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Følgende spørsmål har kommet inn til budsjett og økonomiplan 2022 – 2025:
Høyre
Kapittel 1 – Innledning
1) Side 6: Fra 2021 til 2022 forventes demografikostnadene å øke med om lag kr 18,5
millioner kroner. Kan kommunedirektøren gi en oversikt over hvilke tjenester som
øker og med tilhørende kostnad?
Svar:
Økningen er basert på folketall i ulike aldersgrupper og er knyttet til
inntektssystemet.
Fordelingen er mellom de ulike seksjonene er gjort basert på KS sin
demografimodell. Der er kostnadene knyttet til seks ulike hovedkategorier av
tjenester. Hvor grunnskole, barnevern og barnehage treffer oppvekstseksjonen, og
helse, pleie- og omsorg og kommunehelse treffer helse og omsorgsseksjonen. De
største økningene kommer på pleie og omsorg, og grunnskole.

2) Side 8: Høsten 2021 opprettet kommunedirektøren et folkehelseforum. Kan
kommunedirektøren gi en oversikt over hvilke stillingsressurser som går med til
dette arbeidet i 2022 og hvilke stillingsprosent folkehelsekoordinator har?
Svar:
Folkehelsekoordinator har en 20 % stilling avsatt til dette arbeidet.
Folkehelseforumet skal møtes 4-6 ganger årlig for å følge opp folkehelsearbeidet på
tvers i alle seksjoner. Fra hver seksjon møter det 1-3 deltakere for å sikre det
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tverrfaglige og tverretatlige arbeidet i dette viktige arbeidet. Folkehelseforum skal
legge fram forslag til videre arbeid innen utgangen av året.

Kapittel 2 – Strategiske satsninger 2022 - 2025
3) Side 10: Helse- og velferdstjenestene skal i større grad ha oppmerksomhet på det
friske og den enkeltes ressurser og det skal investeres i tiltak som støtter
innbyggernes mestring av egen livssituasjon. Kan kommunedirektøren skissere
hvilke tiltak det sikes til og hvilket formål og hvilke innsparinger en slik tilnærming
vil ha?

Svar:
Dette er langsiktig arbeid og gjelder alle virksomhetene i HO. En konkretisering,
særlig rettet mot omsorgstjenestene, er gitt i saksfremlegget i sak PS 19/655
kommunestyret 9.9.2020. Kommunestyret vedtok der følgende:
Vedtak i Kommunestyret - 09.09.20
Der det er faglig forsvarlig og relevant for brukeren, skal helse- og omsorgstjenester
tildeles etter en prosess med kartlegging og vurdering for å realisere potensial for
rehabilitering, mestring og mulighet til å bo hjemme lengst mulig.
Begrunnelse
Hvis dagens tildelingspraksis fortsetter, vil behovet for sykehjem og tilsvarende
bolig med heldøgns bemanning fordobles innen 2040. I årene som kommer er det
helt nødvendig å foreta en dreining. Ny modell for tildeling av tjenester skal bidra til
å redusere økningen i behov for kommunale helse- og omsorgstjenester. Gjennom
målrettet tidlig innsats skal flere kunne klare seg selv. Modellen skal bidra til at
kommunen har ressurser til de sykeste også i fremtiden

4) Side 11: Sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft står sentralt i å forme det
livskraftige lokalsamfunnet vår visjon peker på. Kan kommunedirektøren forklare
hva dette betyr og samtidig gi et perspektiv på hvilken betydning dette har for
sykefraværet i kommunen?
Svar:
Bærekraftsbegrepet deles ofte inn i tre dimensjoner: Sosial, økonomisk og
miljømessig bærekraft. Dette gjennomsyrer forslaget til ny kommuneplan, og
formuleringen knytter an til kommuneplanens samfunnsdel. Kommunedirektøren
henviser derfor til denne. Arbeidet med sykefravær er en del av arbeidet med sosial
og økonomisk bærekraft.

Kapittel 3 – Mål, delmål og strategier
Mål 1:
5) Side 14: Metoder for medvirkning og samskaping skal videreutvikles og brukes. Kan
kommunedirektøren skissere hvor store ressurser som medgår i dette
utviklingsarbeidet?

Svar:
Dette arbeidet er en del av kommunens ordinære virksomhet, og er en holdning
som skal være integrert i hele organisasjonens måte å jobbe på. Kommunalsjef
kultur og livskraft og rådgiver for medvirkning og ungdomskultur i samme seksjon
bruker en del av sine stillinger til å gi ledere og medarbeidere støtte i dette arbeidet
og til å drive fram utvikling, utprøving og implementering av nye metoder for å
involvere ansatte, brukere og innbyggere i å finne gode løsninger og utvikling av
tjenester og lokalsamfunn.

6) Side 14: Tilrettelegging for boligbygging skal gjøres med grunnlag i en fornyet
boligpolitikk. Kan kommunedirektøren redegjøre for hvilken ny boligpolitikk det her
er snakk om?
Svar:
Formuleringen i innledningen til mål 1 er «Tilrettelegging for boligbygging skal
gjøres med grunnlag i en fornyet sosial boligpolitikk. Utgangspunktet er
kommuneplanens ambisjoner. I Handlingsprogrammet konkretiseres dette
gjennom tiltak under flere av målene, f eks delmål 2.1 og 2.6.
I kommuneplanen som har vært på høring er det foreslått en bestemmelse, 2.1.7,
Variert boligsammensetning. Ved utarbeidelse av reguleringsplan med potensial for
10 eller flere boliger skal planmaterialet inneholde vurdering av mulighet for ulike
former for sosial boligbygging. Dette kan være tilrettelegging for boliger for unge,
eldre, førstegangsetablerere, grupper med særskilte behov mv.

7) Side 16: Kommunen skal samarbeide med private utbyggere for å bidra til
utviklingen av et aldersvennlig lokalsamfunn med differensiert boligmasse. Kan
kommunedirektøren redegjøre for status i dette arbeidet og hvilke mulige nye
initiativ som vil tas i 2022?
Svar:

Dette arbeidet er under utvikling. Ved oppstartsmøte for nye boligprosjekter er det
nå et fast tema å diskutere interesse for mulige samarbeid for å fremme en sosial
boligpolitikk. Husbankens støtteordninger er en del av denne vurderingen. Private
utbyggere vil bli invitert til å komme med innspill om løsninger som del av
planleggingen for utbygging av Øvre Eiker Stadion. Det vil være et viktig tiltak i
2022.
8) Side 17: Legge til rette for at utbyggingsstrategien til Øvre Eiker Energi AS har lagt
for sin fibersatsing kan gjennomføres. Kan kommunedirektøren gi en oversikt over
hvordan kommunen skal gjøre dette?
Svar:
Administrasjonen har et nært samarbeid med Øvre Eiker Energi og Øvre Eiker Fiber
om utbygging av fiber. Kommunen bidrar med sin kompetanse og lokalkunnskap
der det er etterspurt i planleggingen. Øvre Eiker Energi følger sin plan for utbygging,
så dette arbeidet anser kommunedirektøren at er i rute.
Mål 2:
9) Side 21: Det er behov for flere botilbud osv. Kan kommunedirektøren svare på om
dette kommer i tillegg til Myraveien og om dette er budsjettert i
investeringsbudsjettet. Hvis ikke, hva er anslagsvis behov og kostnad i kommende
planperiode?
Svar:
Det kommer i tillegg til Myraveien. Følgende behov er skissert i Boligsosialt
program 2017-2025 og i div saker til politisk behandling, samt presentasjoner i
Utvalg 4:
 Mer egnede boliger for personer med rus og/eller psykiske problemer –
småhus, heldøgns bemannet botilbud, mer differensiert tilbud om boliger til
vanskeligstilte
 Boligtilbud til unge i overgangen til voksenlivet (ref også saken om
Barnevernsreformen)
 Ytterligere botilbud for mennesker med utviklingshemming /
utviklingsforstyrrelser
Dette er i stor grad budsjettert i ØEKEs forslag til investeringsprogram, avhengig av
hvordan man disponerer det som er satt av til anskaffelse og oppgradering av
boliger. Det kommer også an på hvilke løsninger som velges for et eventuelt
heldøgns bemannet botilbud for personer med psykiske lidelser.

10) Side 22: Sikre at organisasjonen har tilstrekkelig kraft til å gjennomføre
utviklingsprosessene som er nødvendige for å nå målet. Kan kommunedirektøren
forklare hva man faktisk mener her?

Svar:
Det er stort press på medarbeidere og ledere i seksjon helse og omsorg. Pandemien
har tatt mye kapasitet. Samtidig melder alle tjenester om økte brukerbehov. At
innbyggerne skal bo lengst mulig i eget hjem krever ikke bare ressurser i
hjemmesykepleien. Det krever også at vi greier å utvikle tilstrekkelig og riktige tiltak
som støtter opp under dette målet; dagtilbud, ernæring, velferdsteknologi, trening,
bolig, samhandling med spesialisthelsetjenesten, med fastlegene,
kompetanseutvikling. Lederne trenger mer lederstøtte, det trengs bedre digitale
systemer osv.
11) Side 22: Utviklingen av Eikertunområdet realiseres i tråd med vedtatte planer innen
2025. Kan kommunedirektøren gi en oversikt over hvor stort handlingsrommet for
disse investeringene er frem til 2025 om det øvrige i planperioden realiseres som
foreslått?
Svar:
I forslaget til budsjett og økonomiplan er det avsatt til sammen 75 millioner kroner i
perioden 2023-2025, og så er det anslått 60 millioner kroner årlig i perioden 20262031 og hvor brorparten av dette bør brukes til investeringer i pleie- og
omsorgssektoren.
Det er ikke noe handlingsrom utover det som er fremlagt i økonomiplanen. Så må
det understrekes at midlene som ligger i økonomiplanen er kommunens låneopptak
og det er en ambisjon at det også skal egenfinansieres gjennom bruk av fond som
fylles opp og ikke minst tilskudd fra Husbanken til både institusjonsplasser og
omsorgsboliger.
Eikertunområdet kommer nok til å være i utvikling langt utover
økonomiplanperioden 2022-2025. Ikke minst vil det være viktig hele tiden å vurdere
om det er mest kostnadseffektivt og samtidig gir en kvalitativt god tjeneste at
stadig flere er hjemme lengst mulig eller om det vil være best med en øket
kapasitet i institusjon eller omsorgsboliger med bemanning. Det komplekse med å
vurdere investeringer eller ikke, betyr ikke at kostnaden ikke kommer hvis det ikke
bygges nye institusjonsplasser. Det vil føre til en massiv oppbygning av
hjemmetjenesten som i noen tilfeller vil bli dyrere og dårligere.
12) Side 22: Øke bruken av gruppetiltak der dette kan redusere tjenester som kun gis
en til en. Det kan se ut som om formålet med økt bruk av gruppetiltak kun er der en
kan redusere bruken av individuelle tiltak. Kan kommunedirektøren gi en forklaring

på om det er tilfellet at ikke individuelle medisinske behov også skal vektes, og i
tilfelle det skal det; hvor mye skal det vektes? Kan kommunedirektøren også svare
på hvilke innsparinger en ser for seg ved å lykkes med dette?
Svar:
Alle innbyggere har krav på forsvarlige helsetjenester. Ved tildeling av tjenester
gjennomføres en individuell vurdering av behov. De fleste tjenester gis i hjemmet
og er per definisjon én til én, noen ganger to eller tre til én også. Men gruppetiltak
kan være aktuelt i noen tilfeller. Et aktuelt eksempel vi arbeider med er å utvikle
grupper innen idrett eller kultur som alternativ til individuell støttekontakt, vel og
merke der dette er hensiktsmessig. Innsparing er vanskelig å tallfeste, da vi ikke vet
hvor godt vi vil treffe med disse aktivitetene ennå.
13) Det skal unntaksvis være nødvendig å fatte vedtak om støtten. Kan
kommunedirektøren svare på hvorfor og hvordan en skal ivareta pasientens
klagerettigheter om en ikke fatter vedtak?
Svar:
I 2017 la kommunen om psykisk helse og rustjenestene i tråd med modellen til
Stangehjelpa. Vi opprettet Øvre Eiker-hjelpa, der lett tilgang til tjenesten og
systematisk bruk av tilbakemeldinger fra brukerne er sentralt. Noen politikere
husker kanskje at daværende leder for Stangehjelpa var i Kommunestyret og holdt
foredrag. Gjennom systematisk tilbakemelding er det enkelt for innbyggeren å si sin
mening om hjelpen. Gjennom lav terskel for kontakt får alle hjelp. Før 2017 brukte
kommunen svært mye ressurser på detaljerte vedtak for ganske enkle tjenester.
Erfaringene fra Stange og mange andre kommuner som legger om til lavterskel
psykisk helsehjelp, er at det frigjør årsverk fra byråkrati og det øker muligheten til å
gi god og treffsikker hjelp. All psykisk helsehjelp blir dokumentert i pasientjournal
og det er full anledning til å klage på tjenesten.
14) Kommunen skal etablere heldøgns bemannet bo- og tjenestetilbud i egenregi. Kan
kommunedirektøren gi en oversikt over hvordan kommunen ser for seg å gjøre
dette, hvordan kommunen skal ivareta enkeltmenneskenes rett til privatliv og
individuelle tilpasning og hva innsparingen vil være sett i forhold til å kjøpe
tjenestene eksternt?
Svar:
Kommunedirektøren antar spørsmålet dreier seg om heldøgns bemannet bo- og
tjenestetilbud innen rus/psykiatri. Se derfor svaret på lignende spørsmål fra
representant Størdal. Kort fortalt har kommunen ikke handlingsrom i dag. For
eksempel ved utskriving fra Blakstad med behov for heldøgns tjenester, må
kommunen kjøpe plass eksternt, selv om det kunne vært ønskelig for

vedkommende å få en gradvis tilbakeføring til lokalsamfunnet. Administrasjonen
har varslet en A-sak der dette tema blir behandlet nærmere.
15) Side 25: Utvikle en sosial boligpolitikk. Har kommunedirektøren tenkt å selv utvikle
denne politikken, eller legge et løp for politisk behandling? I sistnevnte på hvilken
måte og når?

