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ENEBAKK KOMMUNE
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Utvalgsaksnr.:
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Formannskapet
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Tangenveien - utvidelse av veibredde
Dokumenter som er vedlagt:
Dokumenter som ikke er vedlagt:

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Bredden på nederste del av Tangenveien, fra Nygårdsbakken til høyspentmast
ved Tangenveien 24, profil 420-620, utvides med 1,7 m til 7,5 m inkl. fortau.
2. Rammen for prosjektet økes med kr 1 375 312 (inkl. mva) fra kr 21 590 688 til kr
22 966 000. Dette finansieres med trafikksikkerhetsmidler fra Aksjon.
3. Resterende midler fra bevilgningen til Aksjon skoleveg på 2 mill. kroner brukes
til å redusere det totale låneopptaket.

SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunestyret skal i henhold til økonomireglementet pkt. 4.3.4., tredje prikkpunkt vedta en
budsjettjustering som innebærer tilleggsbevilgning til et investeringsprosjekt
Sammendrag

Det har kommet mange henvendelser fra beboere, samt sterke signaler fra PBK vedrørende
prosjektert veibredde på strekningen fra Nygårdsbakken frem til Nygårdskrysset. Reaksjoner
fra beboere og politikere har også påvirket berørte grunneiere langs Tangenveien til å gi fra
seg grunn. På denne bakgrunn har administrasjon sett på alternative løsninger for utvidelse av
kjøreveien og tatt en ny runde med grunnervervsarbeid. Det er bevilget 2 mill. krioner i fra
Aksjon skoleveg til Tangenveien. Etter tilbud fra entreprenør om utvidelse av veien økes
rammen for prosjektet med kr 1 375 000 finansiert med trafikksikkerhetsmidlene.
Bakgrunn

Kommunen er avhengig av frivillige avtaler med private grunneiere for bygging av fortau og
øvrig opprusting av Tangenveien, da deler av det nødvendige arealet var i privat eie, og det
ikke er noen reguleringsplan for veien. Det lykkes ikke å oppnå avtaler om erverv av
nødvendig areal på den innerste delen av veien (fra Nygårdsbakken til høyspentmast ved
Tangenveien 24, profil 420-620). Her ble det derfor besluttet å bygge ut fortau i 2 m bredde,
men å beholde dagens veibredde på 3,8 m. Når entreprenøren begynte å sette kantstein på
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begge sider av denne innerste delen av Tangenveien mottok administrasjon mange
henvendelser vedrørende veibredden. Det ble orientert om dette i PBK-møte 08.11.2018.
Saksopplysninger

Henvendelsene handlet om for smal veibredde slik at passerende biler ikke kan møtes og at
det er trafikkfarlig, spesielt på vinterstid. PBK mente at det er en falsk trafikksikkerhet for
myke trafikanter da passerende biler vil bruke fortauet ved møtende trafikk. PBK ønsket
derfor at fortauet ble fjernet på denne strekningen, og at hele den tilgjengelige bredden til
veiformål ble brukt til kjørebaner.
Dagen etter møtet i PBK fikk rådmannen signaler om at berørte grunneiere allikevel var
villige til å avgi areal som krevdes for å kunne realisere en breddeutvidelse av veien.
Videre opplyste entreprenøren at sandfang og murer er bygget i henhold til høyde fortau, slik
at en forkasting av allerede etablert fortau ville påføre kommunen mer kostnader og prosjektet
mer forsinkelse enn om veien utvides på andre siden. Det forelå også en forutsetning om
etablering av fortau for å inngå grunnervervsavtale med en grunneier.
Administrasjon satte derfor umiddelbart i gang med en ny runde med grunnervervsarbeid for å
se på mulighet for å utvide veien 1,7 meter istedenfor å ta vekk gangveien. En utvidelse av
veien med 1,7 m vil bety en veibredde i henhold til kommunal veinorm, dvs. 7,5 m inkl.
fortau. Det har nå lykkes, i løpet av 2 dager, å få nødvendige skriftlige grunnervervsavtaler
med alle de berørte grunneierne, uten at det har ført til kostnader til ventetid til entreprenøren.
Rådmannen har derfor besluttet å iverksette denne løsningen.
De siste meterne av Tangenveien mot privat vei er fortsatt prosjektert og bygget med 3,8 m
kjørevei og 2 m fortau. Dette på bakgrunn av at en høyspentmast hindrer breddeutvidelse av
kjøreveien. Denne strekningen på ca. 35 m er imidlertid greit oversiktlig, slik at med skilting
vil dette kun fungere som et fartsdempende tiltak. Dette er positivt da farten i Tangenveien
kan være høy til tross for 30 km/t fartsgrense.
Økonomiske forhold
Det er innhentet pristilbud fra entreprenøren for utvidelse av veien på den aktuelle
strekningen. Dette har en estimert kostnad kr 356 540 eks. mva. Endringer av avkjørsler og
gårdsplasser kommer i tillegg.
Det er usikkert hvor stor kostnad endringer av avkjørsler og gårdsplasser samt erstatning for
grunnerverv mm utgjør, men en foreløpig beregning kan settes opp som følger:
Breddeutvidelse vei
Grunnerverv/kompenserende tiltak
Tilpasning avkjørsler
Prosjektering/stikning/intern
oppfølging
Sum endring

356 540
400 000
100 000
100 000
956 540

Uforutsett 15 %
Sum eks mva

143 481
1 100 021

Mva
Sum totalt

275 005
1 375 026
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Det er mottatt 2 mill. kroner i midler fra Aksjon skoleveg til tiltaket. Disse dekker opp
behovet for budsjettjustering (rammeøkning), og i tillegg bidra til å redusere låneopptaket på
prosjektet.
Vurderinger og begrunnelse

Kjørehastigheten er høy i Tangenveien til tross for fartsgrense på 30 km/t, og det er stort
behov å ivareta myke trafikanter.
Rådmann anbefaler utvidelse av veien slik at fortauet kan beholdes, og det kan oppnås full
kjørebanebredde fra Nygårdsbakken til høyspentmast ved Tangenveien 24 (profil 420-620).
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/1497

Arkivkode:

Saksframlegg
Q14

Saksbehandler:

Tore Hauger

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

61/18
78/18
104/18

Utvalg for teknikk og utvikling
Formannskapet
Kommunestyret

15.11.2018
26.11.2018
03.12.2018

Kriterier for vurdering av om veier skal være kommunale eller private,
herunder for nedklassifisering av kommunale veier
Dokumenter som er vedlagt:
* Notat av 24.09.2018 fra advokat Tore Skar vedr. «Nedklassifisering av kommunale
veier» med bilag 1-3
* Oversikt over veier som er aktuelle for nedklassifisering
Dokumenter som ikke er vedlagt:
* Kommunens nåværende veinorm
* Forslag til ny veinorm
RÅDMANNENS INNSTILLING:

Følgende kriterier legges til grunn for vurdering av om veier skal være kommunale eller
felles (private), herunder for nedklassifisering av kommunale veier:
1. Veier som oppfyller en eller flere av disse kriterier skal i utgangspunktet defineres
som eller nedklassifiseres til felles (private):
- Vei som vesentlig benyttes til hytte- og fritidsbebyggelse
- Vei med 25 eller færre boliger/ gårdsbruk totalt eller pr/km vei
- Vei til et fåtall bedrifter, til en boligblokk, eller interne atkomstveier i boligfelt som
er stengt for allmenn trafikk
- Vei hvor kommunen ikke får eller kan erverve, fri hjemmel til nødvendig veiareal
(dvs. veigrunn/sideareal), min 10 m og snuplass/vendhammer for brøytebil
- Skogsbilveier
2. Veier som oppfyller en eller flere av nedenstående kriterier skal allikevel defineres
som kommunale (selv om de oppfyller ovenstående kriterier til å bli nedklassfiserte),
så fremt nødvendig veigrunn er stilt fritt til kommunens disposisjon:
- Gjennomgående veier
- Veier med offentlige bussruter
- Veier til offentlige institusjoner og bygg
- Veier til offentlige parkeringsplasser, friområder og badeplasser o.l.
samt andre områder av allmenn interesse
- Veier avsatt til offentlig vei i reguleringsplan og som oppfyller kravene
i kommunens veinorm og gatelysnorm.
- Veier som i utbyggingsavtaler er bygget/ bygges ut for kommunal
overtagelse og oppfyller veienormen og gatelysnormen
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3. For alle veier som er definert som offentlige, men som bygges ut av private,
forutsettes følgende å være på plass før de overtas av kommunen for drift og
vedlikehold:
 Vederlagsfri overtagelse av anlegg og veiareal
 Veien skal være ferdig opparbeidet til kommunal standard
4. Veier som i dag driftes og vedlikeholdes som kommunale veier, men som ikke
tilfredsstiller ovennevnte kriterier til fortsatt å kunne være kommunale
nedklassifiseres til private i henhold til veglovens § 7
5. Kriteriene gjelder uavhengig av om veien har grus eller asfalt toppdekke, og av om
den ligger i eller utenfor tettbebyggelsen. Sideanlegg, herunder veilys, er en del av
nedklassifiseringen
6. For veier som nedklassifiseres kan kommunen være behjelpelig med oppretting av
veilag som kan stå for framtidig drift og vedlikehold av veien og til å innhente tilbud
på snøbrøyting som en opsjon til det anbudet som innhentes for de kommunale
veiene
7. Tidligere politiske vedtak om at en enkeltvei skal være kommunal eller at enkelte
private veier helt eller delvis skal driftes og vedlikeholdes av kommunen oppheves
dersom veien ikke lenger tilfredsstiller kravene til kommunal vei slik disse fastsettes
i vedtakspunktene over
8. Gjennomføring av vedtaket delegeres til rådmannen

Saksprotokoll for Utvalg for teknikk og utvikling - 15.11.2018
Behandling:

AP, SP, KRF, SV og V fremsatte følgende forslag:
Følgende kriterier legges til grunn for vurdering om veier skal være kommunale eller
private:
1. Nåværende kommunale veier nedklassifiseres ikke.
2. (Tidl. Punkt. 1). Veier som ikke oppfyller en eller flere av disse kriterier skal i
utgangspunktet defineres som private.
Resten som innstilling.
3. (tidl. Punkt 2). (Setning i parantes strykes : selv om osv.) resten som innstilling.
4. (tidl. Punkt 3). som innstilling.
4. Strykes.
5. Strykes.
6. Strykes.
7. Strykes.
8. Strykes.
Votering:

Rådmannens innstilling 1 stemme for (FRP) 8 stemmer mot (1 AP, 1 SP,
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1 KRF, 1 SV, 1 V, 3 H)
Fellesforslag 8 stemmer (1 AP, 1 SP, 1 KRF, 1 SV, 1 V, 3 H) 1 stemme mot (FRP)
VEDTAK:

Følgende kriterier legges til grunn for vurdering av om veier skal være kommunale eller
private::
9. Nåværende kommunale veier nedklassifiseres ikke.
10. Veier som oppfyller en eller flere av disse kriterier skal i utgangspunktet defineres
private:
- Vei som vesentlig benyttes til hytte- og fritidsbebyggelse
- Vei med 25 eller færre boliger/ gårdsbruk totalt eller pr/km vei
- Vei til et fåtall bedrifter, til en boligblokk, eller interne atkomstveier i boligfelt som
er stengt for allmenn trafikk
- Vei hvor kommunen ikke får eller kan erverve, fri hjemmel til nødvendig veiareal
(dvs. veigrunn/sideareal), min 10 m og snuplass/vendhammer for brøytebil
- Skogsbilveier
11. Veier som oppfyller en eller flere av nedenstående kriterier skal allikevel defineres
som kommunale, så fremt nødvendig veigrunn er stilt fritt til kommunens
disposisjon:
- Gjennomgående veier
- Veier med offentlige bussruter
- Veier til offentlige institusjoner og bygg
- Veier til offentlige parkeringsplasser, friområder og badeplasser o.l.
samt andre områder av allmenn interesse
- Veier avsatt til offentlig vei i reguleringsplan og som oppfyller kravene
i kommunens veinorm og gatelysnorm.
- Veier som i utbyggingsavtaler er bygget/ bygges ut for kommunal
overtagelse og oppfyller veienormen og gatelysnormen
12. For alle veier som er definert som offentlige, men som bygges ut av private,
forutsettes følgende å være på plass før de overtas av kommunen for drift og
vedlikehold:
 Vederlagsfri overtagelse av anlegg og veiareal
 Veien skal være ferdig opparbeidet til kommunal standard

SAKSUTREDNING:
Sammendrag

Saken foreslår kriterier for om veier skal være kommunale eller private, Kriteriene er nedfelt i
rådmannens innstilling til vedtak. Kriteriene skal gjelde nye veier i kommunen, men foreslås
også lagt til grunn for eksisterende veier. Det sistnevnte er et ledd i det arbeidet som
kommunen har måttet sette i gang for å tilpasse utgiftene til kommunens økonomiske rammer.
Kommunen er ikke lovpålagt å drifte og vedlikeholde veier som ikke har en allmenn funksjon
i det kommunale veinettet. Dette ble lagt til grunn allerede i rådmannens budsjettforslag for
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2014, slik dette ble vedtatt av KST. P.g.a. manglende bemanning har det imidlertid ikke vært
mulig å starte arbeidet med dette før nå. Besparingspotensialet, ved de kriterier som foreslås i
det følgene er imidlertid vesentlig større enn det som ble tatt ut i 2014. Dette vil bli vurdert i
framtidige budsjettforslag.
Adgangen til å nedklassifisere, herunder aktuelle rettsdommer i forbindelse med
nedklassifisering, er nå gjennomgått av advokat, se vedlegg 1. Som vedlegg 2 er, etter
utvalgets ønske ved førstegangsbehandling av saken, vedlagt en foreløpig liste over de veiene
som kan nedklassifiseres ut i fra de foreslåtte kriteriene.
Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunens myndighet er gitt i veiloven som har følgende bestemmelser:
«§ 5 Alle vegar som utan å vere tatt opp som bygdevegar etter den tidligare veglova,
var haldne ved like av ein kommune, er kommunale vegar etter denne lova,
dersom ikkje anna blir fastsett med heimel i lova.»
Kommunen kan gjere vedtak om å ta opp privat veg som kommunal veg.
Jamvel om slikt vedtak ikkje er gjort, er ein veg å rekne for kommunal veg når
kommunen har tatt over vedlikehaldet etter reglar i plan- og bygningslova.»
§7

«………. Kommunen kan gjere vedtak om at kommunal veg skal leggast ned.»

I kommunens delegeringsreglement er følgende angitt:
«8.2 Delegert myndighet
I medhold av kommuneloven §10 delegerer kommunestyret myndighet til utvalg for
teknikk og utvikling i saker av politisk betydning. Dette gjelder:
………

Vegloven»
I hh. t. ovenstående er TEK delegert å fatte vedtak i denne saken. Kriterier for hvilke veier
som skal være kommunale eller private, herunder for nedklassifisering av kommunale veier er
imidlertid en skjønnsavgjørelse som bør tas av kommunestyret, da den er av vesentlig
betydning både for kommunens og den enkelte innbyggers økonomi. Videre har
kommunestyret tidligere gjort vedtak om kommunal drift og vedlikehold av enkelte veier som
vil bli opphevet gjennom de kriteriene som nå fastsettes. Dette ble stadfestet av TEKs vedtak
ved første gangs behandling, hvor det ble vedtatt at saken også skal forelegges FSK og KST.
Bakgrunn

I rådmannens budsjettforslag for 2014 ble det lagt til grunn at kommunen skulle spare kr
50000 gjennom nedklassifisering av kommunale veier til private. Dette ble vedtatt av KST.
P.g.a. manglende bemanning i stillingen som enhetsleder og innenfor veiforvaltning har dette
vedtaket ikke blitt fulgt opp tidligere. Dette har ført til at det har vært for lite midler til drift og
vedlikehold av kommunale veier, og at nødvendige oppgaver ikke har blitt utført.
Samtidig tilsier de økonomiske rammene for kommunens drift at det blir mindre driftmidler
tilgjengelig i årene framover.
Det er på denne bakgrunn rådmannen nå legger fram en sak for å få gjennomført vedtaket om
nedklassifisering av kommunale veier. Dette er tatt inn i en videre sak om kriteriene for hvilke
veier som skal defineres som kommunale og felles (private) uavhengig av om de er nye eller
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eksisterende, da dette bør sees i sammenheng. Dette har ikke har vært gjenstand for en
særskilt politisk behandling tidligere.
Saken ble først lagt fram for behandling i TEK 23.08.2018, sak 46/18. Det ble gjort følgende
vedtak:
«Saken sendes tilbake for ny utredning av hvilke veier og faktisk besparelser som kan
oppnås ved nedklassifisering.
- Hvilke veier er aktuelle?
- Sum kostnad for Enebakk kommune.
- Hvordan tenker Enebakk kommune seg organisering av veilag?
- Rettsdommer vedr. nedklassifisering.
- Ny sak sendes også til FSK/KST.»
Saken er nå oppgradert med disse opplysningene.

Saksopplysninger

Det vil alltid være en avveining hva som skal være kommunale veier og hva som skal være
felles (private). Dette gjelder både eksisterende veier og ved bygging av nye. Noen veier har
historisk sett hatt en kommunal betydning som de ikke har lenger. Dette gjelder f.eks. veier
ned til gamle fergesteder ved Øyeren. For andre veier er det aktuelt å foreta en ny vurdering
av om de skal være kommunale sett i lys av at det ligger få boliger til veien, og ingen steder
som skal være offentlig tilgjengelig. Det bør vedtas et felles sett med kriterier som bestemmer
om en vei skal være offentlig eller privat. I forslaget til ny veinorm som TEK har vedtatt lagt
ut til offentlig høring er grensen mellom kommunal og offentlig vei foreslått trukket ut i fra
hvor mange boligenheter som sogner til veien. Det er angitt at dersom det er mellom 13 og 80
boligenheter som har atkomst fra veien så skal det vurderes om veien skal være kommunal
eller privat. Hvis det er færre skal veien være privat, flere så blir den offentlig. Det er
imidlertid også andre forhold som kan/bør være med på å bestemme om veien skal være
offentlig eller privat, f.eks. om det ligger offentlige bygg eller anlegg langs veien.
Det er således flere forhold det må tas stilling til:
1. Skal det fastsettes en mer nøyaktig grense for antall boenheter som har atkomst fra en
vei som grunnlag for å avgjøre om veien skal være privat eller offentlig ut over den
grensen som er angitt i veinormen?
2. Bruk av boenhet som grunnlag for klassifisering
3. Skal grensen for antall boenheter gjelde uavhengig av lengden på den aktuelle veien?
4. Skal det være en grense også for veier som i dag er kommunale, d.v.s. at kommunale
veier skal nedklassifiseres (overdras) til private? Skal dette være den samme grensen
som for nye veier?
5. Hvilke andre forhold skal tillegges vekt når det vurderes om en vei skal være privat
eller offentlig?
6. Dersom det vedtas at en vei skal nedklassifiseres, skal den nedklassifiseres i den
tilstanden den er i dag, eller skal den bringes opp til en viss standard først? I tilfelle til
hvilken standard?
Rådmannens vurdering av spørsmålene over finnes i kapittelet «Vurderinger og begrunnelse».
I det følgende gis noen flere saksopplysninger som grunnlag for disse vurderingene, særlig i
forhold til spørsmålet om nedklassifisering av kommunale veier.
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Det er ca 17,5 km grusveier i kommunen. Disse ligger hovedsakelig i strøk med spredt
bebyggelse, til dels blandet med hytter. I tillegg er det ca 62,5 km asfalterte veier og ca 9 km
gang- og sykkelveier (asfalterte). Hovedmengden av grusveiene har få tilknyttede bolighus
per km.
Noen av grusveiene har offentlige/kommunale interesser knyttet til seg; de fører til
badeplass/friområde (Brevigveien og Øyerenveien), de fører til avløpsrenseanlegg
(Thorudveien) eller kommunen bruker dem i skogsdriften. Det er imidlertid en vesentlig
forskjell på veier som fører til offentlige bygg eller anlegg som skal være offentlig tilgjengelig
(f.eks. badeplasser) og kommunale bygg eller områder som ikke allmennheten har behov for
tilgang til med bil (f.eks. et renseanlegg eller kommuneskogen). For de sistnevnte anlegg eller
områder kan kommunen være en av flere andelseiere i et veilag.
Drifts- og vedlikeholdsutgiftene for grusveiene kan være store. Det er en del akutte tiltak på
grusveiene i sommerhalvåret. Grusveiene omfatter et relativt stort område. Det blir mye
kjøring i forbindelse med tilsyn og reparasjonsarbeider. En av veiene må man først kjøre ut av
kommunen for å komme til (Rausjøveien; ca 20 km fra veistasjonen).
I tettbebygd strøk er det noen stikkveier/innkjørsler som kommunen drifter. Brøyteutgiftene
på disse kan være urimelig store p.g.a. manglende snu- og snølagringsmuligheter.
Noen veier er private i dag og det fungerer helt fint (Kjellgårdsveien, deler av
Gjeversrudveien, etc). Her er oppsitterne klar over at veien er privat og har kjøpt en eiendom
på de premissene. Kommunal vei har, så langt rådmannen har kunnet erfare, ikke vært
nedklassifisert før i Enebakk.
Adgangen til nedklassifisering av veier

Utgangspunktet etter veglova (vegl.) § 7 er at en kommune kan gjøre vedtak om at kommunal
vei skal legges ned, dvs gjøres privat.
Oppsummert innebærer vegl. § 7 at:
Det må foretas et hensiktsmessighetsskjønn.

