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Vedtak kommunestyret:
1. Kommunestyret godkjenner Økonomiplan 2021-2024 med mål, delmål og strategier
med endringer.
a. Rammetilskudd økes med kr. 16.018.000,- og avsettes til dekning av
merkostnader som følge av koronapandemien.
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midlene til seksjonene som har
merkostnader.
c. Kommunestyret skal holdes løpende orientert om bruken av midlene.
2. Skatt skrives ut med maksimal sats i henhold til vedtak i Stortinget.
3. Utbytte fra Øvre Eiker Energi AS fastsettes til kr. 2.500.000,-.
4. Utbytte fra Vardar AS fastsettes til kr. 2.400.000,-.
5. Utbytte fra Eiker Eiendomsutvikling AS fastsettes til kr. 2.000.000,-.
6. Låneopptak kr. 220.600.000,-. Bruk av investeringsfond fritt kr. 1.000.000,-.
a. Kr. 89.450.000,- til investeringer innenfor selvkostområdet vann- og avløp
b. Kr. 91.150.000,- til øvrige investeringer, hvor av kr. 54.600.000,- til Øvre Eiker
Kommunale Eiendom KF.
c. Kr. 40.000.000,- til startlån.
d. Forprosjekter og mulighetsstudier kr. 1.000.000. Finansiering investeringsfond
fritt.
i. Gang- og sykkelvei Ormåsen – Vestfossen, ref. verbalforslag C6.
ii. Mulighetsstudie Hokksund barneskole, ref. verbalforslag C4.
iii. Grøntområde Hokksund sentrum, ref. verbalforslag C8.
7. Gebyrer og betalingssatser 2021 vedtas som angitt i heftet “gebyrer og
betalingssatser 2021”. 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. 15.777.000,- inklusive eierbidrag
til Sørøst 110-sentral IKS og kompensasjon for husleie brannstasjon i Mjøndalen.
10. Driftstilskudd til Øvre Eiker kirkelige fellesråd for 2021 fastsettes til kr. 9.274.000,-.
11. Investeringsramme for Øvre Eiker kirkelige fellesråd fastsettes til kr. 3.000.000,-.
12. Budsjettrammen for kontrollutvalget fastsettes til kr. 1.510.000,- inkludert kjøp av
revisjonstjenester til kommune og foretak.
13. 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.
14. Øvre Eiker kommune er stolte over tiltakene man har fått til gjennom rentefrie lån til
frivillige lag og foreninger, og vil fortsette å bidra til gode prosjekter gjennom
ordningen så lenge likviditetssituasjonen forsvarer det
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15. Stipulert husleiesats til beregning av husleiestøtte settes til kr 180,-.
16. Ramme for pengestøtte til frivillighet fastsettes til kr. 4.328.000,-.
17. Ramme for pengestøtte til museer og kulturinstitusjoner fastsettes til kr. 2.317.000,-.
Økning med kr. 291.000,- finansieres ved reduksjon av avsetning til disposisjonsfond.
18. Årlig bidrag fra Øvre Eiker kommune til TV-aksjonen settes til kr. 2,50 pr. innbygger.
Innbyggertall pr. 1. januar.
19. Budsjettreglement for Øvre Eiker kommune vedtas. Reglementet skal vedtas i
kommunestyret ved oppstart av ny kommunestyreperiode eller ved behov for
revideringer.
20. Mål og ambisjoner for klimatiltak fastsettes i forbindelse med arbeidet med
kommuneplanen og økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett for 2021.
21. Handlingsregel for låneopptak endres til:
a. Renter og avdrag av selvfinansierende gjeld skal utgjøre maksimum 6,5 % av
frie inntekter (skatt og rammetilskudd).
b. Renter på investeringslån aktiveres som del av prosjektet i året for
låneopptaket.
22. Kommunedirektøren bes komme tilbake til kommunestyret med helhetlig plan for
oppgradering av Rådhuset.
23. Ved igangsetting av nye utbyggingsprosjekter, eller effektuering av tidligere vedtak
om utbygging av boligfelter skal kommunedirektøren gjennom sak til kommunestyre
belyse behovsendring innenfor kommunens tjenestetilbud. Ved behov fremmer
kommunedirektøren saker om fremskynding av investering innenfor barnehage og
skole.
24. Øvre Eiker Viser Ansikt (ØEVS) tilstås et beløp på kr. 20000 til administrative utgifter.
ØEVA legger frem et regnskap for kommunen det påfølgende år som viser hva
pengene er brukt til. Dekkes innenfor rammen til seksjonen Kultur og livskraft
25. Øvre Eiker kommune bevilger tilskudd inntil kr 500 000 til Nøstetangen norsk
glassmuseum og prosjektet "Videreutvikling av Nøstetangen norsk glassmuseum",
under forutsetning av at andre finansieringskilder sikres. Tiltaket dekkes gjennom
Disposisjonsfond fritt
Delmål 1.4
Nytt kulepunkt:
Kommunen vurderer å søke midler gjennom offentlig støtte til bredbåndutbygging i
Viken fylkeskommune hvis det er formålstjenlig for å fremskynde fiberutbyggingen i
Øvre Eiker kommune.
Delmål 2.1
Nytt kulepunkt:
I samarbeid med privat utbygger legge til rett for ordninger som Omtanketun i et
sentrumsnært område i Øvre Eiker. Dette som et ledd for å forsøke å løse en del av
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utfordringene med økende eldrebølge. Omtanktetun med permanent barnehage bør
vurderes. Øvre Eiker stadion er en av lokasjonene som bør vurderes.
Delmål 2.4
Nytt kulepunkt:
Kommunen jobber kontinuerlig med å styrke barn og unges rett til en god psykisk
helse.
Delmål 2.6
Endre kulepunkt 5:
I samarbeid med privat utbygger legge til rette for at boliger for personer som er
vanskeligstilt på boligmarkedet kan etableres sentrumsnært i Øvre Eiker. Erfaringer
fra tidligere prosjekter som i Christian IVs-vei tas med i planleggingen.
Delmål 3.1
Nytt kulepunkt:
Barns tilgang og nærhet til gode naturopplevelser er viktig. Kommunen skal i større
grad vurdere driftsformer for våre barnehager som tar i bruk natur- og
friluftslivsarealer.
Delmål 4.2
Nytt kulepunkt:
Det legges frem plan for opprydding av avfall på private og offentlige eiendommer,
veier og offentlige steder. Det fremmes holdningskampanjer for å forhindre
forsøpling.
Delmål 11.3
Endre tittel fra "innen 2025" til "innen 2023".
Tillegg første kulepunkt:
"... med fokus på brukervennlighet for de ansatte."
Nytt kulepunkt:
Avviksmeldinger skal systematiseres og benyttes som grunnlag til kontinuerlig
forbedringsarbeid.
Delmål 11.4:
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i turnustjenestene øker til 80 % innen 2025.
Første kulepunkt under delmålet endres til: «Det gjennomføres tiltak for å øke
forståelsen for heltidskultur blant alle medarbeidere i kommunale turnustjenester»
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Verbalforslag:
Kommunedirektøren bes sikre at de øvrige tiltakene som har kommet i
opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse planlegges gjennomført
gjennom egen sak til kommunestyret før sommeren 2021.
Kommunestyret ber styret i ØEKE KF om å gjennomføre en mulighetsstudie for videre
bruk av arealene der Hokksund barneskole ligger og belyse mulige scenarioer for
videre bruk av arealene og bygget til ulike offentlige (kommunale eller
fylkeskommunale) formål, hvor fortsatt bruk til andre undervisningsformål er ett av
flere scenarier.
Kommunestyret ber Kommunedirektøren om å sikre at revidert Trafikksikkerhetsplan
som skal utarbeides i 2021 inneholder en dedikert Sykkelplan. Denne skal inneholde
tydelige og realistiske mål for sykkelruter mellom de ulike stedene i kommunen, plan
for innbyggermedvirkning, samarbeid med nabokommuner og Viken fylkeskommune,
samt tilstrekkelige økonomiske rammebetingelser. Kommunedirektøren bes om å
kartlegge kriteriene for å kunne bli «Sykkelvennlig kommune» og etterkomme disse.
Det lages et forprosjekt på sykkel- og gangvei mellom Ormåsen og Vestfossen, hvor
sykkel og gangvei ned til Leirdalen og videre rett ned til Idretten etableres enten på
eksisterende skogsvei, eller annen egnet trasè. Løsningen vil fremme trygg ferdsel for
innbyggere til Vestfossen fra Ormåsen og gjøre tilgjengeligheten bedre for fysisk
fostring og muligheter for å komme seg trygt fra Ormåsen til Vestfossen uten bruk av
bil.
Kommunestyret ber Kommunedirektøren ta i bruk "Barnetråkk" som en del av et
helhetlig tilbud inn i kommunens framtidige planarbeid fra og med 2021. Barnetråkk
er et digitalt virkemiddel som bidrar til at barn og unge kan være med å påvirke egen
skolevei og utvikling i sitt nærmiljø. Vi ønsker at barn og unge sin stemme blir hørt på
ekte og kommunens politikere ønsker at fakta fra gjennomførte barnetråkk blir en
del av kommunens beslutningsgrunnlag inn i politiske saker.
Kommunestyret ber Kommunedirektøren om å gjennomføre en mulighetsstudie i
2021 om beliggenhet og innhold for utvikling av et nytt og utvidet grøntområde i
Hokksund sentrum med f.eks. park, utescene og leikeplass. Målet er at området skal
være en attraktiv møteplass på tvers av generasjoner.
Kommunestyret ber Kommunedirektøren legge frem en sak i 2021 som tar for seg å
heve kvaliteten i kommunens SFO, nedfelle standarder for god praksis i Øvre Eikerskolens SFO, samarbeid med frivilligheten og idretten, øke de ansattes kompetanse
og ha kvalitetsoppfølging av SFO.

Økonomiplan 2021-2024 – Øvre Eiker kommune

side 6 av 103

Kommunestyret ber Kommunedirektøren om å ta initiativ ovenfor fylkeskommunens
kollektivselskap for å få bedre og billigere kollektivtilbud i hele Øvre Eiker med
høyere frekvens, inkludert busstilbud etter kl. 23 blant fra Ormåsen til Hokksund og
Vestfossen. Løsning med ringbuss innenfor Øvre Eiker utredes som en del av
initiativet.
Kommunestyret ber Kommunedirektøren om å markedsføre ordningene for
innbyggerinvolvering i utvalgene, formannskap og kommunestyre slik at innbyggerne
i Øvre Eiker gis reell påvirkningsmulighet og mulighet til å ha direkte kontakt med
kommunens politikere. Kommunedirektøren bes om å utrede muligheten for å
strømme formannskapsmøtene på nett og på sikt inkludere alle utvalg i ordningen.
I tiden fremover blir det stadig viktigere å sikre innbyggerne våre et tilstrekkelig antall
arbeidsplasser i egen kommune. Kommunestyret ber derfor Kommunedirektøren
komme tilbake med en sak i første halvdel av 2021 om opprettelse av en stilling
og/eller funksjon for næringsutvikling og næringslivskoordinering i Øvre Eiker. Saken
skal inneholde en utredning av hvordan kommunen kan styrke den operative
dialogen med næringslivet, sikre at næringslivet har tilgang til ressurser i kommunen
med tanke på f.eks. støtteordninger, søknader, tillatelser og identifisering av mulige
arealer for ny og eksisterende næringsvirksomhet, samt hvordan kommunen kan
jobbe proaktivt for å tiltrekke seg nye virksomheter til kommunen.

Begrunnelse
Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 vedtas med større usikkerhet enn vanlig,
men kommunedirektøren vurderer at det for Øvre Eiker kommune er riktig å følge
regjeringens anslag for skatt og rammetilskudd. Fremlagt forslag til budsjett og
økonomiplan legger til rette for gode tjenester til kommunens innbyggere.
Kommunedirektøren vil samtidig påpeke at endret inntektsgrunnlag, ekstraordinære
kostnader til bekjempelse av koronapandemien som ikke dekkes etc. kan føre til at
det må foretas endringer i mål, strategier og tiltak.

Tall og målformuleringer fra vedtaket er innarbeidet i dokumentet, øvrig tekst ligger som den
gjorde i kommunedirektørens forslag.
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1. INNLEDNING
1.1. Kommunedirektørens innledning
Planlegging av årene fra 2021 og framover gjøres i betydelig uvisshet. Covid 19-pandemien
førte i 2020 til store utfordringer og endringer i kommunens prioriteringer. Kommunen har
hatt utgifter knyttet til beredskap og gjennomføring av tiltak gjennom pandemien, som det
selvsagt ikke var planlagt for i budsjettet for dette året. Regjeringen kom i revidert
nasjonalbudsjett i mai med noen kompenserende midler, men budskapet har hele tiden
vært at den endelige beslutningen om kompensasjon til kommunesektoren, kommer senere.
I skrivende stund er ikke denne beslutningen fattet, heller ikke i forbindelse med
framleggelse av forslag til statsbudsjett. Det er nedsatt et utvalg som ser på pandemiens
ekstrakostnader for kommunesektoren, og det kommer en ny proposisjon til Stortinget i
november. Økonomiplanen du nå leser, er derfor utarbeidet under usikkerhet og med en
forutsetning om at kommunen får dekket sine merkostnader knyttet til pandemien.
Øvre Eiker kommune har levert gode tjenester til innbyggerne også i 2020, med betydelig
lavere inntekter enn gjennomsnittskommunen. Dette vil vi klare også i årene som kommer.
Men det forutsetter en fortsatt dreining av tjenestene – og mer radikale grep enn vi tidligere
har foretatt. Kommunen har gjennom gode analyser av resultater og ressursbruk, avdekket
at våre utfordringer er komplekse og ikke lar seg løse enkelt, av én tjeneste eller én
profesjon alene. Våre utfordringer må løses ved at folk (både innbyggere og fagfolk i
kommunen) fanger opp utfordringer tidligere enn i dag – og setter seg sammen (på tvers av
fag og organisatoriske grenser) for å løse dem. Dette krever årvåkenhet, i de kommunale
tjenestene, men ikke minst i lokalsamfunnet. Det krever også at kommunen tenker helhetlig
om vår ressursbruk. Investering ett sted kan føre til gevinst et annet. Denne sammenhengen
forsøker vi å tydeliggjøre.
Covid 19-pandemien vil prege 2021 også, både i tjenestenes utøvelse og i ressursbruken. Vi
må regne med at den beredskapen kommunen har bygget i 2020 vil måtte vare langt ut i
2021, om ikke gjennom hele året. Det er en risiko for at viktige utviklings- og
innovasjonsprosesser blir forsinket av dette – men det er også mulig at pandemien også
faktisk fører til utvikling og innovasjon på enkelte områder. Økt digitalisering har endret
både skolene og ansatte som arbeider på kontor. Det kan medføre et nytt syn på bruk av
bygg og behov for kvadratmeter, for å nevne noe.
Høsten 2021 skal kommunestyret vedta en ny kommuneplan, og kommunestyret har lagt
føringer gjennom planprogrammet. Kommuneplanen er vårt viktigste strategiske dokument.
Planen skal peke langt fram og sette et ambisjonsnivå for våre viktigste utfordringer.
Økonomiplanen du nå leser gjør en forsiktig dreining i retning av ny kommuneplan.
Hokksund, 24. oktober 2020

Trude Andresen, kommunedirektør
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1.2. Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling 2010-2030
Sum innbyggere

0-5 år

6-15 år

67 år eller eldre

25 000

4 500
4 000

20 000

3 500
3 000

15 000
2 500
2 000
10 000
1 500
1 000

5 000

500
-

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0-5 år
6-15 år
16-19 år
20-66 år
67 år eller eldre
Sum innbyggere

2010
2015
2020
2021
2022
2023
2024
2030
100,0 %
99,1 %
103,9 %
102,5 %
101,3 %
100,8 %
102,0 %
112,6 %
100,0 %
108,0 %
112,6 %
112,9 %
115,4 %
116,1 %
116,4 %
115,4 %
100,0 %
104,7 %
106,9 %
110,2 %
108,2 %
111,5 %
112,6 %
115,8 %
100,0 %
108,5 %
115,6 %
117,3 %
118,6 %
120,0 %
121,2 %
128,8 %
100,0 %
116,3 %
138,2 %
138,6 %
142,3 %
145,6 %
149,8 %
174,2 %
100,0 %
108,6 %
116,9 %
118,1 %
119,5 %
121,0 %
122,5 %
131,3 %

Figurene over viser utviklingen i innbyggertall frem mot 2030, fordelt på
alderssammensetningen i kommunen. Innbyggertallet per 1.1.2020 er 19 423, og Øvre Eiker
er en kommune i vekst.
I 2030 er det forventet at innbyggertallet i Øvre Eiker vil være 30 % høyere enn i 2010. Som
det fremgår av grafen over er det i aldersgruppen 67 år+ som den sterkeste veksten både
har vært i perioden 2010-2020 og er forventet i perioden 2020-2030.

1.2.1.

Frem mot 2024

Som det fremgår av grafen over er den forventede utviklingen svakere ved de yngste
aldersgruppene, med relativt flat vekst frem til grunnskolealder de neste årene. Veksten i
aldersgruppen som går i grunnskole forventes å ligge i underkant av 3 %.
I den voksne del av befolkningen antas en vekst på ca. 4 % blant den arbeidende del av
befolkningen, mens veksten i aldersgruppen over 67 år forventes å ligge på over 7 %. Dette
indikerer at gjennomsnittsalderen i kommunen er stigende. Trenden vil ventelig styrke seg
ytterligere frem mot 2030.
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1.2.2.

Demografi-utgifter

I tabellen vises den økonomiske effekten av endring i befolkningsprognosen fra ett år til
neste. I grafen vises tallene akkumulert. I beregningen vil basisåret være året før første år i
visningene. For eksempel vil 2019 være basisåret som det beregnes ut fra dersom 2020 er
første år i grafen. Beregning av økonomisk endring som følge av befolkningsutviklingen er
basert på TBU sin beregningsmetode.


Fra 2020 til 2021 forventes det at rene demografikostnader vil øke med om lag
11 millioner kroner. I hele økonomiplanperioden er det forventet at
demografikostnadene vil øke med nær 50 millioner kroner.

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.
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1.3. Leseveiledning
1.3.1.

Kommuneplan

Kommunestyret vedtok Kommuneplan 2015-2027 desember 2015, og Planstrategi 20202023 i mai 2020. Ny kommuneplan skal behandles og vedtas i løpet 2021.
Økonomiplanen er handlingsprogrammet til kommuneplanens samfunnsdel.

1.3.2.

Hva omtales i hvert kapittel?

Kapittel 2
Kapittel 3

Strategiske satsinger 2021-2024
Mål, delmål og strategier
Ståsted, hovedmål, delmål, indikatorer og hovedtiltak med utgangspunkt i
Kommuneplanens satsingsområder.
Kapittel 4
Driftsbudsjettet 2021-2024
Kapittel 5
Investeringsbudsjettet 2021-2024
Kapittel 6
Beskriver årshjulet for økonomien for kommunesektoren, begrepsforklaringer
og bekrivelse av kommunens handlingsregler.
I noen 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 uten Oslo
* Statistisk sentralbyrå (SSB) grupperer sammenlignbare kommuner. Øvre Eiker er plassert i gruppe 7 for
mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger og lave frie disponible inntekter.
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1.4. Folkehelse
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 idè 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 satsingsområder “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.
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 som mottar stønad til livsopphold 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.
 Andelen av de som stemmer ved valg er lavere enn landsgjennomsnittet.
Men lokalsamfunnet er også 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.
 Andelen som bor i husholdninger med lav inntekt, er lavere enn i landet som helhet.
 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
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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.