Svar:
Utvikling av sosial boligpolitikk er et sentralt tema i kommuneplanens samfunnsdel
og en selvsagt politisk sak. Arbeidet er startet opp, men det er foreløpig ikke lagt en
tidsplan for når det skal fram sak til politisk behandling.
Mål 3:
16) Side 28: 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. Hva
legger kommunedirektøren i «tilfredsstillende utbytte» og hvordan har
kommunedirektøren tenkt å sikre tjenester av høy nok kvalitet til dem som har rett
på slike tjenester fra PPT-tjenesten fremfor fra ufaglærte(lærere).

Svar:
Uttrykket «Tilfredsstillende utbytte» er opplæringslovens formulering til hva
elevene har rett til å forvente av ordinær opplæringstilbud. Dersom en elev ikke har
tilfredsstillende utbytte av opplæringen, kan det gi elever rett til
spesialundervisning. For å vurdere om eleven har tilfredsstillende utbytte av
ordinær utvikling, skal PPT vurdere saken og gjennom en sakkyndig vurdering av
opplæringen og elevens forutsetninger eventuelt anbefale at eleven bør få
spesialundervisning. Basert på rapporten utarbeidet av PPT, gjør skolen vedtak om
hvordan eleven kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
17) Side 30: Fornyelse av toleransearbeidet i skolen. Kan kommunedirektøren beskrive
hvorfor det er et behov for endring og hvilke endringer en ser for seg?
Svar:
Kommunestyret vedtok følgende verbalvedtak 11.12.2019 i sak 140/2019 «Budsjett
2020 og økonomiplan 2021-2024»:

Toleransearbeidet og toleransereisene evalueres og innrettes med henblikk på nye
utfordringer i samfunnet og i Europa/verden. Skolens toleransearbeid samarbeider
med Voksenopplæringen, Nav og Innvandrerrådet.”
Arbeidet er blitt forsinket blant annet av pandemien. Det blir lagt frem en sak om
dette, trolig i første møtet i 2022.

Mål 4:
18) Side 36: Det lages klima, miljø- og energiplan i 2022. Kan kommunedirektøren
beskrive hvilken type planstatus dette dokumentet får?
Svar:
Det blir lagt fram en politisk sak tidlig i 2022 for å avklare rammene for
planarbeidet. En aktuell planform er temaplan med forankring i kommuneplanen.
19) Side 37: Etablere beredskapsråd. Kan kommunedirektøren beskrive hvordan dette
blir annerledes fra i dag, hvilke rolle dette rådet skal ha i beredskap og krise – og
hva merkostnaden for dette organet vil påføre kommunen?
Svar:
Etableringen av beredskapsrådet er en systematisering av beredskapsarbeidet og
samarbeidet med andre offentlige etater og næringsliv som vil kunne ha en rolle i
en krise. I utgangspunktet vil ikke etableringen av beredskapsrådet koste mer enn
den tiden som brukes på møtene. Et element kan være at de ulike aktørene får
kunnskap om hva andre kan bidra med og hva de har av utstyr som kan brukes i en
krise.
Mål 5:
20) Side 40: Arbeidet med ny hjemmeside starter opp i 2022. Kan kommunedirektøren
gi svar på hvorfor en ikke samkjører dette med nytt arkivsystem og E-byggesak for
sikre en mest mulig sømløs opplevelse for innbyggeren?
Svar:
Kommunen har to kommunikasjonsrådgivere. Disse er helt sentrale i arbeid med ny
hjemmeside. Kommunikasjon har vært nødt til å prioritere informasjonsarbeid i
forbindelse med pandemien. Samtlige digitaliseringsprosjekter ses i sammenheng.
Kommunedirektøren kan derfor ikke se at dette skal gå på bekostning av sømløs
opplevelse for innbyggerne.

Mål 6:
21) Side 44: … vurdere om deltakelse i fritidsaktivitet skal være en obligatorisk del av
lærernes utviklingssamtale med den enkelte elev. Kan kommunedirektøren gi svar
på hvordan dette i praksis er tenkt løst, hvilke ressurser som vil gå med til dette og
hvordan en skal måle en eventuell effekt av et slikt omfattende tiltak?
Svar:
Spørsmålene som stilles er sentrale temaer for den vurderingen som må gjøres, og
kan derfor ikke besvares før vurderingen er gjort. For å kunne nå målet om
deltakelse, må kommunen både vite noe om barns deltakelse i fritidsaktiviteter og
ha kunnskap om det enkelte barns behov. Mange lærere snakker allerede med
elever og foreldre om fritida, men det er viktig å finne tiltak som kan sikre alle barn
like muligheter til deltakelse. Ikke minst er det viktig også å sikre at det finnes støtte
til lærere som tar opp disse tingene med elever og foreldre.

Mål 7:
22) Side 49: Ny strategisk næringsplan fremmes for kommunestyret første halvår 2022.
Kan kommunedirektøren beskrive hvilke status denne planen er tenkt gitt og har
kommunedirektøren noe syn på om vedtak om bevilgning til næringslivskoordinator
bør fattes i denne økonomiplanen eller i første tertialrapport etter at planen er lagt
frem?
Svar:
Forslag til innretning av arbeidet med ny næringsplan vil bli lagt fram til politisk
behandling tidlig i 2022. En aktuell planform er temaplan med forankring i
kommuneplanen. Det kan være naturlig å avvente en diskusjon om en egen
næringskonsulent til arbeidet med næringsplanen har avklart hovedstrategiene.
Drammensregionen etableres etter planen nå som Interkommunalt politisk råd, og
næringsutvikling vil være sentralt i dette arbeidet. Næringsforeningen i
Drammensregionen har så vidt kommunedirektøren vet, et ønske om en felles
ressurs for å jobbe strategisk med å tiltrekke nytt næringsliv til regionen.
Kommunedirektørens råd er derfor å avvente mer konkret beslutning inntil dette
bildet er noe klarere.
23) Side 49: Sentrumsplan Vestfossen. Kan kommunedirektøren fortelle hva som er
årsaken til at den fortsatt ikke er fremmet og når den fremmes for politisk
behandling?
Svar:
Planarbeidet er komplisert. Det har vært nødvendig å gjennomføre mer omfattende
grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger enn det som ble lagt til grunn ved

oppstart. Det er begrenset økonomiske ressurser til planarbeidet, og det har vært
nødvendig å tilpasse framdrift til de ressursene vi har. Utredningsarbeidet er i
hovedsak finansiert av tilskudd fra kommunaldepartementet. Det arbeides ut fra at
planforslag kan behandles for offentlig ettersyn innen sommeren 2022.
Planutvalget blir løpende orientert om framdrift i arbeidet.
Mål 8:
Side 52: Kommunen skal utvikle en helhetlig strategi for kvalitet, innovasjon og
kontinuerlig forbedring. Kan kommunedirektøren beskrive omfanget av en slik plan
og hvilke effektmål en ønsker å oppnå med en slik plan?
Svar:
Kvalitet, innovasjon og kontinuerlig forbedring bør sees i sammenheng. Alt handler
om å sikre best mulig kvalitet til innbyggerne for minst mulig ressurser.
Kommunedirektøren er opptatt av at en slik strategi først og fremst bør svare på
hvilke veivalg og prioriteringer organisasjonen skal gjøre for å bli best rustet for
dette oppdraget. Et slikt dokument bør være kort, og prosessen med å utvikle det
må gi praktisk nytte til organisasjonen og innbyggerne. Kommunedirektøren vil
legge fram en egen diskusjonssak etter nyttår for å få innspill på ønsket innretning,
omfang og folkevalgtes involvering i prosessen.
Effektmålet er delmål 8.1: Øvre Eiker kommune er blant landets fem mest effektive
kommuner, med god kvalitet på tjenestene.
Kommunebarometeret er en god indikasjon på om kommunen er effektiv og
samtidig gir et kvalitativt godt tilbud i lys av ressurssituasjonen.
24) Side 52: Kommunen skal sette portefølje- og prosjektstyring mer i system. Kan
kommunedirektøren beskrive hva som menes med dette?
Svar:
Kommunedirektøren ønsker at kommunen skal fullføre det påbegynte arbeidet
med å etablere systemer for portefølje- og prosjektstyring. Dette medfører blant
annet å gå fra testing til implementering av bruk av Prosjektportalen, gjenoppta
kompetansetiltak innen prosjektarbeid, implementere et årshjul for
porteføljestyring på politisk og administrativt nivå, utvikle og implementere en
prosess og et verktøy i Prosjektportalen for idéfangst og prioritering av ideer og å
sikre et enklest mulig, enhetlig malverk for kommunen.

Kapittel 4 – Driftsbudsjettet 2022-2025
25) Side 55: Bemanningsnormer i barnehage som ikke ble fullfinansiert. For Øvre Eiker
kommune betyr dette 4-5 millioner kroner årlig. Kan kommunedirektøren svare på
om differansen mellom dette og de 3 millionene som er foreslått betyr at
differansen skal dekkes i rammen eller om barnehagenormen ikke blir oppfylt?
Svar:
Henvisningen til 4-5 millioner kroner årlig er ment som en illustrasjon på at staten
bruker reformer til innstramning i kommunesektoren. Når bemannings- og
pedagognormene ble innført hevdet staten at den var fullfinansiert, mens
kommunene og KS mener at den er underfinansiert. Kommunen må uansett
forholde seg til bemanningsnormen, men hadde staten fullfinansiert reformen ville
Øvre Eiker kommune hatt inntil 5 millioner kroner mer årlig i rammeoverføringer.
Grunnen til at kommunedirektøren velger å styrke barnehagerammen med 3
millioner kroner, selv om demografien tilsier lavere ressursbruk, er med henblikk på
prognose for 2021 og at det fortsatt kjøpes mange plasser utenfor egen kommune
som må finansieres.
26) Side 56: Seksjonenes budsjetter vedtas på nettoramme. Kan kommunedirektøren
beskrive alternativer til å budsjettere på nettoramme herunder å gå over til å
budsjettere på stillingshjemler, og hvilke fordeler og ulemper dette ville medføre?
Svar:
Kommunedirektøren anmoder om at det fattes et vedtak om en utredning for å se
på alternativer til å budsjettere på nettoramme. Det er et stort spørsmål som
trenger en grundig utredning.
Men i realiteten er det allerede budsjettering på stillingshjemler i barnehage og
skole. Der fastslår staten at det i skole skal være maks 15 elever pr. lærer i ordinær
undervisning i 1-4. klasse og maks 20 elever i ordinær undervisning i 5-10. klasse.
Dette gjelder pr. skole og er helt uavhengig av om behovet er størst på et annet felt
og/eller det hadde vært behov for å ha flere lærere på en skole fremfor en annen.
Bemanningsnormer og budsjettering på stillingshjemler fratar lederne et av flere
viktige virkemidler, friheten til å velge hvordan et oppdrag skal løses. Det vil
antageligvis føre til at tjenestene blir mindre åpne for å bidra på tvers og heller
«føre bevis» for at det er så travelt i egen tjeneste at vi må beholde alle
stillingshjemlene. Dette er etter kommunedirektørens mening, et uttrykk for
manglende tillit fra staten til kommunene, og fratar kommunestyret handlingsrom.
Alternative budsjetteringsformer:

Stykkprisfinansiering – en elev = kr. x./et barnehagebarn = kr. x/en institusjonsplass
= kr. x. osv. Det er en mulig fremgangsmåte hvor den politiske prioriteringen blir å
øke eller redusere prisen pr. bruker.
Fordeler – transparent system. Rettferdig? Tydelig politisk prioritering.
Ulemper – krever større byråkrati for å regne på stykkpris og ikke minst holde
oversikt over hva som produseres til enhver tid slik at tjenestene får betalt for det
de leverer. Det tjenestene får betalt for, er det som produseres, og ikke
nødvendigvis det brukeren trenger. Rom for faglig skjønn reduseres.
Aktivitetsbasert budsjettering: - setter av budsjettmidler til x antall
sykehjemsplasser, x antall hjemmetjenestetimer, x antall sosialhjelpsmottagere etc.
a’ en pris pr. plass/time/gjennomsnittlig sosialhjelp pr. time etc.
Fordeler – transparent system. Tydelig politisk prioritering. God oversikt over
hvorfor en tjeneste får merforbruk eller mindreforbruk – de har produsert
mer/mindre enn det som er bestilt og til en annen pris enn det som var avtalt.
Ulemper – får det man bestiller, men ikke nødvendigvis det man trenger. Faglig
skjønn settes til side. Tjenestene vil ende opp med å produsere den «blandingen»
som er bestilt, men ikke den «blandingen» som på lengre sikt vil gi best resultat for
innbyggeren.
Bottom-Up – begynne budsjettprosessen hvert år med å avsette det man tenker
man trenger til det, det, det og det. Så vil det akkumulere seg til et budsjettmessig
behov som ikke lar seg forene med rammen.
Fordeler – avdekker alle behov og får et «godt» grunnlag for prioritering. Klart
politisk ansvar når prioriteringen først er gjort.
Ulemper – krever et stort byråkrati for å klare å frembringe et underlagsmateriale
som er godt nok til å prioritere ut i fra. Blir en kamp tjenestene i mellom for å sikre
seg ressurser.
Top – down – dette er vel måten som ligger tettest opp mot det vi benytter i dag.
Rammene fastsettes på et overordnet nivå hvor kommunedirektøren og dennes
medarbeidere ut i fra beste skjønn har fordelt midler basert på historikk,
befolkningsutvikling, politiske ambisjoner etc. Men hvor det er kommunalsjef,
virksomhetsledere, tjenesteledere og ansatte som setter dette ut i livet.
Fordeler – virkemiddelbruken overlates til ledere og ansatte som kjenner tjenesten
og behovet. Alle tjenestene i en seksjon har nytte av å samarbeide med andre og

hjelpe naboen med å lykkes. Lite behov for et omfattende byråkrati. Fungerer
dersom man foretar løpende analyser av behov versus ressursbruk (eks KOSTRAanalyser som brukes i vår kommune) og justerer deretter.
Ulemper – bygger på mye historikk som det kan være vanskelig å trenge inn i. De
som sitter på erfaringen og kunnskapen om organisasjonen har muligens mer makt
enn de burde ha. Litt lett å si at rammen ikke var stor nok og at det er årsaken til
merforbruket – argumentet om at rammen var for stor hvis det blir et
mindreforbruk kommer sjelden.
Budsjettere på KOSTRA-funksjoner – frigjøre budsjetteringen fra seksjoner og
tjenester og basere det på KOSTRA-funksjoner. Noen kommuner (bl.a Bergen) har
gjort dette, men bør eventuelt hentes inn erfaringer i forhold til dette.
Finnes mange andre måter å tenke på, men det må utredes skikkelig.

27) Side 61, 62, 63, 66, 72: Kompensasjon for lønns- og prisvekst. Hva er
kommunedirektørens syn på å justere deflator til å inneholde et
effektiviseringselement, og hvordan ønsker i tilfelle kommunedirektøren en slik årlig
effektivisering formulert?
Svar:
Kommunedirektørens vurdering er at «ostehøvelkutt» er en lite hensiktsmessig å
effektivisere driften på. Årsaken til dette er:
-

Bemanningsnormer som det ikke er mulig å se bort fra.
Statsforvalterens rolle som klageinstans. Kutt i tjenester blir reversert av
statsforvalteren.
Kan føre til at tjenester får et incitament til å “gjemme” innsparinger til de skal
legges på bordet i forbindelse med årlige effektiviseringskrav.
Tjenestene snur allerede i dag krona flere ganger før den brukes.
Ostehøvelkutt er et uttrykk for manglende prioritering og gir svake
styringssignaler.

I den grad kommunestyret ønsker kutt i rammene til tjenestene anbefales det sterkt å
peke på områder som de folkevalgte ønsker å prioritere ned og eventuelt hvilke
områder som ønskes prioritert opp. Kommunedirektøren ber dessuten om at det legges
til grunn at Øvre Eiker kommune allerede er en av landets mest effektive kommuner og
at det er krevende å finne økonomisk rom i et budsjett med lave inntekter.

Kommunedirektøren ber også om at kommunestyret går veien om et
utredningsoppdrag som vedtas i forbindelse med behandlingen av budsjett og
økonomiplan. Utredningsoppdrag kan utformes f.eks slik:
-

-

-

-

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å komme tilbake med en
utredning av mulige innsparinger i eiendomsforvaltningen. Utredningen skal
vurdere positive og negative konsekvenser av tiltaket.
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å komme tilbake med en
utredning av mulige innsparinger i hjemmetjenestene. Utredningen skal
vurdere positive og negative konsekvenser av tiltaket.
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å komme tilbake med en
vurdering av mulige innsparinger i administrative funksjoner. Utredningen skal
vurdere positive og negative konsekvenser av tiltaket.
Osv.

Så må kommunedirektøren opplyse kommunestyret om at utredninger i seg selv kan
føre til at ledere og ansatte søker seg bort fra tjenester som allerede kjenner på
mangelen av ressurser i dag og at det kan føre til unødig uro.
28) Side 68: Demografikostnader grunnskole kr 8.204.000,-. Kan kommunedirektøren
beskrive hva denne demografikostnaden utgjør i type tjenester med tilhørende
kostnad?
Dette er basert på økningen i antallet barn og unge i grunnskolealder fra 2020 til 2021
og er et uttrykk for hva det vil koste å gi nye elever det samme tilbudet som de elevene
som allerede er i grunnskolen. Det betyr å oppfylle lærernormen, opprettholde tilbudet
om PPT på samme nivå, ha ressurser til spesialundervisning etc.
Så er det klart at dette ikke er en eksakt vitenskap og hvis vi skulle være så «heldige» at
alle nye elever begynner i klasser som ikke utløser nye lærerressurser så vil det bli
billigere med de nye elevene.

29) Side 68: Oppvekstreform kr 8.145.000,-. Kan kommunedirektøren beskrive hva
denne reformen utgjør i type tjenester med tilhørende kostnad?
Svar:

Ved presentasjonen av budsjett og økonomiplan 28.10.21 ble tabellen over vist i
powerpoint som ble benyttet. I all hovedsak er oppvekstreformen/
barnevernsreformen en reform hvor kommunene skal betale full pris for statlige
tiltak og skal føre til at kommunene i stedet får sterkere incitamenter til
forebyggende arbeid for å unngå slike tiltak. For Øvre Eiker er de statlige tiltakene
kostnadsberegnet til 7,5 millioner kroner og i tillegg blir øremerkede stillinger
finansiert av staten fjernet med 3,2 millioner kroner. Til dette får Øvre Eiker
kommune 8,145 millioner kroner i 2022, en underdekning på 2,6 millioner kroner.
Da må kommunen lykkes med forebyggende arbeid for å unngå dyre statlige tiltak.
30) Side 68: Styrking barnehage kr 3.000.000,-. Kan kommunedirektøren beskrive hva
denne styrkingen utgjør i type tjenester med tilhørende kostnad?
Svar:
Befolkningsutviklingen tilsier at kostnadene til barnehagedrift skal ned i de neste
årene, men færre barn fører ikke nødvendigvis til lavere kostnader. Det fører til at
andelen som går i barnehage øker og det er dette kommunedirektøren vurderer at
må kompenseres. Det er altså trukket ut 3,5 millioner kroner som følge av
demografi, men kompensert med 3 millioner kroner for at tjenesten skal kunne
oppfylle bemanningsnormene og samtidig kunne betale for barnehageplasser som
kjøpes i omkringliggende kommuner.
31) Side 69: Tjenesten må redusere kostnadsnivået med 8-10 millioner kroner. Kan
kommunedirektøren beskrive hvilke kutt som ligger i dette på stillingsressurser og
tjenestetilbud til befolkningen?
Svar:
Dette henspiller på prognosen for 2021 og er særskilt knyttet til overskridelsene i
barnevernet. Innenfor rammen må seksjonen samlet komme i mål og noen av de
tingene som må gjøres er:
o Redusere antall omsorgsovertakelser i barnevernet – i 4-årsperioden er det
19 fosterhjem og institusjonsplasser som avsluttes ved at ungdommene blir
18 år og går over i ettervernstiltak som er langt rimeligere. Da må
seksjonen og hele kommunen jobbe så godt forebyggende at det ikke fylles
opp med 19 nye omsorgsovertakelser.

o
o

o

o
o

Slutte å bruke eksterne saksbehandlere i barnevernet og ikke bruke dyre
bemanningsbyråer i andre deler av tjenesten.
Redusere sykefraværet – seksjonen har et høyt sykefravær sammenlignet
med andre kommuner og samme type tjenester. Det er noen som får det til
og de må brukes som eksempler og andre må lære av disse.
Kutte bruken av eksterne konsulenter til å gjennomføre samvær – en stor
del av kostnaden er knyttet til kjøregodtgjørelse til den som gjennomfører
samværet.
Finansiere tiltak som uansett skal gjennomføres med eksterne midler.
Effektivisere arealbruken.

At seksjonen samlet sett må ned med 8-10 millioner kroner er et godt uttrykk for at
det er svært utfordrende å ha en stagnerende eller nedadgående målgruppe. Da
reduseres inntektene, mens det ofte subjektivt oppleves at behovene øker.
32) Side 71: Demografikostnader pleie og omsorg kr 7.707.000,-. Kan
kommunedirektøren beskrive hva denne økningen utgjør i stillingsressurser, type
tjenester med tilhørende kostnad?
Svar:
Demografikostnadene i helse og omsorg må i stor grad benyttes til å dekke opp en
kraftig kostnadsvekst innen BPA, kjøp av plasser innen psykisk helse og rus, samt
styrking av tjenestene til funksjonshemmede og hjemmetjenesten. Men dette er
ikke nok og det er tydelig ved at kommunedirektøren også foreslår å styrke
hjemmetjenesten med ytterligere 5 millioner kroner.
33) Side 71: Demografikostnader sosial kr 1.062.000,-. Kan kommunedirektøren
beskrive hva denne økningen utgjør i stillingsressurser, type tjenester med
tilhørende kostnad?
Svar:
Dette er et uttrykk for at antallet innbyggere i aldersgruppen 16-66 år øker og at
det antas at forbruket av tjenester har samme profil som tidligere. Dette vil blant
annet føre til et antatt høyere forbruk av økonomisk sosialhjelp, bistand til bolig
etc. Det er ikke planlagt økte stillingsressurser.
34) Side 72: Rammen til hjemmetjenesten økes med kr 5.000.000,-. Kan
kommunedirektøren beskrive hva denne økningen utgjør i stillingsressurser, type
tjenester med tilhørende kostnad?
Svar:

Et årsverk i heldøgns turnus utgjør mellom 0,7 og 0,8 millioner kroner, avhengig av
kompetanse. Det betyr at økningen på 5 millioner kroner utgjør mellom 6 og 7
årsverk. Disse har i stor grad vært brukt allerede i 2021, noe som vises i prognosene
for året.
35) Side 72: Rammen til tildeling og samordning økes med kr 2.000.000,-. Kan
kommunedirektøren beskrive hva denne økningen utgjør i stillingsressurser, type
tjenester med tilhørende kostnad?