•
•

Det er ingen bindende føringer i loven mht. kravet til vedtak.
Det er «kommunal vei» som er gjenstand for nedklassifisering. Veien må derfor
være tatt opp som kommunal vei tidligere.

For enkelte veier som kommunen drifter og vedlikeholder er det gjort et kommunalt vedtak
om dette. Et slikt vedtak kan oppheves av et nytt kommunalt vedtak, d.v.s. et vedtak om
nedklassifisering. Det er også kjent at kommunen i enkelte tilfeller har inngått en avtale om at
kommunen skal drifte og vedlikeholde en vei. For slike avtaler gjelder de vanlige
avtalerettslige vilkår. D.v.s. at kommunen kan si opp avtalen ut i fra bestemmelser om det i
avtalen, eller om det ikke står noe om retten til oppsigelse i avtalen, etter den alminnelige
avtaleretten.
Det vises til vedlagte notat fra advokat Tore Skar.
Framgangsmåte ved nedklassifisering

Vegl. § 8 regulerer hvordan kommunen kan gå fram når vegene nedklassifiseres. Vegl. § 8, 1.
ledd sier at hvis offentlig veg blir «nedlagt, kan vedkommende styremakt gjere vedtak om at
veggrunnen heilt eller delvis skal nyttast til ........... føremon for ferdsel eller dei vegfarande.»
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Dermed kan kommunen gjøre vedtak om å legge vegen ut til private, ved opprettelse av
veilag. Kommunen er forpliktet til at veien oppfyller tekniske krav etter nærmere
retningslinjer gitt av departementet dersom den skal nedklassifiseres til felles (privat) vei, jfr.
vegl. § 7, 4. ledd.
Privat vei blir regulert av vegl. kap. 7. Herunder bestemmer vegl. § 54, 1. ledd:
«Når privat veg blir brukt som sams tilkomst for fleire eigendomar, pliktar kvar eigar,
brukar eller den som har bruksrett, kvar etter samme høvetal som gjeld for den bruk
han gjer av vegen, å halde vegen i forsvarleg og brukande stand.»
I vegl. § 55 står det:
«Dei som pliktar etter § 54 første ledd, utgjer eit veglag.» Opprettelse og drift av
veglag er videre beskrevet i § 55.
Her står det at fordelingen av kostnader skal skje utfra i hvilken grad oppsitteren benytter
veien.
Ang. bompenger så sier vegl. § 56 at det «[m]ed samtykke frå kommunen kan det krevjast
bompengar for ferdsel på privat veg. Kommunen skal òg fastsette storleiken på avgifta og kan
sette vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlane.»
Når kommunen vedtar å legge vegen ut til et veilag kan veilaget kreve inn årsavgift av de som
har vegrett og samtidig bestemme hvordan avgiften skal brukes. Veilaget kan også avgjøre
hvem som skal få bruksrett, altså om veien skal være åpen for allmenn ferdsel eller stenges
med bom. Veilaget kan bestemme størrelsen på årsavgiften og hvordan den skal kreves inn,
jfr. vegl. §55. Men der hvor allmennheten, forstått som de som ikke har veirett, blir krevd for
bompenger for å få bruke veien, der skal avgiftens størrelse og vilkår godkjennes av
kommunen.
Der hvor veianlegget får offentlig tilskudd til drift, kan i dette tilfellet kommunen, sette krav
om at veien skal være åpen for allmenn ferdsel. Enten helt eller ved at allmennhetene kan
betale en bomavgift for å få adkomst.
Kommunal hjelp til opprettelse av veilag

Veilag må opprettes som et andelslag for alle som har bruksrett til veien. Kommunen kan
bidra til det praktiske i forbindelse med opprettelse av veilag ved overføring av veier til privat
drift og vedlikehold. Kommunen kan tenkes å bidra med følgende:
 Innkalling til veieiermøte med infoskriv
 Forslag til avtale mellom veieierne
 Evt. arrangement av veieiermøtet
 Tilbud om at kommunen fortsatt organiserer brøyting av veien som en opsjon på
kommunens avtaler om brøyting mot at veieierne betaler for dette
Med nåværende bemanning kan ovenstående arbeid løses innenfor den ordinære driften, og
vil dermed ikke føre til noen ekstra kostnader for kommunen.
Rettsdommer vedr. nedklassifisering

TEK har bedt om en redegjørelse for hvilke dommer som er fattet av betydning for
nedklassifisering av veier. Dette er det redegjort for i punkt 5 i vedlagte notat fra advokat Tore
Skar.
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Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Nei, saken berører ikke spesielt deres interesser.
Klima- og miljømessige forhold

Hvilke kriterier som legges til grunn har ingen betydning for klima- og miljømessige forhold.
Økonomiske forhold

Totalt for de veiene som er aktuelle for nedklassifisering ut i fra rådmannens vurderinger i det
følgende er det beregnet en reduksjon i de kommunale kostnadene for drift og vedlikehold av
veier på ca 1,4 millioner kroner. Innsparingspotensialet er imidlertid først fullt realiserbart i
2022 p.g.a. at brøytekontraktene løper ut vintersesongen 2021. I tillegg til de direkte
besparelsene kommer frigjort kapasitet i Driftsenheten. Denne vil kunne brukes til et bedre
vedlikehold av de kommunale veiene og/eller til andre påtrengende oppgaver.. Det vil bli
redegjort nærmere for bruk av frigjort kapasitet i forslaget til Hovedplan vei 2019-22, som
rådmannen tar sikte på å framlegge til politisk behandling i løpet av 2019.
Arbeidet med nedklassifisering av veier vil kunne gjøres med eksisterende bemanning. Etter
hvert som veier nedklassifiseres vil det bli frigjort kapasitet fra drift og vedlikehold av disse
som kan brukes til nedklassifiseringsarbeidet.
Risikovurdering

Prosessen med nedklassifisering kan bli omfattende dersom de berørte motsetter seg
nedklassifisering.
Alternative løsninger

Kriterier og vedtak utformes på en annen måte. Særlig er det tre forhold som bør vurderes:
 Antall boenheter som legges til grunn for at en vei defineres som kommunal eller
privat
 Om veier som skal nedklassifiseres skal overdras i den tilstanden de er, om de skal
opprustes til en bedre standard eller om det skal ytes et kommunalt tilskudd til
opprustning etter overdragelse. Et tilskudd til opprustning krever imidlertid
bevilgninger over kommunens driftsbudsjett, noe som kan være svært vanskelig å
finne rom for innenfor dagens meget trange rammer.
 Også for driften av private veier kan man tenke seg ulike modeller::
- Overgangen kan gjøres lettere ved at det i en overgangsperiode gis tilskudd til
driften av veiene.
- Kommunen kan bistå i opprettelse av veilag
- Kommunen kan tilby å gjøre tilsvarende arbeid som i dag, men at oppsitterne
betaler for dette.
Kommunen tilbyr i dag den sistnevnte ordningen for enkelte private veistrekninger.
Vurderinger og begrunnelse

Saken foreslår kriterier for om veier skal være kommunale eller private, Kriteriene er nedfelt i
rådmannens innstilling til vedtak. Kriteriene skal gjelde nye veier i kommunen, men foreslås
også lagt til grunn for eksisterende veier. Det sistnevnte er et ledd i det arbeidet som
rådmannen har måttet sette i gang for å tilpasse utgiftene til kommunens økonomiske rammer.
Kommunen er ikke lovpålagt å drifte og vedlikeholde veier som ikke har en allmenn funksjon
i det kommunale veinettet. Dette ble lagt til grunn allerede i rådmannens budsjettforslag for
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2014, slik dette ble vedtatt av KST. P.g.a. manglende bemanning har det imidlertid ikke vært
mulig å starte arbeidet med dette før nå. Besparingspotensialet, ved de kriterier som foreslås i
det følgene er imidlertid vesentlig større enn det som ble tatt ut i 2014. Dette vil bli vurdert i
framtidige budsjettforslag.
Dagens gjeldende veinorm har ingen angivelse av om den veitypen det stilles minst krav til,
atkomstvei A1, skal være kommunal eller privat. Grensen for antall tilknyttede boliger til A1
er 80. Den angir imidlertid at felles avkjørsler (private) uten krav til snuplass/vendehammer
maksimalt kan ha 8 boligenheter tilknyttet. Forslaget til ny felles veinorm for kommunene på
Nedre Romerike, inklusive Enebakk, fastsetter skillet mellom hvilke veier som skal være
kommunale eller felles (private) er også såpass flytende som mellom 8 og 80 boligenheter. Ut
i fra dette ser rådmannen et behov for å få fastsatt et mer eksakt veiledende normtall, og i
tillegg få vedtatt noen tilleggsregler for hvordan det skal praktiseres.
Tidligere er det gjort noen vedtak om kommunal drift og vedlikehold av enkeltveier. Disse må
oppheves samtidig med at fastsettes mer nøyaktige kriterier for om en vei skal være
kommunal eller felles (privat).
Vurdering av kriterier for om en vei skal være kommunal eller felles (privat)

Følgende spørsmål bør drøftes i denne sammenheng:
1. Fastsettelse av en mer nøyaktig grense for antall boenheter som har atkomst fra en vei
som grunnlag for å avgjøre om veien skal være felles (privat) eller offentlig ut over
den som er angitt i veinormen
2. Hva er en boenhet?
En boenhet defineres ut i fra at den er godkjent som en egen selvstendig bolig etter
bestemmelsene i plan- og bygnngsloven med tilhørende forskrifter. F. eks. kan en
enebolig således inneholde to boligenheter, dersom det er godkjent en egen boenhet i
f.eks. underetasjen atskilt fra eneboligen forøvrig.
Hytter regnes ikke som boenheter. Rådmannen anser det heller ikke som en kommunal
oppgave å sørge for veiframføring til hyttene i kommunen.
3. Skal grensen for antall boenheter gjelde uavhengig av lengden på den aktuelle veien?
Rådmannen finner det rimelig at det på lengre gårdsveier o.l. legges til antall
boligenheter pr. km. Dette betyr at for veier på flere km så kan den ytterste delen av
veien bli definert som kommunal og den indre som privat. Det må da etableres en
snuplass ved enden av den kommunale delen av veien.
4. Skal det være en grense også for veier som i dag er kommunale, d.v.s. at kommunale
veier skal nedklassifiseres (overdras) til private? Skal dette være den samme grensen
som for nye veier?
Rådmannen anbefaler at de samme retningslinjene legges til grunn for både nye og
eksisterende veier. Det finnes enkelte kommunale veier i Enebakk som har hatt en
historisk betydning som tilsa at de skulle være kommunale, men hvor denne
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betydningen ikke lenger er til stede. Dette gjelder f.eks. veier ned til gamle fergesteder
ved Øyeren, som nå bare fungerer som gårdsveier.
5. Hvilke andre forhold skal tillegges vekt når det vurderes om en vei skal være privat
eller offentlig?
Det vil kunne være to unntak fra hovedregelen:
A. Veier som selv om de ikke oppfyller hovedkravet til å være offentlig
allikevel skal defineres som offentlige
B. Veier som oppfyller hovedkravet til å være offentlig, men som av
hensyn til andre forhold allikevel bør defineres som felles (private)
A. Veier som selv om de ikke oppfyller hovedkravet til å være offentlig allikevel skal
defineres som offentlige
Dette gjelder først å fremst veier som har en offentlig funksjon. Dette kan være at de
går fram til offentlige bygg eller anlegg som f.eks. skoler eller badeplasser. Veier som
kommunen benytter seg av i privat sammenheng bør derimot ikke defineres som
offentlige. Dette kan være hvor det ligger en privat bolig med atkomst til veien eller
veien er nødvendig av hensyn til kommunens skogsdrift. I slike tilfeller vil kommunen
være en av flere andelseiere i et felles veilag. Dersom det kun er kommunen som har
interesse av veien, men den ikke oppfyller kriteriene for å være offentlig vil den kunne
defineres som en privat vei i kommunal eie.
Gjennomgående veier som blir utsatt for trafikk fra andre enn de som har atkomst til
veien, bør også normalt defineres som kommunale. Det samme gjelder veier med
offentlige bussruter selv om disse veiene av andre årsaker ikke defineres som
offentlige.
Veier avsatt til offentlig vei i reguleringsplan og som oppfyller kravene i kommunens
veinorm og gatelysnorm, selv om de ikke oppfyller kravet til minst 25 boenheter.
Atkomster til et næringsområde må det foretas en skjønnsmessig vurdering av i f. t.
antall bedrifter som sogner til veien, lengden på veien og om veien har andre
funksjoner.
B. Veier som oppfyller hovedkravet til å være offentlig, men som av hensyn til andre
forhold allikevel bør defineres som felles (private)
Det kan være interne forhold i et utbyggingsområde som tilsier at veier skal være
felles selv om de gir atkomst til over 25 boligenheter. Det kan f.eks. være en atkomst
inn til en boligblokk med mer enn 25 boenheter eller atkomst fra felles parkeringsplass
videre inn til de enkelte boligenhetene.
Kommunen har opp igjennom tidene tatt ansvar for drift og vedlikehold av en rekke
veier som enten allikevel ikke har blitt definert som kommunale eller som ikke burde
ha vært det fordi de ikke tilfredsstiller kravene for opparbeidelse i kommunal standard.
Et minstekrav for at kommunen fortsatt skal drifte og vedlikeholde disse, dersom de
oppfyller basiskravet for kommunal vei, må være at kommunen vederlagsfritt får
overta nødvendig veigrunn for at veien skal tilfredsstille kommunal standard. Dette
slik at kommunen, ved behov og mulighet, kan opparbeide veien til tilfredsstillende
standard, og at det ikke er praktiske vanskeligheter ved drift og vedlikehold av veien
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f.eks. i f.t. snødeponering, grøfterensk o.l. Overdragelse av veigrunn må også omfatte
nødvendig grunn for snuplass/vendhammer for brøytebil.
6. Dersom det vedtas at en vei skal nedklassifiseres, skal den nedklassifiseres i den
tilstanden den er i dag, eller skal den bringes opp til en viss standard først? I tilfelle til
hvilken standard?
Dette er kanskje det vanskeligste spørsmålet å ta stilling til. Her er det flere forhold
som kan ha betydning:
* Kommunens økonomiske situasjon. Denne vil i årene framover være svært
anstrengt. Utgangspunktet for nedklassifisering av veier er at kommunen må
redusere driftsbudsjettet. Videre er det et stort behov for oppgradering av
kommunale veier, se saken om tungtransport som ble behandlet i augustmøtet i
TEK.
* Hvilken tilstand veien er i i dag. Veiene som vurderes for nedklassifisering har
et stort vedlikeholdsetterslep. Det er enklere og hyggeligere å gi fra seg noe som
er i god stand. Det kreves imidlertid betydelige summer for å oppgradere alle
veiene som skal nedklassifiseres.
* De private oppsitternes muligheter for å overta drift og vedlikehold av veien.
Samarbeid om en vei åpner for flere problemstillinger private må bli enige om.
Samarbeidet blir ikke lettere dersom det oppfattes som urettferdig at veien har
blitt nedklassifisert. Oppsitterne vil få et stort ansvar i fanget. Noen vil ha
begrenset mulighet for å håndtere dette; både økonomisk og praktisk (innhente
pris på brøyting, etc). Noen har valgt å bosette seg spredt fordi det er rimeligere å
få kjøpt bolig utenfor tettbygd strøk. Muligheten til å håndtere drift og
vedlikehold av veien kan derfor være lav.
* Om veien opprinnelig er opparbeidet av kommunen, eller om kommunen har
overtatt drift og vedlikehold av en vei som ikke har vært tilfredsstillende
opparbeidet etter kommunal standard
* Hvor mange som har atkomst fra veien
Kommunens økonomiske situasjon tilsier at det ikke gjøres noe mer med den enkelte
veien før den nedklassifiseres til felles (privat). På den annen side kan det oppfattes
som urettferdig at de veiene som nedklassifiseres er av ulik standard.
Det kan skisseres 3 alternative strategier:
1. Veiene nedklassifiseres i den tilstand de har i dag.
2. Det foretas en gjennomgang av grusveiene før disse nedklassifiseres slik at
de har en akseptabel overflatestandard og en grøfterensk der kommunen
har eiendomsretten i dag
3. Det foretas en dypstabilisering og asfaltering av alle grusveier der
kommunen har eiendomsretten i dag
Rådmannen anbefaler at alternativ 1 velges. Dette alternativet vil føre til at de veiene
som fortsatt skal være kommunale kan prioriteres i det kommunale drifts- og
investeringsbudsjettet. Rådmannen vil imidlertid foreslå at kommunen tilbyr hjelp til å
etablere et privat veilag, og at kommunen kan innhente tilbud på snøbrøyting som en
opsjon til det kommunale anbudet.
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Dersom alternativ 2 velges vil dette få som konsekvens at de veiene som skal
nedklassifiseres må prioriteres i det kommunale driftsveibudsjettet de nærmeste årene,
og at nødvendig vedlikehold av de veiene som fortsatt skal være kommunale dermed
må utsettes.
Dersom alternativ 3 velges vil dette få som konsekvens at de veiene som skal
nedklassifiseres må prioriteres i de det kommunale investeringsbudsjettet de nærmeste
årene, at dette budsjettet må økes vesentlig og at nødvendig oppgradering av de veiene
som fortsatt skal være kommunale må utsettes. Jfr. egen sak om tungtransport på
kommunale veier, som konkluderer med at dersom alle kommunale veier skal
oppgraderes til å tåle 10 tonns aksellast slik TEK nå har vedtatt, så krever dette en
investering på tilsammen ca 200 - 300 mill. kroner. I dagens økonomiplan er det til
disposisjon ca 2 mill. kroner til oppgradering av kommunale veier i 2019. I tillegg
gjenstår noe midler av årets bevilgning, men disse antas oppbrukt ved årsskiftet. Det
vil føre til reduksjon i kommunens midler til drift dersom det skal oppnås ytterligere
lån til investeringer de nærmeste årene.
Hvilke veier er aktuelle for nedklassifisering?

På oppdrag fra TEK er det foretatt en foreløpig gjennomgang av hvilke veier som er aktuelle
for nedklassifisering ut i fra de kriteriene som rådmannen anbefaler i ovenstående vurdering.
Disse er listet opp i vedlegg 2.
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Til:

Enebakk kommune v/ Tore Hauger

Fra:

Advokat Tore Skar

Dato: 24.09.18
Vedr.: Nedklassifisering av kommunale veier
1.

Jeg viser til saksfremlegg til utvalg for teknikk og utvikling knyttet til kriteriene for
vurdering av om veier skal være kommunale eller private, herunder kriterier for
nedklassifisering av kommunale veier. Jeg forstår det slik at utvalg for teknikk og utvikling
har bedt administrasjonen komme tilbake med en redegjørelse/oversikt over aktuelle
rettsavgjørelser innenfor temaet. Rettspraksis er begrenset, og jeg finner det derfor riktig
også kort å kommentere enkelte problemstillinger rundt teamet nedklassifisering av
kommunale veier.

2.

Utgangspunktet etter veglova 7 er at en kommune kan gjøre vedtak om at kommunal vei
skal legges ned, dvs gjøres privat.
Oppsummeringsmessig innebærer veglova 7 at:
Det må foretas et hensiktsmessighetsskjønn.

•
•
3.

Det er ingen bindende føringer i loven mht. kravet til vedtak.
Det er «kommunal vei» som er gjenstand for nedklassifisering. Veien må derfor være
tatt opp som kommunal vei tidligere.

Mulighetene for å angripe et vedtak om privatisering av kommunal vei er svært begrenset.
Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven blir ikke fulgt i forbindelse med vedtak truffet
etter bestemmelsene i veglova kapittel 1 og det foreligger ingen klageadgang. Det er
imidlertid krav til en forsvarlig saksbehandling og en forsvarlig saksutredning. Jeg mener
det saksfremlegg som foreligger i nærværende sak tilfredsstiller disse kriterier.
Den eneste muligheten er såkalt lovlighetskontroll av privatiseringsvedtak etter
kommuneloven 59. Det er adgang til å fremme lovlighetskontroll av vedtak etter veglova
7 tredje ledd, men det kan kun brukes for det formål å kontrollere avgjørelsens
offentligrettslige lovlighet.

4.

Jeg ser av saksfremlegget at det diskuteres hvorvidt de kommunale veier kan
nedklassifiseres i den tilstand de har i dag. Rådmannens forslag innebærer en slik løsning.
Dette vil være innenfor gjeldende bestemmelser i veglova 7 fjerde ledd. Her fremgår at det
ikke er noen tekniske krav som må være oppfylt før et privatiseringsvedtak når det gjelder
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kommunale veier. Dette innebærer altså at brukerne risikerer betydelige kostnader når de
må overta vedlikeholdsansvaret.
5.