Kilde fhi.no

Tegnforklaring til tabellen:
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2. STRATEGISKE SATSINGER 2021-2024
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 2021-2024:
a) Ett lag for god oppvekst skapes gjennom samarbeid mellom familien, nærmiljø og
oppveksttjenestene. Alle barn og unge trenger å utvikle 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 mulig 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
om
hverdagsmestring

“Sammen skaper vi…” - medvirkning
Livskraftige
steder
“Helt innafor” – arbeid mot utenforskap
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3. MÅL, DELMÅL OG STRATEGIER
Øvre Eiker kommunes satsingsområder i økonomiplanperioden er basert på
kommuneplanen 2015-2027. Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel.
Økonomiplanens fire satsingsområder og to hovedprinsipper springer ut av
kommuneplanen.
For 2021-2024 har kommunedirektøren ryddet i målstrukturen. Dette kapitlet er derfor
bygget opp over 11 ulike hovedmål som alle tar sikte på å iverksette kommuneplanen og
økonomiplanens satsingsområder og hovedprinsipper. Koblingen mellom økonomiplanens
mål og kommuneplanens og økonomiplanens satsingsområder er synliggjort under hvert
hovedmål. Nytt av året er også at koblingen mot FNs bærekraftsmål er synliggjort gjennom
ikoner for hvert berørte bærekraftsmål.
Tidligere har delkapitlene vært bygget opp rundt kommuneplanens satsingsområder direkte,
men med sterk påvirkning fra kommunens organisasjonsstruktur. I denne økonomiplanen er
delkapitlene i stedet bygget opp rundt hovedmålene, med underavsnitt for delmål og de
viktigste aktivitetene kommunen skal gjøre for å nå målene. På denne måten vil
kommunedirektøren synliggjøre at hele organisasjonen har eierskap til alle mål, og at
tjenestene og fagfolkene må jobbe på tvers for å nå målene.
For hvert delkapittel får du først en kort beskrivelse av hva målet betyr. Deretter kommer en
oversikt over hvor kommunen står i dag med tanke på å oppfylle målet. Etter det kommer en
kort beskrivelse av hvert delmål og tilhørende gjøremål.
Hovedmålene er langsiktige, og er formulert på samme måte som nullvisjonen for
trafikkdød. Vi kan ikke være 100 % fornøyd før målet er nådd, så vi må alltid strekke oss.
Samtidig vet vi at helt i mål kommer vi neppe på de aller fleste områder. Delmålene er
derimot mål for økonomiplanperioden. De viser til hvor ambisiøse kommunen skal være de
neste fire årene, ved å beskrive hvordan det ser ut ved utgangen av 2024.
Kommunens oppgaver er mangfoldige. Du finner derfor ikke en fullstendig oversikt over alt
kommunen driver med i denne planen. Tvert imot: Dette er et dokument for prioriteringer.
Her finner du hva som er det kommunedirektøren mener er det viktigste kommunen skal
gjøre de neste årene og hvilke ambisjoner kommunen skal ha. Det som ikke er omtalt her i
økonomiplanen skal ikke ha like høy prioritet. Kommunen kan likevel ikke velge helt fritt hva
kommunen skal drive med. Kommunen skal ivareta en rekke lovpålagte oppgaver, og er i
mange tilfeller ellers bundet av avtaler med innbyggere, næringsliv og frivillighet. Selv om
alle disse aktivitetene ikke er omtalt direkte i økonomiplanen, vil de danne grunnlag for hva
kommunen må bruke penger på i planperioden.
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Budsjettet for økonomiplanperioden er basert på de prioriteringene kommunedirektøren
beskriver i dette kapitlet. Tallbudsjettet er lagt på seksjonsnivå. Det er derfor den enkelte
kommunalsjef som gjør prioriteringer innenfor seksjonens ramme for å bidra til
måloppnåelse. Dersom kommunestyret ønsker å gjøre om på de prioriteringene
kommunedirektøren foreslår, kan dette gi behov for å flytte penger mellom seksjoner.
Kommunedirektøren vil ved rapportering for 1. og 2. tertial rapportere på hvorvidt de
aktivitetene økonomiplanen beskriver blir gjennomført, og vil i årsrapporten rapportere på
måloppnåelse.
FNs bærekraftsmål
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Mål 1: Øvre Eiker har livskraftige steder
Kommuneplanens satsingsområde 3.3 By- og stedsutvikling, økonomiplanens satsingsområde Livskraftige steder og
økonomiplanens tverrgående prinsipp Sammen skaper vi

Foto: Svein Roger Reberg

Hvorfor er dette målet viktig?
Stedsutvikling er den langsiktige utviklingsstrategien for Øvre Eiker kommune. Planstrategien
og planprogrammet legger til grunn for den kommende rulleringen av kommuneplanen at
det skal være utvikling i alle deler av kommunen. Livskraftige steder er en hovedstrategi i
gjeldende handlingsprogram. Kommunens mål om vekst skal realiseres gjennom å bygge
gode og inkluderende steder og nabolag.
Hva er det viktigste vi skal få til?
By og stedene skal ha en sentral plass også i en ny kommuneplan. Dialog og samspill i
arbeidet med kommuneplanen vil legge arbeidsgrunnlaget for den neste perioden, og dette
vil være den største oppgaven i 2021.
Hvordan vet vi om vi får det til?
Stedsutviklingen lykkes hvis kommunens tjenester spiller sammen seg imellom, i tillegg til å
spille sammen med innbyggere og næringsliv, for å løse de utfordringene som de enkelte
stedene har. Metoder for medvirkning og samskaping skal videreutvikles og brukes.
Velfungerende by- og grendeutvalg er en betydelig fordel for å få til det gode samspillet
mellom innbyggere og kommuneorganisasjon.
Befolkningsvekst i alle deler av kommunen er et krevende mål. Tilrettelegging for
boligbygging skal gjøres med grunnlag i en fornyet boligpolitikk.
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Ståsted

Vestfossen og Hokksund vil ha størst vekst også i fremtiden. Små og store gode møteplasser er viktig. Foto: Cathrine Grøner

Delmål 1.1: Det er gjennomsnittlig minst 1,3 % årlig befolkningsvekst i
kommunen
Kommunestyret har satt mål for at alle deler av kommunen skal ha utvikling. Det er et mål at
utviklingen er bærekraftig, både sosialt, økonomisk og for miljøet. Øvre Eiker er en
vekstkommune. SSBs framskrivinger viser at denne veksten kan fortsette dersom det legges
til rette for det. Strukturen for grunnskolene er vedtatt videreført. Nødvendige
utbyggingsarealer for bolig og næring blir sentrale temaer i arbeidet med kommuneplanen.
Den største delen av veksten skal fortsatt være i Hokksund og Vestfossen.
Dette skal vi gjøre for å nå målet:
 Rullere kommuneplanen for å sikre arealer for boligbygging og legge til rette for
fortetting i sentrumsområdene
 Fortsette arbeidet med å utvikle attraktive steder
 Videreutvikle metoder for medvirkning og samskaping om stedsutvikling mellom
innbyggerne og kommunens tjenester.
 Ferdigstille kommunedelplan for verneverdige bygninger.
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Delmål 1.2: Et stort flertall av innbyggerne opplever å bo i et godt nabolag
Planprogrammet slår fast at boligpolitikk skal være sentralt tema i rulleringen av
kommuneplanen. Dette gir grunnlag for bestemmelsene i reguleringsplaner, som sikrer at
innbyggernes behov for et variert boligtilbud ivaretas. Kommunale reguleringsplaner, slik
som sentrumsplan for Vestfossen og plan for Øvre Eiker stadion skal ha belyst disse
spørsmålene spesielt. Boligpolitikken skal gi steder og nabolag fellesskap,
generasjonsblanding og god folkehelse.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
 Samarbeide med private utbyggere for å bidra til utviklingen av et aldersvennlig
lokalsamfunn med differensiert boligmasse
 Utvikle en helhetlig boligpolitikk.

Delmål 1.3: Enhetskostnadene (kr/meter) innen vei, vann og avløp har ikke
økt fra 2020 til 2024 ut over deflator
Oppgradert infrastruktur i vei, vann og avløp er en viktig del av den helhetlige
stedsutviklingen. Det fremmer god folkehelse. Gode offentlige møteplasser er en sentral del
av planleggingen. Tilrettelegging for gange og sykkel og nødvendig oppgradering i
avløpssystemet er også viktige miljø- og klimatiltak. Kommunen skal prøve å gjennomføre
ulike delarbeider i et utbyggingsområde som samordnede prosjekter, for å få
investeringsmidlene til å rekke lenger.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
 Sluttføre bygdegata på Darbu
 Videreføre gang- og sykkelvei langs Drammensveien mot kryss ved Loesmoveien
 Fornye vannledninger (1600 m) og avløpsledninger (1200 m)

Delmål 1.4: Alle innbyggere og alt næringsliv i Øvre Eiker skal ha tilgang til
fiber innen 2025
Utbygging av høyhastighets datakommunikasjon (fiber) er kommet langt i Øvre Eiker, men
noe gjenstår.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
 Legge til rette for at utbyggingsstrategien som Øvre Eiker Energi AS har lagt for sin
fibersatsing kan gjennomføres.
 Kommunen søker midler gjennom NKOM-ordningen for å fremskynde
fiberutbyggingen i Øvre Eiker kommune.
 Kommunen vurderer å søker midler gjennom offentlig støtte til bredbåndutbygging i
Viken fylkeskommune hvis det er formålstjenlig for å fremskynde fiberutbyggingen i
Øvre Eiker kommune.
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Delmål 1.5: Oppvekstmiljøene i kommunen er utformet til barns beste
Oppvekstmiljøene skal være preget av inkludering og varme for alle barn og unge.
Barnehagers og skolers samarbeidsorgan, grendeutvalg og frivillige lag og organisasjoner må
ta sin del for å skape de gode oppvekstmiljøene, sammen med kommunens tjenester – hver
dag.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Alle innbyggere har et samfunnsansvar for oppvekstmiljøene. Kommunen skal være aktiv
pådriver for tiltakene.
 Etablere et forpliktende samarbeid mellom grendeutvalgene og stedlige tjenester
der dette er naturlig
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Mål 2: Innbyggere i Øvre Eiker mestrer hverdagen
Kommuneplanens satsingsområde 3.5 Levekår og livskraft, økonomiplanens satsingsområde Hverdagsmestring og
økonomiplanens tverrgående prinsipp Helt innafor

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

Hvorfor er dette målet viktig?
Innbyggerne i Øvre Eiker har økende behov for helse-, sosial- og omsorgstjenester.
Befolkningsprognosen viser en markant økning i antall eldre det neste tiåret. Mange barn og
unge må få hjelp fra barnevernet. Folkehelsen i Øvre Eiker er på flere områder dårligere enn
steder vi sammenligner oss med. Skal samfunnets ressurser strekke til, må kommunale
tjenester bidra til at flest mulig mestrer hverdagen selv.
Hva er det viktigste vi skal få til?
Kommunens tjenester skal ha mer oppmerksomhet på innbyggernes ressurser og investere i
tiltak som støtter innbyggernes hverdagsmestring i alle livsfaser. Særlig viktig er mulighet til
å bo lengst mulig i eget hjem. Utenforskap skal forebygges og kommunens tjenester skal
bidra til dette. Ved tidlig innsats og flerfaglig arbeid skal kommunen og innbyggerne skape
velferd sammen. En velferd som er bærekraftig for fremtiden.
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Hvordan vet vi om vi får det til?
Vi skal følge med på tall som indikerer utviklingen på flere viktige områder:
 Antall betalingsdøgn for utskrivningsklare fra sykehus
 Innbyggere som i påvente av langtidsplass på Eikertun helsehus oppholder seg på
korttidsplass eller hjemme
 Plasser i sykehjem i forhold til antall innbyggere 80 år og eldre
 Brukere av Trivsels- og mestringssenteret i forhold til antall innbyggere 80 år og eldre
 Personer/familier som får mulighet til å eie egen bolig ved bruk av startlån/leie til eie
 Innbyggere som mottar sosialhjelp
 Innbyggere med bakgrunn som flyktning, som er i arbeid eller under utdanning etter
avsluttet introduksjonsprogram
 Folkehelseindikatorene og oppvekstprofilen for Øvre Eiker

Ståsted
Musikk og fellesskap er viktig for
opplevelsen av å mestre hverdagen. Heidi
Grete Aasland og Bjørn R. Bergersen
sprer glede på Trivsels- og
mestringssenteret ved Eikertun helsehus.

Foto: Gry Cora Christensen Nordahl
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Innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester øker og blir stadig mer sammensatt.
Sykehusene redder og behandler stadig flere og mange yngre innbyggere trenger helse- og
omsorgstjenester i kommunen. Eldre har ofte mange sykdommer samtidig og antall
innbyggere over 80 år er økende. Antall personer med demenssykdom forventes å øke når
flere innbyggere når høy alder. Med dagens praksis vil behovet for sykehjem i Øvre Eiker
fordobles innen 2040.
Kostnadene til pleie og omsorg ligger meget lavt i Øvre Eiker kommune sammenlignet med
andre kommuner. Men, som figurene over viser, når innbyggernes behov øker, stiger
kostnadene. Omstilling for å bremse kostnadsutviklingen er derfor nødvendig.
Kommunestyret har vedtatt ny modell for tildeling av tjenester som bygger på følgende
prinsipper som også er relevante for alle tjenester:
 Rehabilitering og mestring er ikke en ulempe for innbyggeren – det er derimot en
ulempe hvis vi ikke rehabiliterer eller setter inn tiltak som bidrar til mestring
 Det hjelper ikke innbyggeren i det lange løp, hvis vi «bare» kompenserer for et
problem og ikke tar hånd om årsaken til problemet
 Vi må arbeide på to fronter – her og nå sikre forsvarlig helsehjelp – og på lengre sikt
bidra til selvhjulpenhet og mestring
 Vi skal ikke gjøre for innbygger, men med innbygger
Kompleksitet i sykdommer og behov krever stadig mer kompetanse og kapasitet blant
medarbeiderne. Med bakgrunn i de etiske utfordringene som er blitt ekstra tydelige under
koronapandemien, er det etablert Etisk råd for helse- og omsorgstjenestene.
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sammenheng med andre tjenester
er innbyggerens mulighet til å forsørge seg selv og sin familie styrket.
Som del av strategien «Ett lag for god oppvekst», er det vedtatt å jobbe mer helhetlig, i
samarbeid mellom fag og på tvers av tjenester – hele tiden sammen med den aktuelle
familien. Stikkord for endringene som skal iverksettes er forebyggende arbeid og tidlig
innsats, vi investerer i familien på en bærekraftig måte, både for familien og samfunnet.
Stadig flere personer med problemer innen rus og psykisk helse forventes behandlet i
kommunen. Det er fra 2020 innført betaling for utskrivningsklare pasienter fra
spesialisthelsetjenesten også innen rus og psykisk helse. Den enkelte innbygger i denne
pasientgruppen har ofte komplekse utfordringer i livet og bolig er gjerne et vesentlig
problem. Per i dag må kommunen kjøpe et økende antall plasser med heldøgns oppfølging
fra private leverandører.
Det er fortsatt behov for flere bemannede botilbud for innbyggere med utviklingshemming
eller andre funksjonsforstyrrelser. Nytt botilbud i Myraveien 35 B er forsinket som følge av
strukturendringene i kommunens eiendomsforvaltning. Utbygging forventes i 2021, med
oppstart og drift fra 2022. Ytterligere botilbud for målgruppen må planlegges og iverksettes i
planperioden.
Brukere med økonomisk sosialhjelp

Bruken av startlån fra Husbanken har gitt mange innbyggere/familier mulighet til å eie egen
bolig. I 2020 ble rammen økt til 50 mill. kr. som følge av Regjeringens koronatiltak.
Erfaringen er at startlån er et meget godt virkemiddel for å styrke innbyggernes
egenmestring gjennom eierskap til egen bolig.

Delmål 2.1: Innen 2025 bor minst 90 % av innbyggere over 80 år i Øvre
Eiker i eget hjem
Sammensettingen av tjenestetrappen med riktige tiltak på alle trinn er en viktig del av
omstillingen. Styrking av tjenester til hjemmeboende, bruk av velferdsteknologi, helhetlige
pasientforløp og riktig bruk av korttids- og langtidsplassene ved Eikertun helsehus, er
pågående prosesser. Det må samtidig settes i gang konkret planlegging for utviklingen av
Eikertunområdet for å gi rom for flere sykehjemsplasser. At flere klarer seg selv i eget hjem
bidrar til at kommunen har ressurser til de sykeste også i fremtiden
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Dette skal vi gjøre for å nå målet
 Gjennomgå og vurdere hvordan ledelse, kompetansesammensetting og kapasitet kan
styrkes i 2021.
 Revidere strategi og tiltaksplan for velferdsteknologi innen første halvår 2021.
 Hverdagsmestring skal være etablert arbeidsmetode og tankesett i alle ledd i
tjenestene og vel kjent for innbyggerne innen 2022.
 I planperioden bygges et nytt bygg (F-bygg) på Eikertun som gir rom for økning i
antall plasser med heldøgns omsorg for pleietrengende.
 I samarbeid med privat utbygger legge til rette for ordninger som Omtanketun i et
sentrumsnært område i Øvre Eiker. Dette som et ledd for å forsøke å løse en del av
utfordringene med økende eldrebølge. Omtanketun med permanent barnehage bør
vurderes. Øvre Eiker stadion er en av lokasjonene som bør vurderes.

Delmål 2.2: Alle innbyggere som ber om støtte til å mestre rus- og/eller
psykiske problemer, får støtte i tide
Parallelt med nedbyggingen av psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten, ser vi økt press
på det kommunale hjelpeapparatet for ivaretagelse av den enkelte innbygger. Det er svært
mange behov på mange ulike nivå og vanskelig å si med sikkerhet hva som virker for ulike
innbyggeres problemer. Rus- og psykiske helsetjenester i kommunen er en liten del av den
enkeltes bedringsprosess. De andre livsvilkårene må også ivaretas. Gjennom å vektlegge
tidlig innsats og helhetlige tjenester til innbyggerne er målet å redusere problemene knyttet
til psykiske lidelser og rusavhengighet.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Øvre Eiker-hjelpa (psykisk helse- og rustjenesten) skal være lett tilgjengelig og ha meget lav
terskel for å bistå den enkelte i bedringsprosessen. Det skal unntaksvis være nødvendig å
fatte vedtak om støtten. Bruken av FIT (Feedback-informerte tjenester) trappes opp i
samarbeidet med innbyggeren. FIT er et system for tilbakemelding fra innbyggeren om
hvordan samarbeidet og bedringen oppleves. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten om de
sykeste og helhetlig innsats internt i kommunen er vesentlig.
 Etablering av heldøgns bemannet bo- og tjenestetilbud for psykisk syke i egenregi
skal utredes i 2021.
 Øvre Eiker-hjelpas lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp skal nå flere innbyggere
gjennom å legge mer vekt på gruppetilbud og aktiviteter i 2021.
 Det utvikles et kompetanseprogram for styrket innsikt og forståelse i psykiske
helseproblemer blant aktuelle medarbeidere

Delmål 2.3: Andelen innbyggere som kan forsørge seg selv ved eget arbeid
er økende i perioden
Nye arbeidsmetoder, bl.a. jobbspesialister og utvidet oppfølging, er tatt i bruk i stor grad på
vårt NAV-kontor. Dette har gitt gode resultater og bidratt til å redusere frafall fra arbeidslivet
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og økt muligheten til inkludering av flere i arbeid. Det er viktig at oppmerksomheten ikke
minst er rettet mot de unge. Arbeidet i NAV er og skal være, en integrert del av den
kommunale virksomhet.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
 Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet økes i 2021.
 Arbeidet mot frafall fra arbeidslivet og for økt inkludering styrkes.
 Arbeidet mot barnefattigdom med bl.a. oppfølging av lavinntektsfamilier og bruk av
familiekontakter intensiveres og inngår i en koordinert innsats i kommunen.
 Varslede nye statlige krav om aktivitetsplikt for personer over 30 år som mottar
sosialhjelp, skal innarbeides i NAV.

Delmål 2.4: Helhetlig innsats for barn, unge og deres familier/familiehjelpa
er etablert som arbeidsmåte
Tjenestene skal utvikle enda tettere samarbeid mellom forskjellig fagområder. Tjenestene
skal oppdage utfordringer tidlig og sammen med innbyggeren utvikle tjenester som både er
skreddersøm for den enkeltes behov, og som samtidig er bærekraftig for innbyggeren og for
samfunnet.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Tjenestene må jobbe bedre forebyggende og tiltak skal settes inn så tidlig som mulig.
Kommunen skal opprette lavterskeltilbud med ett telefonnummer der innbyggere og ansatte
kan henvende seg. I samarbeid med statlig kompetansesentre for barn og unge, skal alle
ansatte få felles kompetanseheving. Kommunen inngår i et toårig samarbeid med
kompetansesentrene.
 Etablere ett felles telefonnummer for råd og støtte ut fra behov.
 Utarbeide informasjon til innbyggerne om lavterskeltilbudet “familiehjelpen”.
 Informere alle ansatte om “familiehjelpen”.
 Vurdere eksisterende samarbeidsarenaer og justere praksis ut fra hva som har effekt
for innbyggeren.
 Kommunen jobber kontinuerlig med å styrke barn og unges rett til en god psykisk
helse.

Delmål 2.5: Minimum 70% av nye innbyggere med bakgrunn som flyktning
skal være i utdanning eller arbeid etter fullført introduksjonsprogram.
Nye innbyggere med bakgrunn som flyktning har varierende helsetilstand, språkkunnskaper,
skolegang og arbeidslivserfaring. Introduksjonsprogrammet skal sikre en god velkomst, men
integrering i lokalsamfunnet krever at mange bidrar, både i og utenfor kommunens
organisasjon. Det er gjennomført et prosjektarbeid for å se hva kommunen kan gjøre for å
styrke integreringen. Rapporten «Velkommen til Øvre Eiker» har en rekke tiltak og
anbefalinger.
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Dette skal vi gjøre for å nå målet
Det er av stor betydning for lokalsamfunnet Øvre Eiker at alle innbyggere i størst mulig grad
mestrer egen hverdag, kan forsørge seg selv, trives og gjerne bidrar i fellesskapet som aktiv
samfunnsdeltaker. Noen av tiltakene som skal gjennomføres for å styrke integrering av
innbyggere som tidligere var flyktninger:
 Tidsrom for oppfølging av innbyggeren skal økes fra 2 til inntil 5 år.
 Metodikken «brukerreise» skal danne grunnlag for utvikling av tiltak i
oppfølgingsperioden.
 Tverrfaglig integreringsteam skal styrkes som arbeidsform.
 Integreringsavdelingen og Voksenopplæringen skal lage én felles individuell plan
sammen med innbyggeren.
 Et system med tillitsperson (følgesvenn) og familiekontakt (primærkontakt) skal
utvikles og settes ut i livet.

Delmål 2.6: Alle innbyggere i Øvre Eiker har et trygt sted å bo
En trygg bolig er grunnlag for hverdagsmestring, gir mulighet for bedring og reduserer
utenforskap. Den enkelte innbygger har selv ansvar for egen bolig, men kommunen har plikt
til å medvirke for å skaffe bolig til vanskeligstilte. Det er dessuten god kommuneøkonomi å
sikre tilstrekkelig differensierte botilbud for ulike målgrupper. En god bolig reduserer
kostnader til andre helse- og omsorgstjenester.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Kommunen har et godt samarbeid med Husbanken og vil øke bruken av bankens boligsosiale
virkemidler i planperioden. Tiltaksplanen i boligsosialt program skal revideres og følgende
tiltak gjennomføres:
 Øke rammen til Startlån fra 30 til 50 millioner kroner i planperioden.
 Bygge nytt bemannet botilbud for funksjonshemmede i Myraveien i 2021.
 Planlegge ytterligere ett botilbud for funksjonshemmede for utbygging i
planperioden.
 Bygge 3-5 småhus beregnet for personer med rusavhengighet i 2021.
 I samarbeid med privat utbygger legge til rette for at boliger for personer som er
vanskeligstilt på boligmarkedet kan etableres sentrumsnært i Øvre Eiker. Erfaringer
fra tidligere prosjekter som i Christian IVs vei tas med i planleggingen.
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Mål 3: Barn og unge i Øvre Eiker har en trygg og god oppvekst
Kommuneplanens satsingsområde 3.4 Barn og unge, økonomiplanens satsingsområde Ett lag for god oppvekst og
økonomiplanens tverrgående prinsipp Helt innafor

Foto: Pexels

Hvorfor er dette målet viktig?
Barna er vår felles fremtid og en god barndom varer hele livet. Barndommen kan ikke settes
på vent og kommer heller ikke i reprise. Foreldre har ansvar for egne barn, og
lokalsamfunnet og kommunale tjenester skal støtte opp om foreldrenes oppdrageransvar.
Foreldrenes psykiske og somatiske helse og sosiale forhold i familien, har stor betydning for
barns oppvekstsvilkår. Alle tjenester må være årvåkne på å se helheten når en familie sliter.
Det er særlig viktig å se barns behov, da de ikke alltid forstår konsekvensene for sin egen del.
Hva er det viktigste vi skal få til?
Barn og unge skal oppleve å leke, lære, utvikle seg og mestre. Alle skal oppleve å bli møtt
med respekt, toleranse og medmenneskelighet. Alle skal oppleve vekst og utvikling ut fra
sine forutsetninger. Trygge rammer i barnehage, skole og i hjemmet er en viktig forutsetning
for å lære. I samarbeid med innbyggerne skal vi finne gode løsninger for barn og unge som
trenger noe ekstra.
Hvordan vet vi om vi får det til?
Kommunen følger med på utviklingen gjennom statistikk som er tilgjengelig på følgende
områder:
 Utdanningsdirektoratet, tall for barnehage og skole, foreldreundersøkelser,
elevundersøkelser, ressursbruk og resultater fra nasjonale prøver,
standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.
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Barnevernsmonitor
Folkehelseprofiler og oppvekstprofiler.
Brukertilfredshet målt ved foreldreundersøkelser i barnehage og skole skal være på
nasjonalt nivå.
Gjennomsnittskarakterer i grunnskolen skal ligge på nasjonalt nivå.
Elevundersøkelsen skal vise at trivselen på skolen ligger på et nasjonalt gjennomsnitt
Elevene skal oppleve mindre mobbing enn nasjonalt gjennomsnittsnivå.
Antall omsorgsovertakelser i barnevernet skal reduseres til under nasjonalt nivå.
Andelen mottakere av sosialhjelp 18-24 år av antall innbyggere 18-24 år, skal være
lavere enn 5,8 %.