Svar:
Dette er knyttet til kjøp av plasser innen psykisk helse og rus i andre kommuner. En
av grunnene til at Øvre Eiker kommune ønsker å bygge opp en større kapasitet på
dette området selv, er for å få kontroll på både ressurser og kompetanse. Ved å
kjøpe plasser utenfor egen kommune er det dessverre ingen incitamenter for
leverandøren til å si fra om at tjenesten kan nedskaleres fordi tiltaket hjelper. Stort
sett er erfaringen at tiltak utvides når det først er etablert.
36) Side 73. Det generelle rentenivået har sunket. Kan kommunedirektøren beskrive
hvilken betydning det har at rentenivået nå er på vei opp igjen både for KF-et
spesielt, men også for kommunen generelt?
Svar:
Kommunen har en lav risikoprofil når det gjelder renter, og har bundet opp mye av
porteføljen i fastrenteavtaler eller rentebytteavtaler. Pr. november 2021 ligger alle
lånene i kommunen og er lånt ut til ØEKE, EEU, og startlånkunder. Holder man den
selvfinansierende andel av porteføljen (VA, startlån og EEU) utenfor regnestykket så
er ca. 3/4 av porteføljen bundet opp i fastrente (ca. 560 millioner). Den dyreste av
disse avtalene er en rentebytteavtale på 100 millioner fra 2012 som går ut våren
2022, denne vil gjør at selv med en økende rente vil kommunen komme ut med
vesentlig lavere kostnader på disse 100 millionene. Ca. 250 millioner har fastrente
til slutten av 2023 og midten av 2024. Samlet er disse bundet på et nivå som gjør at
renten kan gå opp om lag 1 % før det får negativ effekt på rentekostnadene for
kommunen. Øvrige rentebindinger på ca. 220 millioner løper til 2029/2030.
Resterende renteeksponert gjeld (om lag 170 millioner) følger flytende
renter/markedsrente med PT-rente, 3mnd NIBOR eller 6mnd NIBOR. Disse lånene
vil bli dyrere ved en renteøkning. Kommunedirektøren mener en renteøkning på
ytterligere 1,5 % de nærmeste årene vil ha liten effekt på kommunens
driftsregnskap med den porteføljen og de fastrenteavtalene kommunen nå har.
37) Side 78: Arealeffektivisering: Kan kommunedirektøren se for seg at Øvre Eiker
Kommune i går over til åpent kontorlandskap i samband med prosjekt rådhus, og

hvordan vil dette i tilfelle spille inn på kommunens kvadratmeterbehov på kort og
lang sikt.
Svar:
En større bruk av åpne kontorlandskap på rådhuset er en mulighet for å redusere
arealbruken i kommunen. Rodeos skisseprosjekt og Mellomrom
arkitekturpsykologis rapport (se siste sak om rådhuset) beskriver ulike måter å
organisere arbeidsplassene på. Samtidig peker disse rapportene på behovet for å
tilpasse organiseringen av arbeidsplassene etter arbeidsoppgaver, og konkrete
løsninger og konsekvenser kan derfor ikke svares ut før ØEKE KF leverer sin
utredning om rådhuset i 2022. De ansattes organisasjoner vil være en viktig
samarbeidspartner for å utvikle framtidas arbeidsplasser på rådhuset.

Kapittel 5 – Investeringsbudsjettet 2022-2025
38) Side 85 og 88: Objekt 230913 og prosjekt 221701: Det kan se ut som om
kommunedirektøren ikke lyktes med å samtidig anlegge fortau fra Travbaneveien til
Hellik Teigen AS i samband med VA-prosjektet. Hvorfor har man ikke lyktes med
dette, hvordan kan Øvre Eiker kommune raskest mulig realisere fortau fra Joker til
Hellik Teigen og hva har kommunen tapt på å ikke få til samordning med vann og
avløp på delstrekningen Travbaneveien – Hellik teigen?

Svar:
VA-anlegget i Loesmoveien er i svært dårlig forfatning og sanering av dette må
gjennomføres snarest for å sikre forsvarlig levering av vann og avløp. Fordi
anleggene ligger djupt i grunnen, planlegges VA anlegget med mest mulig bruk av
gravefrie løsninger. Et prosjekt der en samtidig bygde fortau langs denne delen av
Loesmoveien var ikke realistisk både fordi det ville kreve regulering og fordi det ikke
var realistisk å finne penger til prosjektet.
39) Side 88: Prosjekt 230909: Det er tidligere orientert om i fagkomite 1 at Strømbo
vannverk gir mindre vann enn før. Kan kommunedirektøren forklare hvorfor, og om
de skisserte investeringer er ment å sikre tilstrekkelig vanntilførsel i fremtiden fra
Strømbo?
Svar:
Prosjekt 230909 er beregnet på mindre løpende investeringsbehov på
vannverkene. Under Prosjekt 232101 Rensetrinn vann, er det gjennomført tiltak
som beskrevet for å sikre tilstrekkelig vannkvalitet og -mengde fra Strømbo.

40) Side 91: Investeringsprogram ØEKE: NAV m.m. NAV er en delvis statlig etat. Kan
kommunedirektøren legge til grunn at hele NAV eventuelt vil flytte til rådhuset eller
er det bare snakk om den kommunale delen. Hva ville innsparingen i tilfelle være om
hele NAV flytter?
I de foreløpige beregningene av ekstern husleie som kan spares ved å bygge om
rådhuset er det kun tatt høyde for den kommunale delen av NAV. Kommunal del av
NAV har en årlig husleie på 2,5 millioner kroner og det tilsvarende for statlig del.
Kommunedirektøren understreker at det å renovere rådhuset ikke er et tenkt som
et innsparingstiltak, men et tiltak som muliggjør en oppgradering av lokalene som
samtidig finansierer mesteparten selv ved å kutte eksterne husleier.
41) Side 91: «Selvfinansierende prosjekter». Anser kommunedirektøren Startlån for å
være et slikt selvfinansierende prosjekt med hensyn til kravet om at
driftskostnadene ikke skal øke? Om ikke – hvor stor blir økningen i stilling om
startlån økes som foreslått fra kr. 50.000.000 til kr. 80.000.000,- i planperioden?
Svar:
Økt startlånsramme vil håndteres av ansatte i NAV som allerede jobber med dette
og det vil ikke bli økte kostnader for kommunen. For å handtere administrative
kostnader har kommunen anledning til å ha et påslag på 0,25 % på rentekostnaden.
Kommunedirektøren anser startlån for å være selvfinansierende og et meget viktig
virkemiddel for å sette alle innbyggere i stand til å ha en egnet bolig.

Avsluttende spørsmål
42) Tilleggsproposisjonen fra den nye regjeringen ser ut til å gi Øvre Eiker kommune et
større handlingsrom. Kan kommunedirektøren gi en oversikt over alle økningene
Øvre Eiker får, både øremerkede inntekter, inntekter med anbefaling om bruk og
frie inntekter?

Svar:
Økt rammetilskudd 2 mrd. kroner fordelt etter kostnadsnøkkel i utgiftsutjevningen
Redusert makspris i barnehage
Redusert pensjonspåslag private barnehager
Ekstra naturfagtime innføres ikke
Rh immunisering, overføring av oppgave fra speialisthelsetjenesten
Rammetilskudd per grunnskole
Redusert innbyggertilskudd som følge av nytt tilskudd per grunnskole
Sum

2022
7 290
1 143
-613
-364
4
4 000
-4 600
6 859

2023
7 290
2 516
-613
-874
4
4 000
-4 600
7 722

2024
7 290
2 516
-613
-874
4
4 000
-4 600
7 722

Øvre Eiker kommune får en økt ramme på 6,859 millioner kroner som følge av
tilleggsmeldingen til regjeringen.

2025
7 290
2 516
-613
-874
4
4 000
-4 600
7 722

Forslag til disponering kommer kommunedirektøren endelig tilbake til, men det er
3 forhold som bør styrkes:




Oppvekstreformen
Psykisk helse og rus
Netto driftsresultat

Ideelt sett burde hele ekstrabevilgningen avsettes til disposisjonsfond, men
kommunedirektøren mener det er nødvendig med en ekstra styrking av arbeidet
med både oppvekstreformen og psykisk helse og rus.
-

Redusert makspris i barnehage må tilføres seksjon Oppvekst, 1,143 millioner
kroner.
Redusert pensjonspåslag private barnehager trekkes ut av seksjon Oppvekst,
0,613 millioner kroner.
Ekstra naturfagstime i grunnskolen innføres ikke og seksjon Oppvekst reduseres
med 0,364 millioner kroner.

Rammetilskudd til grunnskoler som regjeringen foreslår innført er en omfordeling
fra kommuner med en effektiv skolestruktur til kommuner med en lite effektiv
kommunestruktur. For Øvre Eiker kommune betyr dette at vi får tilført 4,0 millioner
kroner for 8 grunnskoler, mens finansieringstrekket er på 4,6 millioner kroner. I
realiteten betyr dette at finansieringen av skolesektoren svekkes med 0,6 millioner
kroner, men kommunedirektøren ser ikke at dette kan tas ut av skolene og det
fører kun til at den økonomiske handlefriheten reduseres.
43) Universell utforming av festsalen: Kommunestyret har ved flere anledninger, aller
først i budsjettet for 2012 vedtatt - og avsatt - midler til stolheis i festsalen. Kan
kommunedirektøren redegjøre for hvorfor dette vedtaket aldri er effektuert, og om
det er planer for å effektuere det i nær eller fjern fremtid?

Svar:
Universell utforming er en del av den helhetlige planen som foreligger for
rådhusprosjektet. Rådhuset er et bygg som har store mangler på dette området og
dette bør sees i sammenheng når Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF leverer sine
innspill.
Kommunestyret kan eventuelt fatte et eksplisitt vedtak om at stolheis prioriteres
innenfor de midlene som ØEKE har til universell utforming.

Hokksund, den 09.11.21

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
Gruppeleder Høyre

Venstre
Kap 2 – Strategiske satsinger
44) På s.11 er det beskrevet et «Intensivt lederutviklingsprogram våren 2022» i
parentes – kan Kommunedirektøren si litt mer om hva dette er, hvem det omfatter
og hva anslått kostnad er?
Svar:
Øvre Eiker kommune har søkt og fått tilsagn om kr 623.500 i OU-midler fra KS til
lederutviklingsprogrammet. Programmet er obligatorisk for kommunedirektørens
ledergruppe, virksomhetsledere og tjenesteledere, ca. 60 ledere totalt. Utgifter til
hotellopphold og reise dekkes av de ulike tjenestestedene.
Opplegget gjennomføres med KS Konsulent. Programmet starter i januar og
avsluttes i juni.
Programmet består av fem ulike samlinger:
 Mestringsorientert ledelse i en fremoverlent og bærekraftig organisasjon to dager med overnatting
 Prosessledelse – to dager uten overnatting
 Den mestringsorienterte læringslederen – to dager uten overnatting
 Motivasjon for læring – to dager med overnatting
 Finalesamling – en dag
Innholdet i programmet er tilpasset Øvre Eiker kommune, forelesere er hentet fra KS
Konsulent og BI. Det har ikke vært gjennomført obligatorisk lederutvikling i Øvre Eiker siden
forrige program ble avsluttet i 2017, det er skiftet ut en rekke ledere siden da, og
organisasjonen har sterkt behov for å videreutvikle vårt lederlag for å møte utfordringene vi
står overfor.

Kap 3 – Mål, delmål og strategier
45) S.19 – Målet sier at vi skal «følge med på tall» som indikerer utviklingen på flere
viktige områder. Kan vi få en oversikt over hva disse måltallene er per i dag og hva
de har vært siste tre år? Har Kommunedirektøren en formening om hva som vil
være relevante måltall for 2025?

Svar:

De viktigste indikatorene vi følger med på gjengis i kommunens årsmelding. Se side 6 i
årsmelding 2020. Nedenfor følger oversikt over alle måltallene:
2018

2019

Antall betalingsdøgn for utskrivningsklare fra sykehus

Anslag
måltall 2025

2020

305

176

67

0

Innbyggere som i påvente av langtidsplass på Eikertun helsehus
oppholder seg på korttidsplass eller hjemme

7

Plasser i sykehjem i forhold til antall innbyggere 80 år og eldre

15,1 %

15,3 %

13,6 %

15,5 %

Brukere av trivsels- og mestringssenteret i forhold til antall
innbyggere 80 år og eldre (beregnet slik; Andel dagplasser i %
av hjemmeboende over 80 år)

1,7 %

2,4 %

2,2 %

3,5 %

14

18

28

4,0 %

3,6 %

3,5 %

Personer/familier som får mulighet til å eie egen bolig ved bruk
av startlån/leie til eie
Innbyggere som mottar sosialhjelp (beregnet slik; andel
sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66
år)
Innbyggere med bakgrunn som flyktning, som er i arbeid eller
under utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram.
(Statistikken er mindre detaljert og oppdatert. Men man kan
finne flere tall ved denne lenken: Statistikk | IMDi )
Folkehelseindikatorene og oppvekstprofilen for Øvre Eiker –
følge lenken og velg kommune og årstall

12

5

5

I 2019: er 78 % av dem som avsluttet
introprogram i 2016 i arbeid/utd.
Avsluttet i 2017; 54 % i arbeid/utd.