Som nevnt er det ikke mye rettspraksis knyttet til nedklassifisering av kommunale veier.
Problemstillinger som har vært oppe i rettspraksis:
a) Spørsmål om såkaltforhåndsbinding av kommunens forvaltningsmyndighet etter
veglova 7 tredje ledd.
Høyesterettsdom av 3. mai 2007, (Rt-2007-651, Veidommen) gjaldt kommunal
overtagelse av en privat fjellovergangsvei, jf bilag 1.
Kommunal overtagelse fant sted i 1996, men i 2003 besluttet kommunen å
privatisere veien.
Grunneierne mente kommunen ikke var berettiget til å nedlegge veien som
følge av kommunens tilsagn om overtagelse og vedlikehold og
forventninger fra tidligere vedlikehold.
Høyesterett kom til at grunneiernes argumentasjon ikke førte frem, men det
var dissens 3-2.
Dommen peker på en forholdsmessighetsvurdering og det som var
utslagsgivende for flertallet i Høyesterett var:
1) Det var tale om å binde en myndighet til ikke å benytte seg av sin
kompetanse
2) Bindingen hadde ikke noen en tidsbegrensing
Konklusjonen er at det er en meget høy terskel for å kunne anse kommunen for å ha
bundet seg avtalemessig til ikke å kunne privatisere kommunale veier. Det skal svært
mye til.
b) Spørsmål mht. til hvilke krav som stilles til kommunenes vedlikeholdfor at en vei skal
bli offentlig. Der kan jeg vise til:
Høyesterettsdom av 25. april 1997 (Rt-1997-637) jf bilag 2,
Tvist om hva som skal til for at kommunens vedlikehold skal gjøre at en
vei blir offentlig.
Krav om at veien er åpen "for allmenn ferdsel".
Høyesterett peker på (dommen side 5, nest siste avsnitt) at i det såkalte
vedlikeholdskravet må for det første ligge at nødvendig vedlikehold
faktisk utføres av kommunen, dernest at en fremtidig
vedlikeholdsf01pliktelse også er kommunens. Det siste må normalt
forutsette vedtak som innebærer at en slik forpliktelse for kommunen er
truffet av kompetent organ.

2
22

c)

Vedtak om nedlegging (privatisering) gir ikke grunnlagfor krav om erstatningfra
brukere av veien.
Høyesteretts dom av 14.april 1961, (Rt-1961-459). Dommen vedlegges som bilag 3.
Spørsmålet var om brukere av en gammel vei som var blitt stengt, hadde
krav på erstatning for en mulig verdiforringelse for sine eiendommer.
Høyesterett gav ingen erstatning og la vekt på at avsperring av en gammel vei
og bruk av en ny vei rammet alle som bodde i området uten hensyn til om
det var ekspropriert grunn og rettigheter fra brukerne eller ikke.
Det leder igjen til - etter min oppfatning - at hvor en vei ikke avsperres, men
kun nedklassifiseres til privat vei, så gir det ildce noe erstatningskrav
mot kommunen.

Tore Skar

3
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Bilag nr:

Norges Høyesterett HR-2007-796-A - Rt-2007-651
Instans
Dato

Norges Høyesterett - Dom.
2007-05-03

Publisert

HR-2007-796-A - Rt-2007-651

Stikkord

Tingsrett. Nedleggelse av kommunal vei. Offentlige avtaler.

Sammendrag

En kommune hadde overtatt en privat bomvei opprustet til fylkesveistandard, men
besluttet etter noen år å nedlegge veien som kommunal vei, slik at den ble
tilbakeført til privat vei, jfvegloven 8 annet ledd. Saken gjaldt spørsmålet om
kommunen ved avtale hadde forpliktet seg til å opprettholde veien og vedlikeholde
denne. Høyesteretts flertall viste til at kommunens adgang til å binde fremtidig
bevilgningsmyndighet er begrenset, jfRt-1992-123 5, men at forvaltningen,
dersom det anses nødvendig eller ønskelig for å fremme en hjemmelslovs formål,
har en viss adgang til innen forsvarlige rammer å binde fremtidig
myndighetsutøvelse ved avtale. En avtalerettslig binding må da ha et klart
grunnlag i den inngåtte avtalen. Flertallet kom på denne bakgrunn til at kommunen
var avtalerettslig forpliktet til å overta veien, men ikke til å opprettholde den for
alltid eller for en bestemt tidsperiode. Dissens 3-2.
Ringerike tingrett - Borgarting lagmannsrett LB-2004-80202 - Høyesterett
HR2007-796-A, (sak nr. 2006/1738), sivil sak, anke.
Arild Skaret, Bernt Stuvebakken, Sigve Svenkerud, Leif Lie, Kåre Peder
Rasmushaugen, Annar Skjegstad, Sven Arild Damslora (advokat Rolf B. Nybakk)
mot Nes kommune (advokat Karsten Gjone).
Skoghøy, Stabel, Coward. Dissens: Tønder, Falkanger.

Saksgang
Parter

Forfatter

Dommer Skoghøy: Saken gjelder spørsmål om en kommune har avtalerettslig forpliktet seg til ikke å
nedlegge en kommunal veg, jf. vegloven 7 tredje ledd.
(2)

Vassfarvegen er en fjellovergangsveg mellom Hallingdal i Buskerud og Valdres i Oppland. Vegen går
fra Nesbyen i Hallingdal til Hedalen i Valdres og binder sammen kommunene Nes i Hallingdal og
Sør-Aurdal i Valdres. Den totale lengde på vegstrekningen fra Nesbyen til Hedalen er ca. 43,5 km.
Fra Nesbyen til grensen mot Oppland er strekningen 23,5 km.

(3)

Vegforbindelsen stod ferdig på slutten av 1950-tallet. Vegen var da en privat bomveg. Den hadde en
enkel skogbilvegstandard med en vegbredde på ca. 3,5 meter. De private grunneiere langs vegen var
skogeiere, setereiere og hytteeiere. Både på Buskerud- og Oppland-siden var de vegberettigede
organisert i veglag med vegstyrer, jf. vegloven 55. Vegen ble også brukt til gjennomgangstrafikk.

(4)

Den tvist Høyesterett behandler, begrenser seg til den del av Vassfarvegen som ligger i Hallingdal og
gjelder vegstrekningen fra Trytetjern til grensen mot Oppland - en strekning på ca. 19 km. Denne
vegstrekningen ligger i sin helhet i Nes kommune.

(5)

Veglaget for den del av Vassfarvegen som ligger i Buskerud, tok på begynnelsen av 1970-tallet opp
spørsmålet om vegen kunne overtas av Buskerud fylkeskommune eller Nes kommune. Nes kommune
HR-2007-796-A Side 1

25

Rt-2007-651

Utskrift fra Lovdata - 21.09.2018 13:52
ønsket primært at fylkeskommunen overtok vegen, men da man ikke lyktes med dette, gikk
kommunen med på å overta den. Med tanke på en fremtidig fylkeskommunal overtakelse satte
kommunen som vilkår for å overta vegen at den ble utbedret til fylkesvegstandard. Dette innebar blant
annet at den måtte opparbeides med en vegbredde på ca. seks meter.
(6)

Opprustingen av Vassfarvegen ble forestått av veglaget på Buskerud-siden og gjennomført etappevis.
Strekningen fra Nesbyen til Trytetjern var ferdig utbedret og ble overtatt av kommunen i 1973. Denne
vegstrekningen omfattes ikke av saken. Av den vegstrekning som omfattes av saken, stod parsellen
fra Trytetjern til Todalsdammen ferdig i 1983, parsellen fra Todalsdammen til Todalen i 1984,
parsellen fra Todalen til Tjernsettjern i 1987 og parsellen fra Tjernsettjern til Vangsbekken ved
fylkesgrensen i 1991. Etter hvert som de enkelte vegparsellene var ferdig utbedret, ble de etter søknad
fra veglaget overtatt av Nes kommune, men likevel slik at den siste parsellen - strekningen fra
Tjernsettjern til Vangsbekken - ikke ble formelt overtatt før l . januar 1996. Dette hang sammen med
at kommunen stilte krav om at vegen måtte være gjeldfri før kommunen overtok den. Etter avtale
overtok imidlertid kommunen vedlikeholdsansvaret også for denne parsellen fra den var ferdig
opprustet i 1991.

(7)

Ved opprustingen fikk Vassfarvegen i samsvar med kommunens forutsetning om fylkesvegstandard
en vegbredde på ca. seks meter. Den er fortsatt en grusveg.

(8)

Veglaget finansierte opprustingen blant annet ved låneopptak. Den hovedsakelige inntektskilde for
veglaget var bompenger fra trafikkantene. På midten av 1980-tallet lå bompengeinntektene på rundt
kr 100.000 per år. Det siste år det er fremlagt regnskapsopplysninger for, er 1992.
Bompengeinntektene utgjorde da kr 180.948 inklusive inntekter fra salg av årskort. Det er imidlertid
også ytet betydelige offentlige tilskudd - særlig fra Nes kommune. Etter det som er opplyst, har
kommunen i perioden 1970-1995 til sammen ytet tilskudd med kr 1.669.000. I tillegg har kommunen
bistått med teknisk kompetanse ved vegutbyggingen.

(9)

Grunneierne langs vegen har ved utbedringen av vegen i to omganger ytet direkte økonomiske bidrag.
1 1988 ble det holdt et utgiftsfordelingsskjønn etter vegloven 54, og i henhold til dette ble
hytteeierne pålagt å betale kr 4.000 per hytte, skogeierne kr 3 per dekar og setereierne kr I .500 per
seter pluss kr 3 per dekar skog. I tillegg til dette ble det for å få vegen gjeldfri til 1. januar 1996,
innbetalt fra grunneierne et beløp på ca. kr I .000 hver.
For at kostnadene med utbedringen av vegen skulle bli fritatt for merverdiavgift, henvendte vegstyret for
Vassfarvegen seg i brev av 3. januar 1983 til Nes kommune med anmodning om at kommunen fattet
et vedtak om at den «skal overta vegen fram til Oppland grense en gang i fremtiden». Denne
anmodningen ble imøtekommet, og i møte 27. januar 1983 traff Nes kommunestyre dette vedtak:
«Nes kommune sier seg villig til å overta Vassfarvegen fram til Oppland grense når den er
ferdig utbedret og krav til fylkesveistandard er oppfylt.»
På grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon foreslo rådmannen høsten 2002 å nedlegge
Vassfarvegen som kommunal veg, jf. vegloven 7 tredje ledd. Han antok at kommunen på denne
måten kunne spare ca. kr 400.000 per år. I møte 16. januar 2003 vedtok kommunestyret å nedsette en
arbeidsgruppe med representanter for de grunneierne som sognet til vegen, og kommunen. Gruppen
fikk som mandat å se på alternative forslag til fortsatt drift av Vassfarvegen med besparelse for
kommunen. Det ble i denne sammenheng på nytt tatt kontakt med Buskerud fylkeskommune med
anmodning om omklassifisering av vegen til fylkesveg, men heller ikke denne gang førte
anmodningen frem. Konklusjonen i arbeidsgruppens notat av 30. november 2003 er at det reelt bare
er to alternativer: Enten å beholde vegen som kommunal veg eller omgjøre den til privat
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bompengefinansiert veg. Etter dette traff Nes kommunestyre I l . desember 2003 følgende vedtak:
«Nes kommunestyre finner å nedlegge Vassfarvegen som kommunal veg fra innom Trytetjern og
frem til Oppland grense.
Vedtaket gjøres gjeldende fra 01.02.04. Fra samme dato opphører alt kommunalt ansvar og
vedlikehold på den samme strekningen.
Nes kommune tar initiativ til å kalle inn aktuelle parter for å velge vegstyre.»
(12)

Nedleggelsesvedtaket innbar at vegen ble tilbakeført til privat veg, jf. vegloven 8 andre ledd.

(13)

Etter det som er opplyst, er det i dag ca. 300 grunneiere som sogner til den aktuelle vegstrekning. Ved
stevning 4. februar 2004 reiste sju av disse søksmål mot kommunen for Hallingdal tingrett med krav
om dom for at Nes kommunes vedtak om å nedlegge Vassfarvegen som kommunal veg fra «innom
Trytetjern og frem til Oppland grense» var «urettmessig i forhold til saksøkerne», og at
vegstrekningen fortsatt er å «anse som kommunal veg i fremtiden, på grunnlag av den kommunale
overtagelse som skjedde etappevis frem til l . januar 1996». Noen av saksøkerne hadde sittet i styret
for veglaget før kommunen overtok vegen i 1996, og veglaget ble nedlagt. På grunn av
dommerinhabilitet ble saken overført fra Hallingdal til Ringerike tingrett.

Som følge av rettssaken er kommunestyrets vedtak om vegnedleggelse ikke blitt gjennomført. Det
vedlikehold som har vært utført på vegen etter nedleggelsesvedtaket, har vært utført av kommunen.
(15)

Ringerike tingrett avsa 28. september 2004 dom med slik domsslutning:
«l. Nes kommunes vedtak om nedlegging av Vassfarvegen som kommunal veg fra «innom
Trytetjern og frem til Oppland grense», er urettmessig i forhold til saksøkerne.
Vegstrekningen er fortsatt å anse som kommunal veg i fremtiden, på grunnlag av den
kommunale overtagelse som skjedde etappevis frem til l . januar 1996.
2. Nes kommune dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale sakens
omkostninger med kr 105.361 med tillegg av 8,75 % rente fra forfall til betaling skjer.»

(16)

Dommen bygger på at Nes kommune hadde inngått et gjensidig forpliktende samarbeid med de
grunneierne som sognet til Vassfarvegen, om å oppruste den til fylkesvegstandard, og at kommunen
som ledd i dette hadde påtatt seg fremtidig vedlikehold. Denne forpliktelse kunne kommunen etter
tingrettens syn ikke rettmessig gå fra. Kommunens vedtak om å nedlegge vegen som kommunal veg
var dermed urettmessig overfor saksøkerne.

(17)

Nes kommune påanket tingrettens dom til Borgarting lagmannsrett, som 18. september 2006 avsa
dom (LB-2004-80202) med slik domsslutning:
«l . Nes kommune frifinnes.
2. Saksomkostninger for tingretten tilkjennes ikke.
3. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Arild Skaret, Bernt Stuvebakken, Sigve
Svenkerud, Leif Lie, Kåre Peder Rasmushaugen, Annar Skjegstad og Sven Arild
Damslora in solidum til Nes kommune 101.261 - etthundreogettusentohundreogsekstien kroner, innen 2 to - uker fra forkynnelsen av denne dom, med tillegg av lovens
forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.»

(18)

Lagmannsretten fant det tvilsomt om kommunen hadde rettslig adgang til uten noen tidsavgrensning å
binde seg til ikke å bruke sin myndighet etter vegloven 7 tredje ledd til å vedta å nedlegge vegen.
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Dersom det skulle være adgang til dette, måtte det etter lagmannsrettens oppfatning «i hvert fall mye
til for at man i det enkelte tilfelle skal kunne si at en slik binding foreligger». På denne bakgrunn
kunne lagmannsretten ikke se at det i avtalen om at kommunen skulle overta vegen, kunne
innfortolkes en bestemmelse om at vegen ikke skulle kunne legges ned igjen.
(19)

Arild Skaret, Bernt Stuvebakken, Sigve Svenkerud, Leif Lie, Kåre Peder Rasmushaugen, Annar
Skjegstad og Sven Arild Damslora har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken retter seg
mot innholdet av lagmannsrettens dom. Både rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen er angrepet.

(20)

Det er for Høyesterett fremlagt skriftlige forklaringer fra ordføreren i Nes kommune, tre av de
ankende parter og to vitner. Bortsett fra ett av vitnene har samtlige også avgitt forklaringer for
tingretten og lagmannsretten. Selv om det for Høyesterett er fremlagt enkelte nye dokumenter, står
saken i det vesentlige i samme stilling for Høyesterett som for de lavere instanser.

(21)

De ankende parter, Arild Skaret mfl., har i korte trekk anført:

(22)

Ved det prinsippvedtak Nes kommunestyre traff 27. januar 1983, har kommunen avtalerettslig
forpliktet seg til å overta Vassfarvegen og vedlikeholde den for fremtiden. Domstolene har vært lite
tilbøyelige til å anse det offentlige for å ha gitt avkall på reguleringsmyndighet. Opprettholdelse av
Vassfarvegen som kommunal veg har betydning for kommunens budsjett, men begrenser for øvrig
ikke kommunens fremtidige myndighetsutøvelse.

(23)

Det var kommunen som med tanke på en eventuell fremtidig fylkeskommunal overtakelse av vegen
ønsket fylkesvegstandard. De grunneierne som sogner til vegen, var ikke interessert i merkostnadene
ved oppgraderingen, men gikk med på dette fordi de deretter ville bli fritatt for utgiftene til
vedlikehold. Den oppgraderte vegen innebærer dessuten høyere kostnader til vedlikehold, og også av
denne grunn vil det være urimelig om kommunen etter å ha presset igjennom den høyere
vegstandarden, nå skal kunne overlate det fremtidige vedlikehold til grunneierne. Kommunen kan
ikke forlede grunneierne langs vegen til å ruste opp vegen til fylkesvegstandard og så trekke seg.

(24)

I forbindelse med opprustingen av Vassfarvegen har grunneierne langs vegen avgitt fri grunn. De har
også finansiert opprustingen ved innkreving av bompenger, låneopptak, dugnadsinnsats og innskudd
av egne midler. Riktignok er det ytet tilskudd både fra fylkeskommunen og kommunen, men dette har
sammenheng med at også de har interesse i vegen. Kommunens mål med vegprosjektet har vært å
oppnå en bedre veg mellom Hallingdal og Valdres. Dette ville ikke bare komme fastboende og
hytteeiere til gode, men hadde også betydning for næringsliv og reiseliv/turisme. En oppgradering var
også ønskelig av beredskapsmessige hensyn. Ved en eventuell stengning av vegen gjennom
Hallingdal vil trafikken kunne omdirigeres via Vassfarvegen til Valdres.

(25)

Med sikte på at arbeidet med oppgradering av vegen ikke skulle bli belastet med merverdiavgift, traff
kommunen 27. januar 1983 prinsippvedtak om at kommunen skulle overta vegen. Dette styrket
grunneiernes tro på at den kommunale overtakelse var permanent.
Som begrunnelse for å nedlegge vegen har kommunen vist til vanskelig økonomi. Pengemangel er
imidlertid ikke et argument som fritar fra forpliktelser. Dessuten skyldes det langt på veg kommunen
selv at vedlikeholdet er blitt så dyrt, da dette har vært forsømt siden 1996. Topplaget på vegen er
nedslitt, slik at det nå er behov for å legge på store mengder grus. Det er anslått at det vil koste rundt
kr 2.000.000 å sette vegen i den stand den var da kommunen overtok.
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(27)

Den omstendighet at det ikke har lyktes for kommunen å oppnå en fylkeskommunal overtakelse, gir
heller ikke grunn til å gå fra forpliktelsen til å opprettholde vegen. Før kommunen traff
prinsippvedtaket av 27. januar 1983, hadde kommunen vært i kontakt med fylkeskommunen, og
kommunen var klar over at det ville bli vanskelig å få fylkeskommunen til å overta vegen.

(28)

Da kommunen overtok den siste parsellen av Vassfarvegen fra l . januar 1996, ble veglaget nedlagt.
Det eksisterer i dag ikke noe veglag som kan overta driften av vegen.

(29)

Arild Skaret mfl. har nedlagt slik påstand: «l . Tingrettens dom stadfestes.
2. Nes kommune dømmes til å betale sakens omkostninger for lagmannsretten og Høyesterett,
med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven 3 første ledd
første punktum, fra forfall til betaling skjer.»

(30)

Ankemotparten, Nes kommune, har i korte trekk anført:

Spørsmålet er om Nes kommune ved avtale har avskåret seg fra å bruke den hjemmel som kommunen har
i vegloven 7 tredje ledd til å vedta nedleggelse av kommunal veg, og om kommunen i det hele tatt kan
inngå avtale om ikke-bruk av offentlig myndighet. Etter kommunens oppfatning kan den ikke ha
adgang til å binde seg for all fremtid til ikke å benytte seg av myndigheten til å vedta å legge ned
kommunal veg. Noen slik forpliktelse har kommunen heller ikke påtatt seg. Kommunen forpliktet seg
i prinsippvedtaket av 27. januar 1983 til å overta vegen, men den har ikke fraskrevet seg adgangen til
å legge ned vegen igjen. En avtale om at kommunen ikke skulle kunne vedta å legge ned vegen, må
ha et klart grunnlag. Det erkjennes at kommunen ikke umiddelbart etter overtakelsen kunne ha vedtatt
å legge ned vegen, men den har ikke fraskrevet seg retten til senere å vedta nedleggelse. Fraskrivelse
av nedleggelsesretten kan ikke innfortolkes i noen av de vedtak som er truffet.
(32)

Uavhengig av om kommunen hadde overtatt Vassfarvegen, ville det ha vært nødvendig å oppruste
denne. Det at kommunen har stilt vilkår om at vegen ble oppgradert til fylkesvegstandard, kan ikke
innebære at kommunen har fraskrevet seg adgangen til senere å legge ned vegen. Det samme gjelder
den omstendighet at grunneierne langs vegen har avstått fri grunn.