Ståsted
Barn i fysisk aktivitet
er viktig for en god
helse, både lek
initiert av barna selv
og organisert lek,
som her på bildet.

Oppvekstmiljøene skal utformes etter barnas beste. Foto: Sunniva Riste-Bjørkli

Oppvekstsvilkår i Øvre Eiker kommune er gode for de aller fleste barn og unge. Gode tilbud
og tjenester for barn og familien, bomiljø tett på naturen og gode, allsidige
aktivitetsmuligheter, bidrar til å skape et godt oppvekstmiljø. Tjenestene støtter opp om
foreldrenes oppdrageroppgave både enkeltvis og i tverrfaglig samarbeid.
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Folkehelseinstituttet har laget «oppvekstprofiler» for alle kommunene. Øvre Eikers
oppvekstprofil viser en høyere andel unge som ikke er i arbeid eller under utdanning
sammenlignet med kommunene i Viken fylke og med landet som helhet. Unge dropper også
oftere ut av videregående skole og det er relativt flere unge med psykiske plager. Psykiske
plager gir utfordringer for barns oppvekstvilkår, og kan også være den bakenforliggende
årsaken til høyt antall omsorgsovertakelse av barneverntjenesten.

Barnehage og skole har egne strategiske planer for å nå mål om høy kvalitet på tjeneste for
barn og elever. Kvaliteten i barnehager og skoler må sies å være god. Barnehagene og
skolene jobber systematisk og verdibasert. De viktigste verdiene ligger forankret i felles
formålsparagraf for barnehage og skole. Skolene skårer høyt på elevundersøkelsen og
resultater på nasjonale prøver ligger over nasjonalt gjennomsnitt. Karaktersnittet ligger på
nasjonalt nivå.
Det er innført bemanningsnorm og pedagognorm for barnehagene, dette styrer
bemanningsnivå i barnehagene. Grunnskolene har en lærernorm som sier at hver skole skal i
gjennomsnitt ha en lærer per 15 elever i 1.-4-trinn, og en lærer per 20 elever i 5.-10.årstinn. I
tillegg kommer timer til spesialundervisning og norsk for fremmedspråklige elever. Det er
utfordrende for skolene å overholde disse kravene til enhver tid. Dersom en elev med rett til
spesialundervisning flytter til kommunen, kan dette som eksempel forrykke
bemanningskabalen. På den andre siden er bemanning i barnehage og skole styrket de siste
årene som følge av bemanningsnormene, så bemanningen i skole og barnehage har neppe
vært bedre i moderne tid.
Antall barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehagene har økt de siste par årene, men
kommunen ligger fremdeles under landssnittet. Et eget prosjekt er i startfasen for å se
hvordan vi kan jobbe smartere for å møte de økende behovene.
Antall elever med spesialundervisning er redusert noe det siste året. Pedagogisk-psykologisk
tjeneste (PPT) har de siste par årene vridd innsatsen noe fra individrettet arbeid med
enkeltelever til i større grad å veilede ansatte om hvordan barn og elever med særlige behov
kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Denne omlegging av praksis er
en del av samarbeidet med Kongsberg-regionen og «Alle med»-samarbeidet.
Eiken spesialavdeling, under Vestfossen barneskole, er vedtatt videreført. Antall elever er
færre nå enn på flere år, men det er varslet at dette kan øke igjen fra høsten 2021.
Retningslinjene bør revideres.
Familiesenteret gir tilbud fra barnet er i magen til ungdommene er 18 år. De jobber primært
forebyggende, i samarbeid med andre. Innsatsen er nå å få på plass gode prosedyrer for å
kvalitetssikre arbeidet i tjenesten.
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Barnevernet er i endring, en barnevernsreform er i gang og vil overføre et større ansvar til
kommunene. Målet er at vi gjennom enda tettere samarbeid på tvers av tjenestene, ser
behovene til barna tidligere og starter opp med tiltak overfor barn som trenger det. Det blir
opprettet en arbeidsgruppe som skal se på hvordan Øvre Eiker kommune kan møte
barnevernsreformen. Arbeidsgruppa vil legge frem sitt arbeid til politikerne vårhalvåret
2021.
Kulturskolen har utvidet antall elevplasser noe med flere gruppetilbud. Særlig dans er
populært.

Delmål 3.1: God folkehelse og livsmestring er vektlagt i tjenestene
Rammeplan for barnehage og læreplan i skole legger stor vekt på folkehelse og livsmestring.
Mye godt arbeid pågår, og tjenestene vil videreføre arbeidet og fortsatt jobbe med denne
satsingen i økonomiplanperioden. Foreldrenes psykiske og somatiske helse og sosiale
forhold i familien, har stor betydning for barns oppvekstsvilkår.
Øvre Eiker kommune deltar i et SAPH-samarbeid (Samarbeid for psykisk helse, deltakere:
Modum bad, fylkeskommunen, kommunene Krødsherad, Modum, Sigdal og Øvre Eiker).
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Kommunen skal gi gode, generelle tilbud til alle barn og unge, det gir godt forebyggende
arbeid. Barnehagene våre skal jobbe etter prinsippene om hva som gir psykisk
helsefremmende barnehage. Skolen skal undervise i områder som gir elever økt forståelse
for hva som påvirker egen helse. Skolehelsetjenesten har som del av dette en fast plan for
hvilke temaer som skal behandles når i skoleløpet.
 Alle barn og unge skal oppleve mestring hver dag
 Ansatte skal se til at alle barn har venner
 Videreutvikle lekemiljøene i barnehagene slik at de skaper møteplasser for glede og
vennskap, utfordring og fleksibilitet, utforsking og læring.
 Gjennom SAPH-samarbeidet, øke kompetansen hos alle barnehageansatte i
livsmestring og helse
 Benytte «Digital håndbok og veiviser til psykisk helsefremmende barnehager» for å
jobbe systematisk og psykisk helsefremmende
 Støttetjenestene (barnevern, familiesenteret og PPT) skal jobbe mer ut i tjenestene,
nær barn og elever
 Barns tilgang og nærhet til gode naturopplevelser er viktig. Kommunen skal i større
grad vurdere driftsformer for våre barnehager som tar i bruk natur- og
friluftslivsarealer.

Delmål 3.2: Barnehager og skoler skal være godkjent etter miljørettet
helsevern
Barnehager og skoler skal være utformet for å støtte opp om utvikling og vekst hos barn og
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unge. Investeringsprogrammet til eiendomsselskapet blir viktig for å fremme dette målet.
Videre skal oppvekstmiljø sikre barn og unge lett tilgang til varierte utemiljøer som fremmer
fysisk aktivitet og gode opplevelser.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
 Oppgradere barnehager og skoler i tråd med miljørettet helsevern og
arbeidsmiljøloven

Delmål 3.3: Elevenes faglige og sosiale læringsutbytte skal ligge på nasjonalt
nivå
Skolene skal sørge for at barn og unge utvikler seg og lærer til det beste for seg selv og
samfunnet. Elever lærer i samspill med andre barn og voksne.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Implementere fagfornyelsen i skolen, vektlegge tverrfaglige tema i læreplanen, folkehelse og
livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.
 Mestring, dybdelæring og aktiv deltakelse i læringsarbeidet skal bidra til god læring
og motivasjon for læringsarbeid
 Kompetanseheving i rammeplan for barnehage og fagfornyelsen for skolen sammen
med universitets- og høyskolesektoren (finansiert av utdanningsdirektoratet)
 Fornyelse av toleransearbeidet i skolen

Delmål 3.4: Minst 80 % av ungdom i Øvre Eiker skal fullføre videregående
opplæring i løpet av 5 år, innen 2025
For mange unge innbyggere i kommunen er hverken på skole eller i arbeid og står i fare for
uheldig utvikling. Kommunen må tilrettelegge og samordne tjenestene slik at unge med
risiko for utenforskap får bedre forutsetninger for å klare seg i voksenlivet. Dette fokuset og
forebyggende arbeidet må starte tidlig i livet, og man må identifisere barn i risiko allerede fra
barnehagealder. Flere av disse unge mangler også bolig og vil kunne profittere stort på
tettere oppfølging inn i voksenlivet.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Kommunen har mange gode tjenester og tiltak som støtter opp om de unges vei inn i
voksenlivet og som skal videreføres. Et nytt tiltak som skal vurderes nærmere er etablering
av et hus med noen hybler for unge. I huset kan det være tilgang på hjelp til praktiske ting,
samtale og litt veiledning. Istedenfor at ungdommen må oppsøke den enkelte tjeneste, er
tjenestene tilgjengelige og samordnet rundt ungdommen. En kafé i huset åpner huset opp
for innbyggerne. Inspirasjon til dette er blant annet Ung Bo i Bodø, som kan vise til gode
resultater.
 Bo- og tjenestetilbud for unge som trenger tettere veiledning inn i voksenlivet skal
utredes.
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Mål 4: Øvre Eiker kommune er en del av løsningen på
klimautfordringene
Kommuneplanens satsingsområde 3.6 Miljø, klima, energi og beredskap og økonomiplanens satsingsområde Livskraftige
steder.

Foto: Lars Kristian Moberget

Hvorfor er dette målet viktig?
Kommunene får et økt ansvar og mer framtredende rolle for å sikre en bærekraftig utvikling,
redusere klimagassutslipp og planlegge for tilpasning til et klima i endring. Øvre Eiker
kommune har gode forutsetninger for å bidra til å nå nasjonale mål for reduserte
klimautslipp. Skog, jord og vassdrag kan forvaltes enda bedre for å binde mer karbon og
andre klimagasser. Kommunens vekst må håndteres slik at den kan skje innenfor vedtatt 0vekstmål for biltrafikk.
Hva er det viktigste vi skal få til?
Ny kommuneplan skal sette mål og strategier for klimaarbeidet. Det arbeides parallelt med
kunnskapsgrunnlaget og handlingsprogram i klima- og miljøplan. Areal- og transportplan for
Buskerudbyen vil være et viktig grunnlagsdokument ved utforming av kommuneplanen.
Hvordan vet vi om vi får det til?
Gjennom arbeidet med klima- og miljøplanen skal administrasjonen vurdere miljøstyring
som del av kommunens styringssystem, herunder legge til rette for en styrket tilnærming til
sirkulær økonomi.
Det er store svakheter i nasjonal statistikk om klimautslipp. Dette kan vi kompensere
gjennom bedre lokal statistikk, blant annet gjennom samarbeidet i Buskerudbyen. For Øvre
Eiker kommune er det viktig å synliggjøre verdien av karbonbinding i skog.
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Ståsted

Eikeren skal sikres som drikkevannskilde. Foto: Cathrine Grøner

Delmål 4.1: 0-vekstmålet for klimagassutslipp fra transport er nådd
Belønningsmidlene finansierer tiltak for økt kollektivtrafikk og mer sykling og gange. En
eventuell byvekstavtale med staten vil gi kommunene i Buskerudbyen flere og sterkere
virkemidler i dette arbeidet.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Det regionale samarbeidet i Buskerudbyen bidrar til et felles kunnskapsgrunnlag, hjelper oss
til nødvendig samordning mellom kommunene, fylkeskommunen og statlige etater.
 Revidere Handlingsprogrammet for felles areal- og transportplan i Buskerudbyen
 Ferdigstille det lokalpolitiske grunnlaget for forhandlinger om byvekstavtale
 Ivareta de regionale forpliktelsene i areal- og transportplanleggingen i rulleringen av
kommuneplanen
 Gjennomføre tiltakene som har bevilgninger gjennom belønningsordningen
 Innføre parkeringsregime og kommunal håndhevingsmyndighet
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Ståsted
Veitrafikk - utslipp av Co2, CH4, N2O
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Delmål 4.2: Kommunens naturressurser skal ikke forringes i verdi
Planprogrammet for rulleringen av kommuneplanen fastslår at det er nødvendig å
oppgradere kunnskapsgrunnlaget om miljø og klima på flere områder. Dette
kunnskapsgrunnlaget skal også være grunnlag for tiltaksplan i klima- og miljøplanen.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
 Klima- og energiplanen skal revideres
 Det gjøres en lokal energiutredning, ledet av Øvre Eiker Energi
 Kunnskapsgrunnlaget om vassdragene bygges opp gjennom vannmiljøsamarbeidet,
jf. mål 4.3
 Det legges frem plan for opprydding av avfall på private og offentlige eiendommer,
veier og offentlige steder. Det fremmes holdningskampanjer for å forhindre
forsøpling.

Delmål 4.3: Øvre Eiker kommune har flere vassdrag med god vannkvalitet
Øvre Eiker kommune er med å forvalte 2 sentrale vannområder; Eikeren og Drammenselva.
Arbeidet i Eikeren er organisert, men arbeidet er mindre godt organisert i
Drammensvassdraget. Dette arbeidet vil kreve en betydelig innsats i
handlingsprogramperioden
Dette skal vi gjøre for å nå målet
 Sikre organisering av arbeidet i begge vannområdene.
 Bedre tilstandsrapportering og reviderte tiltaksprogram for vannområdene Eikeren
og Drammenselva.
 Bygge nytt og framtidsretta renseanlegg i Hokksund.
 Sikre og tilrettelegge friområder og grønne korridorer. Hoenselva prioriteres.
 Oppdatere kunnskap og gjennomføre tiltak som sikrer Eikeren som drikkevannskilde.
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Mål 5: I Øvre Eiker løser innbyggere og kommune utfordringer
sammen
Kommuneplanens satsingsområde 3.1 Visjon, verdier og attraktivitet og økonomiplanens tverrgående prinsipp Sammen
skaper vi

Foto: Christer Best Gulbrandsen

Hvorfor er dette målet viktig?
Øvre Eiker kommunes visjon er «Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker». Kommunen er
et av lokalsamfunnets verktøy for å sørge for at alle kan skape seg det gode liv. Kommunen
skal ikke og kan ikke løse alle utfordringer lokalt, og erfaring tilsier at løsningene også blir
bedre når flere hoder tenker sammen. Derfor skal kommune og innbyggere møtes for å finne
gode løsninger sammen, framfor hver for seg. Det stiller høye krav til både kommunen og
innbyggerne.
Hva er det viktigste vi skal få til?
Øvre Eiker kommune er et lokalsamfunn hvor innbyggerne tradisjonelt har hatt høy tillit til
kommunens folkevalgte. Tilliten er nødvendig for å få oppslutning om krevende, men
nødvendige tiltak. Et mer opphetet offentlig ordskifte kan true tilliten. Høy oppslutning om
demokratiets kanaler er viktig for å bevare tilliten. Derfor vil det viktigste vi skal få til i Øvre
Eiker være å opprettholde tilliten mellom folk og folkevalgte, samt deltakelsen i valg og
frivillighet, på et høyt nivå.
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Hvordan vet vi om vi får det til?
Vi skal følge med på tre viktige tall:
 Valgdeltakelsen
 Medlemskap i frivillige organisasjoner
 Tillit, målt gjennom lokaldemokratiundersøkelser.
I tillegg vil vi beskrive de viktigste aktivitetene vi har gjennomført hvert år, og hvilke
tilbakemeldinger vi får på dem.

Ståsted
Det store møtet om frivillighet
18. februar, som ordfører tok
initiativ til, har vært den største
medvirkningsaktiviteten i 2020.
På grunn av Covid-19 har
kommunen i større grad møtt
innbyggere i mindre grupper
gjennom året.

Foto: Christer Best Gulbrandsen

Økonomiplan 2021-2024 – Øvre Eiker kommune

side 39 av 103

Utvalgte spørsmål fra lokaldemokratiundersøkelsen 2014 (Øvre Eiker deltok ikke i 2017) –
skala 1-4:
Spørsmål
Som regel kan en stole på løftene fra politikerne her i kommunen
Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om aktuelle saker som
diskuteres i kommunepolitikken
Her i kommunen har innbyggerne gode muligheter til å påvirke kommunale
beslutninger som engasjerer dem
Jeg er i det store og hele fornøyd med kommunens tjenestetilbud til innbyggerne

Snitt Øvre Eiker
3,4
3,4

Snitt landet
3,1
3,0

3,3

3,1

3,4

3,2

Kommunens strategi for medvirkning og samskaping – «Livskraftige sammen» er godt kjent
blant kommunens tjenester, og er i aktiv bruk i disse. Kommunen samarbeider med de 15
norske kommunene i Smartbynettverket om digitale verktøy for å gjøre det mulig for flere å
medvirke.
Kommunen samarbeider med grendeutvalgene om å styrke samarbeidet mellom kommune
og grendeutvalg, og mellom grendeutvalgene, og har fast kontaktperson for idrettsråd,
musikkråd og teaterråd.

Delmål 5.1: Valgdeltakelsen i kommunevalg er i 2023 over 60 %
Kommunevalget er innbyggernes viktigste arena for å delta i styringen av kommunen. Uten
bred oppslutning om kommunevalget, har kommunen et svakere grunnlag for samarbeidet
med innbyggerne. Høy valgdeltakelse kommer imidlertid ikke av seg selv. Innbyggerne må
oppleve at de kan utgjøre en forskjell ved å stemme, og må oppleve at hvem som styrer
kommunen må påvirke deres egen hverdag. Kommunen må derfor ha tett og god kontakt
med innbyggerne mellom valg.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Mange får i dag sitt viktigste møte med kommunens beslutningsprosesser digitalt. Da må
kommunen sørge for at kommunens hjemmeside og sosiale mediekanaler inviterer til
engasjement. Mye avhenger også av at det kommunen kommuniserer ut er lett tilgjengelig,
og tar hensyn til at mange foretrekker andre budskap enn det skriftlige. Møter ansikt til
ansikt skal fortsatt være viktige, og folk må oppleve at det er lett å kunne møte de som tar
beslutninger i kommunen.
 Ny hjemmeside skal på plass
 Kommunen skal lage mer tilgjengelige politiske saker, med mer bruk av bilder og film
 Kommunen skal markedsføre mulighetene for å møte politikerne bedre
 Kommunen skal utvikle møteplassene mellom kommune og grendeutvalg
 Kommunen skal gjennomføre kampanjer for økt valgdeltakelse i 2021 og 2023
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Delmål 5.2: Øvre Eiker kommune gir driftsstøtte for 7 000 medlemmer i
frivilligheten i 2024
Frivillige organisasjoner er ryggraden i det norske demokratiet. Høy deltakelse i frivillighet
skaper et mer robust lokalsamfunn. Det er fordi frivillighet betyr flere tette nettverk som kan
håndtere nye utfordringer, og fordi deltakelse i frivillig arbeid gir verdifull kompetanse i å
delta i beslutningsprosesser. I tillegg gir frivillig deltakelse bedre fysisk og psykisk helse for de
fleste. Økt deltakelse i frivilligheten bør gi utslag i at frivilligheten søker om støtte for flere
medlemmer.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Frivilligheten driver for sine egne mål, og skal ikke være kommunens verktøy. Kommunen
skal ikke prøve å styre frivilligheten, men bør i stedet bidra til at det er lettere å starte opp
og drive frivillig arbeid. Kommunens frivilligstrategi 2015-2022 går ut snart, og kommunen
bør derfor lage en ny strategi.
 Kommunen skal stadig forenkle og forbedre sine tilskuddsordninger til frivilligheten
 Kommunen skal prioritere at frivilligsentralen støtter opp frivillige organisasjoners
arbeid
 Kommunale lokaler skal være lett tilgjengelige til en rimelig pris for frivilligheten
 Kommunen skal utvikle en ny frivilligstrategi i samarbeid med frivilligheten

Delmål 5.3: Øvre Eiker kommune er ledende på virkningsfullt samarbeid
med innbyggerne
Øvre Eiker kommune har lenge vært en foregangskommune når det gjelder samarbeid
mellom kommune og innbyggere. Mange kommuner kommer nå etter. Øvre Eiker kommune
har gode forutsetninger for å bidra til å ta innbyggerdeltakelse og samskaping til et nytt nivå,
hvor kommunen går enda mer systematisk, kunnskapsbasert og dyptpløyende til verks. Det
vil forutsette kulturendringer i alle tjenester.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Metodeutvikling på dette området er større enn det Øvre Eiker kan gjøre alene. Øvre Eiker
kommune må derfor delta aktivt i nettverk med andre kommuner. Kommunen har derfor
innledet samarbeid med Smartbynettverket, spesielt med Asker, Trondheim og Stavanger.
Fokus i samarbeidet er på å utvide verktøykassa for medvirkning og samskaping.
 Kommunen skal ta i bruk digitale verktøy for å redusere terskelen for flere for å delta
 Kommunen skal utvikle en FORKOMMUNE-søknad til Forskningsrådet om
medvirkning og samskaping
 Kommunen skal styrke støtten til ledere og medarbeidere som skal samarbeide med
innbyggerne
 Kommunen fortsetter utviklingen av samarbeidet med grendeutvalgene
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Mål 6: Innbyggere i Øvre Eiker har en meningsfylt fritid
Kommuneplanens satsingsområder 3.3. By- og stedsutvikling, 3.4 Barn og unge, 3.5 Levekår og livskraft, økonomiplanens
satsingsområder Livskraftige steder, Ett lag for god oppvekst og Hverdagsmestring og økonomiplanens tverrgående
prinsipper Helt innafor og Sammen skaper vi.