Svar:
Vi kjøper 11 plasser per i dag. Et par nye kjøp er på trappene. Kostnaden er opp mot
15 mill. kroner årlig. Utvalg helse og omsorg har både i forrige periode og denne
hatt flere saker til diskusjon og presentasjoner om dette tema de siste årene.
Nedenfor de mest relevante sakene.

-

3,0 %
75 % i
arb/utd

Hent folkehelseprofil eller oppvekstprofil - FHI

46) På s.23 står det «Eksterne kjøp av plasser til rus og psykiatri trappes ned gjennom
etablering av heldøgns bemannet bo- og tjenestetilbud i egenregi». Hvor mange
plasser kjøpes i dag og hva er kostnaden for dette for kommunen? Har det vært
noen saker i kommunestyret som gir litt mer detaljer på hva det planlagte tilbudet
vil bestå av?

-

40

PS 110/18. Kommunestyret 20.6.2018. Psykisk helse og rus – økende behov for
heldøgns bo- og tjenestetilbud. Saksordfører: Adrian Tollefsen
PS 5/19. Kommunestyret 13.2.2019. Psykisk helse og rus - forslag om nye bo- og
tjenestetilbud. Saksordfører: Jørgen Firing
RS 185/19. Kommunestyret 11.12.2019. Orientering om status for etablering av
småhus

-

RS 164/21. Kommunestyret 3.11.2021. B-sak: Psykisk helse og rus - bo- og
tjenestetilbud

47) På s.25 er delmål 2.5 «Minimum 70 % av nye innbyggere med bakgrunn..». Hva er
dette tallet for 2021 og hva har det vært i 2019, 2020?
Svar:
-

Se tabellen over

48) På s.27 – «Andelen mottakere av sosialhjelp skal være lavere enn 5.2 %». Hva er
dette tallet i Øvre Eiker i dag? Hva er det i sammenliknbare (Kostra) kommuner?
Svar:

Øvre Eiker
Kostragruppe 07
Landet uten Oslo
Landet

2017
2018
2019
2020
6,5 %
5,7 %
5,0 %
5,2 %
6,6 %
6,1 %
5,6 %
5,1 %
6,2 %
5,8 %
5,5 %
5,4 %
5,9 %
5,6 %
5,3 %
5,2 %

Måltallet henspiller på andel mellom 18 og 24 år. I 2020 var resultatet på 5,2 %, noe
som var 0,1 %-poeng over Kostragruppen og 0,2 %-poeng under landet uten Oslo.
49) Delmål 3.3 på s.30 «Minst 80 % av ungdom fullfører VGS» - hva er dette tallet per i
dag og for de siste årene?

Svar:

Statistikken som utarbeides er et glidende gjennomsnitt for en 3-årsperiode og var
for siste tilgjengelige periode 70,4 %. Det betyr at 80 % gjennomføringsgrad er et
ambisiøst mål.
50) Den første grafen på s.34 viser en reduksjon i utslipp totalt fra 2009 og 2019, noe
som jo er positivt. Samtidig er det en del endringer som framstår litt underlige –

kanskje primært «Annen mobil forbrenning» som har blitt redusert betydelig, men
plutselig gjorde et «hopp» i 2016» før de ble redusert igjen. Utslippene fra
«Industri, Olje og Gass» forsvant praktisk talt mellom 2009 og 2013. Vet vi om dette
er utslag av reelle kutt i utslipp (og i så fall hva de var) eller heller endringer i
beregningsmetodikk knyttet til disse områdene?

Svar:
Kilden for diagrammet på s. 34 i budsjettdokumentet er Miljødirektoratets
Klimaregnskap for kommuner og fylkeskommuner. Det er feilkilder i dette
materialet, og store avvik fra et år til et annet vil normalt ha en slik forklaring. Den
store økningen av utslipp fra annen mobil forbrenning i 2016, har trolig sin
forklaring i at et lokalt selskap ble omstrukturert, og at salg over hele landet ble
registrert på Øvre Eiker siden hovedkontoret ligger her.
51) S.51 – Angående sykefravær.
a. Hvordan er disse kostnadene budsjettert i de ulike seksjonene per i dag
med tanke på antatt sykefravær? Er det antatt samme fravær som
inneværende år for 2022? Ligger dette «bakt inn» i lønnsbudsjettet eller
har man en form for separat budsjett for dette?
Svar:
Sykefraværet i Øvre Eiker kommune er på over 9 % og i økonomiplanen for 20222025 fastsettes det et mål om at samlet sykefravær skal ned til 7 % innen 2025.
Dette betyr at det allerede i 2022 er lagt til grunn en nedgang. Sykefravær og
vikarer er en del av nettorammen til den enkelte seksjon og det er ikke noe separat
budsjett knyttet til dette.
b. Hva er anslått innsparing for kommunen dersom sykefraværet reduseres
med ett prosentpoeng?
Svar:
Dette er veldig avhengig av hvem som er borte, både ifht. lønnsnivå og om det
settes inn vikar, om det er turnus eller ikke, om det er langtids- eller
korttidsfraværet som reduseres etc.
I prosjekt «Ned med fraværet» ble det benyttet en kostnad på 3200 kr pr tapte
dagsverk som i 2022 kroner tilsvarer ca. 3390 kr. Dette er et tall som i tillegg til å ta
inn vikarbruk også skal hensyn ta tapt kvalitet og effektivitet m.m.
Ved korttidsfravær opp til og med 16 dager må kommunen selv dekke hele
kostnaden. Ved fravær ut over 16 dager anslås det at kommunen får dekket ca. 80

% av kostnadene gjennom sykelønnsrefusjoner. Hvis fraværet (korttid og langtid)
reduseres med 0,5 % - poeng så gir det en teoretisk innsparing på 5,5 mill.kr.
Kommunedirektøren understreker at dette er en teoretisk verdi og vil ikke gi
samme resultat på bunnlinjen til kommunen. Tapt produktivitet og kvalitet vil
nødvendigvis ikke gi en minus på bunnlinjen, mens innleie av vikar vil gi det.

Kap 4 – Driftsbudsjett 2022-2025
52) På s.54 beskrives det at frie inntekter øker med 7 % - hvor mye utgjør hver av de
fire ulike komponentene som nevnes som bidragsytere til dette tallet?
Svar:
Innbyggertilskuddet var i 2021 på kr. 56.318,- og dette er i 2022 økt til kr. 59.073,-.
Økningen er på kr. 2.754,- eller 4,9 % og er kompensasjon for pris- og lønnsvekst,
endring i oppgaver og demografikompensasjon. Samlet sett beløper dette seg til
54,7 millioner kroner, hvorav demografi utgjør 18,4 millioner kroner, pris- og
lønnsvekst ca. 28 millioner kroner og endring av oppgaver ca. 8 millioner kroner.
Andre veien trekker en nedgang i inntektsutjevningen med ca. 8 millioner kroner,
nedtrekk i utgiftsutjevningen, bortfall av veksttilskudd og en nedgang i tilskuddet til
flyktninger med ca. 4 millioner kroner. Skatteinntektene øker med drøyt 50
millioner kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett.
53) På s.62 er det beskrevet at lisenskostnader økes med 1.5 MNOK i driftsbudsjettet
fordi mer skybaserte tjenester betyr høyere driftsbudsjett og lavere
investeringsbudsjett. Hvordan er størrelsesforholdet mellom det økte beløpet på
drift og det reduserte beløpet i investeringer?
Svar:
I investeringsbudsjettet har det de siste årene vært avsatt 6 millioner kroner til IKTinvesteringer. Om dette hadde vært videreført i hele økonomiplanperioden ville det
ha kostet 12,9 millioner kroner i renter og avdrag/avskrivninger i årene 2022-2025.
Ved å redusere årlige investeringer til 1,5 millioner kroner og øke lisenskostnadene
med 0,5 millioner kroner hvert år i årene 2023-2025 i tillegg til økning med 1,5
millioner kroner i 2022 vil total kostnad bli på 11,7 millioner kroner.
Det er altså økonomisk sett gunstig for kommunen å redusere egeninvesteringene,
men i 2022 isolert sett vil det være 0,2 millioner kroner dyrere før det i årene 20232025 blir litt rimeligere. Forutsetningen om at lisenskostnadene vil øke med 0,5
millioner kroner årlig er en usikkerhet.

54) På s.63 er det inkludert et «Vekstbeløp» på kr. 500.000,- til seksjon for
samfunnsutvikling, forventes dette å være knyttet til ansettelse(r) i kommunen,
eller heller innleie/kjøp av tjenester?
Svar:
Dette gjelder økte driftskostnader til nye veier, gangveier, friarealer, leikeplasser
m.v. som kommunen overtar fra private utbyggere. Det er lagt inn en
kompensasjon for 75 % av de økte kostnadene. Hvordan disse økte
driftskostnadene skal håndteres, vil være en del av detaljbudsjetteringen for 2022.
Fordelingen mellom private kontrakter og egendrift vurderes for hver sesong for å
få en mest mulig effektiv ressursbruk. Det legges ikke opp til økt bemanning i
driften i 2022.
55) S.64 – Hvilke investeringer er det som gjør at akkurat «Felles driftsområde» får økte
husleiekostnader til Øvre Eiker Eiendom KF? Eller vil all form for økt husleie i
prinsipp legges på «Felles driftsområde» heller enn på de enkelte seksjonene som
har behov for og nyttiggjør seg investeringene?
Svar:
Avsatte midler på felles driftsområde til økte husleiekostnader flyttes ut på den
aktuelle seksjon når investeringen er gjennomført og aktivert. Dette for å ha en
samlet kontroll over effekten av investeringene og forhindre at ikke midlene
underveis i byggeperioden settes inn i andre formål.
56) S.65 Hva slags størrelse og type lokale er lagt til grunn for husleien for Sivilforsvaret
– samme som nå eller har man vurdert om det kan skaffes enklere og billigere
løsninger?
Svar:
Det jobbes med å finne alternative lokaler, men hva dette vil beløpe seg til er
vanskelig å anslå. Det vurderes om det kan finnes så enkle og billige løsninger som
overhodet mulig.
57) På s.67 er det en graf som viser utvikling i normalgebyr for vann og avløp og
forventet nivå i 2022. Hva vil konsekvensen av forventede investeringer innenfor
vann- og avløp (som beskrevet i kapitel 5.3.2) blir for den estimerte kostnaden for
en normalhusstand i 2025?

Svar:

Forutsetningen er at investeringene som ligger i økonomiplanen lånefinansieres
fullt ut og kommer i de årene de er foreslått. Det ligger også inne en forventet
økning i rentesats. Driftskostnader økes med deflator (anslått 2,5 % i perioden pr
år) mens kapitalkostnadene beregnes i modellen basert på nåværende anlegg og
fremtidige investeringer og fremtidige renter (benytter kommunalbankens
kalkylerente). Anslag på kapitalkostnader er på 20 mill. for 2021, mens anslaget for
2025 er på 43 mill. De største investeringene er nytt renseanlegg og rensetrinn
vann, samt utbedring av VA anlegg på Loesmoen og gamle Hokksund.
58) På s.68 er det beskrevet en økning i rammen til Oppvekst på 7.6 millioner for
«Oppfylling av lærernorm». Er det riktig forstått at Kommunedirektøren forutsetter
at dette beløpet utelukkende brukes på økt lærertetthet i 2022? Hva slags økning i
antall lærerårsverk kan man forvente at dette vil resultere i sammenliknet med
2021?
Svar:
Seksjon Oppvekst må i likhet med alle andre seksjoner forholde seg til totalrammen
som er tilgjengelig. Kommunedirektøren forventer at seksjonen forholder seg til
normene for lærertetthet, dvs. maks 15 elever i ordinær undervisning i 1-4. klasse
og maks 20 elever i 5-7. klasse og 8-10. klasse. Bildet i skoleårene 2018-2021 så slik
ut i Øvre Eiker kommune.