(33)

Opprustingen av Vassfarvegen ble forestått av veglaget, og den sentrale inntektskilden som dette
hadde, var bompenger, som ble betalt av dem som brukte vegen - både grunneiere og andre. Det er
imidlertid også ytet betydelige offentlige tilskudd - særlig fra Nes kommune. Det samlede tilskudd
som kommunen har ytet i årene 1970-1995, utgjør kr 1.669.000. Merkostnadene til oppgradering fra
kommunal til fylkeskommunal standard på vegen er åpenbart dekket gjennom disse tilskuddene.

(34)

Det er riktig at grunneierne langs vegen i to omganger har ytet direkte økonomiske tilskudd til denne.
På den annen side har imidlertid trafikkantene i den perioden kommunen har hatt ansvaret for vegen,
vært fritatt for bompenger, og etter hvert som de enkelte vegparsellene ble ferdigstilt, overtok
kommunen vedlikeholdet. De økonomiske tilskudd som grunneierne har ytet, kan ikke medføre at
kommunen er avskåret fra å beslutte nedleggelse. Sammenlignet med de tilskudd kommunen har ytet,
er de direkte økonomiske bidragene fra grunneierne relativt begrensede.

(35)

De private parter har utvilsomt ytet betydelig arbeidsinnsats i forbindelse med opprustingen og driften
av vegen - både i form av alminnelig administrasjon og i forbindelse med bomvaktordninger mv. Men
etter kommunens oppfatning kan heller ikke dette forhold medføre at overtakelsesavtalen må tolkes
slik at kommunen har gitt avkall på sin myndighet etter vegloven 7 tredje ledd.
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For fremtiden kan Vassfarvegen igjen bli bompengefinansiert. Kommunen har for øvrig tilbudt å finansiere
en automatbom, som har et betydelig større inntektspotensial enn den manuelle bommen man hadde
frem til 1996. Kommunen har også tilbudt et direkte økonomisk tilskudd i forbindelse med at vegen
igjen skal bli privat.
(37)

Nes kommune har nedlagt slik påstand:
«l . Borgarting lagmannsretts dom stadfestes.
2. De ankende parter dømmes til in solidum å betale sakens omkostninger for Høyesterett med
tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.»

(38)

Mitt syn på saken

Jeg er kommet til at anken ikke kan føre frem.
Spørsmålet er om Nes kommune overfor de grunneiere som sogner til Vassfarvegen, har forpliktet seg til
for fremtiden å opprettholde vegen som kommunal veg og vedlikeholde denne. Dette avhenger av i
hvilken grad kommunen har adgang til på avtalerettslig grunnlag å binde sin fremtidige
bevilgningsmyndighet, og i den utstrekning kommunen har adgang til dette, hvilke krav som må
stilles til avtalegrunnlaget. Disse spørsmålene henger sammen. Kommunene er pålagt en rekke
oppgaver og har plikt til å forvalte sine økonomiske ressurser slik at den er i stand til å oppfylle de
oppgaver de er pålagt, til beste for innbyggerne.
(41)

De betenkeligheter som knytter seg til at en kommune skal kunne forhåndsbinde
bevilgningsmyndigheten, knytter seg for det første til at de faktiske forhold kan forandre seg eller det
kan fremkomme nye opplysninger som kommunen ikke var kjent med da tilsagnet ble gitt. Etter at
kommunen har inngått avtale om et tiltak innenfor samferdselssektoren, kan det for eksempel tenkes
at befolkningsutviklingen eller de krav som stilles til kommunens tjenester, medfører at kommunens
utgifter til sosial- eller eldreomsorg eller til skole- og barnehagesektoren øker på en måte som man
ikke kunne ha forestilt seg da avtalen ble inngått. For det andre kan også de politiske prioriteringer ha
endret seg. Dette kan ha skjedd som følge av at de alminnelige oppfatningene i samfunnet har endret
seg, eller at det har skjedd en politisk kursendring etter et valg. I den grad man aksepterer at
forvaltningen skal kunne binde sin myndighetsutøvelse, vil det være vanskelig å få gjennomført en
politisk kursendring. Dette vil representere en begrensning for demokratiet. Domstolene har på
bakgrunn av de betenkeligheter som knytter seg til at det offentlige skal binde sin fremtidige
myndighetsutøvelse, vært svært tilbakeholdne med å akseptere avtaler om dette, se NOU 2003 :24
Mer effektiv bygningslovgivning, side 145 ff. og Eckhoff og Smith, Forvaltningsrett, 8. utgave 2006,
side 403 ff. med nærmere henvisninger til rettspraksis.

(42)

Som påpekt av Høyesterett i Rt-1992-1235 på side 1240, må forvaltningen dersom det anses
nødvendig eller ønskelig for å fremme en hjemmelslovs formål, ha adgang til i en viss utstrekning å
binde sin fremtidige myndighetsutøvelse ved avtale. Bindingen må imidlertid holdes innenfor
forsvarlige rammer, og hvor langt forvaltningen kan binde seg, stiller seg noe forskjellig på de ulike
forvaltningsområder. Avgjørelsen må bero på en avveining av forvaltningens interesse i til enhver tid
å kunne forvalte offentlig myndighet og offentlige midler til beste for fellesskapet, og behovet for å
kunne oppnå ønskede målsetninger eller løsninger ved å binde fremtidig myndighetsutøvelse. For å
sikre at spørsmålet om fremtidsbinding er blitt tilstrekkelig grundig overveid, må det også stilles krav
om at bindingen har et klart grunnlag i den avtale som måtte være inngått.
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På grunn av de betenkeligheter som gjør seg gjeldende mot at kommunene skal binde sin fremtidige
bevilgningsmyndighet, finner jeg det klart at en kommune ikke kan inngå en evigvarende forpliktelse
til å opprettholde en veg som kommunal veg. For hvor lang tid kommunen eventuelt kan forplikte
seg, finner jeg ikke grunn til å gå nærmere inn på, da jeg ikke kan se at Nes kommune kan anses å ha
påtatt
seg noen slik forpliktelse her.
(44)

Som hovedgrunnlag for at kommunen er avtalerettslig forpliktet til å opprettholde Vassfarvegen som
kommunal veg, har de ankende parter påberopt det prinsippvedtak Nes kommunestyre traff 27. januar
1983. Bakgrunnen for vedtaket var ønske om at vegprosjektet skulle bli fritatt for merverdiavgift.
Med hjemmel i merverdiavgiftsloven 16 andre ledd, jf. første ledd nr. 13 er det ved forskrift 20.
november 1972 I bestemt at det ikke skal betales merverdiavgift (utgående avgift) av omsetning av
tjenester i siste omsetningsledd som gjelder planlegging, prosjektering, anlegg, reparasjon og
vedlikehold av offentlig veg. I forskriftens 3 er det fastsatt:
«Like med offentlig veg regnes annen veg åpen for allmenn ferdsel som anlegges for privat
regning, f.eks. av veg-, bru- eller tunnelselskap, velforening, grendelag eller andre lag, forutsatt
at det bindende vedtas i stat, fylke eller kommune at vegen skal tas opp som offentlig veg.»

(45)

For å oppnå avgiftsfrihet etter denne bestemmelse måtte kommunestyret treffe bindende vedtak om at
Vassfarvegen skulle opptas som kommunal veg.

(46)

Etter anmodning fra veglaget for Vassfarvegen 3. januar 1983 gikk rådmannen inn for at kommunen
skulle treffe et slikt vedtak. Rådmannen foreslo følgende formulering:
«Kommunen sier seg villig til å overta vedlikeholdet av de vegparseller som etterhvert
utbedres og opparbeides til den standard som kommunen har for overtakelse av private veger
i uregulerte strøk. Dog må det være en forutsetning at de utbedrede parseller er
sammenhengende fra den parsell som kommunen tidligere har vedtatt å overta når den er
utbygget (K.sak nr 105/82 vegstrekningen Trytetjern - Todalsdammen).»

(47)

Under behandlingen i formannskapet 19. januar 1983 gikk flertallet inn for å tilrå overfor
kommunestyret at rådmannens forslag ble vedtatt. Et mindretall fremsatte imidlertid følgende forslag:
«Nes kommune sier seg villig til å overta Vassfarvegen fram til Oppland grense når den er
ferdig utbedret og krav til fylkesveistandard er oppfylt.»

(48)

Under kommunestyrebehandlingen 27. januar 1983 ble mindretallsforslaget enstemmig vedtatt.

(49)

Mellom kommunestyrets vedtak og rådmannens innstilling er det blant annet den forskjell at
kommunen etter kommunestyrets vedtak skulle «overta Vassfarvegen», mens den etter rådmannens
forslag skulle «overta vedlikeholdet» av vegen. Det finnes ingen opplysninger om hvorfor
rådmannens forslag til formulering ikke ble fulgt på dette punkt, men jeg antar at det kan ha
sammenheng med det krav som forskriften om avgiftsfritak 3 stiller. Etter denne må kommunen
bindende vedta at vegen skal «tas opp som offentlig veg». Men uansett hvordan det måtte forholde
seg med dette, kan den nyanseforskjell som det er mellom de to formuleringene, etter min oppfatning
ikke tillegges nevneverdig vekt. I forskriftens krav om at vegprosjektet skal «tas opp som offentlig
veg», må det ligge en forutsetning om at kommunen skal overta ansvaret for vegen, og dette omfatter
blant annet fremtidig vedlikehold.
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(50)

Ved tolkingen av kommunestyrevedtaket av 27. januar 1983 må det etter min mening tillegges
vesentlig betydning at forskriften om avgiftsfritak bare stiller krav om at det må foreligge et bindende
vedtak om at vegen skal bli opptatt som offentlig veg. Forskriften krever ikke at det offentlige - for
alltid eller for noen bestemt minstetid - skal ha forpliktet seg til å opprettholde vegen som offentlig
veg. Dersom kommunen etter å ha opptatt en veg som offentlig veg, på grunn av endrede
omstendigheter eller på grunn av nye politiske prioriteringer finner det riktig å nedlegge vegen, vil det
derfor ikke representere noen bristende forutsetning for avgiftsfritaket.

(51)

Til støtte for at kommunen har påtatt seg en forpliktelse til fremtidig vedlikehold, har de ankende
parter blant annet vist til den innsats grunneierne langs vegen har lagt ned for å få den bygd, og de
økonomiske bidrag de har ytet, og at det fra deres side har vært en forutsetning at de damed skulle bli
fritatt fra fremtidig vedlikehold. Det er ikke bestridt at grunneierne har lagt ned en betydelig innsats for
å få gjennomført vegprosjektet, og jeg finner det også klart at alle parter har gått ut fra at når kommunen
overtok vegen, ville den også sørge for å vedlikeholde denne. Dette er blant annet kommet til uttrykk i
rådmannens innstilling til kommunestyrets vedtak av 23. mai 1990 vedrørende fullføring av den siste
etappe av Vassfarvegen, hvor det heter:
i dag er vegen overtatt som kommunal veg fra Nesbyen til Tjernsettjern, og Nes
kommune har gjennom kommunestyrevedtak forpliktet seg til å overta vedlikeholdet når
vegprosjektet står ferdig fram til Oppland grense.»

(52)

Det rådmannen her må sikte til, er kommunestyrets prinsippvedtak av 27. januar 1983. Etter min
oppfatning kan man imidlertid ikke fra den omstendighet at kommunen har forpliktet seg til å overta
Vassfarvegen, og dermed forutsetningsvis det fremtidige vedlikehold av denne, slutte at kommunen
har påtatt seg en rettslig forpliktelse til for alltid eller for noen bestemt minsteperiode å opprettholde
Vassfarvegen som kommunal veg. Slik jeg ser det, forpliktet kommunen seg i 1983 til å overta vegen,
men den har ved sin overtakelse av vegen ikke avskåret seg fra til enhver tid å vurdere hvorvidt det
finnes formålstjenlig å opprettholde vegen som kommunal. Dersom kommunen skulle ha begrenset
sin myndighet etter vegloven 7 tredje ledd til å beslutte nedleggelse av vegen, måtte den i det minste
ha vurdert for hvor lang tid forpliktelsen til å opprettholde vegen skulle stå ved lag, da den ikke kan
påta seg noen evigvarende forpliktelse til dette. Noen slik vurdering er aldri blitt foretatt.

Som argument for at spørsmålet om vegen skal opprettholdes som kommunal veg, ikke kan skilles fra
plikten til å overta den, har de ankende parter vist til at kommunen ikke umiddelbart etter
overtakelsen kunne ha truffet beslutning om å nedlegge vegen. Selv om det etter min mening må
skilles mellom forpliktelse til å overta vegen og forpliktelse til for fremtiden å opprettholde denne
som kommunal veg, er jeg enig i at en beslutning om å nedlegge vegen vanskelig kunne ha vært
truffet i umiddelbar tilknytning til overtakelsen. I det foreliggende tilfellet er imidlertid
nedleggelsesbeslutningen truffet 20 år etter at kommunen forpliktet seg til å overta vegen og nærmere
åtte år etter at overtakelsen var endelig gjennomført. Når kommunen har overtatt vegen, og
beslutningen om å nedlegge den er truffet på grunnlag av en selvstendig og ny vurdering av
kommunens behov og hvilke formål som bør prioriteres, kan jeg ikke se at nedleggelsesbeslutningen
representerer noe mislighold av overtakelsesforpliktelsen.
(54)

De ankende parter har lagt stor vekt på at det var kommunen som ønsket at Vassfarvegen skulle rustes
opp til fylkesvegstandard, og at denne høyere standard medfører høyere vedlikeholdskostnader. Jeg
har forståelse for at det for grunneierne kan føles urimelig at de som følge av kommunens krav til
vegstandard vil bli påført høyere vedlikeholdskostnader enn det de ville ha hatt om kommunen aldri
hadde overtatt vegen. Dette kan likevel ikke danne grunnlag for en rettslig forpliktelse for kommunen
til å opprettholde vegen som kommunal veg.
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(55)

Etter mitt syn har de ankende parter også tegnet et noe ensidig bilde av situasjonen. Som det fremgår
av den redegjørelse jeg har gitt for saksforholdet, har kommunen i perioden 1970-1995 ytet tilskudd
med til sammen kr I .669.000. Etter opprustingen av vegen har kommunen frem til i dag også hatt
ansvaret for vedlikehold av vegen. Fra de enkelte parseller av vegen er blitt overtatt av kommunen,
har grunneierne vært fullstendig fri for vedlikeholdsforpliktelser. Kommunen har også tilbudt å yte
økonomisk tilskudd i forbindelse med at vegen igjen skal bli privat. Dette medfører at kommunens
standpunkt alt i alt ikke vil virke så urimelig overfor grunneierne som de ankende parter har hevdet.
Som argument for at kommunen skal ha bundet seg til å opprettholde vegen som kommunal veg, har de
ankende parter også vist til at grunneierne langs vegen har avgitt fri grunn. Jeg kan imidlertid ikke se
at dette skulle medføre noen særskilt forpliktelse for kommunen. Grunneierne har interesse av vegen,
og uansett hvem som har ansvaret for den, vil den legge beslag på grunnarealer.

(57) Endelig er det fra de ankende parters side blitt anført at oppgraderingen av vegen ikke bare er blitt
gjennomført av hensyn til de grunneierne som sogner til vegen, men at også kommunen har hatt en
selvstendig interesse i å få en bedre veg mellom Hallingdal og Valdres. Dette finner jeg i høy grad
sannsynlig. Det er imidlertid kommunen som til enhver tid må vurdere hvordan de midler den rår over,
skal forvaltes til fellesskapets beste. Jeg kan ikke se at den omstendighet at kommunen har hatt en
selvstendig interesse i vegprosjektet, kan f01•plikte kommunen til å opprettholde vegen som
kommunal veg.
Jeg er på dette grunnlag kommet til at Nes kommune bare har forpliktet seg til å overta Vassfarvegen etter
hvert som vegen ble opprustet til avtalt standard, men at kommunen ikke har forpliktet seg til å
opprettholde vegen som kommunal veg for alltid eller for noen bestemt minsteperiode. Nes
kommunestyres vedtak av I l . desember 2003 om å nedlegge vegen som kommunal veg er basert på
en vurdering av kommunens økonomi på dette tidspunkt, og hvilke formål som skal prioriteres. Jeg
kan ikke se at dette vedtaket kan anses som noe brudd på den forpliktelse kommunen i 1983 påtok seg
til å overta vegen. Dette innebærer at jeg er enig med lagmannsretten i at Nes kommune må frifinnes.
(59) Ut fra det resultat jeg er kommet til, har anken vært forgjeves. Saken har imidlertid reist prinsipielle
rettsspørsmål og fått forskjellig utfall i tingretten og lagmannsretten. På denne bakgrunn finner jeg at
hver av partene bør bære sine omkostninger for alle instanser, se tvistemålsloven 180 første ledd, jf.
172 andre ledd.
Jeg stemmer for denne dom:
l . Lagmannsrettens dom - domsslutningen punkt I - stadfestes.
2. Saksomkostninger tilkjennes ikke for noen instans.
(61)

Dommer Tønder: Jeg er kommet til et annet resultat enn førstvoterende. For meg blir det et vesentlig
spørsmål hvorvidt Nes kommune har forpliktet seg til å overta vedlikeholdet av vegen.

I denne forbindelse er den dimensjonering som vegen fikk, av sentral betydning - nemlig at den ble bygget
med sikte på å tilfredsstille fylkesvegstandard, hvilket blant annet innebærer en vegbredde på ca. seks
meter. Det vesentlige i denne forbindelse er at vedlikeholdsutgiftene knyttet til en seks meter bred
veg, vil være langt høyere enn om vegen skulle beholde sin opprinnelige vegbredde på 3,5 meter.
Jeg finner det klart at fylkesvegstandard representerer en vegstandard som går ut over det reelle behov for
vegens private interessenter. For skogbruket er dette direkte uttalt i brev 3. desember 1981 fra
herredsskogmesteren til Fylkeslandbrukskontoret i Buskerud, der det gis uttrykk for at «Vassfarvegen
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i sin nåværende stand [er] tilfredsstillende for tømmertransport». Det samme ble gjentatt under
skjønnet i 1988. Selv om det ikke foreligger konkrete uttalelser fra setereierne, er det all grunn til å tro
at det samme gjaldt for disse. Under skjønnet ble det også fra en rekke hytteeiere uttalt at
dimensjoneringen gikk ut over deres reelle behov, og at de så en utviding av vegen som en direkte
ulempe for dem.
(64)

Kravet om fylkesvegstandard som betingelse fra kommunens side for overtakelse av vegen som
offentlig veg, er således ensidig satt i kommunens interesse. Opprinnelig var kravet motivert med et
ønske om at fylkeskommunen skulle overta vegen. Da prinsippvedtaket ble gjort av Nes
kommunestyre 27. januar 1983 om å overta Vassfarvegen, var det imidlertid liten utsikt til at
fylkeskommunen ville overta vegen. Dette var senest bekreftet i fylkesvegsjefens brev av 9. februar
1982, der han under henvisning til fylkeskommunens økonomi viser til de «framtidige forpliktelser»
en slik overtakelse vil innebære, noe jeg oppfatter som en henvisning til framtidige
vedlikeholdsutgifter. I innstillingen til vedtaket fra kommunens rådmann er da heller ikke vilkåret om
fylkesvegstandard tatt med, kun at vegen skulle tilfredsstille «den standard som kommunen har for
overtakelse av private veger i uregulert strøk». Kommunestyret vedtok likevel enstemmig at vegen
måtte tilfredsstille fylkesvegstandard.

(65)

Det er naturlig å se dette i sammenheng med de målsettinger kommunen hadde for vegen, og som lå
til grunn for kommunens interesse i overtakelse. I brev 4. mars 1983 fra Nes kommune til Kommunalog arbeidsdepartementet vedrørende søknad om støtte for ekstraordinære sysselsettingsmidler for
ombygging av vegen, heter det:
«Vegen er i dag en viktig sammenbindingsveg mellom Buskerud og Oppland fylker og
mellom Nes og Sør-Aurdal kommuner. Den er mye brukt og den vil bli enda mere trafikken
når den blir utbedret.»

(66)

Dette blir ytterligere utdypet i en «totalvurdering av kommunalt engasjement i Vassfarvegen» som
kommuneingeniøren foretok i notat av l . november 1985. Etter å ha pekt på vegens betydning for
skogeiere, setereiere og hytteeiere, uttaler han:
«Videre betyr vegforbindelsen den korteste strekning i østlig retning mot Valdres og
Gudbrandsdalen. For motsatt trafikk vil vegen gi ca. 900 faste bosatte og ca. 1000 hytter i
Hedalen kort adkomst til Nesbyen og de tjenester som et godt utbygget handelssentrum kan
gi. Videre adkomst til Numedal og Sigdal blir opprettet.»

I samme notat gis følgende konklusjon:
«Vegen tjener behovet for adkomst til store skog- og friluftsområder, hytte- og
seterområder (ca. 200). Den viktigste funksjon er sambinding med Heddal og Bagn på
Opplandssiden.»
I andre sammenhenger er nevnt vegens betydning for alpinanlegg og turisme og som beredskapsveg i
tilfelle stenging av europavegen gjennom kommunen.
(69)

Det er etter dette naturlig å se kommunestyrets endelige vedtak med krav om fylkesvegstandard som
en konsekvens av at vegens <<viktigste funksjon» var å tjene som sammenbindingsveg mellom
Hallingdal og Valdres.