Foto: Lene Myrvold Velle

Hvorfor er dette målet viktig?
En god fysisk og psykisk helse forutsetter at folk kjenner mening i tilværelsen. De fleste vil at
det som skjer i livet som ikke handler om arbeids- eller familieliv er stimulerende og
oppleves meningsfylt for dem. Kommunen skal legge til rette for at alle innbyggere i Øvre
Eiker har mulighet til å delta i slike aktiviteter, uavhengig av egne forutsetninger. Da må
kommunen sørge for at det kan være et mangfold av gode møteplasser og kulturelle/sosiale
tilbud i kommunen.
Hva er det viktigste vi skal få til?
For barn og unge er det en nasjonal målsetning gjennom Fritidserklæringen at alle barn skal
kunne delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn. Slik skal det også
være i Øvre Eiker. For voksne vil frivillige og privatdrevne møteplasser være viktige.
Kommunen skal også gjennom bibliotek sørge for at hele befolkningen har tilgang til en
gratis, lavterskel møteplass. Bruken av ulike møteplasser og tilfredsheten med dem bør over
tid øke.
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Hvordan vet vi om vi får det til?
Vi skal følge med på disse viktige tallene:
 Antall timer frivilligheten søker husleiestøtte til
 Antall besøk på bibliotekene
 Andel lite fysisk aktiv ungdom
 Ungdoms tilfredshet med treffsteder i kommunen
 Besøk i kommunale ungdomstilbud
 Antall serveringssteder i kommunen

Ståsted
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Kommunen prioriterer biblioteket som kommunalt drevet møteplass. Med innføringen av
meråpent i Hokksund og Fiskum har besøkstallene steget kraftig de siste årene. Kommunen
driver også aktivitetstilbud for ungdom, innen psykisk helse og for mennesker med psykisk
utviklingshemming. KOSTRA-statistikk for fritidstilbud fanger ikke opp økt aktivitet med Åpen
hall eller liknende. Antallet serveringssteder i kommunen er stabilt over tid. I tillegg er det et
stort omfang av aktivitet i frivillig sektor og i samarbeid med frivilligsentralen.

Delmål 6.1: I 2024 deltar minst 70 % av alle barn i Øvre Eiker i minst én
organisert fritidsaktivitet med andre barn
Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er viktig for barn og unges trivsel og muligheter i
livet, og for å motvirke utenforskap. Da er det viktig at ikke økonomiske, sosiale eller
kulturelle barrierer hindrer deltakelse. I Øvre Eiker er det per 1. januar 2020 4 576 barn og
unge i aldersgruppa 0-19 år. Medlemstallet i frivillige organisasjoner tilsvarer 63 % av denne
aldersgruppa. Noen er medlem flere steder. Deltakelsen i organiserte fritidsaktiviteter bør
derfor bli høyere, og trappes opp mot 100 %.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Skal vi vite om vi når fritidserklæringen, må kommunen utvikle bedre måter å telle deltakelse
på. Kommunen bør også samarbeide tett med den organiserte frivilligheten om utvikling av
tiltak på området. Derfor deltar idrettsrådet og kommunen sammen på et læringsløft for
deltakelse i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR). Staten utvider
forsøksordningen med fritidskort i 2021, og kommunen bør igjen prøve å melde seg på.
 Kommunen skal skaffe seg bedre statistikk over den enkeltes deltakelse i organiserte
fritidsaktiviteter for barn
 Kommunen skal delta i læringsløft i regi av BUFDIR
 Kommunen skal søke om å bli med i forsøksordningen for fritidskort
 Kommunen skal ta i bruk ungfritid.no i samarbeid med frivillige organisasjoner i
kommunen

Delmål 6.2: Andelen lite fysisk aktiv ungdom er under 10 %
Fysisk aktivitet er en forutsetning for et langt liv med god helse. Fysisk aktivitet bidrar også til
bedre psykisk helse. Derfor er det viktig å gjøre det lettere å være fysisk aktiv. Ungdomstida
er ei tid hvor mange slutter å være aktive. Derfor er det spesielt viktig å følge med på
hvordan det går med ungdommen. Det er også det letteste å telle. Men kommunen bør
samtidig jobbe med å gjøre det lettere for alle å være fysisk aktive i hverdagen.

Økonomiplan 2021-2024 – Øvre Eiker kommune

side 44 av 103

Dette skal vi gjøre for å nå målet
Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet skal identifisere hva som er viktige barrierer
for at folk er fysisk aktive, og beskrive hva Øvre Eiker kommune skal gjøre for å redusere
barrierene. Samtidig har kommunen allerede konkrete aktiviteter som er med på å gjøre det
lettere for barn og unge å være fysisk aktiv. Disse aktivitetene skal kommunen fortsatt
prioritere å bruke tid og ressurser på.
 Kommunen skal utarbeide kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.
 Kommunen skal prioritere tilbudet til større barn og yngre ungdom om åpen hall.
 Kommunen skal prioritere å søke tilskuddsmidler til utstyrssentralen BUA, og til å
holde utstyret der vedlike.
 Kommunen skal styrke innsatsen for fysisk aktivitet, og koble idrett- og
folkehelsearbeidet tettere sammen.

Delmål 6.3: Hvert tettsted har relevante og oppdaterte møteplasser for
befolkningen
En god kulturpolitikk, som sikrer tilgjengelige lokale møteplasser og treffsteder er viktig for
sosiale fellesskap og meningsfylt fritid. Dette gjelder både arenaer for fysisk aktivitet, steder
man kan droppe innom for å slå av en prat og arenaer for ulike arrangementer. Kommunen
bør arbeide for at det finnes relevante møteplasser for befolkningen i hele kommunen, og at
kommunens egne arenaer er tilpasset nåtidens behov. Kommunens arenaer må utfylle
hverandre på en god måte.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Kommunens kulturstrategi er fra 2010, og går ut i 2022. Kommunen bør derfor utarbeide en
ny kulturstrategi, som er tydelig på de kulturpolitiske prioriteringene kommunen vil gjøre.
Dette innebærer også å bestemme hvordan de ulike kulturarenaene og møteplassene som
kommunen forvalter skal samspille, og hvor kommunen skal sette inn mest ressurser. En
rekke møteplasser er privateide eller frivillig drevne, og kommunen bør styrke sitt samarbeid
med eierne av disse.
 Kommunen skal utarbeide ny kulturstrategi, med prioritering av
kulturarenaer/møteplasser.
 Kommunen skal synliggjøre frivillig eide møteplasser og aktiviteter i kommunen.
 Kommunen skal fortsette arbeidet med å utvikle ungdomsklubbene.
 Kommunen skal oppgradere ungdomsklubbene til å kunne møte ungdoms behov i
dag.
 Kommunen skal prioritere å utvikle rådhuset som innbyggersenter og møteplass.
 Kommunen skal avklare kunstpolitiske prioriteringer i kulturstrategien.
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Mål 7: Øvre Eiker utnytter sin landlige, men sentrale posisjon
Kommuneplanens satsingsområder 3.1 Visjon, verdier og attraktivitet, 3.2 Regional drivkraft og 3.3 By- og stedsutvikling
og økonomiplanens satsingsområde Livskraftige steder.

Foto: Marte Dombu

Hvorfor er dette målet viktig?
Etableringen av Viken fylkeskommune og fylkesmannsembetet for Oslo og Viken endrer det
regionale bildet. Hva dette betyr for Øvre Eiker er fortsatt uklart, blant annet med tanke på
oppgavene til Viken. Pågående endringer i statlige etater kan utfordre Hokksund som
regionalt knutepunkt. Endring i kommunestruktur har også endret forholdet til våre
nabokommuner, da Øvre Eiker nå er nærmeste nabo til en av landets største kommuner.
Kommunen må vurdere hva som er viktige faktorer for regionalt samarbeid, og hvor mange
ulike samarbeid det er hensiktsmessig å ha.
Hva er det viktigste vi skal få til?
Rulleringen av kommuneplanen skal sikre en bred debatt om kommunens rolle i et langsiktig
perspektiv. En strategisk viktig geografisk plassering gir muligheter for fortsatt
befolkningsvekst og næringsetablering. Bedre samferdselsløsninger er nødvendig, men det
er krevende å finne løsninger som samtidig ivaretar landskap og dyrka jord. Mulig endring av
kommunenavn kan være en symbolsk viktig avklaring.
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Delmål 7.1: Øvre Eiker kommune har avklart tjenlige og framtidsretta
løsninger for regional tilknytning og interkommunalt samarbeid
Opprettelsen av Viken fylkeskommune, felles fylkesmannsembete for Oslo og Viken og nye
Drammen kommune vil trolig kreve en fornyet form for samhandling mellom
nabokommuner. Øvre Eiker kommune deltar i mange regionale og interkommunale
samarbeid.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Avklaringer om regionalt samarbeid skal gjøres som del av kommuneplanarbeidet.

Delmål 7.2: Buskerudbyen har inngått byvekstavtale med staten
En byvekstavtale vil innebære at området Buskerudbyen (Lier, Drammen, Øvre Eiker og
Kongsberg) får en langsiktig og forpliktende avtale om samarbeid i areal- og
transportutvikling i området. Avtalen vil kunne sikre finansiering av viktige tiltak for å nå 0vekstmålet for personbiltrafikk i en situasjon med befolkningsvekst.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Det er en forutsetning at det er enighet lokalt om et opplegg som kan presenteres for
departementet, som viser at Buskerudbyen kan nå 0-vekstmålet uten bomring. Det er viktig
å få etablert et anerkjent trafikkgrunnlag som grunnlag for dette arbeidet. Soneinndeling
innenfor Buskerudbyen for å differensiere måling kan være et tjenlig grep.

Delmål 7.3: Hovedkorridorer for vei og jernbane er avklart
Kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen – Hokksund og Kommunedelplan for ny trase
rv. 350 Hokksund - Åmot, og eventuelt oppstart av korridor for tilsving mellom
Sørlandsbanen og Randsfjordbanen, er store og krevende planarbeider med en uklar status i
dag. For Øvre Eiker kommune er det målet om økt kapasitet på persontrafikken som er
overordnet.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Arbeid fram mot en forventet avklaring ved behandlingen av revidert Nasjonal transportplan
(NTP) vil bli prioritert. Buskerudbyen og kommunene i Midtfylket er interessenter i
planleggingen av jernbane. For ny trase for rv. 350 er det etablert et interessefellesskap med
de kommunene i Viken som har interesser i en framtidig utvikling av en “Ring 4” rundt Oslo.
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Mål 8: Øvre Eiker er en næringsvennlig kommune
Kommuneplanens satsingsområde 3.7 Næringsliv, sysselsetting og kompetanse og økonomiplanens satsingsområde
Livskraftige steder.

Foto: Cathrine Grøner

Hvorfor er dette målet viktig?
Øvre Eiker kommune vokser. En balansert utvikling krever at vi også har vekst i antall
arbeidsplasser i kommunen. Antall arbeidsplasser i kommunen er nokså stabilt, og det er
derfor betydelig flere som pendler ut enn inn av kommunen for å komme på jobb. Det er
naturlig å ha et spesielt fokus på næringsutvikling med basis i kommunens naturgitte
ressurser.
Hva er det viktigste vi skal få til?
Det er viktig for en kommune å ha attraktive arbeidsplasser. Dette vil tiltrekke nye
innbyggere og styrke kommunens attraktivitet. Næringsutvikling basert på kommunens egne
naturgitte resurser, vil ha stor betydning. Utbygging i det nye næringsarealet Fiskum
næringspark vil gi tilgang til etablering av viktige bedrifter, spesielt arealkrevende
virksomhet. Tilrettelegging for næring i sentrumsområdene vil bidra til liv i tettstedene.
Bedre utnyttelse av eksisterende næringsarealer er av felles interesse både for eiere og
kommune.
Hvordan vet vi om vi får det til?
NHOs kommunebarometer (Nærings NM) rangerer Øvre Eiker som nr. 54 av landet
kommuner. Det vil bli laget et grunnlagsdokument (næringsmelding) som grunnlag for
rullering av kommuneplanen og eventuelt tiltaksdelen av oppfølgende næringsplan.
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Ståsted

Tilrettelegging for næring i sentrumsområdene vil bidra til liv i tettstedene. Foto: Gun Kjenseth

Delmål 8.1: Antall arbeidsplasser i kommunen har gjennomsnittlig økt med
1,5 % i året
Det er avgjort et potensiale for nyetableringer og vekst i eksisterende virksomheter og
næringer i kommunen. Kommunen kan bidra gjennom god stedsutvikling, gode tjenester,
oppdaterte planer og forutsigbar saksbehandling. NHOs kommunerangering viser at mange
næringer er robuste og har potensial for vekst.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
 Næringslivets behov og grunnlag for nye arbeidsplasser er en sentral del av arbeidet
med ny kommuneplan
 Vi har regionale løsninger som er som gir nødvendig støtte til etablerere, grundere og
entreprenørskap i utdanningen
 Matnettverket Ekte Eiker fremmer lokal produksjon og markedsføring av lokalt
produsert mat.

Delmål 8.2: Utnyttelsen av næringsarealene er økt
Det blir vurdert om bestemmelser i kommuneplanen kan justeres for å lette ønsket
omstilling i næringsarealer med eldre reguleringsplaner. Ny regulering kan være aktuelt for
enkelte områder. Dette vil bli drøftet med eiere og de som driver virksomhet på områdene.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
 Det er dialog med eiere om planer og bestemmelser som kan gi fornyelse og bedre
utnyttelse av etablerte næringsarealer
 Sentrumsplaner for Hokksund og Vestfossen gir grunnlag for næringsutvikling.
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Mål 9: Øvre Eiker er beredt til å møte store samfunnsendringer og
uforutsette hendelser
Kommuneplanens satsingsområder 3.1 Visjon, verdier og attraktivitet og 3.6 Miljø, klima, energi og beredskap og
økonomiplanens satsingsområde Medarbeidere som mestrer

Foto: Pixabay

Hvorfor er dette målet viktig?
Det norske velferdssamfunnet står overfor noen betydelige utfordringer i årene som
kommer. Klimaendringene setter oss på prøve både globalt og lokalt. Klimaendringer,
cyberkriminalitet, pandemier og globalisering øker risikoen for at kommunen må takle kriser.
Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet gjennom forebyggende arbeid
og beredskap. Når det oppstår uønskede hendelser og kriser, skal kommunen iverksette de
tiltak som er nødvendige for å beskytte befolkningen og opprettholde kritisk infrastruktur og
viktige samfunnsfunksjoner.
Hva er det viktigste vi skal få til?
Øvre Eiker kommune skal være i forkant av utviklingen, og arbeide systematisk med å fange
opp hva som kan ligge lenger framme i løypa. Det handler om at kommunen har systemer,
planverk og kultur for å planlegge for det uforutsette, og for å fange opp svake signaler om
ting som kan bli store utfordringer eller muligheter. Ikke minst handler det om å bygge inn
fleksibilitet og evne til å gå inn i utradisjonelle samarbeid for å løse det som måtte dukke
opp.
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Hvordan vet vi om vi får det til?
Vi vil vite mest om hvordan vi har fått det til etter endringen eller hendelsen har funnet sted,
og vi kan se tilbake på hvordan det har gått med Øvre Eiker. Det er viktig å ha gode systemer
for evaluering, både underveis og når krisen/hendelsen er over. Kommunedirektøren vil
imidlertid jevnlig rapportere på hvordan organisasjonen arbeider for å håndtere ulike
framtidsscenarioer og beredskapssituasjoner.

Ståsted

Koronastatus for Øvre Eiker kommune per 8. oktober kl. 15.00. Faksimile: VG.no (med tillatelse)

Koronapandemien har vist viktigheten av å ha en trent organisasjon med tanke på
uforutsette hendelser. Ansatte i Øvre Eiker kommune har gjennom hele 2020 gjort en
ekstremt viktig og god jobb under utfordrende omstendigheter. Det gikk ikke lang tid fra
utbruddet av pandemien til dette var den nye normalen.
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Delmål 9.1: Øvre Eiker kommune har en trent beredskapsorganisasjon, som
involverer nødetater og frivillighet
Beredskapsarbeidet baseres på fire hovedprinsipper: ansvarsprinsippet, likhetsprinsippet,
nærhetsprinsippet og samvirkeprinsippet. Det er god forståelse for disse prinsippene i
organisasjonen. Planverk og intern beredskapsorganisering er på plass, men det er behov for
å utvikle samarbeid med andre beredskapsaktører. Dette omfatter blant annet nødetatene
og frivilligheten.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Samvirkeprinsippet betyr at tjenestene i kommunen har selvstendig ansvar for å sikre best
mulig samvirke med relevante partnere om forebygging, beredskap og krisehåndtering. Det
er også viktig fremover å gjennomføre gode øvelser, både internt og i større skala, ved å
delta på øvelser på regions- og fylkesnivå. Kommunen har utviklet et godt og solid planverk,
men det krever at de ulike planene holdes oppdatert. Det er også et mål å utvikle gode
kontinuitetsplaner i seksjonene.
 Etablere beredskapsråd (ordfører, beredskapsledelsen i kommunen, politiet, brann,
frivilligheten, næringslivet)
 Gjennomføre lokale øvelser
 Delta i aktuelle øvelser i regi av Fylkesmannen i Oslo og Viken
 Videreutvikle beredskapsplanverket
 Utvikle kontinuitetsplaner i seksjonene

Delmål 9.2: Øvre Eiker kommune fanger opp mulig utvikling som kan få
store konsekvenser
Øvre Eiker kommune skal ta i bruk systemer og rutiner for jevnlig å fange opp mulige
utviklingstrender som kan få store konsekvenser for kommunen, og for å bruke denne
informasjonen inn i scenariodiskusjon og langsiktig planlegging. På denne måten vil
kommunen raskere kunne avverge negative konsekvenser av utfordringer som kommer, og
lettere nyttiggjøre seg muligheter som byr seg.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Å arbeide med ulike framtidsscenarioer er krevende. Organisasjonen må finne balansen
mellom å ha et åpent sinn som er trent i å se etter det utradisjonelle, og det å ha effektive
beslutningsprosesser som ikke henger seg opp i det uvesentlige. Organisasjonens ulike
nivåer må derfor trene seg i å balansere disse hensynene.
 Kommunedirektørens ledergruppe og mellomledere skal trene på å fange opp nye
utviklingstrekk
 Kommunens politiske og administrative ledelse skal jevnlig arbeide med å identifisere
utfordringer og muligheter i endringer
 Mellomledere og medarbeidere skal rutinemessig trene på utradisjonelle samarbeid
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Mål 10: Øvre Eiker kommune er en effektiv og innovativ organisasjon
Kommuneplanens satsingsområde 3.1 Visjon, verdier og attraktivitet, økonomiplanens tverrgående prinsipp Sammen
skaper vi og satsingsområde Medarbeidere som mestrer.

Foto: Marte Frøyse Granberg

Hvorfor er dette målet viktig?
Kommunen og omgivelsene er i stadig endring. Kommunen må regne med at oppgaver og
forventninger til kommunen stiger raskere enn ressursene. Da er det nødvendig at
kommunen til enhver tid driver mest mulig effektivt. Kommunen må også våge å stille
spørsmål ved om vi jobber riktig for å løse utfordringene, og tørre å gjøre ting på helt andre
måter enn før når det er nødvendig. Noen utfordringer er floker som ingen har et klart
eierskap til. Disse krever nytenking.
Hva er det viktigste vi skal få til?
Hovedpoenget med å drive effektivt og innovativt er å sørge for at kommunen gjør en best
mulig jobb på enklest mulig måte med lavest mulig ressursbruk. Det betyr at vi lykkes når
kommunen har handlingsrom til å prioritere det som er viktig for innbyggerne i Øvre Eiker,
innbyggerne føler at kommunen gjør ting på en god måte og flest mulig opplever å ha det
bra i Øvre Eiker.
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Hvordan vet vi om vi får det til?
Vi skal følge med på disse tallene:
 Hvor mange som svarer at de er fornøyd med kommunens tjenestetilbud på
Lokaldemokratiundersøkelsen
 Rapportering til kommunestyret på prosjekter
Kommunedirektøren vil også beskrive hvordan kommunen arbeider med innovasjon og
effektivisering i sin rapportering.

Ståsted

Økonomiplan 2021-2024 – Øvre Eiker kommune

side 54 av 103

Kommunen har siden 2016 gradvis satt innovasjon mer
på dagsorden. Kommunen vedtok en
innovasjonsstrategi i februar 2019 som startskuddet for
et systematisk arbeid med innovasjon. Kommunens
innovasjonsplakat beskriver de sentrale kjennetegnene
for dette arbeidet.
Organisasjonen har lagt vekt på å bygge opp det som er
nødvendig for et godt innovasjonssystem:

Økt bevissthet om innovasjon

Økt kapasitet for innovasjon

Økt mot til å drive med innovasjon

Økt samskaping av innovasjon

Delmål 10.1: Øvre Eiker kommune er blant landets fem mest effektive
kommuner
Skal Øvre Eiker ha nødvendig handlingsrom for framtida, må kommunen fortsette å drive
billig. Kommunen kan ikke drive mindre effektivt enn i dag. At kommunen driver så billig som
vi gjør nå, betyr at det er begrenset hva vi kan håpe på å få ut av tradisjonelt effektiviseringsog kuttarbeid. Likevel er det som i alle organisasjoner alltid rom for forbedring, men det vil
forutsette mer systematisk forbedringsarbeid.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Kontinuerlig forbedring er fellesbetegnelse på en rekke ulike tilnærminger for å jobbe
systematisk med å bli stadig litt bedre, og som henger tett sammen med innovasjon. Øvre
Eiker kommune velger LEAN som sin tilnærming. LEAN engasjerer medarbeidere i å finne
stadig bedre måter å skape verdi for og med innbyggerne på i de tjenestene kommunen
driver. Enkelte medarbeidere og ledere har kompetanse til å arbeide med LEAN i dag, men
kommunen bør arbeide mer systematisk med LEAN.
 Kommunen skal sette i gang et kursløp i LEAN for ledere og nøkkelmedarbeidere
 Kommunen skal støtte opp under tjenestesteder som vil gå foran i å ta i bruk LEAN
 Organisasjonen skal trene på å jobbe mer fokusert med færre ting av gangen
 Kommunen skal sikre en mer effektiv og klimavennlig arealbruk

Delmål 10.2: Flertallet av Øvre Eikers innbyggere er svært enige i at
kommunen leverer gode tjenester
Øvre Eiker kommune har ikke økonomi til å levere optimale tjenester av alle typer.
Kommunen må være nøktern, og prioritere hardt. Samtidig bør de tjenestene kommunen da
velger å fokusere på holde god kvalitet. Skal dette være mulig, må ledere og medarbeidere
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stadig jakte de beste måtene å jobbe på. Holdning i møte med innbyggerne vil være svært
viktig for om innbyggerne opplever god kvalitet. Innbyggerne må møte en empatisk
organisasjon som setter inn tverrfaglige tiltak tidlig.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Øvre Eiker kommune skal sikre at medarbeidere og ledere blir vist tillit til å ta gode
beslutninger i samarbeid med innbyggerne. Forutsetningen for at de opplever å ha tillit, er at
de kan arbeide innenfor avklarte rammer, har de nødvendige verktøyene til å vurdere hva
som er rett i ulike situasjoner og lett kan søke samarbeid med andre. Da må organisasjonen
sikre god støtte og kommunisere forventninger til medarbeidere og ledere på en tydelig
måte.
 Kommunen skal sørge for at alle tjenester trener på etisk refleksjon og kjenner de
etiske retningslinjene godt
 Kommunen skal satse på etablering av gode, tverrfaglige nettverk i organisasjonen
 Kommunen skal fortsette å teste ut nye måter å jobbe på, og gi ledere og
medarbeidere støtte i å ta i bruk det som virker
 Kommunens medarbeidere og ledere skal finne det naturlig å bruke nettstedet
slikskapervi.no for å finne utviklingsverktøy
 Kommunen skal iverksette ny digitaliseringsstrategi