Øvre Eiker
Øvre Eiker
Øvre Eiker
Øvre Eiker
Øvre Eiker
Øvre Eiker
Øvre Eiker

1-4. klasse
2018/19
2019/20
2020/21
Alle skoler
19,2
14,82
15,66
Darbu barneskole
13,43
14,52
12,28
Hokksund barneskole
21,4
15,58
16,41
Ormåsen barneskole
16,09
15,31
15,01
Røren barneskole
26,14
14,89
16,65
Skotselv skole
19,04
15,31
13,67
Vestfossen barneskole
19,87
14,7
16,86

Øvre Eiker
Øvre Eiker
Øvre Eiker
Øvre Eiker
Øvre Eiker
Øvre Eiker
Øvre Eiker

5-7. klasse
2018/19
2019/20
2020/21
Alle skoler
16,21
17,9
19,76
Darbu barneskole
14,25
14,99
16,02
Hokksund barneskole
19,81
19,28
19,64
Ormåsen barneskole
20,54
19,44
19,22
Røren barneskole
14,26
19,39
19,98
Skotselv skole
20,24
17,52
20,77
Vestfossen barneskole
16,71
19,99
21,38

Øvre Eiker
Øvre Eiker
Øvre Eiker
Øvre Eiker

8-10. klasse
2018/19
2019/20
2020/21
Alle skoler
16,53
17,16
20,22
Hokksund ungdomsskole
18,72
19,89
19,66
Skotselv skole
16,91
16,56
17,52
Vestfossen ungdomsskole
28,29
22,07
21,84

I og med at det er avvikende budsjettår og skoleår så vil det være ulikt vår/høst i
skoleåret, avhengig av bevegelse i elevmassen i form av inn- og utflytting,
gjesteelever fra andre kommuner etc. Med bakgrunn i siste kartlegging pr. 01.10.21
anslår skolekontoret at det vil være behov for ca. 6 årsverk ekstra for å oppfylle
lærernormen fra 2022.

59) Med tanke på tilskudd til museene (Kunstlaben, Nøstetangen, Fossesholm og
Motorhistorisk) – hva er totalbeløpet som ligger inne i rammen til Kultur og
Livskraft for 2022? Er Kommunedirektøren kjent med noen sannsynlige endringer i
fordelingen basert på hva de ulike får i statlig tilskudd eller evt. andre faktorer?
Svar:
Totalbeløpet vil framkomme av saksframlegget om budsjett, og er kr 2.375.000.
Kommunedirektøren har ikke gjort endelig beregning av tilskudd med dette
totalbeløpet. For å svare på spørsmålet har kommunedirektøren imidlertid simulert
tilskuddsberegningen med dette totalbeløpet. Dette gir følgende resultat, med
tilskuddet for 2021 i parentes:

Buskerudmuseet/Nøstetangen: 347.621,71 (hvorav 133.600,- er tilskudd stiftelsen
Nøstetangen norsk glassmuseum til avdrag på rentefritt lån fra kommunen) (2021:
337.714)
Buskerudmuseet/Fossesholm: 429.681,21 (2021: 416.135)
Vestfossen kunstlaboratorium: 1.360.197,07 (2021: 1.331.452)
Norsk motorhistorisk senter: 237.500,- (2021: 231.700)
Dette gir en andel av offentlig finansiering på 15,79 % for Buskerudmuseet (kravet
er 16 %) og 19,76 % for Vestfossen kunstlaboratorium (kravet er 20 %).
Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at dette ikke er kvalitetssikrete, endelige
beregninger.
60) Ligger det inne midler i budsjettet til Kultur og Livskraft (og i så fall hvor mye) til
tilskudd til sommerskole for 2022?
Svar:
Midler til sommerskole som var lagt til kultur og livskraft i 2021 var ekstraordinære
midler i forbindelse med koronapandemien og er ikke videreført i 2022. Seksjon
Oppvekst har i 2017-2019 hatt kr. 100.000,- til kr. 150.000,- som er brukt i
forbindelse med Forskerfabrikken.

Kap 5 – Investeringsbudsjett 2022-2025
61) Det ble stilt spørsmål på budsjettpresentasjon om hvorvidt midlene til
Solbakken/Skotselv skole og Rådhuset som ble vedtatt for 2021, men ikke har blitt
brukt, fortsatt i prinsipp ligger inne i investeringsplanen eller ikke. Kan dere
bekrefte at disse midlene ligger inne i de ulike investeringsoversiktene/analysene?
Når er de i så fall forventet å bli brukt – 2022?
Svar:
Midlene ligger ikke inne i investeringsplanen slik den nå er fremlagt, men med
tanke på Solbakken/Skotselv skole tenker kommunedirektøren at ubrukte midler
fra 2021 foreslås overført i forbindelse med regnskapsavslutningen.
Med tanke på midler til Rådhuset så er dette skjøvet til 2023 og det er i
utgangspunktet ikke tenkt at det skal igangsettes store byggearbeider i 2022. Dette
handler også om at kapasiteten i ØEKE til å kjøre mange prosjekter samtidig er
begrenset og det vil være fordyrende hvis alle prosjekter må basere seg på eksterne
prosjektledere.
62) Seksjon Samfunnsutvikling har et investeringsbudsjett på ca. 30-35 millioner kroner
i året i ulike trafikktiltak per år i perioden 2022-2025. Totalt ligger det i
størrelsesorden 50 millioner per år i investeringer utenfor KF’et og utenfor selvkost
– hva er lagt til grunn i grafen på s.80 (både før og etter 2025)?

Svar:
Før 2021 er det lagt til grunn faktisk aktiverte anlegg, med tilhørende låneopptak
samt bokførte rentekostnader på lånene. Det er også lagt til grunn at
avdrag=avskrivninger, da det er avdrag som belastes driftsregnskapet med
resultateffekt.
I 2021 er det lagt til grunn budsjetterte låneopptak i kommunen, ingen låneopptak i
KF’et samt rentesats basert på anslag i Kommunalbankens finanssystem for
beregning av fremtidige avdrag og rente kostnader på eksisterende og fremtidige
lån. For periode 2022-2025 er det lagt til grunn låneopptak tilsvarende fremlagt
økonomiplan, låneopptak er lagt inn med halvårseffekt det året lånet tas opp. Alle
lån ligger som serielån og fremtidige lån ligger med 3mnd NIBOR rente.
I perioden 2026-2031 er det lagt flatt en investering på 60 mill. år på selvkost, 30
mill. pr år i øvrige investering i kommune (vei, IKT, div. utstyr etc.) og 60 mill. pr år i
KF’et. Inntektene er lagt inn med faktiske tall til og med 2020.
For 2021-2025 er KS sin prognosemodell lagt til grunn og for perioden 2026-2031 er
det lagt inn en årlig vekst på 1,2 %. Lån til Eiker omsorgsbygg er tatt ut av totalen da
det ligger som eget lån. VA sin andel av renter og avdrag er tatt ut basert på
modellen for selvkostberegning hvor fremtidige investeringer ligger inne, samt
kalkylerente på 5-år swap rente + 0,5 %.
Startlån er holdt helt utenfor beregning. Det er også forsøkt holdt utenfor det
Kommunedirektøren anser som selvfinansierende investeringer i KF’et. Det som er
med i modellen er tallene i tabellen som ligger nederst på s.90 i økonomiplanen.
Lånene med flytende rente og fremtidige låneopptak er lagt inn med markedsrente,
skulle rentene stige mer enn markedet forventer eller at kommunen tar opp lån
med fastrente over markedsrenten vil dette forverre bildet i modellen.
63) På s.80 nevnes det at Oppvekst per i dag betaler 6.8 millioner i husleie til ØEKE for
Hokksund barneskole. Inkluderer dette leie av modulbyggene? Hva er forventet
husleie for seksjon Oppvekst til ØEKE for barneskolen på Loesmoen gitt at denne
ender med en størrelse på 8,500 m2 og en kostnad på 365 millioner? Hva ville
husleie blitt dersom forventet ramme var 250 millioner kroner og størrelse på
bygget 4,500 m2?
Svar:

Årlig leiekostnad med en investeringsramme på 365 millioner kroner begynner med
en kapitalkostnad på om lag 22 millioner kroner og ned til ca. 13 millioner kroner de
siste årene i avskrivningsperioden.
Årlig leiekostnad med en investeringsramme på 250 millioner kroner begynner med
en kapitalkostnad på om lag 15 millioner kroner og ned til ca. 9 millioner kroner de
siste årene i avskrivningsperioden.
Det er også lagt opp til en husleiemodell hvor like lokaler har lik leie og det betyr at
det ikke skilles på et lokale som er ferdig avskrevet eller et helt nytt lokale. Slik sett
vil investeringen i ny Hokksund barneskole føre til at alle skoler får en høyere leie.
64) ØEKE har i sin investeringsplan gitt et anslag på 375 millioner for skole og
gymsal/flerbrukshall for skoleprosjektet på Loesmoen, og at evt. svømmehall vil
øke dette anslaget med 120-130 millioner. Jeg antar at man sånn sett må tolke
Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett som at det forutsettes at det
ikke skal bygges svømmehall på Loesmoen?
Svar:
I kostnadsoverslaget som er lagt inn i økonomiplanen er det ikke lagt til grunn ny
svømmehall, men i konkurransen vil dette bli tatt med som en opsjon og det vil da
bli et mer komplett materiale å vurdere.
65) Mulig flytting av NAV, ØEKE, Familiesenter og Voksenopplæring til Rådhuset – hva
er samlet arealbehov for disse tjenestene per i dag og har man gjort en overordnet
sjekk av om flytting av alle disse tjenestene inn i Rådhuset er realistisk?
Svar:
Arealbehov i rådhuset vil avhenge av organisering av arbeidsplasser, og kan dermed
være lavere enn dagens arealbruk. Voksenopplæringen har meldt behov for 6-7
klasserom, mens Familiesenteret har behov for undersøkelsesrom og enkelte andre
spesialrom. NAV har i hovedsak særskilte behov for sikrete kontorer og
samtalerom.
Rodeos skisser for fortetting viser at det er realistisk å få plass til nødvendige
kontorarbeidsplasser for alle disse tjenestene. Imidlertid forutsetter dette trolig
etablering av fellesfunksjoner, slik som samtalerom/møterom utenfor dagens
kontorfløy – altså i fellesarealer. Det er mindre sannsynlig at det lar seg gjøre å
flytte også voksenopplæringen inn i rådhuset så lenge svømmehallen fortsetter å
være i rådhuset. Et alternativ kan også være å ha klasserom utenfor rådhuset, mens

kontorarbeidsplasser er på rådhuset. Muligheter og begrensninger her skal utredes
nærmere av ØEKE KF.

Grunnlagstall til økonomiplan
1) Kan vi få postene 202 (grunnskole), 215 (SFO),222 og 223 brutt ned per skole som i
fjor?

Svar:
Tjeneste - Ansvar
Oppr.bud. 2021
202 - Grunnskole
189 109 924
320 - Grunnskole
5 462 000
321 - Darbu barneskole
9 907 000
322 - Hokksund barneskole
39 086 456
323 - Røren barneskole
19 961 348
324 - Vestfossen barneskole
29 217 608
325 - Ormåsen barneskole
16 128 489
329 - Skotselv barne- og ungdomsskole
19 056 765
331 - Hokksund ungdomsskole
26 857 000
332 - Vestfossen ungdomsskole
22 827 000
335 - Musikk- og kulturskole
606 258

Tjeneste - Ansvar
Oppr.bud. 2021
215 - Skolefritidstilbud
-191 666
321 - Darbu barneskole
376 000
322 - Hokksund barneskole
-100 456
323 - Røren barneskole
-367 348
324 - Vestfossen barneskole
-446 608
325 - Ormåsen barneskole
71 511
329 - Skotselv barne- og ungdomsskole
275 235
Det er gjort justeringer i budsjettet som medfører at det ikke er overskudd samlet
på SFO, men de «store» enhetene er med på å finansiere de «små» enhetene.

Tjeneste - Ansvar
Oppr.bud. 2021
222 - Skolelokaler
48 411 000
320 - Grunnskole
163 000
321 - Darbu barneskole
3 819 000
322 - Hokksund barneskole
9 945 000
323 - Røren barneskole
5 624 000
324 - Vestfossen barneskole
7 310 000
325 - Ormåsen barneskole
2 819 000
329 - Skotselv barne- og ungdomsskole
6 584 000
331 - Hokksund ungdomsskole
6 143 000
332 - Vestfossen ungdomsskole
6 004 000
Kostnadene som budsjetteres under 222 – skolelokaler er husleie, strøm, renhold,
forbruksmateriell etc.
2) Kan vi få post 223 brutt ned mellom i) «ordinær» transport til/fra skole og for
svømmeopplæring?
Svar:
Budsjettet er samlet i en pott, mens det regnskapsføres på to ulike konti.