(70)

Det var en klar betingelse fra vegstyrets side for å gå i gang med omleggingen til fylkesvegstandard,
at kommunen forpliktet seg til å overta vegen. Dette har da også kommunen vært fullt innforstått med.
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I brev I l . januar 1982 fra kommunens rådmann til Vegsjefen i Buskerud i forbindelse med
kommunens forsøk på å få fylkeskommunen til å overta vegen, uttales således følgende:
«Vi har forstått det slik at det er absolutt nødvendig for vegstyret å få avklaret om
Vassfarvegen en gang i fremtiden kan bli overtatt som fylkesveg. Dette spørsmål er
avgjørende for hvordan vegstyret skal legge opp arbeide med utbedring av vegen. En senere
overtakelse av Vassfarvegen som fylkesveg vil sannsynligvis kreve en annen standard på
vegen enn om det f01tsatt bare skal bli en privat fjellovergangsveg.»
På samme måte uttaler han i brev 28. september 1982 til Hovedutvalget for samferdsel at «(h)vis vegen
fortsatt skal være en privat veg vil utbedringen måtte gjøres på en noe annen måte enn om det er utsikt
til en overtakelse fra det offentliges side». Det er i denne forbindelse også verdt å merke seg at
vegstyret for hver etappe i omleggingsarbeidet på forhånd sikret seg kommunestyrets vedtak om å
overta vegen når den sto ferdig.
(72)

Vegstyret ønsket således å sikre seg mot å bli sittende med et betydelig vedlikeholdsansvar for en veg
med en standard som klart gikk ut over eget behov. Også på dette punkt har kommunen vært fullt
innforstått med vegstyrets forutsetning. I den forbindelse vises til at rådmannen innleder sin
innstilling i forbindelse med prinsippvedtaket i 1983 med å uttale at «(k)ommunen sier seg villig til å
overta vedlikeholdet av de vegparseller som etterhvert utbedres og opparbeides ...». Jeg ser det slik at
det var kravet om fylkesvegstandard som skilte kommunestyrets vedtak fra rådmannens innstilling, og
ikke hva som nærmere lå i overtakelsen med hensyn til forpliktelsen til å overta vedlikeholdsansvaret.
Dette er kommet klart til uttrykk i rådmannens innstilling i forbindelse med kommunestyrets vedtak
av 23. mai 1990 vedrørende fullføringen av vegen fram til Opplands grense. Her heter det:
«Pr. idag er vegen overtatt som kommunal veg fra Nesbyen til Tjernsettjern, og Nes
kommune har gjennom kommunestyrevedtak forpliktet seg til å overta vedlikeholdet når
vegprosjektet står ferdig fram til Oppland grense.»

(73)

Her gis det direkte uttrykk for at en rettslig forpliktelse til å overta vedlikeholdsansvaret ligger
implisitt i kommunestyrets vedtak.

(74)

En ytterligere bekreftelse på at begge parters forutsetning var at kommunen ved overtakelsen
forpliktet seg til å sørge for vegens vedlikehold, følger av de betingelser som var knyttet til
momsfritaket for investeringene. Den direkte foranledning for prinsippvedtaket i 1983 var således
ønsket om momsfritak for investeringene i vegen. Som det framgår av 3 i forskriften, slik den er sitert
av førstvoterende, var det en forutsetning for avgiftsfritaket at kommunestyret fattet et «bindende
vedtak» om at vegen skulle tas opp som offentlig veg.

Innholdet i kravet må forstås på bakgrunn av veglovens definisjon av begrepet <<offentlig veg» i l , som
lyder:
«Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden ved like
av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglane i kap. IV.»
(76)

Det følger av dette at det var en forutsetning for momsfritaket at kommunen også overtok
vedlikeholdsansvaret for vegen. Når det i forskriften heter at kommunen skal gjøre et «bindende»
vedtak, må det forstås slik at man ved dette har forpliktet seg overfor den private vegbygger. Det er
verdt å merke seg at momsfritaket ikke bare gjaldt arbeidet på den resterende del av vegen, men også
for den del som allerede var utbedret.
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Jeg er på denne bakgrunn kommet til at Nes kommune gjennom avtale med vegstyret ikke bare har
forpliktet seg til å «overta» vegen som kommunal veg, men ved dette også har påtatt seg en
selvstendig plikt til å sørge for dens vedlikehold.
Jeg går så over til å se nærmere på om kommunens avtale med vegstyret om overtakelse av vedlikeholdet
representerer noen begrensning i kommunens adgang til etter vegloven 7 tredje ledd å legge ned vegen
som kommunal veg.
Spørsmålet om kommunen står fl'itt til å nedlegge vegen, må løses på bakgrunn av den konkrete situasjon
som foreligger. Jeg er enig med førstvoterende i at man vanskelig kan tenke seg at kommunen skulle
ha forpliktet seg til for all framtid å sørge for vedlikehold av vegen. Hvis vegen ikke lenger tjener sitt
offentlige formål, eller hvis kommunens interesse i vegen er bortfalt, må kommunen således være
berettiget til å nedlegge vegen som offentlig veg, med den følge det har for kommunens
vedlikeholdsansvar.
(80)

Etter min mening er imidlertid ikke dette situasjonen i herværende tilfelle. Det er ingenting som tyder
på at kommunen har oppgitt sitt hovedmål med vegen, eller at den ikke lenger har den samme
interesse i vegen som da den traff prinsippvedtaket i 1983, nemlig at den skal tjene som en veg for
allmenn ferdsel mellom Hallingdal og Valdres og blant annet styrke kommunesenteret Nesbyen som
handelssenter i området. Etter det som er opplyst, fungerer vegen i dag på denne måten, og
trafikkmengden betegnes som økende.

(81)

Det er heller ingen spor av slike tanker i den skriftlige saksframstillingen som foreligger i forbindelse
med kommunestyrets nedleggingsvedtak av I l . desember 2003. Den begrunnelse som gis, er
utelukkende knyüet til den økonomiske belastning som den kommunale drift og vedlikehold fører
med seg. Det framgår videre at man forutsatte at vegen fortsatt skulle tjene som allmenn ferdselsåre,
men at dette skulle skje ved gjenoppretting av privat drift gjennom bompengefinansiering.

Jeg kan vanskelig se vedtaket annerledes enn som et brudd på den klare forutsetningen som lå til grunn for
avtalen mellom partene, nemlig at opprustningen til fylkesvegstandard skulle skje mot at de private
interessenter i området, representert ved vegstyret, ikke skulle sitte igjen med vedlikeholdet av vegen
og det ansvar som det fører med seg. Så lenge vegen fortsatt er ment å skulle tjene som allmenn
ferdselsåre mellom Hallingdal og Valdres i tråd med kommunens målsetting, må etter min mening
kommunen være forhindret fra å fatte et slikt nedleggingsvedtak, som i realiteten utelukkende har
som formål å skyve vedlikeholdsansvaret over på den private part.
(83)

En annen sak er at kommunen må kunne inngå ny avtale om privat drift av vegen, men slik avtale har
altså kommunen ikke oppnådd.

Jeg stemmer for at tingrettens dom stadfestes.
(85)

Kst. dommer Falkanger: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med annenvoterende, dommer
Tønder.

(86)

Dommer Stabel: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende, dommer Skoghøy.

(87)

Dommer Coward: Likeså.

(88)

Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne
HR-2007-796-A - Rt-2007-651
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dom:
1. Lagmannsrettens dom - domsslutningen punkt 1 - stadfestes.
2. Saksomkostninger tilkjennes ikkefor noen instans.
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Instans
Dato

Høyesterett - Dom.
1997-04-25

Publisert

HR-1997-31-B - m-1997-637

Stikkord

Forvaltningsrett. Vegtrafikkrett. Ekspropriasjonsrett.

Sammendrag

Kommunen hadde rett til å avgiftsbelegge parkeringsplasser på privat grunn
som ligger langs og i umiddelbar tilknytning til offentlig veg, jfr,
vegtrafikkloven 8 med tilhørende forskrift. Reglene ble forstått slik at avgift
kunne innkreves på parkeringsplasser på offentlig veg, selv om den aktuelle
grunnen tilhørte private. Ved fastle elsen av hva som var offentlig veg tok
Høyesterett utgangspunkt i

Bilag nr:

LOVDATA
Høyesterett - HR-1997-31 -B - Rt-1997637
1

definisjonen i vegloven

ene an i denne saken, oppsto det ikke
lå
noe egentlig spørsmål om anvendelse av Grunnloven 105.
Saksgang

or o

Agder lagmannsrett LA-1994-296 - Høyesterett I-IR-1997-31 -B, nr 330/1995.

Parter

Mandal kommune (Advokat Johan Fr. Remmen) mot Øvrebyen Senter Sameie
(Advokat Tor N. Rekve).

Forfatter

Schei, Aasland, Bugge, Coward og Sinding-Larsen.
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I
Dommer Schei: Saken gjelder en kommunes adgang til å avgiftsbelegge parkeringsplasser på privat grunn
som ligger langs og i umiddelbar tilknytning til offentlig vei.
Øvrebyen Senter Sameie, som jeg heretter benevner Sameiet, eier eiendommen Marnarveien 33, gnr 160 bnr
1418 i Mandal. På eiendommen er oppført et kombinert forretnings-, kontor- og boligkompleks - "Øvrebyen
Senter" - med et samlet areal på noe over 7.000 m2. Senteret sto ferdig i november 1988.
Senteret ligger sentralt i Mandal. Eiendommen er omkranset av veier, som er åpne for alminnelig ferdsel. På
østsiden av bygget går det en privat vei. Det er noen parkeringsplasser mellom denne veien og bygget. Sameiet
har her satt opp parkometre. I den grad det innkreves avgift, gjøres dette av Sameiet. Mot sør er det noen få
parkeringsplasser. Disse disponeres av Postverket, som leier lokaler i bygget til postkontor. På vestsiden av
senteret, hvor hovedinngangen til senteret er, er det offentlig vei. Mellom bygget og veien er det regulert og
anlagt 12 parkeringsplasser. Parkeringsfeltet med disse 12 plassene ligger helt inntil veien, og uten noe fysisk
skille til denne, slik at bilene svinger umiddelbart inn fra veien og til den enkelte parkeringsplass. Yttergrensen
for parkeringsplassene er samtidig grensen for Sameiets eiendom. Parkeringen er regulert og plassene er
avgiftsbelagt i henhold til offentlig skilting. Mandal Parkeringsselskap, som er en del av den kommunale
virksomhet, har oppsatt parkeringsautomat og innkrever avgiften. Det er retten til denne avgiftsparkeringen
tvisten gjelder. Jeg nevner at nord for bygget går det en hovedtrafikkåre i området. Her er det ingen
parkeringsplasser.
For senteret, og også for en eiendom rett ved hvor det skulle oppføres parkeringshus, ble det utarbeidet en
særskilt reguleringsplan.
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Denne er nå innpasset i en ny reguleringsplan for et større område av Øvrebyen i Mandal. Sentralt i
byggesaken og i reguleringsarbeidet for senteret sto spørsmålet om parkering og parkeringsplasser. Etter
reguleringsbestemmelsene for senteret ble det stilt krav om én parkeringsplass pr 30 m2 forretningsareal, én
plass pr 50 m2 kontorareal og én plass pr leilighet. I tillegg skulle det avsettes nødvendige parkeringsplasser
som knyttet seg til driften av forretninger og kontorer samt plasser for av- og pålessing ved varetransport.
Totalt ble det krevd at senteret skulle ha til disposisjon 204 parkeringsplasser. For å oppfylle dette vilkåret ble
det oppført et parkeringshus ved senteret. Byggherre og eier av parkeringshuset var Øvrebyen AS, med
brødrene Reme som selskapets aksjonærer. Brødrene Reme var for øvrig ved oppføringen av senteret, og før
seksjoneringen av eiendommen, også eierne i Øvrebyen Senter Sameie. Etter seksjoneringen beholdt de
seksjonene tilknyttet næringsarealene i bygget, men overdro boligseksjonene.
Gjennom oppføringen av parkeringshuset disponerte senteret i alt 222 parkeringsplasser, inkludert
parkeringsplassene rundt selve bygget. Tolv av disse er plassene på vestsiden av bygget. Tomtegrunnen til disse
12 plassene ble for øvrig ervervet av Sameiet gjennom en tilleggsavtale med Mandal Rutebilstasjon AS. De 222
plassene representerte en merdekning på 18 parkeringsplasser i forhold til kravet om 204 plasser.
Merdekningen førte til at Mandal kommune, etter avtale med Sameiet, kjøpte 18 plasser i parkeringshuset for
kr
35.000 pr plass, i alt kr 630.000.
Den offentlige skiltingen og avgiftsautomaten for de 12 plassene på vestsiden ble satt opp omtrent da senteret
sto ferdig. Sameiet, som selv hadde kjøpt inn parkometre til disse plassene, bestred at kommunen hadde rett til
å innkreve avgift. Gjennom de følgende år var det atskillig skriftveksling mellom Sameiet og kommunen om
retten til kommunal avgiftsparkering. Det var forhandlinger med sikte på å inngått en avtale, hvor retten til
parkeringsavgiften, eller deler av den, for de 12 plassene på vestsiden eventuelt skulle inngå som ett av flere
avtalepunkter i en totalløsning av spørsmål mellom Sameiet og kommunen om parkering.
Enighet ble ikke oppnådd, og Øvrebyen Senter Sameie reiste i august 1993 sak mot kommunen med krav om
fastsettelsesdom for at kommunen ikke var berettiget til å oppebære parkeringsavgift for de 12 plassene og krav
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om erstatning for tapte inntekter for disse plassene for perioden fra I januar 1989. Subsidiært ble det fremsatt
krav om at kommunen var pliktig til å ekspropriere de 12 plassene. Dette siste kravet ble frafalt før
hovedforhandlingen i byretten.
Mandal byrett avsa 7 februar 1994 dom med slik domsslutning: "
l . Saksøkte frifinnes.
2. Hver av partene bærer sine omkostninger."
m-1997-637
Øvrebyen Senter Sameie påanket byrettens dom til lagmannsretten. Agder lagmannsrett avsa 31 mai 1995
dom med slik domsslutning:
" l . Mandal kommune er uberettiget til å oppebære parkeringsavgift og leieinntekter på 12 parkeringsplasser på
vestsiden av gnr. 60 bnr. 1418 i Mandal.
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2. Mandal kommune v/ordføreren dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale
Øvrebyen Senter Sameie v/styrets formann kr 200.000.- - tohundretusen -, med 12 - tolv - prosent rente
fra forfallstidspunkt til betaling skjer.
3. Herredsrettens omkostningsavgjørelse stadfestes.
4. Saksomkostninger for lagmannsretten idømmes ikke. "
Dommen er avsagt under dissens. En dommer kom til samme resultat som byretten.
Flertallet la til grunn at vegtrafikkloven med forskrift ikke ga hjemmel for avgiftsinnkrevingen. En slik
avgiftsinnkreving innebar en overføring av eiendomsrett. Overføring av eiendomsrett forutsetter avtale eller
ekspropriasjon. Den manglende hjemmel tilsa at Sameiet hadde krav på erstatning for tapte inntekter.
Erstatningen ble fastsatt ut fra en stipulering av en antatt årlig leieinntekt for parkeringsarealet. Mindretallet
fant at den kommunale avgiftsparkeringen var hjemlet i vegtrafikkloven 8 med forskrift, og - forutsetningsvis at Sameiet da ikke kunne kreve erstatning.
Mandal kommune har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder rettsanvendelsen og
bevisbedømmelsen. Øvrebyen Senter Sameie har motanket og krevd erstatningen forhøyet. Det er for
Høyesterett fremlagt en del nye dokumentbevis. Bortsett fra at enkelte punkter er noe utdypet, står saken i
det vesentlige i samme stilling for Høyesterett som for de tidligere retter.
Den ankende part, Mandal kommune, har i hovedtrekk gjort gjeldende:
Saken reiser to hovedspørsmål. For det første om kommunen har adgang til å etablere avgiftsparkering på de
aktuelle plassene. For det andre om en slik etablering utløser et erstatningskrav for grunneieren. Reelt sett er det
bare spørsmålet om erstatning som er omtvistet.
Avgiftsparkeringen er hjemlet, dels i avtale, dels i lov. Det hevdes ikke at avgiftsspørsmålet er løst ved
avtale.
I byggesaken og i reguleringsarbeidet sto spørsmålet om parkering og parkeringsregulering helt sentralt.
Kommunen nedsatte et arbeidsutvalg for å utrede og analysere parkeringsproblemene i Mandal sentrum.
Utvalget hadde tre medlemmer. Kommunens tekniske sjef, en representant for handelsstanden og Roald Reme
som representant for Øvrebyen AS. Innstillingen fra dette utvalget, som ble fulgt opp gjennom senere
kommunal behandling, forutsatte at kommunen, gjennom det parkeringsselskap kommunen skulle etablere,
skulle regulere og stå for driften av parkeringsplassene i området. Det er ikke grunnlag for å unnta de 12
plassene fra denne forutsetning, som alle parter la til grunn, og som må være bindende.
Det sentrale lovtolkningsspørsmål knytter seg til vegtrafikkloven 8 og begrepet offentlig vei. Etter vegloven
I annet ledd, som må gis tilsvarende anvendelse ved forståelsen av vegtrafikkloven 8 med forskrift, er
parkeringsfeltet å anse som offentlig vei. Kravet i vegloven I til kommunalt vedlikehold er oppfylt.
HR-1997-31-B
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Skal Sameiets erstatningskrav kunne føre frem, må det i tilfelle bygges på Grunnloven 105. Dette må gjelde
uansett om kommunens hjemmel er avtale eller lov.
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Ut fra en helhetsvurdering kan Grunnloven 105 i dette tilfellet ikke gi grunnlag for noen erstatning.
Overføringsaspektet ved reguleringen er ikke vesentlig. Bruken av parkeringsplassene nødvendiggjør at den
utenforliggende veien benyües til manøvrering ut og inn fra plassene. Denne bruken av veien til manøvrering
tilsier offentlig håndhevelse og kontroll. Formålet med avgiftsparkeringen er å innpasse parkeringen foran
senteret i det offentliges parkeringsordning for strøket som helhet. Ved vurderingen av hvor vesentlig inngrepet
er, er særlig to elementer sentrale. At Sameiet kjøpte grunnen til og opparbeidet de 12 plassene, hadde som
konsekvens at Sameiet kunne selge et tilsvarende antall plasser i parkeringshuset for kr 35.000 pr plass.
Sameiet har gjennom dette fått et ikke ubetydelig vederlag for plassene. Det andre forholdet er at kommunen
med hjemmel i plan- og bygningsloven 67 kunne pålagt Sameiet å bygge vei, inklusive parkeringsplassene
langs veien, og da med den virkning at dette uten vederlag fra kommunen i sin helhet inngikk i det offentlige
veisystem.
Selv om tålegrensen etter Grunnloven 105 skulle være overskredet, må en erstatning begrenses til tapte
investeringer. Det foreligger ikke.
Dersom det skulle være grunnlag for å erstatte fortjenestetapet, er det ingen fortjeneste å erstatte. Det er
ikke sannsynliggjort at Sameiet ville hatt fortjeneste ved utleien. Iallfall ville denne vært beskjeden.
Mandal kommune har nedlagt slik påstand: "
l . Byrettens dom pkt. I stadfestes.
2. Mandal kommune tilkjennes saksomkostninger for byrett, lagmannsrett og Høyesterett."
Øvrebyen Senter Sameie har for Høyesterett gjort gjeldende:
Det er riktig, som anført av kommunen, at saken reiser to hovedspørsmål. Det ene er hjemmelsspørsmålet.
Det andre er erstatningsspørsmålet. Erstatning må kunne kreves både om kommunen mangler hjemmel, da
som et rettsbruddsansvar, og om kommunen har hjemmel, da som et krav basert på Grunnloven 105.
Sameiet bestrider at kommunen har hjemmel for den avgiftsparkering som er etablert. Avtalegrunnlaget er
oppkonstruert. Det er riktig at parkering og parkeringsregulering var fremme i byggesaken og i
reguleringsarbeidet, men det ble aldri avtalt eller uttalt som noen forutsetning fra kommunens side at
parkeringsplassene i tilknytning til senteret skulle disponeres av kommunens parkeringsselskap.
Avgiftsreguleringen har heller ikke hjemmel i vegtrafikkloven 8 med forskrift, verken slik bestemmelsene lød
før endringene eller etter. Det aksepteres at veien på vestsiden av senteret var åpen for allmenn ferdsel. Men
dette er ikke tilstrekkelig til at parkeringsarealet inngår som en del av den offentlige vei. Det forelå ikke noe
kommunalt vedlikehold av disse plassene da kommunen tiltok seg rådigheten. På det tidspunktet var
parkeringsfeltet derfor ikke offentlig. Heller ikke senere har kommunen utøvd noe reelt faktisk vedlikehold.
Adgangen til avgiftsregulering ble i enkelte henseender innskrenket ved de reglene som trådte i kraft i 1993.
Det ble da fastsatt i forskriften 2 annet ledd annet punktum at kommunal avgiftsparkering på privat
Side 641