Delmål 10.3: Øvre Eiker kommune har en kultur for å prøve, feile og lære
0-feilskultur og redselen for å mislykkes er en av de viktigste hindringene for at en
organisasjon kan bli bedre. Derfor er det viktig at Øvre Eiker kommune har en kultur hvor
politikere, ledere og medarbeidere alle sammen tør å prøve noe nytt, anerkjenner at det
ikke kan gjøres uten risiko, og evner å håndtere feil på en konstruktiv måte. Det forutsetter
at kommunen har gode verktøy for å vurdere risiko, planlegge prosjekter og for å lære av det
som er gjort.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Kommunedirektøren mener en systematisk tilnærming til prosjektarbeid er en god måte å
trene organisasjonen i å avklare gevinster og risiko tidligst mulig i planleggingen av
utviklings- og innovasjonsarbeid, og å sikre at organisasjonen lærer av gjennomførte
prosjekter. Kommunens arbeid med å innføre nytt prosjektsystem betyr at stadig flere får
trening i dette. Det er viktig at politikerne er involvert i strategiske diskusjoner om risiko og
innovasjon.
 Fortsette å rulle ut nytt prosjektsystem i organisasjonen
 Trene organisasjonen i risiko- og sårbarhetsanalyser
 Innføre en årlig forventningsavklaring om innovasjon og risiko mellom politikere og
administrasjon som del av budsjettprosessen
 Rullere innovasjonsstrategien, som går ut i 2021
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Mål 11: Øvre Eiker kommune er en attraktiv arbeidsgiver
Kommuneplanens satsingsområde 3.1 Visjon, verdier og attraktivitet, økonomiplanens satsingsområde Medarbeidere som
mestrer og økonomiplanens tverrgående prinsipper Helt innafor og Sammen skaper vi

Foto: Torbjørn Tandberg

Hvorfor er dette målet viktig?
En attraktiv arbeidsgiver skaper mening i arbeidsdagen for sine ansatte, ansetter og utvikler
ledere med høy relasjonell kompetanse og følger de lover og regler som gjelder for
kommunesektoren og arbeidsliv for øvrig. Våre ansatte er kommunens viktigste ressurs for å
skape gode tjenester for våre innbyggere. Når vi fremstår som en attraktiv arbeidsgiver
tiltrekker vi oss medarbeidere som har lyst til å jobbe her.
Hva er det viktigste vi skal få til?
Vi skal ha ledere med god relasjonell kompetanse og evne til å lede i tråd med den
lederplakaten som er utviklet for lederskap i Øvre Eiker kommune. Sammen med
organisasjonene skal vi utvikle en medarbeiderplakat som rettesnor for medarbeiderskap.
Fravær hos våre medarbeidere skal være så lavt som det er mulig å oppnå. Strategisk
kompetanseplan for hele kommunen skal peke ut retning for seksjonsvise kompetanseplaner
og individuell kompetanseplanlegging. Ansatte med lav digital kompetanse og for dårlige
relevante IT-kunnskaper skal prioriteres i kompetanseplanene.
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Hvordan vet vi om vi får det til?
Medarbeiderundersøkelsen/utviklingsverktøyet 10-faktor
gir oss sammenlignbare måletall med tidligere
undersøkelser i egen kommune og sammenligningsgrunnlag
med andre kommuner.
Fraværsstatistikk gir sammenlignbare tall på fravær i
historisk perspektiv - både gjennom intern statistikk og
statistikk utviklet av KS for å sammenligne kommunene
med hverandre.

Ståsted

Øvre Eiker kommune satser på nærværsarbeid. Foto: Pexels.com

2020 er til og med september.

Helse- og omsorg har en strategisk kompetanseplan og de senere år er det
satset blant annet på velferdsteknologi, psykisk helse, demensomsorg, rehabilitering,
kreftomsorg, sykepleie, vernepleie, miljøarbeid og vurderingskompetanse. Arbeidet med
heltidskultur har stor oppmerksomhet og tiltak skal styrkes i planperioden.
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Delmål 11.1: Sykefraværet skal under 7 % innen 2025
Hvert enkelt tjenestested (leder, tillitsvalgt og verneombud) setter et ambisjonsmål for
tjenestestedets samlede fravær som en del av HMS-arbeidet. Kommunedirektøren setter et
realistisk måltall for kommunen som helhet. I 2021 er måltallet satt til 8 % - i 2022 er
måltallet 7.5 %. Man velger ikke å være syk. Arbeidsgiver skal vise omsorg for syke
medarbeidere. Vi skal arbeide med den type fravær som det er mulig å gjøre noe med.
God ledelse er helt avgjørende for å få ned det fraværet vi kan gjøre noe med. Medarbeidere
må bli sett, hørt og verdsatt. Noen av våre tjenester har svært stort lederspenn og det bidrar
ikke til godt lederskap for den enkelte medarbeider. Stort lederspenn er dessuten et
betydelig problem for utvikling og drift både på kort og lang sikt.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
 Videreføring av prosjekt Ned med fraværet (her ligger det mange aktiviteter)
 Opplæring av ledere
 Bedre samhandling med behandlingsapparatet
 Digitalisere oppfølgingsarbeid der det er mulig innenfor gitte rammer
 Vurdere lederspenn i tjenestesteder der leder har urimelig mange ansatte direkte
under seg

Delmål 11.2: Kommuneorganisasjonen skårer over 4,2 på relevant
kompetanseutvikling i 10-Faktor innen 2025
Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, kommunen
og samfunnet. Våre ansatte må motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke sin
kompetanse - i særdeleshet gjelder det ansatte med for lav it-kompetanse- samtidig med at
vi som arbeidsgiver legger stor vekt på målrettet og planmessig utdanning, opplæring og
utvikling av våre medarbeidere.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud har som oftest behov for ulik opplæring, men
noen fagområder/tematikk er lik for alle. Behovene skal avdekkes før det legges planer.
 Utarbeide årlige kompetansekataloger med tilbud for ledere - aktuelle tilbud også
åpent for andre
 Hver seksjon skal utvikle egen kompetansestrategi – med henvisning til overordnet
strategi for kommunen
 Utvikle program for nyansatte ledere - såkalt onboarding
 Videreutvikle bruk av KS-læring - e-læringsmoduler innen mange fagområder,
tilgjengelig for alle ansatte, dessuten skal alle nyansatte gjennomføre kurs for
nyansatte som ligger i KS læring
 Helse- og omsorgstjenestene gir læring og utviklingsmuligheter for medarbeidere,
studenter, lærlinger, elever og andre med behov for praksis i arbeidslivet
 Inngå strategisk samarbeid med en eller flere universiteter eller høyskoler
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Delmål 11.3: 100 % av alle avvik og skademeldinger skal bli fulgt opp og
lukket innen 2 uker innen 2023
Systematisk HMS-arbeid, godt partssamarbeid, arbeidsmiljø og sykefraværsarbeid henger
sammen. HMS-arbeid i offentlig sektor er i utvikling og Øvre Eiker kommune ønsker å følge
med i denne utviklingen. Innovasjon og digitalisering er viktige elementer i
utviklingsarbeidet.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
Dagens HMS- og kvalitetssystem er ca. 15 år gammelt. Et fremtidsrettet og moderne HMSsystem er en forutsetning for et godt HMS-arbeid.
Medarbeidere har både rettigheter og plikter. Et godt arbeidsmiljø forutsetter at
medarbeidere forstår sitt medarbeiderskap - på lik linje med at ledere forstår sitt lederskap.
(Lederplakat er allerede utviklet).
 Anskaffe og implementere nytt kvalitetssystem med fokus på brukervennlighet for de
ansatte.
 Implementering av nytt digitalt stoffkartotek (kjemikalier)
 Videreutvikle handlingsplan for HMS-arbeid
 Ta i bruk innovasjonsmetodikk i HMS-arbeid
 Utvikle medarbeiderplakat - i samarbeid med organisasjonene
 Avviksmeldinger skal systematiseres og benyttes som grunnlag til kontinuerlig
forbedringsarbeid.

Delmål 11.4: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i turnustjenestene øker til
80 % innen 2025
Mange av kommunens medarbeidere, spesielt de som arbeider turnus i helse og omsorg,
arbeider deltid. Det pågår arbeid for å øke andelen som arbeider i store stillinger og
redusere bruken av midlertidige ansatte. Det er nødvendig å øke forståelsen for hvor viktig
heltidskultur er for brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester og for
medarbeidernes arbeidsmiljø.
Dette skal vi gjøre for å nå målet
 Det gjennomføres tiltak for å øke forståelsen for heltidskultur blant alle
medarbeidere i kommunale turnustjenester
 Det settes i gang forsøk i 2021 med et system for innleie av vikarer som bidrar til
mindre bruk av engasjement/midlertidighet i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene

Økonomiplan 2021-2024 – Øvre Eiker kommune

side 60 av 103

4. DRIFTSBUDSJETT 2021-2024
4.1. Driftsbudsjettet 2021
4.1.1.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

Regnskap Oppr.bud.
2019
2020
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter
Korrigert sum bevilgninger drift, netto
Avskrivinger

-490 333
-555 987
-27 995

-513 090
-570 484
-21 711

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

-516 183
-601 693
-18 449

-522 053
-608 913
-14 325

-527 994
-616 220
-15 653

-534 006
-623 615
-14 203

-1 074 315 -1 105 285 -1 136 325 -1 145 291 -1 159 867 -1 171 824
1 008 867

1 021 932

1 069 886

1 071 107

1 073 692

1 085 497

34 969

50 959

51 954

53 220

54 128

54 128

1 043 835

1 072 891

1 121 840

1 124 327

1 127 820

1 139 625

-30 479

-32 394

-14 485

-20 964

-32 047

-32 199

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

-8 419
-3 515
-6 355
15 204
39 574

-7 477
-11 500
-2 200
34 602
66 959

-22 703
-6 900
-2 200
25 697
67 574

-22 912
-11 800
-2 300
24 971
74 105

-24 408
-11 800
-2 400
27 710
83 383

-25 892
-11 800
-2 500
31 322
92 385

Netto finansutgifter

36 489

80 384

61 468

62 064

72 485

83 515

Motpost avskrivninger

-34 969

-50 959

-51 954

-53 220

-54 128

-54 128

Netto driftsresultat

-28 959

-2 969

-4 971

-12 120

-13 690

-2 813

2 985
3 397
-5 937
0

3 030
-5 503
5 442
0

3 050
-4 104
6 026
0

3 050
-5 285
14 356
0

3 050
-524
11 164
0

3 050
-1 170
933
0

445

2 969

4 971

12 120

13 690

2 813

-28 514

0

0

0

0

0

Sum netto driftsutgifter
Brutto driftsresultat

Overføring til investering
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk.
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

Budsjett for 2020 gjøres opp med et netto driftsresultat på 5,76 millioner kroner eller 0,5 %
av brutto driftsinntekter. I 2022 er det budsjettert med et netto driftsresultat på 12,4
millioner kroner, i 2023 er det budsjettert med 14 millioner kroner i netto driftsresultat i
2023, mens det faller til 3,1 millioner kroner i netto driftsresultat i 2024.
Årsaken til det brå fallet i 2024 er at konsekvensen av økte renter og avdrag etter
investeringer i skoler, barnehager og omsorgsbygg da begynner å vise seg.

Økonomiplan 2021-2024 – Øvre Eiker kommune

side 61 av 103

4.1.2.

§5-4 Bevilgninger - drift (1B)

Beløp i 1000

KOMMUNEDIREKTØR OG POLITISK
SERVICE OG FELLESTJENESTER
SAMFUNNSUTVIKLING
FELLES DRIFTSOMRÅDE
ØKONOMI, INNKJØP OG EIERSKAP
ØVRE EIKER KOMMUNALE EIENDOM KF
SELVKOSTOMRÅDER
OPPVEKST
KULTUR OG LIVSKRAFT
HELSE OG OMSORG
Sum bevilgninger drift, netto
Herav:
Avskrivinger
Netto renteutgifter og -inntekter
Avdrag på lån
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond
Korrigert sum bevilgninger drift, netto

4.1.3.

Regnskap
2019

Oppr.bud.
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

10 437
40 798
47 331
65 933
9 765
0
0
422 057
35 077
379 391

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

11 233
42 755
56 846
-46 069
11 337
0
0
514 599
38 906
435 792

10 233
42 425
58 013
-63 932
10 987
0
0
527 615
38 406
441 692

11 233
41 895
59 121
-69 606
10 062
0
0
528 983
38 406
452 692

10 172
41 895
60 239
-67 962
10 062
0
0
527 442
38 404
463 692

1 010 789

0
-562
0
3 367
-883
1 008 867

1 016 022 1 065 399 1 065 439 1 072 786 1 083 944

0
-377
0
-5 503
-30

0
-352
0
-4 104
-30

0
-352
0
-5 285
-30

0
-352
0
-524
-30

0
-352
0
-1 170
-30

1 021 932 1 069 886 1 071 107 1 073 692 1 085 497

Forutsetninger for kommunens budsjett for 2021

Rammetilskudd og skatteinntekter
I kommunedirektørens budsjettforslag er KS' modell for beregning av skatt og
rammetilskudd benyttet. Det er anslått et innbyggertall pr. 01.01.2021 på 19.683. Dette
forutsetter en befolkningsvekst med 115 innbyggere i 2. halvår.
Pensjonskostnader
Pensjonskassenes prognoser for 2021 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 millioner kroner av premiefondet for
dekning av pensjonskostnader.
Nettorammer
Seksjonenes budsjetter vedtas på nettoramme (utgifter-inntekter=nettoramme). For
seksjonene betyr dette at de har ansvaret for den totale disponeringen av ressurser sett opp
mot måloppnåelsen. Netto ramme benyttes fordi det skal gi et handlingsrom med tanke på
virkemiddelbruk, men fasthet med tanke på mål. For 2021 er det ikke lagt inn noen generell
innsparing.
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Lønns- og priskompensasjon
Deflator er et teknisk begrep som skal uttrykke summen av lønns- og prisvekst. For 2021 er
kommunal deflator anslått til 2,7 %, mens lønnsveksten er anslått til 2,2 %. Alle seksjoner er
kompensert med forventet pris- og lønnsvekst (deflator) 2,7 %.
Driftsvolum 2021
Budsjettrammene for seksjonene i 2021 tar utgangspunkt i opprinnelig budsjett for 2020,
korrigert for vedtak fattet i økonomiplan 2020-2023, Rammene justeres deretter med
endringer i tjenestevolum (demografi), lønns- og prisvekst, tekniske justeringer, og endringer
fra statsbudsjettet. Detaljert informasjon om endring i rammene er gitt under hver seksjon.

4.1.4.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Andre generelle statstilskudd
Sum sentrale inntekter

Økonomiplan
Regnskap
2019
-555 987

Budsjett
2020
-570 484

2021

2022

2023

2024

-601 693

-608 913

-616 220

-623 615

-490 333
-27 995

-513 090
-21 711

-516 183
-18 449

-522 053
-14 325

-527 994
-15 653

-534 006
-14 203

-1 074 315 -1 105 285 -1 136 325 -1 145 291

-1 159 867

-1 171 824

Anslaget på de frie inntektene er basert på Grønt Hefte som er del av statsbudsjettet.
Utgangspunktet for 2020 er skatteinntektene før koronapandemien slo inn og sammenlignet
med 2020 er veksten på 4,53 % eller 25,8 millioner kroner. Veksten i skatteinntekter fra 2020
forårsakes av en forventning om en sterkere økonomisk vekst i 2021, fortsatt
befolkningsvekst i Øvre Eiker og en økning i kommunalt skatteøre med 1,05 %-poeng.
I inntektssystemet er det anslått at ca. 40 % av kommunesektorens inntekter skal være fra
skatt og dette er årsaken til at den kommunale skattøren blir øket. For Øvre Eiker kommune
er det isolert sett en fordel at skatteandelen av de frie inntektene er så lav som mulig, men
med øket skatteinngang de senere år sammenlignet med resten av landet blir denne relative
ulempen mindre og mindre.
For årene 2022-2024 er det lagt til grunn en årlig befolkningsvekst med 1,2% og en
tilsvarende vekst i skatteinntektene. i perioden 2021-2024 er det forventet at
skatteinntektene i 2020-kroner vil øke med 9,3 % eller 53,1 millioner kroner og det er i
denne økningen muligheten for egenfinansiering av investeringer og oppbygning av
økonomiske buffere ligger.
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Rammetilskuddet er bestående av tilskudd pr. innbygger justert for utgiftsbehov, særskilte
bevilgninger og inntektsutjevning for ulikt skatteinngang. Rammetilskuddet for 2021 er
basert på Grønt Hefte fra statsbudsjettet, mens det for 2022-2024 er lagt inn en
befolkningsvekst på 1,5 %.
Veksttilskuddet i 2021 for Øvre Eiker kommune er på 1,4 millioner kroner, noe som er
nedgang sammenlignet med 2020. Årsaken til dette er en noe svakere vekst i årene 20172019 sammenlignet med perioden 2016-2018.
Inntektsutjevningen for 2021 er beregnet til 27,4 millioner kroner. Inntektsgarantiordningen
kompenserer kommuner som har svakere skatteinngang enn landet i gjennomsnitt. Øvre
Eiker kommune har uten inntektsutjevningen en skatteandel på ca. 91,5 % av landet og etter
skatteutjevningen ca. 96 % av landsgjennomsnittet.
Rammetilskudd og skatteinntekter for Øvre Eiker kommune er fortsatt lavere enn det
objektive utgiftsbehovet (98,5 %), men differansen har de senere årene minsket noe. Men
fortsatt betyr inntektsnivået og utgiftsbehovet til Øvre Eiker kommune at effektiviteten og
produktiviteten må være langt bedre enn landsgjennomsnittet for å kunne gi likeverdige
tjenester til innbyggerne.
Andre generelle statstilskudd består av to komponenter; kompensasjonstilskudd fra
Husbanken til omsorgsboliger og skolebygg, samt integreringstilskudd for mottak av
flyktninger. Integreringstilskuddet utbetales til kommunene for 5 år ved mottak av
nyankomne flyktninger. Tilskuddssatsene for voksne flyktninger er:
Tilskuddsbeløp
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5

kr 194 300
kr 246 000
kr 174 000
kr 86 000
kr 72 000

I og med at det i årene 2015-2017 ble bosatt mange flyktninger var inntektene også relativt
høye, men fra 2018 og fremover har det vært færre bosettinger. Kommunestyret har vedtatt
at det årlig skal bosettes 15 nyankomne flyktninger, men grunnet koronapandemien vil dette
bli langt lavere. For årene 2021-2024 er det beregnet mottak av 15 flyktninger årlig, men
inntektene faller til tross for dette fordi det er flere flyktninger som nå går ut av ordningen
og ikke kvalifiserer til integreringsstøtte.
Nedgangen i inntekter må motsvares av en tilsvarende nedgang i utgifter og dette vil synes
under NAV og Voksenopplæringen.
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4.1.5.

Finansinntekter og –utgifter

Beløp i 1000

Motpost avskrivninger
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Renteutgifter, prov. og andre fin.utg.
Avdrag på lån
Konserninterne renter
Netto finansinntekter/finansutgifter

Økonomiplan
Regnskap Budsjett
2019
2020
0
0
-11 320 -18 600
-6 355 -2 200
15 166 34 602
57 440 66 959
0
0
54 932

80 761

2021

2022

2023

2024

0
-13 700
-2 200
25 697
67 574
-15 551

0
-18 600
-2 300
24 971
74 105
-15 760

0
-18 600
-2 400
27 710
83 383
-17 256

0
-18 600
-2 500
31 322
92 385
-18 740

61 820

62 416

72 837

83 867

Renteinntekter og utbytte består av renteinntekter på bankinnskudd, renteinntekter på
utlån (startlån), renteinntekter på utlån til EEU og utbytte fra aksjeselskaper som kommunen
har eierinteresser i. Sammenlignet med revidert budsjett for 2020 er det en reduksjon i
inntekter med 1,5 millioner kroner i 2021. Årsaken til dette er at utbytte i Vardar går ned fra
4,8 millioner kroner i 2020 til 2,4 millioner kroner i 2021. For årene 2022-2024 er det
forventet et utbytte fra Vardar på 4,8 millioner kroner.
Utbytte Øvre Eiker Energi budsjettert med 2,5 millioner kroner og Eiker Eiendomsutvikling
med 2,0 millioner kroner. For Øvre Eiker Energi skal det nå budsjetteres med et utbytte
tilsvarende 50 % av konsernets årsresultat etter skatt.
Gevinst på finansielle instrumenter er plasseringer i aksjer, obligasjoner og rentepapirer. I
økonomiplanperioden er det budsjettert med 2,2 millioner kroner i 2021 og stigende til 2,5
millioner kroner i 2024. Forvaltningskapitalen er på om lag 100 millioner kroner, så det
legges opp til et konservativt avkastningsmål. Historisk sett ligger avkastningen noe høyere,
men av forsiktighetshensyn legges det inn et lavt avkastningsmål.
Renteutgiftene reduseres kraftig fra 2020 til 2021. I 2020 var det budsjettert med 34,6
millioner kroner i renteutgifter, mens det i 2021 er budsjettert med 25,7 millioner kroner.
Årsaken til dette er dels at det generelle rentenivået er på vei nedover, men også at det i
2020 ble budsjettert med en renteutgift som skulle simulere at låneopptaket var på
handlingsregelen. Fra 2021 budsjetteres det med reelle renteutgifter og disse vil stige utover
i perioden når investeringer i skoler, barnehager og omsorgsbygg gjennomføres. I løpet av
perioden er det noen svært dyre fastrenteavtaler som utløper og som bidrar til at
renteutgiftene ikke stiger mer som følge av investeringene.
Avdrag på lån øker marginalt fra 2020 til 2021, men fra 2022 og fremover øker årlige avdrag
kraftig som følge av planlagte investeringer i ny barneskole, ny barnehage i Hokksund og
utvikling av Eikertun Helsehus.
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Konserninterne renter er inntektene fra Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF på lån som de
har til investeringer. Øvre Eiker Kommune har låneopptaket og låner ut videre til det
Kommunale Foretaket. I 2020 var dette ikke en del av det opprinnelige budsjettet og dette
er årsaken til at netto finansutgifter i 2020 og 2021 ikke er direkte sammenlignbare. Om det
var budsjettert på samme måte i 2020 som for 2021 ville netto
finansinntekter/finsnasutgifter vært 15,9 millioner kroner lavere.

4.1.6.