1172 - Transportutg. elever/brukere
Budsjett
Transport svømmeopplæring
Transport elever ("ordinær")
Annet

Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2020 Budsjett 2020 Regnskap 2021 Budsjett 2021
6 237 650
6 075 000
5 992 281
6 500 000
3 124 602
6 700 000
6 075 000
6 500 000
6 700 000
410 836
282 134
256 534
5 819 002
5 700 110
2 863 802
7 813
10 037
4 266

Regnskap 2021 er kun belastet med 1. halvår.

FrP
Kapittel 3 – Mål, delmål og strategier
Mål 2:
1. Side 24: Minimum 70% av nye innbyggere med bakgrunn som flyktning skal være i
utdanning eller arbeid etter fullført introduksjonsprogram. Kan kommunedirektøren
forklare hvorfor målet er 70% når kommunedirektøren i 2019 rapporterte at over
90% var i arbeid eller utdanning?
Svar:
Vi kan ikke finne akkurat det samme tallet som representanten Bermingrud referer
til. I rapporten fra 2019 som følger saken om bosetting av flyktninger (PS 156/19
kommunestyret 11.12.2019), står det at våre egne tall tilsier 80,6 % overgang til

jobb eller utdanning. Rapporten året etter, fra 2020, viser en nedgang. 68 % gikk
videre fra introduksjonsprogram til jobb/utdanning i 2020. 70 % er den nasjonale
målsettingen og måloppnåelsen vil variere år for år, avhengig av bakgrunnen til de
som bosettes.
2. Side 25: Øke startlån fra 40 til 80 millioner kroner. Kan kommunedirektøren
redegjøre for utlånstap og hvor mange som ligger etter eller som har fått sitt lån
terminert? Kan kommunedirektøren skissere eventuell risiko ved å øke
lånerammen?
Svar:
Siden 2015 har det ikke vært noen utlånstap knyttet til startlån og det er ikke noen
som har fått sine lån terminert. Noen ligger til tider etter med betaling av lån, men
ingen så lenge at det har vært begjært tvangssolgt.
Det er generelt sett svært lite tap knyttet til startlån. Den største risikoen knyttet til
startlån er at utsiktene til renteoppgang er høyst sannsynlig. Da vil også
renteutgiftene for lånemottagerne øke og det vil selvsagt øke risikoen for
mislighold. Samtidig er det ikke utsikter til at boligmarkedet skal falle markant og da
vil Øvre Eiker kommune i likhet med ordinære banker begjære tvangssalg.

Kapittel 4 – Driftsbudsjettet 2022-2025
3. Side 70: Seksjonen har flere nye tiltak som er finansiert innenfor egen ramme. Kan
kommunedirektøren forklare hvorfor det er skrevet at dette skal løses innenfor egen
ramme samtidig som det er foreslått å øke rammen tilsvarende?
Svar:
Summen av nye tiltak og realendringer budsjett er en økning på 15.000,-, så
tiltakene er løst innenfor rammen. De foreslåtte nye tiltakene gir en økning på
161.000,-, mens kommunedirektøren foreslår innsparingstiltak på 146.000,- i
seksjonen. Det er imidlertid en feil i denne tabellen. 21.000 til meråpent bibliotek
Skotselv skulle ikke vært med. Dette er en driftskonsekvens av en investering
kommunedirektøren vurderte, men til slutt valgte ikke å foreslå nå. Dette er i
budsjettsammenheng et såpass lite beløp at kommunedirektøren likevel foreslår at
seksjonens ramme består på kr. 39.591.000,-.

Hokksund, den 09.11.21
Trond Bermingrud
Gruppeleder FrP

KrF
Kapittel 3 – Mål, delmål og strategier
Mål 2:
1. Side 21: Kommunen har mangler i tjenestetrappen for rus og psykisk helse. Kan
kommunedirektøren gi en oversikt over hvordan kommunen skal løse dette
kostnaden blir?
Svar:
Beskrivelsen «Dette skal vi gjøre for å nå målet» (s. 22-23) viser tiltakene vi foreslår
å realisere:
-

-

etablere heldøgns bemannet bo og tjenestetilbud i egenregi, kostnader vil
fremkomme i egen A-sak.
etablere egnede lokaler som innbyggerne kan oppsøke for psykisk helsehjelp,
kostnader her er først og fremst egnede lokaler, bemanningen har vi.
styrke kompetanse, forventes ikke økte kostnader, kompetanseheving gjennom
tilskudd og bruk av egne krefter.
vurdere om vi har den organisering/kompetanse/kapasitet vi trenger –
vurderingen koster kun interne krefter, evt. behov for endring tas i forbindelse
med budsjett for 2023.
I tillegg er Ung Arena, lavterskeltilbud for unge, allerede vedtatt etablert (ref s.
24), dette tilbudet finansieres ved tilskudd. Vi forventer at tilskuddet vil
vedvare til og med 2024.

2. Side 24: Utvikle ny modell for bedre tverrfaglig samarbeid, med vekt på
medvirkning fra dem det gjelder, og på alle nivå i organisasjonen. Kan
kommunedirektøren skissere hva som blir annerledes enn i dag, hvorfor det er et
slikt behov og hvilke effekter man ønsker og har tro på å oppnå?
Svar:
Det er søkt om midler for å styrke det tverrfaglige samarbeidet rundt en familie
med behov for tjenester av flere, samtidig. «Bedre tverrfaglig samarbeid, BTS»
heter arbeidet som administrasjonen legger frem til politisk behandling høsten
2022. Formålet er å gi barn/unge og deres familier riktig hjelp til riktig tid, i
samarbeid med innbyggeren selv. Effekten skal være å hindre utenforskap og sikre
at barn og unge og deres familier skal mestre sine liv selv.
Mål 5:
3. Side 40: Kommunen skal stadig forenkle og forbedre sine tilskuddsordninger til
frivilligheten. Kan kommunedirektøren beskrive hva som menes med forenkling –
om det er forenkling for innbyggeren eller administrasjonen, på hvilken måte det
skal forenkles, og kostnaden forbundet med å forenkle ordningene?

Svar:
Punktet viser til at kommunen skal drive et kontinuerlig forbedringsarbeid som del
av den daglige driften. Det betyr at kommunedirektøren ikke tenker å ta initiativ til
større endringer, men vil fortsette å justere ved behov, spesielt når det kommer
tilbakemeldinger fra frivilligheten om at dette er nødvendig. Målet må være at det
er enklest mulig å drive med frivillighet i Øvre Eiker, men også at tilskuddssystemet
er rettferdig og åpent.

Kapittel 5 – Investeringsbudsjettet 2022-2025
4. Side 85: Sak- og arkivsystem, e-byggesak og kvalitetssystem. Jamfør spørsmål 24;
Ser kommunedirektøren potensiale for samordning av disse prosessene med ny
hjemmeside?
Svar:
Det har ikke vært kapasitet til å jobbe med flere prosjekter samtidig. Arbeidet med
ny hjemmeside er utsatt fordi våre to kommunikasjonsarbeidere (med kompetanse
på utvikling av hjemmesider) har vært nødt til å prioritere arbeidet med
pandemien. På den annen side er hjemmesiden en del av det totale prosjektet og
kommunedirektøren sørger for at nødvendig kompetanse og innsikt i nytt sak-og
arkivsystem, e-byggesak og kvalitetssystem følger arbeidet med ny hjemmeside.
Hokksund, den 09.11.21
Kjell Erland Grønbeck
Gruppeleder KrF

SP:
Grunnlagstall
1. Service og fellestjenester: Av totalt 26,39 årsverk er 7,25 årsverk konsulent. Hvilke
type konsulent tjenester gjelder det?
Svar:
Det som her betegnes som konsulent er ikke kjøp av konsulenttjenester men
stillingskode 6559 i hovedtariffavtalen. Dette er ordinære ansatte. De 7,25
årsverkene er knyttet til ansatte på arkiv, kommunikasjon og personal.
2. Samfunnsutvikling: Legespesialist 0,08 årsverk. Skole - bibliotekar 0,02 årsverk.
Hvilke funksjon og er disse stillingene besatt?
Svar:
Dette er ansatte som ligger med flere stillinger i budsjettet.
Legespesialist stillingen er besatt, men i kombinasjon med legestilling i
forebyggende arbeid. Så vedkommende ligger med flere stillinger og en høyere
stillingsprosent samlet i kommunen. Bibliotekar er en 100% stilling, men en liten
andel av den er fordelt til skole og biblioteket på Darbu, øvrige del av stillingen er
knyttet til biblioteket under Kultur og livskraft seksjonen.
3. Felles driftsområde: Kommunal næringsvirksomhet kr 200 000,-. Hva ligger i dette?

Svar:
Disse budsjetterte inntektene på 200.000,- kroner er knyttet til konsesjonskraft. For
2022 er denne posten økt til 500.000,- kroner. Stortinget fastslår en pris på
konsesjonskraften hvert år som grunnlag for inntekten Øvre Eiker kommune får fra
Øvre Eiker Energi.
4. Økonomi, innkjøp og eierskap: Av totalt 18,47 årsverk er 9,67 årsverk konsulent.
Hvilke type konsulent tjenester gjelder det?
Svar:
Det som her betegnes som konsulent er ikke kjøp av konsulenttjenester men
stillingskode 6559 i hovedtariffavtalen. Dette er ordinære ansatte. De 9,67
årsverkene er i hovedsak knyttet til ansatte i lønnssamarbeidet, samt to stillinger på
regnskap.

Økonomiplan 2022-2025
1. Delmål 1.2: Sentrumsplan for Vestfossen. Når planlegges den opp til politisk
sluttbehandling?
Svar:
Det arbeides ut fra at planforslag kan behandles for offentlig ettersyn innen
sommeren 2022.
2. Delmål 1.3: Hvilke gang- og sykkelveier/løsninger er under planlegging i
kommunen?
Svar:
Gang-/sykkelvei langs Semsveien, fortau eller gang-/sykkelvei langs Rørenveien,
fortau langs Loesmoveien Vest. Thorstadbakken/Terassen, gang-/sykkelvei over
Sundhaugen fra Sundebrubrua til Sundhaugen parkeringsplass, Thorstadbakken –
spararering av trafikk, fortau langs Fredfossgata og tiltak langs skolevei i f m
planlegging av skole på Loesmoen. Det planlegges for øvrig også rehabilitering av
eksisterende gang- og sykkelanlegg med behov, f.eks Bygdegate Darbu, gang/sykkelvei langs Nøsteelva mv.
3. Investeringer: Vei og gatelys. Hvor stor andel LED lys pr 2021?
Svar:
Det er i dag ca. 4200 gatelys langs kommunale veier. Per 2021 er 59,5 % av alle
gatelys langs kommunale veier LED-lamper. Ca 2100 av disse er intelligente gatelys
med Datek-styring. Det planlegges for ytterligere utskifting til LED fra 2022.
4. Delmål 1.4 Alle innbyggere og alt næringsliv i Øvre Eiker skal ha tilgang til fiber
innen 2025. Hva er status med tanke på utbygging pr. nå ultimo 2022, og er det
avklart om Øvre Eiker Energi sin utbyggingsstrategi vil kunne gjennomføres uten
behov for offentlig støtte til bredbåndsutbygging?
Svar:
Øvre Eiker Fiber melder at de følger sin plan for utbygging. Kommunen må vurdere
for hvert år om det er tjenlig å søke offentlig støtte til utbygging. Per nå vurderer
kommunedirektøren at det ikke er nødvendig siden Øvre Eiker Fiber er i rute.
5. ØEKE: Hokksund barneskole Lerberg har en årlig husleie på 6,8 millioner kroner.
Hvor stor estimert husleie vil en ny barneskole på Loesmoen få slik den planlegges

med 30 klasserom, opptil 840 elever og med opsjon svømmehall? Hvor stor vil en
estimert husleie bli på en ny skole med kapasitet til 400 elever?
Svar:
Årlig leiekostnad med en investeringsramme på 365 millioner kroner begynner med
en kapitalkostnad på om lag 22 millioner kroner og ned til ca. 13 millioner kroner de
siste årene i avskrivningsperioden.
Årlig leiekostnad med en investeringsramme på 250 millioner kroner begynner med
en kapitalkostnad på om lag 15 millioner kroner og ned til ca. 9 millioner kroner de
siste årene i avskrivningsperioden.
Også er det lagt opp til en husleiemodell hvor like lokaler har lik leie og det betyr at
det ikke skilles på et lokale som er ferdig avskrevet eller et helt nytt lokale. Slik sett
vil investeringen i ny Hokksund barneskole føre til at alle skoler får en høyere leie.