vei forutsatte samtykke fra eierne av veien. I dette lå det en generell forutsetning om samtykke fra grunneier
for at kommunal avgiftsparkering kunne innføres på grunn eid av private. Kommunens antitetiske tolking av
bestemmelsen er uholdbar. Dette tilsier at selv om avgiftsreguleringen var hjemlet i de opprinnelige
bestemmelsene, kunne den ikke opprettholdes etter endringene.
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At kommunen uhjemlet tiltok seg rådigheten over parkeringsarealet, må føre til at kommunen er
erstatningsansvarlig etter reglene for rettsbruddsansvar. Sameiets tapte fortjeneste må erstattes. Lagmannsretten
utmålte erstatningen vesentlig for lavt.
Selv om avgiftsreguleringen skulle være hjemlet, må erstatning kunne kreves etter Grunnloven 105.
Kommunen har her tiltatt seg all eierbeføyelse. Muligheten for å utnytte arealet inntektsbringende er overført
fra Sameiet til kommunen. Det er også vesentlig at kommunen har utnyttet investeringer Sameiet har foretatt.
Det er ikke grunnlag for å begrense erstatningen til tapte investeringer. Selv om det må foretas en slik
begrensning, foreligger det et betydelig tap.
Øvrebyen Senter Sameie har nedlagt slik påstand:
"Hovedanken:
Lagmannsrettens dom punkt I stadfestes.
Motanken:
Mandal kommune dømmes til å betale Øvrebyen Senter Sameie erstatning begrenset oppad til kr
800.000,- med tillegg av rente fastsatt slik:
Alternativ Rettsbrudderstatning:
18 % rente fra 03.11.88 til 31.12.93
12 % rente fra 01.01.94 til betaling skjer.
Alternativ Erstatning etter analogi, Grunnloven 105:
10 % avsavnsrente fra 03.11.88 til betaling
skjer.
I begge tilfeller:
Rt-1997-637
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Mandal kommune dømmes til å betale saksomkostninger for alle retter - herunder 12 % morarente av
kr
34.695,- fra 25.02.94 og av kr 89.541,- fra 15.06.95 til betaling skjer."
Eer kommet til samme resultatet som byretten og lagmannsrettens mindretall.
Jeg ser det slik at den kommunale avgiftsparkering på de aktuelle plasser er hjemlet i vegtrafikkloven 8
med tilhørende forskrift, både slik reglene var før lovendringen av 4 juli 1991 nr 49, som trådte i kraft 1 juli
1993, og slik de lød etter endringen. At det ikke skal betales noe vederlag fra kommunens side for rådigheten
over plassene, følger etter min mening direkte av hjemmelsgrunnlaget, slik at det ikke blir noe egentlig
spørsmål om å gå inn i en vurdering etter Grunnloven 105.
Før jeg ser nærmere på de aktuelle bestemmelser, vil jeg peke på enkelte faktiske forhold jeg ser som
sentrale:
De aktuelle parkeringsplassene ligger i oppmerkete skråfiler inn mot fortauet utenfor senteret, slik at
parkeringsarealet går direkte over i kjørebanen utenfor. Avstanden mellom de parkerte bilene og kjørefeltet
er så liten at bilene kommer ut i veiens kjørefelt så å si med en gang rygging ut fra parkeringsplassene
påbegynnes. Det er umiddelbar sammenheng i hele parkeringsfeltets lengde mellom parkeringsplassene
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og veien. Parkeringsfeltet fremtrer samlet som en større "lomme" i veien og som en integrert del av
veisystemet. Veien utenfor er uomtvistet å anse som offentlig vei. Veien og parkeringsfeltet er etter
reguleringsplanen for området avsatt som en del av det offentlige trafikkareal.
Vegtrafikkloven 8 annet ledd, slik bestemmelsen var før endringen som trådte i kraft i 1993, lød:
"Kongen kan gi forskrifter om avgift for parkering av kjøretøy på offentlig veg og forbud mot slik
parkering uten at avgift blir betalt på forhånd. Avgiftsplikten kan gjelde uten tidsbegrensning eller for
nærmere angitte tidsrom."
Forskrift om avgiftsparkering var gitt i 1967. Paragraf 2 første ledd i forskriften lød:
"Kommunen kan med politiets godkjenning, og for riksvegers vedkommende med samtykke av
vegsjefen, bestemme at det på angitte steder i vedkommende kommune, eller del av kommune, bare skal
være tillatt å parkere mot betaling gjennom parkometer eller billettautomat eller parkeringskort som er
kjøpt på forhånd."
Det er uomtvistet at forskriftens formelle krav til vedtak om avgiftsparkering er oppfylt.
Etter vegtrafikkloven 8 var det et vilkår for avgiftsparkering at den gjaldt "offentlig veg". Vegtrafikkloven
har ingen definisjon av dette begrepet. Men begrepet er definert i vegloven av 21 juni 1963 nr 23. I rettspraksis
er det i forhold til andre regler i vegtrafikkloven med forskrifter, hvor "offentlig veg" er brukt, lagt til grunn at
vegloven definisjon er anvendelig. Jeg finner det naturlig, også ved fastleggelsen av hva som ligger i "offentlig
veg" i vegtrafikkloven 8, å ta utgangspunkt i vegloven 1.
Vegloven 1 lyder:
"Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden ved like av stat,
fylkeskommune eller kommune etter reglane i kap. IV. Alle andre vegar eller gater blir i denne lova å rekne
for private.
Til veg blir ög rekna opplagsplass, parkeringsplass, haldeplass, bru, ferjekai eller anna kai som står i
beinveges samband med veg eller gate."
Det er her for det første et vilkår at veien er åpen "for allmenn ferdsel". Dette vilkåret er oppfylt, både
for selve veien og for parkeringsfeltet. Dernest er det et vilkår at veien blir holdt vedlike, i dette tilfellet av
kommunen. I vedlikeholdskravet må for det første ligge at nødvendig vedlikehold faktisk utføres av
kommunen, dernest at den fremtidige vedlikeholdsforpliktelse også er kommunens. Dette siste må normalt
forutsette vedtak som innebærer en slik forpliktelse for kommunen, truffet av kompetent kommunalt
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organ. Som nevnt er det uomtvistet at veien i umiddelbar tilknytning til parkeringsfeltene fyller vilkårene også vedlikeholdskravet - for å være offentlig vei.
Etter vegloven I annet ledd skal blant annet parkeringsplass "som
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Rt-1997-637
står i beinveges samband med" veien, anses som en del av denne. At parkeringsfeltet "står i beinveges
samband med" veien, er ikke tvilsomt eller omstridt. Sameiet har imidlertid gjort gjeldende at for at
parkeringsarealet skal gå inn under annet ledd, og derved anses som en del av den offentlige vei, må også
dette arealet være vedlikeholdt av kommunen. Det bestrides at kommunen har vedlikeholdt feltet. Før
kommunen overtok feltet, var det under ingen omstendighet utført noe vedlikehold fra kommunens side, og
det kunne anføres det - iallfall ikke den gang anses som en del av den offentlige vei. At kommunen tiltok seg
rådigheten over arealet, var derfor uhjemlet.
Jeg kan ikke se at innvendingen om manglende kommunalt vedlikehold kan føre frem. Jeg nevner at det
oppstår flere spørsmål i tilknytning til kravet om vedlikehold for arealer som skal omfattes av den offentlige
vei etter vegloven 1 annet ledd. Blant annet kan det reises spørsmål om det for slike tilleggsarealer må treffes
særskilte vedtak som innebærer fremtidig offentlig vedlikehold. For meg er det ikke grunn til å gå nærmere inn
på dette. Her har kommunen, gjennom vedtak om å benytte feltet til offentlig avgiftsparkering, tilkjennegitt at
den vil råde over det som en del av det offentlige - kommunale - trafikkområdet. Forutsetningsvis må dette
innebære at kommunen har påtatt seg vedlikeholds forpliktelsen. Både byretten og lagmannsretten har bygget
på at kommunen har utøvd nødvendig faktisk vedlikehold. Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å tilsidesette
denne bevisbedømmelsen. Sameiets innsigelse om at faktisk vedlikehold ikke var utført før kommunen rådet
over området, kan jeg ikke se har noe for seg som rettslig betraktning. Lovens vilkår om vedlikehold må være
oppfylt ved en overtakelse av plikt til fremtidig vedlikehold og en iverksettelse av vedlikehold når behovet
oppstår.
Min konklusjon er altså at det aktuelle parkeringsarealet inngår som en del av den offentlige vei. Retten
til kommunal avgiftsparkering følger da av vegtrafikkloven 8, jf forskriften 2. Jeg ser så på bestemmelsene
om avgiftsparkering etter endringene i 1993.
Vegtrafikkloven 8 første ledd lyder nå:
"Kongen kan gi forskrift om avgift for parkering av kjøretøy på veg åpen for alminnelig ferdsel og om
forbud mot slik parkering uten at avgift blir betalt på forhånd. Kommunen kan gis myndighet til å innføre
og håndheve slike ordninger.'
Den nye forskriften 2 lyder:
"En kommune kan, etter å ha hørt politiet, vedta at det på bestemte steder i kommunen bare skal være
tillatt å parkere mot betaling. Innføring av avgiftsparkering forutsetter at kommunen i samsvar med reglene
i 18 har overtatt håndhevingen av ordningen med gebyr etter 14.
Kommunal avgiftsparkering på riksveg eller fylkesveg krever samtykke fra vegkontoret. Kommunal
avgiftsparkering på privat veg forutsetter samtykke fra eier av vegen.
Forskriften begrenser ikke grunneiers rett til utleie av grunn til parkering på privatrettslig grunnlag. "
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Etter den nye vegtrafikkloven 8 er det altså gitt adgang til ved forskrift å treffe bestemmelser om
avgiftsparkering på "veg åpen for alminnelig ferdsel". Lovbestemmelsen stiller ikke lenger vilkår om at det må
være offentlig vei. Kravet om offentlig vei vil imidlertid følge av forskriften. For kommunal avgiftsparkering
på privat vei bestemmer forskriften 2 annet ledd 2. punktum at en slik offentlig avgiftsparkering forutsetter
samtykke fra eier av veien.
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Nå har Sameiet gjort gjeldende at forskriften 2 annet ledd 2. punktum må forstås slik at det ikke bare er for
private veier at grunneieren må gi samtykke til kommunal avgiftsparkering. Samtykke er nødvendig - hevdes
det - i alle tilfeller hvor veigrunnen er eid av private. Jeg kan ikke se at denne forståelsen er holdbar. Den har
ikke støtte i forskriftens ordlyd. Av forarbeidene til lovendringen i 1991 fremgår det at formålet med endringen
var å åpne for offentlig avgiftsparkering også på privat vei. Det er ikke holdepunkter i forarbeidene for at man
ville innskrenke den allerede eksisterende adgang til avgiftsparkering på offentlig vei. At den nye forskriften
skulle hatt et slikt formål, er helt usannsynlig. Også etter de nye reglene må det derfor være avgjørende for
adgangen til kommunal avgiftsparkering at feltet inngikk som en del av den offentlige veien.
Ved drøftelsen av om arealet er "offentlig veg", og om kommunal avgiftsparkering derfor er hjemlet i
vegtrafikkloven 8 med forskrift, tok jeg utgangspunkt i defmisjonen i vegloven I annet ledd. Denne
bestemmelsen synes å åpne for at også større parkeringsplasser på privat grunn kan bli regnet som en del av den
offentlige veien, forutsatt "beinveges samband" med veien. Om en så vidtgående anvendelse av begrepet
Ikt-1997-637
"offentlig veg" vil være holdbar ved fastleggelsen av hvilke arealer som kan undergis kommunal
avgiftsparkering etter vegtrafikkloven 8 med forskrift, tar jeg ikke stilling til. Jeg ser ikke bort fra at "offentlig
veg", for arealer som står i sammmenheng med veien, ved anvendelsen av disse bestemmelsene må undergis
en begrensning, dels i forhold til arealstørrelse og dels i forhold til beliggenhet til veien - at det ikke alltid vil
være nok at det foreligger "beinveges samband" mellom arealet og veien. Også formålet med innføringen av
avgiftsparkeringen vil kunne danne begrensninger. Ut fra forholdene her, med parkeringsarealet som en
integrert del av veisystemet og med åpenbare trafikkavviklingshensyn og hensynet til en hensiktsmessig
parkeringsordning for området som grunnlag for parkeringsreguleringen, kan det imidlertid ikke være tvilsomt
at parkeringsfeltet er "offentlig veg", og at den kommunale avgiftsparkeringen er hjemlet.
Som et generelt utgangspunkt må det gjelde at når det offentlige med nødvendig hjemmel innfører
avgiftsparkering på offentlig vei, vil ikke dette utløse erstatningsansvar, selv om grunnen parkeringsplassene
ligger på skulle tilhøre private. Hvorledes det ville stille seg dersom også større parkeringsarealer og arealer
med vesentlig annerledes beliggenhet i forhold til veien enn det aktuelle feltet, skulle kunne anses for å være
offentlig vei, tar jeg ikke stilling til. Men ut fra de konkrete forhold jeg nettopp har fremhevet som
avgjørende for at den kommunale avgiftsparkering utvilsomt er hjemlet her, kan jeg ikke se at det oppstår
noe egentlig spørsmål om anvendelse av Grunnloven 105. I tillegg til de forhold jeg trakk frem ved
hjemmelsspørsmålet, peker jeg på at
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parkeringsarealet i reguleringsplanen var regulert til offentlig trafikkareal, og at Sameiet derfor ikke kan ha hatt
noen rimelig forventning om selv å kunne utnytte arealet inntektsbringende.
Kommunens anke har etter dette ført frem. Mandal kommune har krevet saksomkostninger for alle instanser.
Under tvil er jeg kommet til at saksomkostninger ikke bør tilkjennes. Jeg har da lagt vekt på at saken - som
Mandal kommune påpekte i sin anke til Høyesterett - har prinsipielle sider, som det har vært av betydning for
det offentlige, herunder Mandal kommune, å få avklart.
Jeg stemmer etter dette for denne
dom:
1. Mandal kornmunefrifinnes.
2. Saksomkostninger tilkjennes ikkefor noen instans.
Dommer Aasland: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.
Dommerne Bugge, Coward og Sinding-Larsen: Likeså.
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Bilag
nr: no LOVDATA
Høyesterett - Rt-1961-459n
Instans
Dato

Høyesterett - dom
1961-04-14

Publisert

m-1961-459.

Stikkord

Skjønnsloven - Kap. 2. Ekspropriasjon. - Alders tids bruk. - Bruksrettigheter.

Sammendrag

Ekspropriasjonsoverskjønn i anledning av anlegget på Andøya flyplass.
Grunneiere på Haugnes hadde ikke krav på erstatning for mulig verdiforringelse
av deres eiendommer som følge av omlegging av riksveien som over
flyplassområdet førte til Andenes. Avstanden fra Haugnes til Andenes var etter
den gamle riksvei 3 1/2 a 4 km, men etter den nye 13-14 km. Grunneierne hadde
heller ikke som ekspropriater krav på slik erstatning, da det ikke gjaldt særlige
ulemper for disse,
men ulemper som - foruten hele befolkningen på Haugnes
- også rammet dem som bor sør for Haugnes. Også grunneiernes krav på
erstatning for eventuell verdiforringelse som skyldtes, at man fra Haugnes ikke
lenger kunne bruke sandfjæren som ferdselsvei til Andenes, ble forkastet. Det
dreiet seg bare om en alminnelig ferdsel i utmark og bruken kunne ikke bygges på
alders tids bruk. Grunneierne fikk derimot erstatning for stengningen av
«Mellanveien» som den faste befolkning på Haugnes hadde en særrett til å bruke.
En dommer hadde særbemerkninger.
L.nr. 44 B

Saksgang
Parter

Peder Blix m.fl. (overrettssakfører Ragnar Knutzen - til prøve) mot Staten ved
Forsvarsdepartementet (regjeringsadvokat Henning Bødtker).