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Beløp i 1000

Økonomiplan
Regnskap Budsjett
2019
2020

Bruk av ubundne avsetninger
Avsetning til ubundne fond

Netto avsetninger i tjenesteområdene
Totale avsetninger

2022

2023

2024

-22 991

-4 850

-2 135

-1 455

0

0

17 936

10 322

8 691

15 841

11 194

963

0

0

3 050

3 050

3 050

3 050

Overført til investering
Netto avsetninger

2021

-5 055

5 472

9 106

17 436

14 244

4 013

2 485

-5 533

-4 134

-5 315

-554

-1 200

445

2 969

4 971

12 120

13 690

2 813

Bruk av ubundne avsetninger til prosjekt sykefravær og prosjekt eierstyring i tråd med
tidligere vedtak i kommunestyret.
Prosjekt Eierskap avsluttes etter 2021, mens prosjekt sykefravær avsluttes i løpet av 2022.
Avsetning til ubundne fond er budsjettert netto driftsresultat for 2021.
Overført til investering er pliktig egenkapitalinnskudd i KLP som det ikke er anledning til å
lånefinansiere, men må finansieres over driftsbudsjettet.
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4.2. Seksjonenes økonomi 2021
Til disposisjon for tjenesteområdene
Beløp i 1000

Budsjett

Oppsummering sentrale poster

2020

Frie disponible inntekter
Finansinntekter/-utgifter

2021

2022

2023

2024

-1 105 285 -1 136 325 -1 145 291 -1 159 867 -1 171 824
80 761
61 820
62 416
72 837
83 867

Avsetninger og bruk av avsetninger
Overført til investering
Sum sentrale inntekter og utgifter - Til fordeling
tjenesteområdene

5 472

6 056

14 386

11 194

963

3 030

3 050

3 050

3 050

3 050

-1 016 022 -1 065 399 -1 065 439 -1 072 786 -1 083 944

Sum fordelt tjenesteområdene

1 016 022

1 065 399

1 065 439

1 072 786

1 083 944

0

0

0

0

0

Merforbruk/mindreforbruk

4.2.1.

Økonomiplan

KOMMUNEDIREKTØR OG POLITISK

Beskrivelse av dagens virksomhet
Seksjonen omfatter kommunedirektør, politisk ledelse og alle politiske styrer, råd og utvalg,
politisk sekretariat.
Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Vedtak forrige periode
Valg, nytt kom.styre (ipad etc.), flere møter
Sum Vedtak forrige periode
Budsjettendring i år
Deflator justering - PS 73/20
Husleie, strøm og kom.avgifter
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjustert budsjett

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

10 012

10 012

10 012

10 012

1 000
1 000

0
0

1 000
1 000

0
0

-360
483
123
188

-360
483
123
188

-360
483
123
188

-180
242
62
188

1 311

311

1 311

250

11 323

10 323

11 323

10 262

Nye tiltak
KLP - Justering pensjon og AGA
Sum Nye tiltak

-90
-90

-90
-90

-90
-90

-90
-90

Nye tiltak og realendringer budsjett

-90

-90

-90

-90

11 233

10 233

11 233

10 172

Konsekvensjustert ramme

Ramme 2021-2024

Budsjettvurdering
Økning i budsjett fra 2020 er grunnet gjennomføring av valg i 2021. Til dette er det avsatt 1,0
millioner kroner. Øvrige endringer er tekniske justeringer som kommunal deflator med 2,7
%, husleie, strøm og kommunale avgifter som ble justert i 2020, korreksjon for lavere
kommunal deflator i 2020 og lavere pensjonskostnad i 2021.
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4.2.2.

SERVICE OG FELLESTJENESTER

Beskrivelse av dagens virksomhet
Seksjonen har en støttefunksjon i organisasjonen, samt at den har systemansvar for en rekke
områder. Seksjonen består av servicesenter, arkiv, personal, digitalisering og
kommunikasjon.
I tillegg har HR-avdelingen ansvar for å koordinere beredskapsarbeidet i kommunen og
ansvar for å koordinere arbeidet med våre 20 lærlinger.
Skatteoppkrever ble overført til skatteetaten 01.11.2020.
Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Vedtak forrige periode
Bruk av fond til prosjekt "Ned med fravær"
Skatteoppkreveren over til staten
Sum Vedtak forrige periode
Budsjettendring i år
Deflator justering - PS 73/20
Husleie, strøm og kom.avgifter
Korrigering fondsbruk
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Konsekvens av skatteoppkrever til staten
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
KLP - Justering pensjon og AGA
Lisenskostnader Microsoft
Personalforsikring og gruppelivsforsikring
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

41 745

41 745

41 745

41 745

0
-2 000
-2 000

-330
-2 000
-2 330

-860
-2 000
-2 860

-860
-2 000
-2 860

-716
1 988
513
1 785
1 066

-716
1 988
513
1 785
1 066

-716
1 988
513
1 785
1 066

-716
1 988
513
1 785
1 066

851

521

-9

-9

42 596

42 266

41 736

41 736

-875
-875

-875
-875

-875
-875

-875
-875

-466
750
750
1 034

-466
750
750
1 034

-466
750
750
1 034

-466
750
750
1 034

159

159

159

159

42 755

42 425

41 895

41 895

Budsjettvurdering
Skatteoppkrever overføres til skatteetaten 01.11.2020 og som følge av dette trekkes det ut
2,9 millioner kroner av seksjonens ramme. Dette er en direkte konsekvens av at
skatteoppkrever går ut, men også reduserte utgifter knyttet til arkiv, servicesenter og andre
fellestjenester.
Seksjonen er kompensert med 0,75 millioner kroner til å dekke merkostnader knyttet til
lisenser for Microsoft. Dette som følge av lisensrevisjon i 2020. Dette er kostnader som er
knyttet til utstyr som benyttes i hele organisasjonen.
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Gruppelivsforsikring har øket kraftig i pris i 2020 og det er varslet ytterligere økninger i 2021.
Kostnaden gjelder alle ansatte i kommunen og seksjonen er kompensert med 0,75 millioner
kroner for å håndtere merutgiften.
Prosjektperioden for "Prosjekt ned med fraværet" avsluttes i løpet av 2022 og rammen
reduseres i årene 2022-2024.
Seksjonen er kompensert for pris- og lønnsvekst med 2,7 %. Andre endringer er av teknisk
karakter og gjelder husleie/strøm/kommunale avgifter, redusert kommunal deflator i 2020
og nedgang i pensjonsbelastning fra 2020 til 2021.
Seksjonen har det koordinerende ansvaret for beredskap i kommunen. I budsjettet for 2020
er det avsatt 0,25 millioner kroner til beredskapsarbeidet og dette er videreført i 2021.

4.2.3.

SAMFUNNSUTVIKLING

Beskrivelse av dagens virksomhet
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.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
Demografijustering
Demografikostnader
Handlingsplan for fastlegeordningen Bevilgning statsbudsjettet
Skjermingsordning økt egenandelstak Bevilgning statsbudsjettet
Sum Demografijustering
Budsjettendring i år
Deflator justering - PS 73/20
Husleie, strøm og kom.avgifter
Knekkpunkt og grunntilskudd fastleger - PS
73/20
Koronatiltak 2020 Forskuttering
basisfinansiering allmennlegetjenesten
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
KLP - Justering pensjon og AGA
Overtakelse av nye driftsarealer og punkter i
hele kommunen
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

51 519

51 519

51 519

51 519

1 036
684

2 203
684

3 311
684

4 429
684

176

176

176

176

1 896

3 063

4 171

5 289

-809
2 129
943

-809
2 129
943

-809
2 129
943

-809
2 129
943

-236

-236

-236

-236

2 027
1 389

2 027
1 389

2 027
1 389

2 027
1 389

5 312

6 479

7 587

8 705

56 831

57 998

59 106

60 224

0

0

0

0

-485
500

-485
500

-485
500

-485
500

15

15

15

15

15

15

15

15

56 846

58 013

59 121

60 239

Budsjettvurdering
Seksjonens ressursbehov påvirkes av befolkningsveksten og det er i budsjettet lagt inn en
demografikompensasjon på 1,036 millioner kroner som i all hovedsak er knyttet til
fastlegeordningen og økningen av tilskudd som følge av flere innbyggere.
I statsbudsjettet er det foreslått bevilget 0,68 millioner kroner til oppfølging av
handlingsplan for fastlegeordningen som ble vedtatt i 2020 og 0,18 millioner kroner til
skjermingsordning mot egenandelsøkning i primærhelsetjenesten.
I tillegg er det foreslått å bevilge 0,5 millioner kroner til vei og park for å kunne håndtere økt
ressursbehov som følge av overtakelse av vedlikeholdsansvar for veier i utbyggingsområder.
Budsjettrammen er justert med kommunal deflator for 2020 og 2021, kompensasjon for
betaling av husleie er lagt inn og det er foretatt en nedjustering av budsjettrammen grunnet
reduksjon i pensjonspremie.
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4.2.4.

FELLES DRIFTSOMRÅDE

Beskrivelse av dagens virksomhet
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.
Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

Vedtatt budsjett

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

27 634

27 634

27 634

27 634

Vedtak forrige periode
Endring kalkulatoriske renter og avskrivninger
Nullstill ansvaret for øk.plan 2021-2024
Sum Vedtak forrige periode

-2 800
-24 834
-27 634

-6 300
-21 334
-27 634

-9 700
-17 934
-27 634

-9 700
-17 934
-27 634

Konsekvensjustert budsjett

-27 634

-27 634

-27 634

-27 634

0

0

0

0

Nye tiltak
Eierbidrag DRBV og Sør-Øst 110
Fordelte kostnader (selvkostområder)
Kalk. renter og avdrag
Konserninterne avdrag ØEKE
Konsesjonskraft
Premieavvik
ØEKE konsekvenser av investering - økt husleie
Sum Nye tiltak

15 777
-4 510
-17 952
-32 917
-200
-6 267
0
-46 069

15 777
-4 510
-22 102
-34 132
-200
-22 485
3 720
-63 932

15 777
-4 510
-27 277
-38 020
-200
-26 082
10 706
-69 606

15 777
-4 510
-31 424
-42 581
-200
-23 524
18 500
-67 962

Nye tiltak og realendringer budsjett

-46 069

-63 932

-69 606

-67 962

-46 069

-63 932

-69 606

-67 962

Konsekvensjustert ramme

Ramme 2021-2024

Budsjettvurdering
Kostnadsstedet benyttes til inntekter/utgifter som ikke naturlig hører til andre seksjoner. Fra
opprinnelig budsjett 2020 til forslag 2021 er det en stor rammeendring som i hovedsak
skyldes at avsetning til husleie/strøm/kommunale avgifter er flyttet ut på seksjonene.
Kalkulatoriske renter og avdrag:
Selvkostområdene betaler sin andel av renter og avdrag på lån som følger av investeringer.
Inntektene føres her og utgjør i 2021 17,9 millioner kroner og økende til over 31 millioner
kroner i 2024. Dette som følge av forslag om investering i blant annet nytt renseanlegg i
Hokksund.
Konserninterne avdrag:
Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF låner penger til investeringer av Øvre Eiker Kommune og
betaler avdrag i henhold til faktiske kostnader for kommunen. Økningen fra 32,5 millioner
kroner i 2021 til 42,5 millioner kroner i 2024 er basert på et investeringsprogram med blant
annet bygging av ny Hokksund Barneskole. Økningen vil komme igjen som økt husleie i
seksjonene etterhvert som investeringene foretas.
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Eierbidrag DRBV og SørØst 110
Økningen i eierbidrag fra 2020 til 2021 tar hensyn til at kommunal deflator i 2020 ble lavere
enn forutsatt i budsjettet. Samlet eierbidrag er på 15,8 millioner kroner, inkludert refusjon
for at Drammen kommune ønsker å beholde en brannstasjon i Mjøndalen.
Beredskapshåndteringsverktøy for 110-sentralene kan føre til økte utgifter, men det er ikke
kunnskap om dette på nåværende tidspunkt. Det er eierkommunenes oppfatning at staten
bør ta denne kostnaden når det er et pålegg om å anskaffe verktøyet.
Konsesjonskraft
Årlige inntekter fra konsesjonskraft inntektsføres her. Budsjetteres med en inntekt på 0,2
millioner kroner.
Premieavvik
Premieavviket på pensjon oppstår når innbetaling er lavere/høyere enn det netto
pensjonskostnad som skal belastes driftsregnskapet er. Positivt premieavvik skal
inntektsføres, mens negativt premieavvik skal utgiftsføres. Premieavviket amortiseres over 7
år. I 2021 budsjetteres det med et netto premieavvik på 6,2 millioner kroner, noe som
medfører at det skal belastes langt mindre pensjon ute på seksjonene.

Økonomiplan 2021-2024 – Øvre Eiker kommune

side 72 av 103

4.2.5.

ØKONOMI, INNKJØP OG EIERSKAP

Beskrivelse av dagens virksomhet
Seksjonen omfatter økonomi, innkjøp, lønn og eierskap, i tillegg til at seksjonen har ansvaret
for å koordinere samhandling mellom kommune og eiendomsforetak
Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

Økonomiplan

Vedtatt budsjett
Vedtak forrige periode
Prosjektstilling eierskap og samarbeid
Sum Vedtak forrige periode
Budsjettendring i år
Deflator justering - PS 73/20
Husleie, strøm og kom.avgifter
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Nye tiltak
KLP - Justering pensjon og AGA
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

2021

2022

2023

2024

10 961

10 961

10 961

10 961

0
0

-350
-350

-1 275
-1 275

-1 275
-1 275

-181
577
396
249

-181
577
396
249

-181
577
396
249

-181
577
396
249

645

295

-630

-630

11 606

11 256

10 331

10 331

-269
-269

-269
-269

-269
-269

-269
-269

-269

-269

-269

-269

11 337

10 987

10 062

10 062

Budsjettvurdering
Endringene i seksjonens budsjettramme er kun av teknisk karakter.
 Kompensasjon for husleie/strøm/kommunale avgifter.
 Uttrekk av midler tilsvarende nedgang i pensjonspremie.
 Korrigering av kommunal deflator i 2020.
 Full kompensasjon for forventet lønns- og prisvekst i 2021.
 Uttrekk av midler fra 2022 når prosjekt eierstyring avsluttes.

4.2.6.

SELVKOSTOMRÅDER

Beskrivelse av dagens virksomhet
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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Driftsbudsjett med endringer
Driftsbudsjettet i selvkostområdene budsjetteres i null. Ved et overskudd avsettes det til
fond og ved et underskudd brukes det av fond. Ved eventuelt underskudd og tomt fond som
fremføres underskuddet til neste år.
Budsjettvurdering
Regelverket for fastsettelse av vann og avløpsgebyrer har endret seg fra å være veiledende
til å bli forskrift.
Det er nødvendig med store investeringer både i ledningsnettet og behandlingsanlegg i
årene fremover. Kostnadene for disse investeringene påvirker årsgebyrene for vann og
avløp. Det har vært ønskelig å ha fondsavsetninger for å sørge for en jevnest mulig utvikling i
gebyrene. Dette har medført at enkelte års avsetning til fond har blitt eldre enn hva
veilederen har anbefalt (max. 5 år gamle).
Forskrift fordrer at eldre fondsmidler benyttes innen femårsfristen og dette vil gi større
svingninger i gebyrene fra år til år. For 2021 gir dette, for en normalhusstand (125 m³pr. år),
en samlet prisreduksjon på kr 189,- for vann og avløp. Ser man beregningene over en
tidsperiode fra 2020-2024 viser beregningene en prisvekst på ca. kr 392,- pr år. Dette
iberegnet en årlig lønns og prisvekst på 2,7 % som utgjør ca. kr 153 pr år.

4.2.7.

OPPVEKST

Beskrivelse av dagens virksomhet
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.
Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

Vedtatt budsjett
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2021

2022

2023

2024

440 508

440 508

440 508

440 508

side 74 av 103

Vedtak forrige periode
Bemanningsnorm bhg.
Leie av moduler + økt leiekostnader for klubbhuset
Nedtrapping Eiken
Roterende skolepsykolog
Sum Vedtak forrige periode
Demografijustering
Demografikostnader barnehage
Demografikostnader barnevern
Demografikostnader grunnskole
Gratis SFO med særskilte behov 5.-7.trinn - Bevilgning statsbudsjettet
Justering for statlig/private skoler, økning i elevtall - Uttrekk
statsbudsjettet
Moderasjonsordninger SFO - Bevilgning statsbudsjettet
Ny gjennomføringsløsning eksamener og prøver - Uttrekk
statsbudsjettet
Pensjon i private barnehager inkl. skjermingsordning private
barnehager - Uttrekk statsbudsjettet
Regulering av barnehagemiljø - Bevilgning statsbudsjettet
Stine Sofies barnehagepakke - Bevilgning statsbudsjettet
Utvidet aldersgrense ettervern barnevernet - Bevilgning
statsbudsjettet
Sum Demografijustering
Budsjettendring i år
Deflator justering - PS 73/20
Husleie, strøm og kom.avgifter
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Fra kjøp til drift av barnehageplasser
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
3 årsverk spesialpedagog i barnehage
Andre tiltak
KLP - Justering pensjon og AGA
Oppfylling av lærernorm
SPK - Justering pensjon og AGA
Styrking av ramme barnevern
Styrking av ramme Familiesenteret
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024
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2 750
1 000
-1 400
0
2 350

2 750
1 000
-1 400
-600
1 750

2 750
1 000
-1 400
-600
1 750

2 750
1 000
-1 400
-600
1 750

-178
100
147
88
-75

-3 028
606
8 507
88
-75

-4 464
790
9 827
88
-75

-3 379
851
9 240
88
-75

401
-26

401
-26

401
-26

401
-26

-759

-759

-759

-759

17
9
84

17
9
84

17
9
84

17
9
84

-192

5 824

5 892

6 451

-7 128
66 741
59 613
11 936

-7 128
66 741
59 613
11 936

-7 128
66 741
59 613
11 936

-7 128
66 741
59 613
11 936

73 707

79 123

79 191

79 750

514 215

519 631

519 699

520 258

0
0

0
0

0
0

-1 500
-1 500

1 500
84
-3 241
900
-2 359
2 500
1 000
384

1 500
84
-3 241
8 500
-2 359
2 500
1 000
7 984

1 500
84
-3 241
9 800
-2 359
2 500
1 000
9 284

1 500
84
-3 241
9 200
-2 359
2 500
1 000
8 684

384

7 984

9 284

7 184

514 599

527 615

528 983

527 442
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Budsjettvurdering
Seksjonen har en stor økonomisk utfordring fordi kostnadsveksten har vært stor i
barnevernet gjennom 2020 og den demografiske utviklingen er slik at det i prinsippet skal
være uendrede rammer fra 2020 til 2021. Kommunedirektøren vurderer situasjonen i
seksjonen som krevende og foreslår derfor å styrke rammen, men seksjonen må også klare å
redusere kostnadene med 5-6 millioner kroner for å gå i balanse i 2021. Særlig innen
barnevern vil dette være mulig hvis eksterne tiltak som avsluttes ikke blir erstattet og det
ikke brukes eksterne konsulenter til saksbehandling.
Vedtatte tiltak fra økonomiplan 2020-2023 er videreført. Dette innebærer kompensasjon for
øket husleie som følge av moduler på Hokksund Barneskole med 1,0 millioner kroner,
oppfylling av bemanningsnorm i barnehage med 2,75 millioner kroner og nedtrekk på Eiken
med 1,4 millioner kroner.
Statsbudsjettet har en rekke forslag som teoretisk sett ikke påvirker den økonomiske
handlefriheten til seksjonen:
 Redusert tilskuddssats pensjon private barnehager. Trekk på 0,76 millioner kroner.
 Moderasjonsordninger SFO. Bevilgning på 0,4 millioner kroner.
 Gratis SFO for elever med særskilte behov i 5-7. klasse, kr. 88.000,-.
 Andre mindre endringer som er korrigert i tråd med statsbudsjettet.
Styrking av rammen:
 Barnevern 2,5 millioner kroner.
 Familiesenteret 1,1 millioner kroner.
 Barnehage 4,25 millioner kroner inkludert vedtak i økonomiplan 2020-2023.
 Lærernorm 0,9 millioner kroner.
Tekniske justeringer som kompensasjon for husleie/strøm/kommunale avgifter,
kompensasjon for lønns- og prisvekst, reduksjon av kommunal deflator i 2020 og redusert
pensjonspremie påvirker ikke den økonomiske handlefriheten.
I 2024 er det forutsatt at 1,5 millioner kroner som i dag benyttes til å kjøpe plasser i andre
kommuner hentes hjem igjen når ny barnehage i Hokksund står klar. Beløpet er beregnet til
å være del av tilskudd som går til kapitalkostnader (bygg).
Kommunedirektøren har i sitt budsjettforslag prioritert tiltakene som styrker arbeidet med
tidlig innsats, dette gjelder både styrking av Familietjenesten, barnehagene og skolene.

4.2.8.

KULTUR OG LIVSKRAFT

Beskrivelse av dagens virksomhet
Seksjonen omfatter kulturfaglige aktiviteter for barn og unge, idrett, bibliotek, kulturarv,
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kultur og næring, samt systemansvar for bruker- og innbyggermedvirkning, frivillighet,
innovasjon og samskaping. Seksjonen forvalter tilskudd til Kirkelig Fellesråd og andre tros- og
livssynssamfunn.
Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

32 601

32 601

32 601

32 601

570

570

570

570

Utlemming frivilligsentraler - Uttrekk statsbudsjettet
Utlemming tilskudd til tros- og livssynssamfunn - Uttrekk
statsbudsjettet

-430
-1 275

-430
-1 275

-430
-1 275

-430
-1 275

Sum Demografijustering

-1 135

-1 135

-1 135

-1 135

Vedtatt budsjett
Demografijustering
Demografikostnader

Budsjettendring i år
Deflator justering - PS 73/20

-542

-542

-542

-544

Husleie, strøm og kom.avgifter

6 492

6 492

6 492

6 492

Sum Budsjettendring i år

5 950

5 950

5 950

5 948

Sum Lønns- og prisvekst

928

928

928

928

5 743

5 743

5 743

5 741

38 344

38 344

38 344

38 342

Endring husleiepriser og husleiestøtten

-500

-500

-500

-500

Sum Innsparingstiltak

-500

-500

-500

-500

-570
500

-570
500

-570
500

-570
500

Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak

Nye tiltak
Disponering av demografikostnader
Endring husleiepriser og husleiestøtten
Folkehelse og idrett

570

570

570

570

-229

-229

-229

-229

Tlskudd til museer og kulturinstitusjoner

291

291

291

291

Videreutvikling av Nøstetangen norsk glassmuseum

500

0

0

0

1 062

562

562

562

KLP - Justering pensjon og AGA

Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024

562

62

62

62

38 906

38 406

38 406

38 404

Budsjettvurdering
I budsjettrammen er det gjort flere tekniske justeringer som ikke får innvirkning på
aktiviteten i seksjonen. Dette er:
 Utbetaling av støtte til andre livssyns- og trossamfunn enn Den Norske Kirke
overføres til staten. Som en følge av dette trekkes det ut 1,275 millioner kroner i
rammen fra seksjonen.
 Støtte til frivilligsentraler overført til staten igjen. Kommuner som opprettholder
tilbudet vil få tilsvarende beløp i støtte som det som trekkes ut. For Øvre Eiker
kommune utgjør dette 0,43 millioner kroner.
 Effekten av lavere kommunal deflator i 2020 enn budsjettert er trukket ut.
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Effekten av lavere pensjonsinnbetaling i 2021 er trukket ut.
Husleiestøtte reduseres med 0,5 millioner kroner, tilsvarende effekten av forventet
inntektsnedgang som følge av reduserte priser for leie.
Budsjettrammen er fullt ut kompensert for pris- og lønnsvekst med 2,7 %.