6. Delmål 4.5:
Er det her kommunens administrasjon eller ØEKE som er tiltenkt det operative
ansvaret for å nå målet?
Svar:
 Jobbe videre med energiledelse og energieffektivisering av kommunens
eiendomsportefølje - ØEKE
 Vurdere alternative energikilder som solcelleanlegg for våre bygg - ØEKE
 Sette i system møbelinnkjøp og gjenbruk -ØEK
 Sette i gang et prosjekt for å redusere matsvinn på Eikertun helsehus - ØEK
 Etablere flere ladepunkter til elbil - ØEK
 Øke andelen fossilfrie biler. Når kommunen skal anskaffe kjøretøy skal disse,
så langt det finnes marked for det, være fossilfrie - ØEK
7. Delmål 8,1: Formuleringen om prosjektstyring.
Det er relativt nylig vedtatt en prosjektrutine. Hvorfor ser man et nytte behov for
en god avklaring av samhandling mellom politisk mot administrativt nivå?
Svar:
Gjennom praktiseringen av prosjektrutinen i konkrete prosjekter, har det
framkommet at det er ulike oppfatninger av hva den betyr i praksis, når det gjelder
samhandlingen mellom politikk og administrasjon. Kommunedirektøren mener det
er viktig å lære av disse erfaringene og justere praksis deretter, og om nødvendig

justere eller presisere rutinen. Kommunedirektøren mener dette skjer best i en
dialog mellom politikk og administrasjon.
8. Driftsbudsjett 4.1.1. viser en økning i driftskostnader >100 mill. i 2022 mot bud2021, vesentlig drevet av økninger innenfor Oppvekst og H&O.
Hva er forklaring på disse økningene?
Det er mange ulike elementer som til sammen utgjør økningen. Hovedelementene
er:
-

-

Pris- og lønnsvekst – netto budsjettrammen øket med kommunal deflator på
2,5 %.
Demografikompensasjon – konsekvensen av flere innbyggere fra 2021 til 2022.
Oppvekstreformen – større betalingsansvar for statlige barneverntiltak
Økte pensjonskostnader
Styrking av Helse og omsorg utover forventet demografikonsekvens grunnet
dyre BPA-ordninger, bortfall av refusjon for ressurskrevende brukere og
generelt behov for en mer differensiert tjenestetrapp med tanke på å forhindre
fremtidige utgifter og gi et kvalitativt godt tilbud
Styrking av barnehager
Økte pensjonskostnader
Nye oppgaver fra staten – e-helseløsninger, utvidet naturfag (fjernet i
tilleggsmelding)

9. Driftsbudsjett 4.2.9 H&O:
Hvilke aktiviteter er planlagt innenfor velferdsteknologi til hvilke kostnader?
Svar:
Strategi for velferdsteknologi ble politisk behandlet i juni i år. Strategien inneholder
mål og tiltak for perioden 2021-2025. HO arbeider for at velferdsteknologi skal
være en naturlig del av tjenester som tilbys innbyggerne og som ansatte har i sin
«verktøykasse». Dette tar sin tid, det dreier seg om kompetanseheving, kapasitet,
økonomi, organisering og teknologi. Noen konkrete aktiviteter i 2022 er listet opp
nedenfor. Kostnadene er leie og det meste leies gjennom vår leverandør av
trygghetsalarmer; HEPRO
- GPS til hjemmeboende har vært prøvd ut i 2021 og vi ønsker mer bruk i 2022.
Får vi til å benytte dette til 10 innbyggere i 2022 vil det ha en årlig kostnad på
ca. 20.000

-

-

-

-

-

Dørsensorer er et hjelpemiddel som kan være hensiktsmessig sammen med
GPS. Det leies til rimelig pris og får vi 10 innbyggere som benytter dette vil det
koste ca. 10.000 kr i året
Digitalt tilsyn. Vi har prøvd ut Room Mate på institusjon og i omsorgsbolig. I
2022 ønsker vi å ta det i bruk hos flere. Får vi tatt det i bruk hos 5 innbyggere vil
det koste i underkant av 100.000 kr.
Digital hjemmeoppfølging er et nytt område som nå prøves ut. En av våre
ansatte tar master i avansert klinisk sykepleie. I masterarbeidet undersøker hun
effekten av digital hjemmeoppfølging på pasienter med hjertesvikt. Vi håper å
ta det i bruk til flere i 2022. Prisen er ca 2.000 kr i leie per måned per bruker
Elektroniske medisindispensere – dette har vi hatt over lengre tid, ca 50 i drift.
Dette koster ca. 60.000 kr per mnd
Elektroniske sengematter er også mye brukt og det vil vi fortsette med – dette
koster lite, ca 5.000 i året
Assistert selvhjelp er et program for støtte av innbyggere som sliter med
psykiske plager. Det er til utprøving i kombinasjon med ordinær oppfølging fra
Øvre Eiker-hjelpa. Vi har fått et introduksjonstilbud til 25.000 for 50 lisenser i
året
Nytt system for elektroniske dørlåser er tatt i bruk i år – det inngår i prisen på
trygghetsalarm som betales av bruker
Fremover vil vi se nærmere på mer bruk av videosamtaler med fastleger og
sykehus. Dessuten vurderes løsninger for ruteplanlegging i hjemmetjenesten.
Digitalisering av administrative prosesser gjennom digitale tavler anskaffes nå
gjennom anbud, leverandør er ikke valgt.
Anskaffelse av ny elektronisk pasientjournal må påbegynnes i 2022. Profil, som
er dagens system skal fases ut og erstattes av ny versjon i skyen. KS, sammen
med en rekke kommuner arbeider også med utvikling av standarder for et nytt
pasientjournalsystem, kalt «felles kommunal journal». Valg av løsning hos oss
er et større arbeid som planlegges startet høsten 2022.

Når det gjelder røde punkter i pkt. 4.3 Risiko- og sårbarhetsanalyse vedrørende
finanskostnader. (Høy risiko)
Spørsmål:
Hvilke tiltak vurderer kommunedirektøren kan gjøres for å endre risiko- og
sårbarhetsanalysen for finanskostnader fra Høy risiko til Moderat risiko?
Dette handler om at Øvre Eiker kommune over flere tiår, i likhet med de fleste andre
kommuner, har nedprioritert vedlikeholdet av kommunale bygg. Dette gir seg nå utslag i
behov for investeringer over tid som erstatning for et løpende vedlikehold. Som det er
beskrevet i tabellen er det allerede iverksatt tiltak for å dempe risikoen. Dette er:
-

Høyere grad av rentebinding enn det finansreglementet pålegger
Legge opp til årlige netto driftstilskudd som kan avsettes til fond slik at
investeringer kan egenfinansieres i større grad.

-

Nye kvadratmetere skal være mer effektive enn de som fases ut

Men det er flere tiltak som kan iverksettes:
-

Færre kvadratmeter – lavere FDV-kostnader. FDV = Forvaltning, drift og
vedlikehold.
I større grad rehabilitere enn å bygge nytt
Fortette i bygg som settes i stand til det
Vurdere å innføre eiendomsskatt

Kommunedirektøren vil understreke at Øvre Eiker kommune har en iboende høy risiko
knyttet til finansforvaltningen som følge av meget lave inntekter. Men det er samtidig slik
at kommunedirektøren aldri legger frem et forslag til investeringsprogram som ikke er
forsvarlig.
Kommunedirektøren forholder seg alltid til vedtakene fattet i kommunestyret, så lenge
kommunedirektøren vurderer at de er forsvarlige iverksettes vedtak. Det er imidlertid
mange nyanser mellom hva som vurderes som beste løsning og hva som er en forsvarlig
løsning.
Når kommunestyret fattet vedtak om ny barneskole på Loesmoen vurderer
kommunedirektøren vedtaket som forsvarlig, men ikke nødvendigvis det mest optimale
basert på vurdering av klimaavtrykk og finansiering.

Ny barneskole Loesmoen Idrettspark
I svar til Utdanningsforbundet sitt spørsmål om budsjett oppgis det fra administrasjonen
365 millioner kroner + tidligere avsatte midler på fond til bygging av ny barneskole.
Spørsmål:
Hva ligger av midler i dette fondet, og er denne rammen øremerket byggeprosjektet, eller
skal også sikker skolevei og påkrevd infrastruktur dekkes av denne rammen?
Ved inngangen til 2021 var det 9,2 millioner kroner i fondet. Det er i løpet av 2021 brukt 4,6
millioner kroner. Sikker skolevei ligger ikke inne i denne summen, men det forsøkes å
samordne dette med tiltak som ligger i investeringsprogrammet til vei og park. Samtidig er
tiltak i og rundt skolen en del av prosjektet. Når det gjelder nødvendig infrastruktur så er
dette en del av rammen hvis det menes parkering, bredbåndstilknytning, vann og avløp etc.
Investeringsprogrammet side 78 Annen bruk av «gamle» Hokksund barneskole med en
årlig leie på 6,8MNOK til finansiering av ny husleie på ny skole.
Spørsmål:
Hvilken annen bruk tenker kommunedirektøren kan være aktuell for «gamle» Hokksund
barneskole fra 2025 når ny skole er etablert på Loesmoen?

Svar:
Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2021-2024 følgende
vedtak:
«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.»
Styret i Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF rapporterer direkte til kommunestyret og
kommunedirektøren forutsetter at styret følger opp vedtaket og rapporterer tilbake når
vurderingen er gjort.
Mvh
Kim Mogen Myhre
Gruppeleder SP

Arbeiderpartiet
Toleransearbeidet i Øvre Eiker kommune har de siste årene måtte innta en annen form
grunnet pandemien. Dette gjelder da spesielt reisene til Tyskland. Nå ser det imidlertid ut til
at dette arbeidet «normaliseres», og jeg vet at det for nåværende 10. klasse ser ut til å bli
tur på vårparten. Årets 9. trinn, i hvert fall på HUS, har etablert en dugnadsgruppe med
henblikk på reise september 2022. Hvordan situasjonen er i Skotselv og Vestfossen har jeg
ikke helt oversikt over. Det ser derfor ut til at vi kommer inn i et toleransearbeid som følger
det som har vært vanlig. Jeg har også oppfattet tverrpolitisk enighet om at
toleransearbeidet skal fortsette, og at det fremdeles anses viktig å gjennomføre reisene og
det pedagogiske opplegget.
I forbindelse med dette ønsker jeg derfor å spørre om hva kommunen tenker å bidra med
av midler? Vil tiltenkte midler gis som støtte til dugnadsgruppene, slik at det pr def. gis som
øremerkede midler til elevene, eller er det tenkt bevilget på en annen måte. I 2022 blir det
da to reiser, både for 06 og 07 kullet. Reisene er kostbare for skolene, men også for
dugnadsgruppene. Dugnadsgruppa på HUS ser blant annet for seg at man må samle inn
minst 300 000 kroner for å kunne dekke inn kostnadene når det gjelder 2007 årgangen.

Svar:
Kommunen har årlig brukt midler på toleransereise. Se oppsett under for 2018 og 2019.
Administrasjonen vil legge frem en sak om toleransereise i første møtet i 2022. Ubenyttede
midler i 2020 og 2021 er avsatt til fond for senere bruk.

2018
HUS
Antall elever
Ekskursjon Oslo
Toleransereisen
Ekstra lønnskostnader
Overføring FAU

kr
kr
kr
-kr
kr

VUS
96
16 500 kr
533 250 kr
91 800 kr
289 100 -kr
352 450 kr

SS
67
14 836 kr
460 060 kr
57 590 kr
252 825 -kr
279 661 kr

Totalt
30
6 720 kr
186 380 kr
27 333 kr
89 100 -kr
131 333 kr

193
38 056
1 179 690
176 722
631 025
763 443

2019
HUS
Antall elever
Ekskursjon Oslo
Toleransereisen
Ekstra lønnskostnader
Overføring FAU

Mvh
Lasse Haugen
Arbeiderpartiet

Med vennlig hilsen

Trude Andresen
Kommunedirektør

kr
kr
kr
-kr
kr

VUS
115
33 000 kr
647 150 kr
80 968 kr
432 739 -kr
328 379 kr

SS
80
20 636 kr
671 850 kr
116 082 kr
348 947 -kr
459 622 kr

Totalt
13
6 720 kr
96 100 kr
18 464 kr
51 225 -kr
70 059 kr

208
60 356
1 415 100
215 515
832 911
858 060