Forfatter

Nygaard, Endresen, Roll Matthiesen, Schei og Berger.
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I Dommer Nygaard: Den 24. september 1958 ble
det ved Vesterålen herredsrett avhjemlet
underskjønn for så vidt angikk en del utsatte
erstatningsposter fra 1. og 2. ekspropriasjonstrinn
i anledning av anlegget av Andøya flyplass. Av de
80 saksøkte ved underskjønnet begjærte 23
overskjønn som ble avgitt 3. oktober 1959.
Av de saksøkte ved overskjønnet har følgende påanket skjønnet til Høyesterett:
l) Peder Blix (takstnr. 7),
2) Leikny Haugen og Bertha Jørgensen (takstnr. 15 og 19),
3) Tonning Myrvang (takstnr. 27),
4) Gustav Olsen (takstnr. 79), 5) Arne Osenbroch (takstnr. 40), 6) Arne Pettersen (takstnr. 46), 7) Aksel
Simonsen (takstnr. 56) og 8) Haldis Ursin Wiik (takstnr. 70).
Anken gjelder rettsanvendelsen og saksbehandlingen.
Overskjønnet behandlet bl.a. følgende spørsmål: «Mulig
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erstatning for verdiforringelse av den gjenværende del av delvis eksproprierte bruk under g.nr. 60, Haugnes,
som følge av at den hittil brukte adkomst mellom Haugnes og Andenes, dels etter riksveien, dels etter gamle
ferdselsveier, blir stengt.» Når man under de tidligere ekspropriasjonsskjønn hadde utsatt behandlingen av dette
spørsmålet, var det fordi det den gang ikke var klart hvor den nye riksveien skulle gå og hvordan
Haugneseiendommenes tilknytning til den nye veien skulle ordnes. Overskjønnsretten kom til det resultat at
grunneierne ikke hadde krav på erstatning for mulig verdiforringelse av eiendommene på grunn av
omleggingen av riksveien og forbindelsen med den. Heller ikke hadde de krav på erstatning for mulig
verdiforringelse som skyldtes at man fra Haugnes ikke lenger kunne bruke sandfjæren som ferdselsvei til
Andenes. Derimot fant overskjønnsretten at stengningen av Mellanveien medførte krav på erstatning «i den
utstrekning de faste eiendommers verdi er forminsket som følge av veiens bortfall».
For Høyesterett gjør de ankende parter gjeldende at de har krav på full erstatning for det tap de har lidt, ved at
deres eiendommer har fått mindre verdi som følge av at atkomsten til Andenes over den gamle riksveien og
langs sandfjæren er blitt stengt på grunn av ekspropriasjonen. Om dette heter det i ankeerklæringen bl. a:
«Overskjønnet har feilaktig gått ut fra at de ankende parter ikke er berettiget til erstatning for den betydelige
ulempe de er påført ved at ekspropriasjonen til flyplassanlegget har nødvendiggjort en stor omlegning og
forlengelse av riksvegen mellom Haugnes og Andenes. Overskjønnet har feilaktig gått ut fra at de ankende
parters rett til bruk av fjæra som ferdselsveg ikke er av en slik art at den kan danne grunnlag for krav om
erstatning ved ekspropriasjon.» De ankende parter mener at de hadde rett til ferdsel på den gamle riksveien og
langs sandfiæren, og at disse rettigheter har selvstendig vern overfor inngrep ved ekspropriasjonen.
Erstatningskrav kan imidlertid også - hevdes det - bygges på at det under enhver omstendighet måtte fremmes
ekspropriasjonssak mot dem, fordi de for øvrig hadde eiendom eller rettigheter som måtte avståes enten av
hensyn til anlegget av flyplassen eller av hensyn til anlegget av den nye riksveien utenom selve
flyplassområdet. De ankende parter mener derfor at de som ekspropriater har krav på full erstatning for
verdiforringelse av de gjenværende eiendommer, på grunn av at atkomstmulighetene over den gamle riksveien
og sandfjæren falt bon. For øvrig gjør de ankende parter gjeldende at det her er årsakssammenheng mellom
ekspropriasjonen og det tap som de hevder å ha lidt. I dette tilfelle er det ekspropriasjonen som har ført til at
veiene over flyplassområdet ble stengt.
De ankende har ellers subsidiært fremholdt at de ved overskjønnet bare har fått delvis erstatning for det tapet
som skyldes at atkomsten på Mellanveien er falt bort. Om dette punkt uttales det i ankeerklæringen:
«Overskjønnet har feilaktig satt erstatningen for Mellanvegen til et beløp som bare dekker det tap de
Rt-1961-459.
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ankende parter ville ha hatt om de hadde mistet Mellanvegen, men beholdt den gamle riksveg og vegen langs
fjæra, trass i at disse to veger er tatt fra dem uten erstatning. Hvis det hadde vært så at det bare var
Mellanvegen (og ikke riksvegen og fiæra-vegen) som var beskyttet ved ekspropriasjon, måtte i alle fall
ekspropriasjonen av Mellanvegen erstattes deretter. Erstatningen måtte da minst settes så høyt som den skulle
vært satt om de ankende parter tidligere bare hadde hatt denne vegen til Andenes. Fordi partene tidligere hadde
tre veger til Andenes er deres virkelige tap større, men overskjønnet har likevel av den grunn gitt dem mindre
erstatning.» De ankende parter mener således at dersom bare retten til Mellanveien skulle ha vern overfor
ekspropriasjonen, må man ved fastsettelsen av erstatningen også ta i betraktning den økede verdi denne veien
ville ha fått i fremtiden, fordi den etter stengningen av den gamle riksveien og ferdselsveien over sandfiæren
ville ha blitt den eneste atkomstvei til Andenes ved siden av den nye riksveien. Atter subsidiært gjøres det
gjeldende at skjønnsgrunnene på dette punkt er uklare.
Videre hevder de ankende parter at de ved overskjønnet feilaktig bare har fått erstatning for det
jordbruksmessige tap som stengningen av Mellanveien medfører. Det riktige må her være at også det ikke
jordbruksmessige tap blir erstattet.
Endelig heter det i ankeerklæringen: «Overskjønnet har feilaktig ikke gitt erstatning for verdiforringelse av
torv som skyldes at gjenværende torvmark ikke lenger kan utnyttes ved salg til Andenes med kort og rimelig
frakt langs de tidligere ferdselsveger, eller ved torvforsyning til vel arrondert støttebruk hvor man kunne
fordele arbeidskraften og bruken av redskapen (og hest) mellom dyrket mark og torv (-kjøring).» Det hevdes
her at det for Arne Osenbroch (takstnr. 40) og Aksel Simonsen (takstnr. 56) feilaktig ikke er gitt erstatning for
den verdireduksjon på gjenværende torvmark som skyldes at de 3 gamle atkomstveier til Andenes er falt bon.
Under denne post gjøres det også gjeldende at Leikny Haugen (takstnr. 15) ved en feil ikke har fått erstatning
for den verdireduksjon på gjenværende torvmark som skyldes minsket areal av dyrket eller dyrkbar jord.
De ankende parter har nedlagt slik påstand: «Overskjønnet av 3. oktober 1959 i sak nr. 35/1958-B ved
Vesterålen herredsrett oppheves for så vidt det gjelder de ankende parters takstnr. 7, 15 og 19, 27, 79, 40, 46,
56 og 70 og hjemvises til ny behandling for overskjønnsretten. De ankende parter tilkjennes fulle
saksomkostninger for Høyesterett.»
Staten ved Forsvarsdepartementet har i det vesentlige anført det samme som for overskjønnsretten og har
nedlagt denne påstand: «Overskjønnet stadfestes i den utstrekning det er påanket. De ankende parter
tilpliktes in solidum å betale Staten ved Forsvarsdepartementet prosessens omkostninger for Høyesterett.»
Saksforholdet fremgår av grunnene for underskjønnet og overskjønnet. Til bruk for Høyesterett er det
utarbeidet en kartskisse over den nordligste delen av Andøya.
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Riksveien.
Jeg behandler først spørsmålet om rettsanvendelsen er uriktig når overskjønnsretten er kommet til, at de
ankende parter ikke har krav på erstatning for mulig verdiforringelse av deres eiendommer på grunn av
sperringen av den gamle riksveien. Når det gjelder de faktiske forhold, bygger jeg her på fremstillingen i
overskjønnet. For Høyesterett er det opplyst at avstanden fra Haugnes til Andenes etter den gamle riksveien var
3 1/2 å 4 km, mens veilengden etter den nye riksveien er 13-14 km. Det dreier seg således her om en ikke
ubetydelig forlengelse av veien. Overskjønnsretten har lagt til grunn at dette for de ankende parter har medført
ulemper som kan ha gitt seg utslag i en verdiforminskelse av deres eiendommer. Likevel kan jeg ikke se at de
har krav på å få erstatning for en slik mulig verdiforringelse, og kan her i vesentlige deler tiltre
overskjønnsrettens begrunnelse. Jeg finner imidlertid å burde gjøre noen tilleggsbemerkninger for nærmere å
presisere min oppfatning.
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Den gamle riksveien som ble tatt i bruk i 1910, var anlagt av det offentlige som dekket utgiftene til
veianlegget. Når det offentlige således på denne måten anla en riksvei som står åpen for alle og enhver, må det
foreligge ekstraordinære forhold for at grunneiere ved eller i nærheten av veien skal få krav på erstatning for
ulemper som følger av at veien blir omlagt. Dette syn er i samsvar med den rettsoppfatning som har vært lagt
til grunn i rettspraksis, jfr. bl.a. Rt-1958-646 flg. I det tilfelle som vi her har for oss, finner jeg ikke at det
foreligger noen slike ekstraordinære forhold. Riksveien fra 1910 var på dette stedet en ny vei som ikke ble
anlagt ved utbedring av noen gammel privat vei.
Sperringen av den gamle riksveien og anlegget av den nye riksveien ble ikke foretatt fordi det i seg selv var
nødvendig eller hensiktsmessig, men fordi det av offentlige hensyn var påkrevet på grunn av anlegget av
flyplassen. Jeg kan imidlertid ikke se at dette fører til at de ankende parter får krav på erstatning for mulig
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verdiforringelse av deres eiendommer. For så vidt angår de ankende parters rettsstilling, kan det etter min
mening ikke spille noen rolle om staten går til omlegging av et veianlegg ut fra rene kommunikasjonsmessige
hensyn, eller om staten som et ledd i anlegget av flyplassen eller av andre offentlige hensyn finner det
nødvendig å stenge den gamle veien og av den grunn anlegger en ny vei. I denne sammenheng viser jeg til
Høyesteretts dom i Rt-1901-651 hvor dette spørsmål er drøftet. Jeg viser også til den tidligere nevnte dom i Rt
1958-646 flg. Når de ankende parter ikke fremfor andre har noen rett til å bruke riksveien, kan jeg således
under de omstendigheter som foreligger i dette tilfelle - ikke se at en omlegging av veien på grunn av
flyplassanlegget fører til at staten som ekspropriant har plikt til å betale erstatning for eventuell verdiforringelse
av eiendommene.
Spørsmålet blir så om de ankende arter som eks ro riater har krav å erstatnin for den muli e ver
Iforringelse av de
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gjenværende deler av deres eiendommer som skyldes at den gamle veien er blitt sten . Jeg er kommet til at de
e an gis me

o d på ette punkt. Det som her er avgjørende
meg er at e u emper
a en e parter e er 1
for
som følger med avsperringen av den gamle veien og bruken av den nye veien, rammer alle som bor i nærheten
av veien uten hensyn til om det er ekspropriert grunn og rettigheter fra dem eller ikke. Det dreier seg således
ikke her om særlige ulemper for de ankende parter, men om ulemper som - foruten hele befolkningen på
Haugnes - også rammer dem som bor sør for Haugnes. Under disse omstendigheter kan jeg ikke se at det følger
av vanlige ekspropriasjonsrettslige grunnsetninger, at de ankende parter på dette grunnlag har krav på erstatning
for en mulig verdiforringelse av deres gjenværende eiendommer. Jeg viser til dom i Rt-1960-59 flg., hvor
Høyesterett bygget på lignende betraktninger.
Sandfjæren.
Begrunnelsen i overskjønnet må etter min mening forståes slik at retten på grunnlag av en vurdering av de
konkrete forhold er kommet til, at det ikke her foreligger rettigheter av en slik art at det kan kreves erstatning
ved ekspropriasjon. Jeg kan etter de foreliggende opplysninger ikke se at retten her har lagt til grunn noen
uriktig rettsoppfatning. Sandfiæren har fortrinsvis vært brukt som sykkelvei, men man har også kunnet gå og
kjøre der. Det har bare dreiet seg om alminnelig ferdsel i utmark. Jeg tilføyer at skjønnsgrunnene må forståes
slik at det ikke er ført bevis for at benyttelsen av fjæren på denne måten kan bygges på alders tids bruk. Heller
ikke kan det her få noen betydning at det for øvrig ved ekspropriasjonen er ervervet grunn og rettigheter fra de
ankende parter. Jeg viser for så vidt til det jeg har sagt om dette spørsmålet.
Mellanveien.
Overskjønnsretten er her kommet til at «den faste befolkning» på Haugnes hadde en særrett til å bruke denne
veien slik, at bl.a. de ankende parter har krav på erstatning i den utstrekning verdien av deres faste eiendommer
er forminsket som følge av at veien ble stengt ved ekspropriasjonen. Det heter videre i skjønnsgrunnene: «I den
utstrekning bortfallet av Mellanveien har virket verdiforminskende på de saksøktes eiendom er det tatt i
betraktning ved fastsettelsen av erstatningen.» Dette er etter min mening den riktige måte å beregne
erstatningene på, og jeg kan ikke se at det som ellers er uttalt i skjønnsgrunnene gir holdepunkter for å fastslå at
overskjønnsretten har bygget på et annet vurderingsprinsipp. Jeg finner således heller ikke at skjønnsgrunnene
her er uklare eller mangelfulle slik at skjønnet av den grunn må oppheves på dette punkt. Jeg vil tilføye at det
av overskjønnet fremgår at Mellanveien var «en naturvei, så vidt fremkommelig med hest og vogn på
sommertiden. Om vinteren har den kanskje også vært noe benyttet når snehindringer har gjort riksveien
ufarbar». Som utgangspunkt ved erstatningsberegningene var det da riktig å bygge på Mellanveiens faktiske
tilstand
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på det tidspunkt da ekspropriasjonen fant sted. Erstatningene kunne ikke beregnes ut fra det synspunkt at veien
var fullt brukbar. De utgifter som en opparbeidelse av veien ville ha medført, måtte her også tas i betraktning
ved vurderingen.
De ankende parter har - som tidligere nevnt - også gjort gjeldende at de feilaktig bare har fått erstatning for
det jordbruksmessige tap ved stengningen av Mellanveien. Etter min mening er det ikke tilstrekkelige
holdepunkter for å fastslå at erstatningene på dette punkt er begrenset til det rent jordbruksmessige tap. Anken
over at overskjønnets rettsanvendelse her er uriktig, kan således ikke føre frem.
-

Torvmarken.
Jeg finner heller ikke at det er noen feil ved rettsanvendelsen når overskjønnsretten for 3 av de ankende parter
- takstnr. 15, 40 og 56 - er kommet til at det ikke er grunnlag for å tilkjenne erstatning for påstått
verdireduksjon på gjenværende torvmark. Når det - for takstnr. 40 og 56 - gjelder spørsmålet om mulig
verdiforringelse som følge av at atkomsten til Andenes over flyplassområdet er blitt stengt, viser jeg til det
som jeg tidligere har sagt. For så vidt angår takstnr. 15, dreier det seg om en vurdering av faktiske forhold,
slik at Høyesterett ikke kan foreta noen overprøvelse.
Etter dette blir det mitt resultat at overskjønnet må stadfestes for så vidt det er påanket.
Jeg finner at saksomkostninger for Høyesterett ikke bør tilkjennes fordi saken bl.a. gjelder et tvilsomt
spørsmål i ekspropriasjonsretten.
Jeg stemmer for denne
dom:
Overskjønnet stadfestes for så vidt det er påanket.
Saksomkostningerfor Høyesterett tilkjennes ikke.
Oppfyllelsesfristen er 2 - to - ukerfra forkynnelsen av Høyesteretts dom.
Dommer Endresen: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.
Dommerne Roll Matthiesen og Schei: Likeså.
Dommer Berger: Jeg er enig i at selve omleggingen av riksveien ikke gir eierne på Haugnes krav på
erstatning. Men her sperrer den flyplass som det eksproprieres til helt adgangen for Haugneseierne til å bruke
den direkte, naturlige og nødvendige atkomst fra deres boliger til Andenes, og medfører at avstanden som før
var omkring 4 km nå blir 3 ganger så stor. Hvis ulempen hermed er så stor at den gir seg utslag i en synkning i
verdien av deres eiendommer, har de etter min mening krav på erstatning for det tap de dermed lider; det dreier
seg om en ulempe som ikke er alminnelig for hele området, men om en skade som rammer et spesielt område
ved flyplassen.
Side 465

Underskjønnet tilkjente ikke erstatning med den begrunnelse at den adgang eksproprianten hadde gitt
befolkningen på Haugnes til å ferdes gjennom området mer enn oppveiet den tidligere atkomst. Sådan
ferdselsadgang var ikke oppstillet som forutsetning ved overskjønnet.
Etter uttalelsene i overskjønnets premisser er jeg i tvil om hvorvidt overskjønnet har tatt det etter min mening
riktige hensyn til den ulempe som er påført boligene på Haugnes, ved den besværliggjørelse av atkomsten til
Andenes som sperringen av all direkte ferdselsadgang har medført. Jeg finner dog ikke tilstrekkelig grunn til å
stemme for opphevelse av overskjønnet.
Med hensyn til de øvrige spørsmål er jeg enig med førstvoterende.

Rt-1961-459.
Side 6
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Utskrift fra Lovdata - 21.09.2018 13:55
Av underskjønnet (sorenskriver Per Tønseth med skjønnsmenn Einar Nyberg, Ole Finnseth, Anton
Andreassen og Helge Notø).
II. Omlagt atkomst Haugnes-Andenes (utsatt spørsmål 12 A).
Retten bemerker at det utvilsomt er slik at den landverts forbindelse med Andenesvær er av meget stor
betydning for befolkningen på Haugnes. Ikke bare har mange Haugnesfolk sin faste arbeidsplass på Andenes
og må hver dag veien frem og tilbake dit, men også mange som driver fiske er avhengig av havnen på Andenes
og av atkomsten dit. På Haugnes er ingen havnemuligheter for nåtidens fiskefartøyer. Også for sine innkjøp i
butikker og for kontakten med offentlige kontorer o. l. er befolkningen på Haugnes i atskillig utstrekning
henvist til Andenesvær. I det hele tatt må det sikkert være riktig som hevdet av de saksøkte, at en mer byrdefull
atkomst til Andenes betyr en så stor ulempe for befolkningen - gjør det så følelig mindre bekvemt å bo der - at
det kan ha betydning for verdien av fast eiendom på Haugnes. For retten er det imidlertid ikke nødvendig å gå

Rt-1961-459.
Side 7
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Veier som ikke bør driftes av kommunen.

Aktuell for nedklassifisering Ihht rådmannens inn

Vei

Sted

Type

Lengde/m
Eier

Andersrudveien
Landskaugveien
Gneisveien
Setraveien
Persroa
Tåjeveien
Sløssåsveien 1-13
Mårveien
Utsiktsveien
Borgveien 12A-C + 25-27
Revefaret 23-27
Lerkeveien
Elgveien
Rådyrveien 17-23
Skoleveien
Solheimsveien
Brønnåsen
Kjølstadveien
Gjevikveien(ytre del)
Skåkaveien
Hammerenveien
Thorudveien (deler av)
Lennestadveien
Brevigsveien
Kronaveien(deler av)
Lotterudveien(deler av)
Rugveien
Vengsveien
Skøyeneveien
Borgengrenda(deler av)
Bakkehagan
Rudveien
Bruseveien
Solåsveien
Pettersrudveien
Småttaveien
Lønneveien
Melgårdshagan(deler av)
Hasselveien
Fredheimveien
Damveien 1-15
Haugveien 15-48
Haugveien 4-9
Stubbveien 1-7
Løkkaveien 26-38
Bjerkeveien 7-15
Øvre skaugvei 11-38

Gran
Gran
Gran
Råken
Råken
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Kirkebygda
Kirkebygda
Kirkebygda
Kirkebygda
Kirkebygda
Kirkebygda
Kirkebygda
Kirkebygda
Kirkebygda
Kirkebygda
Kirkebygda
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby

Næring
142
Næring
560
Næring
240
Adkomstvei
750
Boligvei
270
Boligvei
169
Stikkvei
580
Stikkvei
90
Stikkvei
140
Stikkvei
115
Stikkvei
73
Stikkvei
90
Stikkvei
100
Stikkvei
108
Stikkvei
200
Stikkvei
190
Boligvei
64
Landevei
1690
Landevei
1420
Landevei
1140
Landevei
2620
Landevei
1540
Boligvei
350
Landevei
1500
Boligvei
696
Boligvei
920
Boligvei
280
Landevei
560
Landevei
1545
Landevei
150
Næring
80
Boligvei
500
Næring
430
Boligvei
160
Landevei
980
Boligvei
505
Boligvei
112
Boligvei
860
Boligvei
255
Boligvei
304
Boligvei
60
Boligvei
65
Boligvei
384
Boligvei
60
Boligvei
135
Boligvei
81
Boligvei/stikkveier 210
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EK
EK
EK
Privat
EK
EK
EK
EK
EK
EK/privat
EK/privat
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK/privat
EK/privat
EK
EK
EK
EK
EK/privat
EK
EK/privat
EK/privat
Privat
Privat
EK/privat
EK/privat
EK/privat
EK/privat
EK/privat
EK/privat
Privat
EK/privat
Privat
Privat
EK/privat
EK/privat

Klasse
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Privat
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Privat
Privat
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kom/Priv
Kom/Priv
Kom/Priv
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kom/priv
Kommunal
Kom/priv
Kom/priv
Privat
Privat/skogsvei
Kom/priv
Privat
Kommunal
Kommunal
Kom/priv
Kom/priv
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kom/priv
Kom/priv

Granveien 11-78
Furuveien
Skaugveien 34-60
Rennaveien
Bergskauveien 16-43
Sum meter

Flateby
Flateby
Flateby
Flateby
Flateby

Boligvei/stikkveier
Boligvei/stikkveier
Boligvei/stikkveier
Boligvei/stikkveier
Boligvei/stikkveier

687
473
225
250
130

Privat
EK/privat
Privat
EK/privat
EK/privat

Kom/priv
Kom/priv
Kommunal
Kom/priv
Kommunal

Veiklasse defineres som hvilken type vei det er. En vei kan bestå av en eller flere klasser på samme strekning som er svær
Følgende klasser er tatt med :

Kostnadsår 2019, inkl vegkant
Entreprenørkostnad innleid hjelp
Asfaltkostnad reasfaltering
Grus
Intern drift
Veilys
Overvann
Sum

Privat vei = privat drift
Kommunal = kommunal drift
Kom/priv = delt driftsansvar
Skogsvei = Driftet privat eller kommunalt alt etter eierforhold.

Kostnad
62
15,6
16,1
56
6,43
6

Meter
21189
10240
9407
21189
11000
10240

Antatt besparelse er mellom 1,2 mil og 1,7 mill avhengig faste driftskostnader og oppbundet personell. Således er grun
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fisering Ihht rådmannens innstilling punkt 1 og 2
Nedklassifiseres Overføres private

Oppfyller kriterie for nedklassifisering

ja
ja
ja

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

142
560
240
ja

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

ivat/skogsvei

ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja

270
169
170
90
140
60 ja
ja
90
100
108
200
190
64
1690
860
1140
2620
400 ja
175 ja
1500
115
200
75
560
1545
100 ja
80
300
230 ja
ja
ja
ja
ja
250
255
84 ja
60
ja
100 ja
ja
ja
20 ja
109 ja

750

55
73

560
175

50

200
160
980
423
112

220
65
284
60
135
61
100
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ja
ja

ja

60
100 ja
ja
ja
30 ja
15251

627
373
225
150
100
5938

JA
JA
JA
JA
JA

er på samme strekning som er svært uheldig og kan medføre dårligere standard pga av oppslittet ansvar.

alt etter eierforhold.

Kostnad vedlikehold
1313718
159744
151452,7
1186584
70730
61440
2943668,7

pbundet personell. Således er grunnlag redusert med minimum 40%.
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Asfalt

Grus
142
560
240
750
270
169
170
90
140
115
73
90
100
108
0
190
64
300
0
0
0
960
350
0
115
200
75
560
0
0
80
0
200
160
0
400
0
250
255
304
60
65
384
60
135
81
210

200

860
1140
2620

1500

1545
150
300

980
112

60

687
473
225
250
130
10240

9407
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/3378

Saksframlegg

Arkivkode:

Saksbehandler:

Terje Farestveit

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

56/18
79/18
105/18

Utvalg for teknikk og utvikling
Formannskapet
Kommunestyret

27.09.2018
26.11.2018
03.12.2018

Regionalt slamsamarbeid
Dokumenter som er vedlagt: 1. Forslag til intensjonsavtale. 2. Vedlegg til intensjonsavtale
Dokumenter som ikke er vedlagt: Ingen

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Enebakk kommune inngår en intensjonsavtale med NRA. Hvis det i denne prosessen
viser seg at det vil være gunstig for kommunen å levere avløpsslam i regionen tas det
sikte på å inngå en avtale. Ved positiv løsning får rådmannen fullmakt til å inngå avtale.

Saksprotokoll for Utvalg for teknikk og utvikling - 27.09.2018
Behandling:

Bent Aasli, H, fremmet følgende forslag:
Saken oversendes formannskapet og kommunestyret for videre behandling.
Votering:

Rådmannens innstilling
Aaslis forslag

enstemmig
enstemmig.

VEDTAK:

Enebakk kommune inngår en intensjonsavtale med NRA. Hvis det i denne prosessen
viser seg at det vil være gunstig for kommunen å levere avløpsslam i regionen tas det
sikte på å inngå en avtale. Ved positiv løsning får rådmannen fullmakt til å inngå avtale.
Saken oversendes formannskapet og kommunestyret for videre behandling.
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SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Det kan være uklart om rådmannen har myndighet til å inngå en slik intensjonsavtale og
rådmannen velger derfor å legge den fram for TEK. Om det gjennom nærmere utredninger og
den dokumentasjon som kommer fram i prosessen viser seg at en regional avtale er juridisk
forsvarlig og økonomisk gunstig legges det opp til at rådmannen får fullmakt til å inngå en
forpliktende avtale med NRA.
Sammendrag

Det anbefales at Enebakk kommune inngår en intensjonsavtale med Nedre Romerike
Avløpsselskap IKS (NRA) med sikte på leveranse av avløpsslam fra og med 2020, eventuelt
2021. Det forutsettes at de juridiske betenkninger viser at dette kan gjennomføres, og at
kostnader, inkludert usikkerhetsvurderinger, tilsier at dette er gunstig for kommunen.
Foreløpige beregninger tyder på at det på sikt vil være noe rimeligere å levere avløpsslam til
et nytt regionalt anlegg enn hva vi betaler i dag, men dette utredes nå ytterligere. Trolig vil
den største besparelsen ligge på transport, da leveranse til NRA vil halvere dagens
leveringsavstand.
En slik løsning vil kunne være et godt regionalt samarbeid og være miljømessig gunstig både
fordi transportbehovet vil bli redusert og den foreslåtte løsning vil utnytte biogass på en god
måte.