Seksjonen er gitt en demografikompensasjon på 0,57 millioner kroner og det foreslås at
midlene benyttes til å styrke arbeidet med folkehelse og idrett. Seksjon for
Samfunnsutvikling som har hatt systemansvaret for folkehelsearbeidet bidrar med 0,3
millioner kroner slik at det blir en full stilling.
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4.2.9.

HELSE OG OMSORG

Beskrivelse av dagens virksomhet
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).
Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

Vedtatt budsjett

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

401 042

401 042

401 042

401 042

-500
-500

-1 000
-1 000

-1 000
-1 000

-1 000
-1 000

8 616
1 587
348

16 749
2 615
348

27 284
3 766
348

34 857
4 713
348

Vedtak forrige periode
Velferdsteknologi - gevinstrealisering
Sum Vedtak forrige periode
Demografijustering
Demografikostnader
Demografikostnader
Habilitering, avlastning funksjonshemmede - Bevilgning
statsbudsjettet
Introduksjonsprogram
Introduksjonsstønad
Økt innslagspunkt ressurskrevende ut over deflator
Sum Demografijustering
Budsjettendring i år
Deflator justering - PS 73/20
Husleie, strøm og kom.avgifter
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst

-1 100
-1 500
1 400
9 351

-1 700
-2 500
1 400
16 912

-1 700
-2 500
1 400
28 598

-1 700
-2 500
1 400
37 118

-6 378
29 607
23 229
9 902

-6 378
29 607
23 229
9 902

-6 378
29 607
23 229
9 902

-6 378
29 607
23 229
9 902

Konsekvensjustert budsjett

41 982

49 043

60 729

69 249

443 024

450 085

461 771

470 291

-2 000
-2 000

-2 000
-2 000

-2 000
-2 000

-2 000
-2 000

-10 203
-6 129
1 400
4 000
1 500
1 500
2 000

-19 364
-6 129
1 400
8 000
3 000
3 000
3 000

-31 050
-6 129
1 400
12 000
6 000
6 000
4 000

-39 570
-6 129
1 400
15 000
10 000
9 000
5 000

700
-5 232

700
-6 393

700
-7 079

700
-4 599

Konsekvensjustert ramme
Innsparingstiltak
Økonomisk sosialhjelp
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Disponering av demografikostnader
KLP - Justering pensjon og AGA
Kompensasjon for økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester
Styrking av budsjettramme tjeneste til funksjonshemmede
Styrking av budsjettramme tjenester i institusjon
Styrking av ramme til hjemmetjenester
Tilbud til innbyggere med omfattende utfordringer knyttet til
psykisk helse, rus og adferd
Økonomisk rådgivning og oppfølging av barnefamilier
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2021-2024
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-7 232

-8 393

-9 079

-6 599

435 792

441 692

452 692

463 692
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Budsjettvurdering
Helse og omsorg er den seksjonen som opplever de sterkeste demografiske endringene de
neste 4 årene og i den neste 10-årsperioden. I økonomiplanperioden er det forventet en
vekst i befolkningen over 67 år på 11 %, mens det for perioden 2021-2030 er ventet en vekst
på 30 %.
Demografikostnadene er beregnet til 10,2 millioner kroner i 2021 og 39,5 millioner kroner i
2024. Innenfor dette handlingsrommet som skapes av en jevn befolkningsvekst må
seksjonen håndtere økte brukerbehov. Demografikostnadene er et uttrykk for hva det vil
koste å ha samme omfang og kvalitet på tjenestene som i dag til flere innbyggere.
Skal tilbudet utvides eller kvaliteten økes må dette skje ved at nye arbeidsmetoder innføres,
velferdsteknologi tas i bruk eller det foretas omprioriteringer innenfor eksisterende
budsjettramme.
Økonomisk sett er den største utfordringen utviklingen at en stadig større andel av
budsjettet benyttes til relativt få tjenestemottagere. Dette gjelder tjenester innen psykisk
helse, rusomsorgen, botilbud for funksjonshemmede og avlastningstiltak. Denne utviklingen
er lik over hele landet og samtidig strammer regjeringen og Stortinget inn ordningen med
refusjon for ressurskrevende brukere år for år. I statsbudsjettet for 2021 foreslås det nok en
gang at egenandelstaket for kommunene økes med kr. 46.000,- utover forventet lønnsvekst.
Dette kan ikke forstås på noen annen måte enn at statlige myndigheter mener at tjenestene
til disse brukergruppene er blitt for omfattende og at det er en henstilling til
kommunesektoren om å redusere tjenesteomfanget. "Tapet" som påføres Øvre Eiker
kommune som følge av dette utgjør om lag 3,0 millioner kroner samlet for 2020 og 2021 og
seksjonen er kompensert for dette i rammen.
Vedtak fattet i økonomiplan 2020-2023 er videreført, dette gjelder blant annet en forventet
gevinstrealisering på 0,5 millioner kroner knyttet til velferdsteknologi.
Som følge av at det bosettes færre flyktninger enn i årene 2015-2019 reduseres
budsjettrammen til henholdsvis introduksjonsprogrammet og introduksjonsstønad med til
sammen 2,5 millioner kroner. Dette er en konsekvens av at inntektene reduseres på ansvar
100 (felles inntekter).
Tekniske justeringer er foretatt, dette gjelder kommunal deflator 2020 og 2021,
konsekvensen av redusert pensjonspremie i 2021 og kompensasjon for husleie til Øvre Eiker
Kommunale Eiendom KF.
I budsjett for 2020 ble det tilført seksjonen 2,0 millioner kroner for å kompensere for
forventet høyere utbetaling av økonomisk sosialhjelp fordi barnetrygden holdes utenfor
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beregningen. Totale utbetalinger for økonomisk sosialhjelp har ikke økt og denne
bevilgningen trukket ut. Samtidig foreslår kommunedirektøren å bevilge 0,7 millioner kroner
til NAV for å styrke arbeidet med økonomisk rådgivning og oppfølging av barnefamilier.
Tjenesten for funksjonshemmede styrkes med 7 millioner kroner i 2021, hvorav 3,0 millioner
kroner for å kompensere for økt egenandelstak for kommunen.
Hjemmetjenestene og institusjonstjenesten styrkes med 1,5 millioner kroner hver i 2021.
Tilbud til brukere med omfattende utfordringer knyttet til psykisk helse, rus og adferd
styrkes med 2,0 millioner kroner. I økonomiplanperioden foreslås det en opptrapping til 5
millioner kroner. I første fase vil midlene bli brukt til kjøp eksternt, men etter hvert være en
del av finansieringen av tilbud i egen kommune.
Demografikompensasjonen i årene 2022-2024 og fremover er foreslått benyttet til økning av
kapasitet i hjemmetjenesten, utbygging av Myraveien og utvikling av Eikertunområdet for å
få flere institusjonsplasser.

4.2.10. ØVRE EIKER KOMMUNALE EIENDOM KF
Budsjettvurdering
Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF har sine inntekter fra husleie for kommunale
formålsbygg. I forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2020-2023 ble det besluttet at
vedlikeholdsmidler skulle vedtas eksplisitt i kommunestyret, mens styret i det kommunale
foretaket ønsket en høyere husleie som kunne legge til rette for et overskudd i selskapet og
som kunne benyttes til å bygge opp et vedlikeholdsfond.
I husleien for 2020 ligger det inne en forventning om 3,1 % kommunal deflator, mens den
etter lavere lønnsvekst er satt ned til 1,6 %. For Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF betyr
dette at kompensasjonen er omlag 0,7 millioner kroner for høy. I budsjettforslaget for 2021
forutsetter kommunedirektøren at denne kompensasjonen benyttes til å øke rammen til
vedlikehold.
I investeringsbudsjettet foreslås det også bevilget 3,0 millioner kroner til digitalisering. Det
kommunale foretaket beskriver selv at dette vil gi innsparinger i driften og det forutsettes at
dette også går tilbake til å styrke vedlikeholdet av bygningsmassen
Redusert pensjonsbelastning i 2021 er heller ikke trukket ut.
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4.3. Risiko- og sårbarhetsanalyse
Risiko og sårbarhetsanalyse budsjett og økonomiplan 2021-2024
Skatteinntekter

Rammetilskudd

Inntektsutjevning

Finansinntekter

Finanskostnader

Øvre Eiker kommune har relativt sett en lav gjeldsbelastning,
men har samtidig lav betjeningsevne. Høy grad av rentebinding
og forsiktig investeringsstrategi gjør at risikoen har vært
begrenset de siste årene. Større behov for investeringer de neste
10 årene vil øke risikoen kraftig. Svært utfordrende å forutse
renteutviklingen noen år frem i tid.

Utbytte

Øvre Eiker kommune har 3 selskaper (Vardar, EEU og ØEE) som
det kan forventes utbytte fra. Selskapene har en samlet
markedsverdi på mellom 0,7 og 1,0 milliarder kroner. Selskapene
er i bransjer som svinger veldig med tanke på konjunkturer og
vær. Det forventes relativt små utbytter fra selskapene og
økonomien til ØEK er i liten grad avhengig av utbyttene.

Pensjonskostnader

I likhet med de fleste andre kommuner har Øvre Eiker oppsamlet
"gjeld" i balansen i form av premieavvik som gradvis skal
belastes driftsregnskapet. Over tid vil dette påvirke
driftsresultatet negativt.

Sykefravær

Med et sykefravær i størrelsesorden 9-10% utgjør dette en enorm
kostnad for organisasjonen, i form av redusert kvalitet på
tjenestene og en personlig kostnad for den enkelte. Variasjonen i
sykefravær anses som en stor økonomisk risiko for kommunen.

Statlige finanser

Likviditet

Moderat Lav
risiko
risiko

Kommunesektoren har over tid hatt en langt sterkere skattevekst
enn det staten har lagt opp til. Dette er hovedårsaken til at
kommunene har levert netto driftsresultater over anbefalt nivå.
Befolkningsvekst bidrar til økt skatteinngang, men det er
usikkerhet knyttet til langtidseffekten av koronapandemien.
Rammetilskuddet gis som et rent innbyggertilskudd og med en
korrigering av ulikt utgiftsbehov basert på demografiske og
sosioøkonomiske kjennetegn ved befolkningen. Treffsikkerheten
til inntektssystemet kan diskuteres, men fastslått inntektsnivå for
det enkelte år er det ikke knyttet risiko til.
Øvre Eiker kommune har nytt godt av høy skatteinngang i landet
som helhet og er trukket opp av gode år i bl.a oljebransjen og
sterke skattekommuner på østlandet. Med lavere skatteinngang i
landet som helhet vil også utjevningen for Øvre Eiker reduseres.
Finansinntekter i denne sammenheng er plassering i aksjefond,
pengemarkedsfond, obligasjonsfond etc. Øvre Eiker kommune
har plassert om lag 100 millioner kroner i finansielle
instrumenter og har en veldig forsiktig forventning til
avkastningen. I perioden 2015-2019 var det en avkastning på
14,1 millioner kroner, noe som gir en årlig gjennomsnittlig
avkastning på 2,8 millioner kroner. Budsjettert avkastning i 2021
på 2,2 millioner kroner.

Befolkningsvekst

Høy
risiko

En av bærebjelkene i strategien for å kunne investere og ha et
økonomisk handlingsrom er en moderat til sterk
befolkningsvekst. Om dette ikke lykkes vil både forutsetningene
for investgeringene til dels falle bort og evnen til å bære
investeringene reduseres.
Regjeringen og Stortinget har over mange år varslet at det ikke er
rom for økte offentlige utgifter og at kommunesektoren må
innovere og prioritere for å skaffe seg et økonomisk
handlingsrom. Nye krav fra staten sammen med manglende
finansiering anses som en økonomisk risiko. Jfr.
barnevernreform, bemanningsnormer, mulig utvidelse av BPAordning etc.
Øvre Eiker kommune har over år hatt en likviditetsmessig
anstrengt situasjon. Til en viss grad er løpende drift finansiert
med låneopptak til tider. En forverring av likviditeten anses som
alvorlig og kan føre til at kassekreditt må opprettes.

En risiko- og sårbarhetsanalyse må leses i en kontekst hvor Øvre Eiker kommune ikke
opererer i et vakuum, men i et samfunn hvor bedrifter, andre kommuner, statlige
myndigheter, globale forhold etc. påvirker risikobildet.
I denne sammenhengen er det kun økonomiske aspekter som er vurdert.
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Risikoreduserende elementer
 Befolkningsvekst
 Nøktern pengebruk og god budsjettdisiplin over tid
 Bedre skatteinngang år for år
 Sentral plassering med tanke på et stort arbeidsmarked
 Gode tjenester
 Godt samarbeide mellom administrasjon og folkevalgte
 Transparent organisasjon med korte linjer
Risikoelementer
 Statlige finanser
 Øvre Eiker fortsatt avhengig av god skatteinngang i landet
 Manglende tilgang på kapital til investeringer – ref. «finanskrisen»
 Mange store investeringsprosjekter samtidig
 Krav fra staten som reduserer handlefriheten; ref. bemanningsnormer
 Store behov hos enkeltbrukere som binder opp driftsbudsjettet, samtidig som staten
svekker finansieringsordningene

4.4. Finansielle nøkkeltall
Laveste
Ikke
akseptable
akseptabelt resultat
Netto driftsresultat <0,5 %
0,5%-1,75%
Disposisjonsfond <5%
5%-7%
Gjeldsgrad
>100%
75%-100%

Ønsket
resultat
>1,75%
>10%
<75%

Resultat Budsjett
pr. 2019
2021
1,70 %
4,60 %
71,40 %

Kommunene er pålagt å ha måltall for den økonomiske utviklingen som skal søkes oppnådd
gjennom aktive tiltak. Minimum 2 av de finansielle måltallene bør være på gult eller grønt
nivå samtidig og over tid bør alle finansielle måltall være på grønt eller gult samtidig.
Budsjetterte måltall fastsettes i saksfremlegget til økonomiplanen.
Øvre Eiker kommune har noen utfordringer knyttet til de finansielle måltallene:
 Kommunen har lave frie inntekter
 Relativt små fondsavsetninger
 Store investeringsbehov
Investeringene i økonomiplanperioden vil føre til at renter og avdrag legger større og større
beslag på de frie inntektene.
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Netto driftsresultat
Netto driftsresultat viser hvilke midler som ikke er benyttet i driftsregnskapet, og som
gjenstår til bruk for avsetninger og investeringer.
Øvre Eiker kommune hadde i 2019 et netto driftsresultat på 1,9 %, mens justert budsjett for
2020 har et netto driftsresultat på 0,1% og for 2021 er forslaget til handlingsprogram lagt
frem med et netto driftsresultat på 0,5 %. Over tid er dette for svakt hvis det skal avsettes
midler til å egenfinansiere investeringer.
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter

2016
2017
2018
2019
1,50 % 2,60 % 1,10 % 1,70 %

De fire siste årene har Øvre Eiker kommune hatt et positivt netto driftsresultat, men dette
har i stor grad hatt sammenheng med høye skatteinntekter, synkende renteutgifter og
premieavvik på pensjon.
De neste årene er det nok mindre sannsynlig at slike forhold vil hjelpe med tanke på
driftsresultatet.
Disposisjonsfond
Disposisjonsfond av en viss størrelse er viktig for å kunne egenfinansiere investeringer og
kunne håndtere uforutsette utgifter. Pr. 2019 hadde Øvre Eiker kommune et
disposisjonsfond på 4,6 % av brutto driftsinntekter.
Bildet fortegnes litt av at disposisjonsfondet benyttes til å forskuttere spillemidler og
momsrefusjon. I 2019 var det blant annet forskuttert 26 millioner kroner i spillemidler til
Hokksundhallen, noe som i realiteten betyr at disposisjonsfondet er 26 millioner kroner
høyere.
I realiteten betyr dette at Øvre Eiker kommune er i gul sone pr. 2020 og at det bør fylles opp
ytterligere før det eventuelt benyttes til egenfinansiering av investeringer.
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Netto lånegjeld
Indikatoren viser netto lånegjeld i kroner per innbygger, for kommunekonsernet. Netto
lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale
utlån og ubrukte lånemidler.
Øvre Eiker kommune hadde pr. 2019 en netto lånegjeld pr. innbygger på kr. 55.849,-.
Gjennomsnittet for landet utenom Oslo er på ca. kr. 81.000,-. Hvorvidt det er en bærekraftig
gjeld vil avhenge av kommunens inntektsnivå og hva det er lånt til.

Investeringsforslaget i økonomiplanen vil føre til en rask gjeldsvekst. Figuren under viser at
gjelden vil stige fra 802 millioner kroner til nesten 1,3 milliarder kroner i perioden.

Gjeld ekskl. VA og Eiker Omsorgsbygg
1290 740

1188 824
994 862
878 058
801 683

2020

2021

2022

2023

2024

Investeringsprogrammet krever at intensjonene og oppdraget som ble gitt Øvre Eiker
Kommunale Eiendom KF følges opp. Dette gjelder bl.a.:
- Arealeffektivisering
- Salg av eiendom til å finansiere investeringer
- Styrket vedlikehold slik at behovet for fremtidige investeringer reduseres
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5. INVESTERINGSBUDSJETTET 2021-2024
5.1. Handlingsregel for låneopptak
Handlingsregelen for låneopptak ble innført som en sikkerhetsventil mot at det ble tatt opp
større lån enn kommunen kunne tåle. Handlingsregelen pr. 2021 er anslått til å være på kr.
41.200,- pr. innbygger i 2021 og kr. 43.700,- i 2024.
Kommunedirektørens forslag til investeringer vil medføre at gjeld pr. innbygger øker til kr.
60.700,-. Det betyr at gjeld pr. innbygger vil ligge kr. 17.000,- over handlingsregelen eller ca.
335 millioner kroner totalt.
Svakheten med dagens handlingsregel er at den ikke tar hensyn til gjenstående avdragstid på
lån og den tar heller ikke hensyn til rentenivå. Kommunedirektøren foreslår derfor at det
innføres en handlingsregel som i større grad tar hensyn til frie inntekter for kommunen og
hvor stor andel av frie inntekter som kan benyttes til avdrag og renter.




Beregnet gjeld pr. innbygger er lån til investeringer eksklusive VA og startlån.
Som det vises av grafen så vil investeringstakten som er lagt inn føre til at gjelden i
2024/2025 er på sitt høyeste.
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Som det vises av figuren over vil renter og avdrag øke kraftig de neste årene som følge av
investeringene som er foreslått i økonomiplanperioden. Med investeringsprogrammet som
nå legges frem vil toppen for renter og avdrag nås i 2026 og i årene fremover da vil det være
nødvendig å komme seg ned på et investeringsnivå hvor årlige låneopptak et betraktelig
lavere enn avdragene som betales.
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5.2. Investeringsbudsjettet 2021
5.2.1.

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

Regnskap Oppr.bud.
2019
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån

146 832
1 000
2 985
57 147
10 603

111 163
1 650
3 030
30 000
4 700

200 638
3 000
3 050
40 000
0

337 408
0
3 050
40 000
0

402 627
0
3 050
45 000
0

295 064
1 000
3 050
50 000
0

Sum investeringsutgifter

218 567

150 543

246 688

380 458

450 677

349 114

Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån

-11 743
-22 937
-326
0
-20 576
-149 910

-8 713
0
0
0
-9 266
-134 100

-22 038
0
0
0
-10 082
-220 600

-42 932
0
0
0
-10 857
-334 476

-61 425
0
0
0
-11 084
-386 201

-43 913
0
0
0
-11 891
-302 151

Sum investeringsinntekter

-205 492

-152 079

-252 720

-388 265

-458 711

-357 955

Avdrag på lån til videreutlån

991

0

5 682

6 457

6 684

7 491

Netto utgifter videreutlån

991

0

5 682

6 457

6 684

7 491

-2 985
7 039

-3 030
0

-3 050
0

-3 050
0

-3 050
0

-3 050
0

-18 119

4 566

3 400

4 400

4 400

4 400

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

0

0

0

0

0

0

Sum overføring fra drift og netto avsetninger

-14 066

1 536

350

1 350

1 350

1 350

Fremført til inndekning i senere år (udekket)

0

0

0

0

0

0
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5.2.2.

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

Beløp i 1000

Regnskap Oppr.bud.
2019
2020
KOMMUNEDIREKTØR OG POLITISK
SERVICE OG FELLESTJENESTER
SAMFUNNSUTVIKLING
ØVRE EIKER KOMMUNALE EIENDOM KF
SELVKOSTOMRÅDER

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

0

625

625

625

625

625

8 433

9 875

7 500

7 500

7 500

7 500

27 302

19 563

29 438

32 595

32 189

14 626

0

10 438

68 500

169 500

263 750

193 750

73 931

66 600

89 450

121 750

94 500

74 500

OPPVEKST

1 356

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

HELSE OG OMSORG

2 043

1 563

2 625

2 938

1 563

1 563

113 066

111 163

199 388

337 408

402 627

295 064

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Sum 2B

5.2.3.

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

Regnskap Oppr.bud.
2019
2020
6912 - Investeringer i kirker

1 000

1 650

3 000

0

0

1 000

Tilskudd til andres investeringer

1 000

1 650

3 000

0

0

1 000

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

5.2.4.

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

Regnskap Oppr.bud.
2019
2020
Avsatt egenkapitalinnskudd pensjonsfond

2 985

3 030

3 050

3 050

3 050

3 050

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

2 985

3 030

3 050

3 050

3 050

3 050

Regnskap Oppr.bud.
2019
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

5.2.5.

Utlån av egne midler

Beløp i 1000

Hokksund Idrettslag PS 130-18
Hokksundhallen AS lån PS 87-19
Startlån til videre utlån

1 400
26 100
29 647

0
0
30 000

0
0
40 000

0
0
40 000

0
0
45 000

0
0
50 000

Utlån av egne midler

57 147

30 000

40 000

40 000

45 000

50 000
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5.3. Investeringsprosjektene
5.3.1.

