkommer kommunen ekstraordinære inntekter skal hovedandelen 

gå til nedbetaling av gjeld eller avsetning til skoleutbygging, men en andel øremerkes for å sikre fiberutbygging 

og lavere egenandeler for fibertilknytning for å sikre en reduksjon i forskjellene på tilkoblingsavgift. 

3.  Toleransearbeidet og toleransereisene evalueres og innrettes med henblikk på nye utfordringer i samfunnet og 

i Europa/verden. Skolens toleransearbeid samarbeider med Voksenopplæringen, Nav og Innvandrerrådet. 

4.  Det arbeides for å styrke Grendeutvalgene og gjøre disse mer representative for de enkelte stedene. Det 

etableres et samarbeidsforum for grendeutvalgsledere ledet av ordfører. 

5.  Barn og unges mulighet for en bedre psykisk helse er en prioritert sak som er preventiv og har en fremtidig 

samfunnsøkonomisk gevinst. Fokus på dette området er av stor betydning og det forventes at 

kommunedirektøren følger opp og fremmer en sak på hvordan Øvre Eiker kan styrke barn og unges psykiske 

helse, hvor det settes fokus på lavterskel og tverrfaglighet. 

6.  For å sikre at kommunen oppfyller forvaltningsplikten skal det før utlysning av stillinger i kommunen først 

vurderes om stillingen kan løses gjennom å gi ansatte større stilling i et ledd for å redusere ufrivillig deltid i 

kommunen. Kommunen må sørge for oppdatert oversikt over arbeidstageres kompetanse og ønske om endret 

stillingsprosent. 

7.  Nyetablering av kjernevirksomhetene av kommunale velferdstjenester som barnehage, skole og 

omsorgstjenester skal i hovedsak foregå gjennom kommunal drift. 

8. Øvre Eiker skal ha en operativ klima- og miljøplan. Det etableres miljøledelsessystemer i alle kommunens 

virksomheter. Som en del av arbeidet med miljø- og klimaplanen for Øvre Eiker utarbeides det et rammeverk 

for miljø- og klimabudsjettering og regnskapsføring i kommunen. Kommunens miljø- og klimabudsjett for 2021, 

legges fram som en del av kommunens økonomiplan for perioden 2021-2023. Et slikt budsjett og regnskap 

legges deretter fram årlig i forbindelse med framlegging av ordinært budsjett og regnskap. 

9. Øvre Eiker kommune må forbedre seg på publikumsservice. Rådmannen bes iverksette tiltak for å i løpet av tre 

år bli blant landets 50 beste på forbrukerrådets serviceundersøkelse. 

 