Kommunale investeringer

Beløp i 1000

Økonomiplan

Investeringsprosjekter

2021

2022

2023

2024

KOMMUNEDIREKTØR OG POLITISK
6912 - Investeringer i kirker
102001 - Miljø og beredskap

3 000
625

0
625

0
625

1 000
625

Sum KOMMUNEDIREKTØR OG POLITISK

3 625

625

625

1 625

SERVICE OG FELLESTJENESTER
110999 - IKT-investeringer – teknologisk skifte

7 500

7 500

7 500

7 500

Sum SERVICE OG FELLESTJENESTER

7 500

7 500

7 500

7 500

SAMFUNNSUTVIKLING
221904 - Bygdegate Darbu
221704 - Forlengelse gang/sykkelvei Semsveien
6400 - Grunnerverv
221701 - Loesmoen vei/fortau
220997 - Maskiner og utstyr - Vei- og parkanlegg (6001)
220995 - Oppgradering av bruer og veier (6026)
220904 - Oppgradering sentrumsområder
220998 - Trafikksikkerhetstiltak (6003)
101198 - Under prosjektering utenfor selvkost
220996 - Vei- og gatelys

1 375
0
1 000
0
1 250
11 312
2 125
6 063
4 375
1 938

0
3 750
1 000
0
5 625
10 313
1 344
1 750
4 625
4 188

0
1 250
1 000
6 875
2 500
8 438
1 375
1 063
8 750
938

0
0
1 000
0
1 250
9 688
1 625
1 063
0
0

Sum SAMFUNNSUTVIKLING

29 438

32 595

32 189

14 626

ØKONOMI, INNKJØP OG EIERSKAP
Avsatt egenkapitalinnskudd pensjonsfond

3 050

3 050

3 050

3 050

Sum ØKONOMI, INNKJØP OG EIERSKAP

3 050

3 050

3 050

3 050

ØVRE EIKER KOMMUNALE EIENDOM KF
202001 - Kommunale formålsbygg - ØEKE

68 500

169 500

263 750

193 750

Sum ØVRE EIKER KOMMUNALE EIENDOM KF

68 500

169 500

263 750

193 750

OPPVEKST
301801 - Inventar og utstyr i Oppvekst

2 500

2 500

2 500

2 500

Sum OPPVEKST

2 500

2 500

2 500

2 500

40 000
2 625

40 000
2 938

45 000
1 563

50 000
1 563

HELSE OG OMSORG
5101 - Startlån til videre utlån
7000 - Utstyr Helse og omsorg
Sum HELSE OG OMSORG
Sum

5.3.2.

42 625

42 938

46 563

51 563

155 988

258 708

356 177

274 614

Selvkost investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

Økonomiplan
2021

2022

2023

2024

SELVKOSTOMRÅDER
230999 - Ledninger og kummer - Vann- og avløpsanlegg (7500/7600)
230998 - Maskiner og utstyr - Vann og avløp (7607)
231801 - Rehabilitering pumpestasjoner
232101 - Rensetrinn vann
101199 - Under prosjektering selvkost

2 000
2 250
1 500
0
83 700

2 000
2 250
1 500
20 000
96 000

2 000
1 000
1 500
20 000
70 000

2 000
1 000
1 500
0
70 000

Sum SELVKOSTOMRÅDER

89 450

121 750

94 500

74 500
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5.3.3.

Prosjektbeskrivelse

5101 - Startlån til videre utlån
En trygg og forutsigbar bosituasjon er av meget stor betydning for barns oppvekst. Familier
med sosiale eller helsemessige problemer får gjennom Husbankens startlånsordning en
mulighet til å skaffe trygg og varig bolig. Ordningen bidrar til å løfte lavinntekts barnefamilier
ut av fattigdom gjennom at familier som leier bolig er prioritert målgruppe. Bruk av startlån
er i tråd med kommunens satsing på boligsosialt arbeid, og helhetlig innsats for barn, unge
og familier, ref. sak 73/20 Formannskapet 15.10.2020. Kommunen har trappet opp bruken
av startlån over flere år.
I 2020 var bevilgningen på 30 mill. kr og ble plusset på med 20 mill. kr. som følge av
Regjeringens tiltak under pandemien. Regjeringen har økt Husbankens ramme fordi startlån
kan bidra til at flere får hjelp til å beholde boligen sin gjennom koronakrisen. Det foreslås å
sette av 40 mill. kroner til startlån i 2021.
6400 - Grunnerverv
Grunnerverv knyttet til planlagte investeringsprosjekter utenom VA-prosjekter.
6912 - Investeringer i kirker
Midlene på prosjektet ble fremskyndet i PS 106/20. Midler bevilget i 2022 og 2023 ble flyttet
til 2020 og 2021. Det er i hovedsak taket på Haugkirke og urnelund i Vestfossen bevilgningen
skal benyttes til.
7000 - Utstyr Helse og omsorg
Det er et jevnlig behov for oppgradering av gammelt utstyr og innkjøp av nytt i helse- og
omsorg. I 2021 står blant annet følgende på listen: Oppgradering av Takheiser for
nødvendige godkjenninger, brannhemmende gardiner på Eikertun Helsehus, sykesenger,
møbler pasientrom og inventar fellesrom, medisinvogner, noe utstyr på Eikertun kjøkken.
Utskifting av gardiner er spesielt kostbart på grunn av kravene til brannsikkerhet.
102001 - Miljø og beredskap
Infrastruktur til å lade elektriske biler, investeringer i beredskapsutstyr og utbygging av fiber.
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110999 - IKT-investeringer – teknologisk skifte
I investeringsbudsjettet for 2020 ble det avsatt 7,8 millioner kroner til oppgradering av
infrastrukturen slik at den skal være klargjort for fremtiden. I perioden 2021-2024 foreslås
det å videreføre nivået fra 2020-2023 og det avsettes 6,0 millioner kroner årlig. Med en
moderne infrastruktur i bunnen foreslås det nå å rette fokuset over på digitalisering og
effektivisering og følgende prosjekter prioriteres:
1. Nytt sak- og arkivsystem - eksisterende system er en begrensning for digitale
løsninger innen andre områder og det er i tillegg et system som ikke lenger
vedlikeholdes av leverandør, noe som gjør det svært sårbart. Det foreslås derfor å
avsette 1,5 millioner kroner i 2021 og 2022 til anskaffelse av nytt sak- og
arkivsystem.
2. E-byggesak - investering i en mer effektiv byggesaksbehandling fordrer først at det er
anskaffet et nytt sak- og arkivsystem. Det foreslås avsatt 0,5 millioner kroner i 2021.
3. Rekrutteringssystem - i dag benyttes det ikke et elektronisk rekrutteringssystem, noe
som er svært tidkrevende for lederne og veldig tungvint for potensielle søkere. Det
foreslås å avsett 0,35 millioner kroner til anskaffelse av rekrutteringssystem.
4. Internettløsning (ny hjemmeside)- avsettes 1,0 millioner kroner til ny hjemmeside.
Dagens hjemmeside supporteres ikke lenger av leverandør og det er svært sårbart å
fortsette med dagens løsning.
Innenfor avsatte midler til IKT-investeringer i 2021 rekrutteres det en prosjektleder på
midlertidig basis som skal sikre gjennomføring i henhold til plan.
Øvrige midler benyttes til å sikre en stabil infrastruktur og til å starte kabling på Eikertun.
101198 - Under prosjektering utenfor selvkost
Kommunal egenandel til delfinansierte Buskerdubyprosjekter, samt prosjekterings/planleggingsmidler før, under og etter reguleringsarbeid eller annet planarbeid. Omfatter
også regulering for realisering av infrastruktur (vei, VA, mm.)
101199 - Under prosjektering selvkost
 Objekt 230913 Loesmoen - vann- og avløpsnett fase 2.
Det er gjennomført en samspillsentreprise for rehabilitering av resterende VA- anlegg
på Loesmoen. Anlegget strekker seg fra kommunegrensen mot Drammen, via
Loesmoveien, frem til idrettsanlegget. Hoveddelen av anleggene er planlagt
ferdigstilt i 2021


231404 - Hokksund renseanlegg
Det henvises til politisk behandling i sak PS 109/20
Vedtak i Kommunestyret - 09.09.2020
o Det igangsettes detaljprosjektering av nytt renseanlegg i Hokksund
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o Endelig beslutning gjøres ved behandling av budsjett for 2021 og
langtidsbudsjett 2022-2024.
Løsningen fra forprosjektet for nytt renseanlegg er beregnet til ca. 78 mill. kr. Dette
kostnadsestimatet er kvalitetssikret av konsulenten og kostnaden legges til grunn i
budsjettet.


232102 - Infrastrukturanlegg - Frognes, Prestegårdsjordet
Området har et ledningsnett som er i dårlig forfatning. Det er også behov for
separering av spillvann og overvann.



232103 - Infrastrukturanlegg - Kantum - Eiker VGS
Området har et ledningsnett som er i dårlig forfatning. Det er også behov for
separering av spillvann og overvann.



232104 - Infrastrukturanlegg - Avløp Birthes vei – Fabrikkgata Vestfossen
Anlegget består av en 200mm betongledning fra 1968. For å sikre god funksjon på
denne planlegges det å rehabilitere denne med inntrekning av innvendig strømpe.



232105 - Infrastrukturanlegg –Stigergata
Området har et ledningsnett som er i dårlig forfatning. Det har vært flere
ledningsbrudd på både vann- og avløpsledningene.



232106 - Infrastrukturanlegg - Forprosjekt Gamle Hokksund
Gamle Hokksund har mange gamle ledninger. Det iverksettes et forprosjekt for å
utrede alternative løsninger for sanering av ledningsnettet i disse områdene.



232107 - Infrastrukturanlegg -Vann- Forprosjekt overføringsledning fra
trykkøkningsstasjonen i Fabrikkgata til gang/ sykkelvei i Semsveien.
Det reguleres gang/sykkelvei langs Semsveien fra Eiker Næringspark til Torespæren. I
forbindelse med dette tiltaket planlegges det samtidig fremføring av vann- og
avløpsledninger. Dette åpner for styrket vanntilførsel fra Eikeren vannverk til
Hokksund. Forprosjektet skal avklare om en ytterligere styrking kan realiseres ved å
bygge en ny vannledning fra trykkøkningsstasjonen i Fabrikkgata til gang/ sykkelvei i
Semsveien.



232108 - Infrastrukturanlegg -Birthes vei – Sanering
Området har et ledningsnett som er i dårlig forfatning. Det er også behov for
separering av spillvann og overvann.

220904 - Oppgradering sentrumsområder
Bevilgning til tiltak i sentrumsområder, tettstedene, parker og friområder. For
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friluftsområdene gir bevilgningen grunnlag for søknad om sentrale midler.
220995 - Oppgradering av bruer og veier (6026)
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.
220996 - Vei- og gatelys
For hele perioden gjelder å videreføre årlig utskifting av veilysarmatur 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.
220997 - Maskiner og utstyr - Vei- og parkanlegg (6001)
Utskifting av maskiner og utstyr i henhold til maskinutskiftingsplan.
220998 - Trafikksikkerhetstiltak (6003)
Tiltak som er beskrevet i kommunens vedtatte Trafikksikkerhetsplan 2017-2021. Det
gjennomføres også løpende mindre trafikksikkerhetstiltak etter innspill fra innbyggere og
grendeutvalg.
221701 - Loesmoen vei/fortau
Vei og fortau på Loesmoen finansieres gjennom egne midler. Det neste på programmet er
gjennomføring av regulering.
221704 - Forlengelse gang/sykkelvei Semsveien
Det som ligger til dette prosjektet er prosjekteringsmidler for gjennomføring av anlegget.
Det neste på programmet er gjennomføring av regulering som finansieres med midler fra
Buskerudbyen.
221904 - Bygdegate Darbu
Prosjektet består av flere elementer som gang-/sykkelvei, fylkesvei, og vann og avløp. Vann
og avløp finansieres på eget prosjekt mens det som er vei og gangvei finansieres av fylket,
kommunen og krisepakke midler.
230998 - Maskiner og utstyr - Vann og avløp (7607)
Midlene er avsatt til å dekke kostnader til løpende behov for oppgradering og fornyelse av
maskiner og utstyr innen vann og avløp.
230999 - Ledninger og kummer - Vann- og avløpsanlegg (7500/7600)
Midlene er avsatt til å dekke strakstiltak på ledningsnettet og der private
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utbyggingsprosjekter initierer deltagelse fra VA-tjenestene.
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.
232101 - Rensetrinn vann
Vann fra grunnvannsverket på Strømbo inneholder noe jern og mangan. Vannet tilfredsstiller
kravene i drikkevannsforskriften, men mangan gir noen drifts- og bruksutfordringer på
ledningsnett og for abonnentene. Det gjennomføres et forprosjekt for å finne aktuelle
rensemetoder og plassering av et eventuelt nytt rensetrinn. Det er derfor lagt inn midler i
langtidsbudsjettet for en eventuell realisering av dette tiltaket.
301801 - Inventar og utstyr i Oppvekst
Styrke mulighetene for å anskaffe større inventar og utstyr til tjenestene. Fordeles av
seksjonen. Summen skal etter planen benyttes til kjøp av flere digitale tavler i skolene og
oppgradering av inventar og utstyr i barnehagene.
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202001 - Kommunale formålsbygg
Kommunestyret vedtok i økonomiplan 2020-2023 at Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF i
løpet av 2020 skulle legge frem et 10-årig investeringsprogram. Forslaget til
investeringsprogram ligger som vedlegg til saken.
Det har vært tett dialog mellom kommuneadministrasjonen og eiendomsforetaket og
kommunedirektøren har i sitt forslag i stor grad fulgt opp anbefalingene fra foretaket. Totale
bevilgninger er tatt noe ned og noen investeringer er skjøvet noe ut i tid.
Kommunale formålsbygg - ØEKE
Universell utforming alle bygg
Adgangskontroll
Forebyggende sikring - kamera
Oppgradering ventilasjon
Tak og fasade skolebygg
Uteområde skole og barnehage
Vedlikeholdsetterslep løpende
Digitalisering
Oppgradering rådhuset
Ny Hokksund barneskole
Ny Hokksund barnehage
Utvikling Eikertunområdet/HO
Skotselv skole/Solbakken barnehage
Kjøp av strategisk viktig eiendom
Sum netto
Brutto investeringer

2021
1 500
1 500
1 500
1 100
2 000
1 000
20 000
5 000

20 000
1 000
54 600
68 250

2022
1 500
1 500
1 000
1 500
1 100
2 000
1 000
25 000
75 000
25 000

1 000
135 600
169 500

2023
1 500
1 500

2024
1 500
1 500

2025-2030

1 500
2 500

1 500
2 500

500

2 000
1 000

2 000

12 000

150 000
25 000
25 000

120 000
25 000

50 000

1 000
211 000
263 750

1 000
155 000
193 750

1 000
118 500
148 125

55 000

674 700
843 375

Investeringer i eksisterende bygningsmasse
Fortløpende investeringer i eksisterende eiendomsmasse. Disse tiltakene kommer i tillegg til
vedlikeholdsoppgavene som dekkes over driftsbudsjettet.
Tiltakene er knyttet til pålegg og krav fra myndighetene samt behov for utskiftning og
modernisering.
Universell utforming
Byggene skal være med å bidra til et samfunn der alle kan delta. Vi skal ha bygg som er
tilgjengelig for alle. Vi har i dag flere bygg som ikke ivaretar universell utforming på en
tilfredsstillende måte.
Adgangskontrollsystem
Nytt fleksibelt system for alle bygg. Adgangskontroll/skallsikring av alle bygg for å få god
sikkerhet og økt mulighet for utleie av våre bygg. Vi ønsker at våre bygg kan benyttes av
mange og være gode møteplasser i lokalsamfunnet.
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Uteområder skole og barnehage
Uteområder i barnehage og skole blir brukt hardt og uteområder som har behov skal
oppgraderes fortløpende.
Oppgradering av ventilasjon
Flere bygg har store behov for oppgradering av ventilasjon. For å kunne gi et godt inneklima
er det nødvendig med rehabilitering og oppgradering av ventilasjon i flere bygg.
Tak og fasade skolebygg
Flere skoler har behov for oppgradering av tak og utvendig fasade. Det planlegges at alle tak
og fasader på våre skolebygg skal oppgraderes i løpet av en to års periode. Hokksund
barneskole er ikke inkludert i dette prosjektet.
Forebyggende sikring – kamera
Vi har utfordringer med hærverk på våre bygg. Vi ser at den største effekten for å redusere
dette er å forebygge med kameraovervåking. Det planlegges med forebyggende sikring med
kamera på flere av våre bygg.
Digitalisering
I løpet av de neste årene vil vi tar i bruk ny teknologi innenfor våre områder for å møte krav
om mer moderne og effektiv drift. For å kunne forvalte og drifte eiendommene effektiv skal
det anskaffes et FDV-system. Dette gir oss mulighet til systematisk og effektiv oppfølging av
våre bygg.
Det skal også tas i bruk robotgressklippere for områder som egner seg til det. Dette vil være
med å frigjøre tid for driftspersonellet.
Investeringer i maskiner og utstyr
Det er løpende behov for utskifting og fornyelse av maskinpark både til renhold og
vaktmesterdrift.
Vedlikeholdsetterslepbygg
Det er kartlagt betydelige rehabiliteringsbehov på våre bygg. Behovene vurderes og
prioriteres ut fra innspill fra brukerne, samt kunnskapen som eiendomsdrift innehar. I tillegg
oppstår det akutte hendelser gjennom året som må ivaretas.
Oppgradering av rådhuset
Det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på rådhuset. Det er stort behov for å se på den
totale bruken av bygget både for å bedre publikumsarealene, få bedre arealeffektivitet, få
bedre sikkerhet og bedre kvalitet generelt i bygget.
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Pr i dag er det 180 personer som har rådhuset som arbeidssted, men
mulighetsstudie/Prosjekt Rådhuset gjennomført av Rodeo februar 2020 viser at dette kan
økes til 300. I prosjektet ble det presentert gode løsninger for effektivisering og mulighet for
samlokalisering av de teamene som i dag sitter med eksterne leieavtaler.
Rådhuset er i dag i praksis utilgjengelig for enkelte grupper da bygget mangler universell
utforming. Det er mangel på gode møterom og møteplasser, og store areal står ubrukt det
meste av tiden.
Videre har bygget dårlig kvalitet spesielt med tanke på luft og temperatur. Rådhuset er et
bygg med mange ansatte og det er viktig at bygget fyller kravene i Arbeidsmiljøloven § 1-1.
Lovens formål og § 4-4. Krav til det fysiske arbeidsmiljøet.
Dersom man får til en samlokalisering av tjenester slik at eksterne leieforhold kan avsluttes,
vil tidligere beløp til ekstern leie kunne betjene deler eller hele låneopptaket for prosjektet.
Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 20 millioner kroner i 2021 og 25 millioner
kroner i 2022 til å begynne rehabiliteringen av rådhuset. Det første som skal løses er at
Familiesenteret og Voksenopplæringen skal ut av sine lokaler. Frigjorte midler kan benyttes
til å betale renter og avdrag for rehabiliteringen. Kommunedirektøren forutsetter at det
rigges et prosjekt som er et nullsumspill hvor frigjorte eksterne leieutgifter er maksimal
ramme til finansiering av investeringer.
I neste fase (2023) planlegges det for at NAV eventuelt kan komme inn i rådhuset når deres
leiekontrakt går ut.
Investeringer i nye bygg
I tillegg til investeringer i eksisterende eiendomsmasse planlegges det nye bygg. Nye bygg vil
være med på å gi økt kvalitet og et redusert vedlikeholdsetterslep. Det gir oss mulighet til en
mer effektiv og moderne drift i tillegg til at vi får bygg som er mer fleksible og tilpasset
tjenesten.
Hokksund barneskole
Det er besluttet å igangsette forprosjekt i forbindelse ny Hokksund barneskole til 650 elever
og inntil 90 ansatte. Ny svømmehall skal også utredes nærmere i forprosjektet. Forprosjektet
starter opp høst 2020.
Øvre Eiker Kommunale Eiendom har bedt om at det avsettes 450 millioner kroner (netto) til
prosjektet. Kommunedirektøren har i sitt forslag avsatt 350 millioner kroner. I tillegg
kommer avsatte midler (fond og prosjekt) på 11 millioner kroner som benyttes og
tilskuddsmidler fra ENOVA etc. Innenfor prosjektmidlene forutsetter kommunedirektøren at
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nødvendig inventar og utstyr også tas med slik at hele kostnadsbildet er opplyst når
forprosjektet er klart.
Ny Hokksund barnehage
Det er behov for flere barnehageplasser sentralt i Hokksund. Ny kommunal barnehage med
fem avdelinger i Hokksund sentrum vurderes.
Utvikling av Eikertunområdet
I forbindelse med planlegging av Eikertun Helsehus (2014) ble det etablert planer for og
forberedt for et nybygg over garasjeanlegget mellom de to eksisterende byggene.
Bygget kan romme nytt, moderne kjøkken, restaurant for beboere og innbyggere, tilpasset
base for hjemmesykepleien med mulighet for skjerming og fordeling på to adskilte soner.
Videre kan bygget bestå av omsorgsboliger/sykehjemsplasser og arbeidsplasser slik at
pasientrom som i dag benyttes som kontor kunne frigjøres for å ivareta økt behov for
omsorgsplasser fremover.
Kjøp av strategisk viktig eiendom
Det vil oppstå endrede behov i fremtiden og for å kunne jobbe langsiktig med utvikling av
eiendomsporteføljen vil det være aktuelt å erverve strategisk viktig eiendom.
Kommunale boliger
De kommunale boligene er p.t. eid av Eiker Eiendomsutvikling AS, men skal overføres til
ØEKE i løpet av 2020. Boliger har en annen finansiering enn formålsbyggene. Finansieringen
av investering og drift av boliger baseres på husleie og Husbanktilskudd, samt hvilke
driftskostnader som tjenestene vil få uten boligene (alternativ kostnad).
ØEKE er kjent med at det er fremtidige behov for oppgradering og utvikling av de
kommunale boligene. Både boliger for eldre/pleietrengende, personer med rusavhengighet
og botilbud for funksjonshemmede.
Når boligporteføljen er overført til ØEKE, vil det bli startet en gjennomgang sammen med
seksjon Helse og omsorg. I denne prosessen vil vi se på de fremtidige behovene for ulike
kommunale boliger sett sammen med andre deler av tjenesten.
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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 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.
Kommunedirektøren foreslår i kommunestyresaken å gjøre endringer i handlingsregelen for
låneopptak. Dette innebærer å:
 Sette et tak for andel av brutto driftsinntekter som renter og avdrag kan utgjøre
 Renter på investeringslån aktiveres som del av prosjektet i året for låneopptaket
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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.
Brutto driftsresultat
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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.
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6.2.4.

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

Det overordnede målet med inntektssystemet er å jevne 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 (utgiftsutjevning) og
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.
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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