Bakgrunn

NRA har utredet etablering av et produksjonsanlegg for biogass, basert på avløpsslam, som
har vist at et sentralanlegg lokalisert ved NRA på Strømmen er økonomisk og miljømessig
interessant. Mer dyptgående utredning med revisjon av forprosjektet pågår. Planene passer
tidsmessig godt for Enebakk sin del, som i dag har avtale med Lindum AS i Drammen, som
utløper i februar 2019, men med en opsjon på ett pluss ett års forlengelser. I løpet av kort tid
vil opsjon på første året bli bekreftet fra vår side.
Anlegget til NRA er planlagt startet opp med midlertid teknisk løsning i 2020 (tilsetting av
kalk) og med permanent løsning, inklusive produksjon av biogass fra 2023.
Saksopplysninger

Enebakk kommune har i dag en avtale om transport og levering av slam med Lindum
avfallsmottak. Denne ble inngått i februar 2017, har en varighet på to år med opsjon på
forlengelse på 1 + 1 år. Vi kommer i nærmeste framtid til å bekrefte en forlengelse med ett år.
Det vil si at vi vil kunne avslutte avtalen i februar 2020, eventuelt året etter. Dette tilsier at vi
enkelt kan tilpasse oss det løpet som er lagt av NRA.
NRA arbeider med saksutredning av grunnlaget videre beslutning, som ventes å være ferdig i
oktober 2018. Det vil si at vi i løpet av 2018 må ta stilling til om vi vil være med på en slik
løsning.
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Det er lagt til grunn ett års byggetid for eksternslammottak og fire års byggetid for
produksjonsanlegg for biogass.
NRA gjør også en vurdering av om kommuner kan tildele et interkommunalt selskap
eneretten til å utføre disse tjenestene. En avtale vil ha en stipulert varighet på 25 år.
Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Nei, saken berører ikke spesielt deres interesser.
Klima- og miljømessige forhold

En regional løsning vil ha positive miljøeffekter ved at transportavstanden for levering av
slam vil bli halvert. Den løsning det legges opp til etter fire år vil også være miljømessig
gunstig da biogass vil bli utnyttet på en god måte, selv om tilsvarende løsninger finnes flere
steder.
Økonomiske forhold

NRA legger til grunn langsiktige avtaler for å dimensjonere produksjonsanlegget for biogass
for mottak av avtalefestede mengder.
Foreløpige lønnsomhetsanalyser viser at det er gunstig for den relative kostnaden at det
mottas og behandles slam flere slamprodusenter i regionen. En økning av kapasiteten på inntil
40 % gir kun en økning av investeringsbehovet på 10 til 15 %. Det vil si at medvirkning fra
Enebakk vil være gunstig for en samlet god regional løsning, selv om virkningene for
kommunen kan bli marginal.
Prisen pr. tonn slam vil de første årene være sterkt påvirket av finansutgiftene som er
tilnærmet konstante, uavhengig av mengden slam mottatt og behandlet. Faktisk mengde
behandlet slam vil derfor påvirke enhetsprisen totalt da større volum vil gi lavere
enhetskostnad.
Det er indikert en kostnad for levering på i størrelsesorden 700-920 kr/tonn levert, og en
avtagende pris etter ca. 10 år.
I dag betaler Enebakk kommune ca. 800 kr/tonn. Analysene til NRA tyder på at vi neppe vil
spare betydelige beløp så lenge kapitalkostnaden er høye, det vil si i noe over 10 år etter vi
kan gå inn i et slikt samarbeid. Prisen ser så langt ut til å være på samme nå eller noe lavere
enn hva vi betaler i dag.
Det vil derimot trolig være besparelser knyttet til transport, da avstanden vil bli halvert.
Risikovurdering

Det er foreløpig usikkerheter knyttet til beregningene, selv om kalkulasjonene er
kvalitetssikret av eksterne organ. Et pågående forprosjekt vil redusere denne usikkerheten,
samt av Enebakk kommune vil få et bedre innblikk i kalkulasjoner og grunnlag for disse
gjennom arbeidet med intensjonsavtalen.
Selv om det alltid vil være knyttet usikkerheter til så store prosjekt representerer ikke
løsningen ukjent teknologi. NRV er også en stor og erfaren byggherre og et rutinert
prosjektorgan.
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Alternative løsninger

Alternativer kan være å forlenge avtalen med Lindum i 1+1 år og deretter legge tjenesten ut
på nytt anbud i løpet av 2020.
Vurderinger og begrunnelse

Å inngå en intensjonsavtale gir oss muligheter til å få et godt innblikk i alle sider ved en slik
løsning. Om denne prosessen bekrefter at en løsning er økonomisk gunstig vil det være
positivt å utvikle regionale samarbeid, samt oppnå en løsning som er miljømessig gunstig
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INTENSJONSAVTALE
Mellom
Xxx kommune, [adresse] («kommunen»)
Og
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS, Strandveien 22, 2010 Strømmen («NRA»),
Er i dag [dato] inngått slik intensjonsavtale:

1.

BAKGRUNN

Kommunen produserer i dag kloakkslam som restprodukt fra renseanlegg i sitt offentlige
avløpsnett. Dette blir dels benyttet som gjødsel. Kommunen betaler for avtak av slammet.
I tråd med rikspolitiske og lokalpolitiske signaler ønsker Kommunen en behandling av slam som
reflekterer en miljøvennlig og sirkulær økonomi. Utnyttelse som råstoff for produksjon av biogass
er miljømessig gunstig ved at biogass erstatter fossile energikilder. Biogassproduksjon skaper
inntekter som reduserer kommunens kostnader til behandling av slam.
Kommunen kan ikke selv gjennomføre en satsing på produksjonsanlegg for biogass. Volumet er for
lite til at en slik satsing vil være bærekraftig. Det er nødvendig å samle produksjonen i større
anlegg. Disse bør ligge så nært som mulig slik at transport minimeres. Kommunen ønsker derfor å
knytte avtale med NRA med sikte på et langsiktig samarbeid om denne miljøsatsingen.
NRA eier og driver på vegne av sine eierkommuner offentlige avløpsnett og renseanlegg. NRA
planlegger et produksjonsanlegg for biogass ved sitt anlegg på Strømmen. Dette innebærer en
meget stor investering og ikke ubetydelig risiko. Ved å knytte til seg flere kommuner enn NRAs
eierkommuner, kan NRA redusere investeringsrisikoen og legge til rette for mer kostnadseffektiv
drift. NRA ønsker derfor å knytte avtale med kommunen om et langsiktig samarbeid.
2.

INTENSJON OM SAMARBEID

Kommunen og NRA ønsker å innlede et langsiktig samarbeid hvor NRA mottar slam fra kommunens
renseanlegg tilknyttet det offentlige avløpsnettet, med formål å produsere biogass og utnyttelse av
restproduktet som gjødsel eller på annen måte innen sirkulær økonomi eller miljøvennlig bruk.
3.

TILDELING AV OPPGAVE OMFATTET AV KOMMUNENS ENERETT

Partene er enige om at behandling av slam fra det offentlige avløpsnettet omfattes av kommunens
enerett til å utføre offentlige oppgaver. NRA gjennomfører en juridisk og faktisk undersøkelse med
hensyn til om aktuelle kommunale samarbeidspartnere kan tildele NRA enerett til å behandle slam
og produsere biogass mm. Kommunen vil vurdere sin rett til å tildele enerett til NRA på bakgrunn
av denne undersøkelsen og egne undersøkelser. Om utfallet er positivt, vil kommunen, forutsatt
akseptable betingelser, tildele NRA enerett til behandling av slam.

1
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4.

ØKONOMISKE OG ANDRE BETINGELSER

Det er partenes ønske at samarbeidet så langt mulig skal skje innen NRAs virksomhet underlagt
selvkostprinsippet. Kommunen vil bli belastet sin andel av relevante kostnader basert på en
fordeling som reflekterer hver samarbeidspartners andel av ressurser brukt. For slam av samme
kvalitet (f.eks. samme innhold av tørrstoff) vil dette kunne være andel tonn behandlet. NRA
estimerer at tonnprisen vil ligge mellom ______ og _____ kr per tonn forutsatt en tørrstoffandel
på 25 %.
Normale forpliktelser og garantier for drift og økonomi skal gjelde. Partene er enige om en varighet
på 25 år.
5.

TIDSPLAN

Partene tar sikte på følgende fremdrift:






6.

Juli – august 2018:
August – september 2018:
Oktober – desember 2018:
2019 - 2023
2020 – 2023
2023

Inngåelse av intensjonsavtale
Presentasjon av juridisk og faktisk utredning om enerett
Vedtak om tildeling av enerett, mottaksavtale
Bygging og ferdigstillelse av biogassanlegg
Midlertidig levering for behandling i dagens anlegg
Oppstart av 25 års levering

VARIGHET FOR INTENSJONSAVTALEN

Denne avtalen løper til kommunen har fattet vedtak om tildeling av enerett og mulig avtale med
utfyllende bestemmelser er inngått.
Partene kan si opp intensjonsavtalen med en måneds varsel dersom NRA beslutter å ikke
gjennomføre biogassprosjektet, eller dersom kommunen vedtar å likevel ikke tildele enerett. .
7.

KOSTNADER

Hver av partene dekker egne kostnader ved denne og senere avtaler. NRA vil belaste prosjektet
nødvendige prosjektkostnader i den utstrekning det tillates etter selvkostprinsippet.
***
[sted og dato]

[sted og dato]

Xxx kommune

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS

_________________________
Navn
Rådmann

____________________________
Thomes Trømborg
Daglig leder

2
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INTENSJONSAVTALE – SUPPLERENDE BAKGRUNNSINFORMASJON
Dato:

03.07.2018

Sak:

Intensjonsavtale om leveranse av slam

Sendt til:

Potensielle eksterne slamleverandører

Bakgrunn for tiltaket
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) har over tid utredet etablering av et produksjonsanlegg for
biogass. Pr. dato foreligger kvalitetssikret forprosjekt vedtatt av styret.
Utredninger knyttet til slambehandling og biogassproduksjon på Nedre Romerike har vist at et
sentralanlegg lokalisert ved NRA sitt anlegg på Strømmen er økonomisk og miljømessig interessant. I
forkant av beslutning om realisering av anlegget, har NRA har vært i dialog med flere renseanlegg i
regionen med tanke på mulig fremtidig leveranse av slam til behandling ved NRA sitt anlegg. Foreløpige
analyser av lønnsomheten ved kapasitetsøkning av det planlagte biogassanlegget er gjennomført. Mer
dyptgående utredning med revisjon av forprosjektet pågår.
Beslutningsprosess
Represententskapets beslutningsprosess vedrørende etablering av produksjonsanlegg for biogass og
hvordan biogassen skal anvendes er planlagt gjennomført i tre trinn:
1. Eiernes tilslutning til å iverksette innledende og forberedende arbeider i hovedprosjektet juni
2018.
2. Eierne tar stilling til hvorvidt anlegget skal være av lokal eller regional karakter november 2018.
3. Eierne tar stilling til hvordan produsert biogass skal anvendes april 2019.
Trinn 1 i beslutningsprosessen ble gjennomført 05.06.2018.
NRA arbeider p.t. med saksutredning av grunnlaget for trinn 2 i eiernes beslutningsprosess.
 Teknisk forprosjektering av et utvidet produksjonsanlegg for biogass basert på foreliggende
forprosjekt, med etterfølgende kvalitetssikring.
 Grunnlaget for adgangen til tildeling av enerett.
 Etablering av avtalegrunnlag mellom potensielle slamleverandører og NRA.
Teknisk forprosjektering forventes rapportert rundt 01.10.2018.
Tidsplan for juridisk grunnlag og avtalegrunnlag er angitt i intensjonsavtalen.
NRA har også iverksatt saksutredning av grunnlaget for trinn 3 i eiernes beslutningsprosess.
Tidsplan for mottak av eksternslam og utbygging av produksjonsanlegg for biogass
Mottaksanlegg for eksternslam inngår i produksjonsanlegget for biogass. Mottaksanlegget kan etableres
som et eget utbyggingstrinn med etterfølgende behandling i dagens slambehandlingsanlegg.
Slamproduktet vil være et godkjent kalkbehandlet slam i henhold til ORSA-metoden frem til igangkjøring
av produksjonsanlegget for biogass.

Side 1 av 3
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NRA har lagt til grunn anslagsvis:
 1 års byggetid for eksternslammottak
 4 års byggetid for produksjonsanlegg for biogass
Planlagt beslutningsprosess hos eierne tilsier
 Driftsklart eksternslammottak fra 2020.
 Driftsklart produksjonsanlegg for biogass 2023.
For ikke å påføre utbyggingene unødige forsinkelser forutsettes forpliktende vedtak hos alle parter
innen utgangen av 2018.
Økonomiske betingelser
NRA legger til grunn langsiktige avtaler, i størrelsesorden 20 til 25 år, for å dimensjonere
produksjonsanlegget for biogass for mottak av avtalefestede mengder.
Pris på levering av slam til NRA er tenkt beregnet uten fortjeneste og basert på «åpne bøker».
Foreløpige lønnsomhetsanalyser viser at det er gunstig for den relative kostnaden at det mottas og
behandles slam flere slamprodusenter. En økning av kapasiteten på inntil 40 % gir kun en økning av
investeringsbehovet på 10 til15 %. Enhetsprisen pr. tonn slam vil de første årene være sterkt påvirket av
finansutgiftene som er tilnærmet konstante uavhengig av mengden slam mottatt og behandlet. Faktisk
mengde behandlet slam vil derfor påvirke enhetsprisen. Det er forsøkt synliggjort i vårt prisestimat.
Vårt prisestimat er basert på:
 En økning av behandlet slammengde på 20 til 40 % utover grunnkonseptet som inkluderer NRA
og MIRA. Det presiseres at evt. salg av ledig restkapasitet på korttidsavtale, og som vil gi lavere
enhetspris, ikke er medtatt.
 Kapasitetsutvidelse av det produksjonsanlegget som er angitt i kvalitetssikret forprosjekt. Det
presiseres at selv om forprosjektet er under revisjon for kapasitetsøkning så bygger kalkylene på
et konsept som i hht. våre prosjektprosedyrer er kvalitetssikret gjennom uavhengig kontroll og
har gjennomgått usikkerhetsanalyse etter anerkjente metoder.
 Anvendelse av biogass til produksjon av elektrisk energi og varmeenergi som angitt i
forprosjektet. Dette er en sikker og realiserbar anvendelse. NRA utreder alternative
anvendelsesmetoder, biodrivstoff o.l., som kan gi økt inntekt/redusert kostnad og bidra til
redusert enhetspris.
 Lik enhetspris til alle deltakere påplusset kostnadene for eksternslammottak for de som leverer
avvannet råslam til mottak og utspeding.
 Pris for eksterne leverandører er oppgitt levert vårt anlegg, med alle etterfølgende behandlingsog avhendingskostnader inkludert.
 Prisnivå 2017 da det ligger til grunn for forprosjektet. I kvalitetssikret revidert forprosjekt vil
prisene bli justert til 2018-nivå.
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I det etterfølgende oppsett har vi forsøkt å vise utvikling i forventet kostnadsnivå over tid avhengig av
sannsynlig mengde slam behandlet ved en regional løsning:
Driftsår

2020
2023
2033
2043

Prisestimat
NOK/tonn slam (25 % TS)
Lokalt anlegg
Regionalt anlegg
Kapasitetsøkning 20 - 40 %
780
730 – 760
950
750 – 920
820
640 – 770
680
530 – 620

Behandlingsprosess

Kalkbehandling
Produksjon av biogass
Biogass
Biogass

NRA vurderer de prisestimater som nå presenteres å være i godt samsvar med hva som ble indikert i
vårt brev av 07.02.2018.
NRA mener videre at analysen viser den store økonomiske gevinsten som ligger i en regional løsning
hvor en kommer ned mot nedre sjikt av angitt prisnivå.
Informasjon
NRA kan bistå med utarbeidelse av felles presentasjonsmateriell om det planlagte anlegget og prosessen
slik at det blir gitt samsvarende presentasjoner hos de aktuelle slamleverandørene.
NRA kan også, om ønskelig, delta ved informasjon til besluttende organ – enten gjennom presentasjon
eller ved å stå til disposisjon for spørsmål.

Strømmen, 03.07.2018
Gunnar Bjørnson
Avdelingsleder Utvikling
Prosjektansvarlig biogass
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Utvalg for klima og miljø
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19.11.2018
26.11.2018
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ROAF - saker til behandling i representantskapsmøtet 11.des 2018
Dokumenter som er vedlagt:
Innkalling til møte i ROAFs representantskap 11.desember 2018
Tilbakemelding fra ROAF på forespørsel om kostnadsreduksjoner
Dokumenter som ikke er vedlagt:
-

Selskapsavtale (https://www.roaf.no/wp-content/uploads/2018/10/Selskapsavtalen28.04.206-ny-design.pdf)

-

Omfangsdokument (https://www.roaf.no/wpcontent/uploads/2018/04/Omfangsdokument-ROAF.pdf)

-

Avfallsstrategi og mål frem mot 2030 (hovedplan) (https://www.roaf.no/wpcontent/uploads/2018/01/Avfallsstrategi_hovedplan_mot_2030.pdf)

-

Virksomhetsstrategi 2016-2025 (https://www.roaf.no/wpcontent/uploads/2018/01/ROAF_Virksomhetsstrategi_2016–2025.pdf)

-

Handling- og økonomiplan 2018-2021 (https://www.roaf.no/wpcontent/uploads/2018/02/Handlings-og-økonomiplan_2018-til-2021.pdf)

-

Årsrapport for 2017: https://www.roaf.no/wpcontent/uploads/2018/05/ROAF_arsrapport_2017_bladbar.pdf

-

Miljørapport for 2017: https://www.roaf.no/wpcontent/uploads/2018/05/ROAF_miljorapport_2017_bladar.pdf

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1)
a. Kommunens representanter støtter styrets innstilling i sakene 12/18, 13/18
og 15/18.
b. I sak 14/18 (budsjett 2019) støtter/fremmer kommunens representanter
følgende endringsforslag til styrets innstilling «Økning i driftstilskuddet
fra 2018 til 2019 reduseres med 3,5 millioner». For øvrig støttes styrets
innstilling.
c. I sak 15/18 støtter/fremmer kommunens representanter følgende
endringsforslag til styrets innstilling: «Beløpene i handlings- og
økonomiplanen oppdateres i samsvar med vedtatt budsjett for 2019». For
øvrig støttes styrets innstilling.
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2) Representantene kan støtte/fremme andre forslag til vedtak utfra informasjon
som fremkommer i møtet og som ikke øker kommunens forpliktelser.
3) Representantene tar initiativet til en drøfting av hvordan styringen av selskapet
kan gjøres mer forutsigbar enn hva som er tilfelle i årets behandling av budsjett,
handlings- og økonomiplan og mer i samsvar med den styringsmodellen som
ligger i selskapsavtalen.

Saksprotokoll for Utvalg for klima og miljø - 19.11.2018
Behandling:

VEDTAK:

SAKSUTREDNING:
Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

I punkt 5.3 i selskapsavtalen fremgår det at styrets forslag til handlings- og økonomiplan og
årsbudsjett skal behandles i den enkelte eierkommune før behandling i
representantskapsmøtet.
Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller
delegasjonsvedtak (kommuneloven §6). Instruksjon av kommunens representanter til ROAFs
representantskap er ikke eksplisitt nevnt i delegasjonsreglementet. Tradisjonelt har sakene
vært behandlet i kommunestyret dersom det har vært tid til det.
Sammendrag

Styret har vedtatt forslag til budsjett 2019, hovedplan samt handlings- og økonomiplan 20192022 og oversendt det for behandling i representantskapsmøtet. Forslaget innebærer en
vesentlig økning av driftstilskuddet. Rådmannen mener økningen er for høy utfra et ønske om
en moderat kostnadsutvikling i IKS’ene som i kommunene. Rådmannen foreslår på denne
bakgrunn å redusere den foreslåtte økningen i driftstilskuddet med 3,5 millioner (1,5%
reduksjon).
Bakgrunn

Selskapet innkaller til representantskapsmøte 11. desember 2018. Møtet avholdes som følge
av bestemmelser i IKS-loven og selskapsavtalen. Sakspapirene er sendt til eierkommunene
etter behandling i selskapets styre. Totalt er det 6 saker som skal behandles i møtet.
Alle sakene som skal behandles av representantskapet fremmes først for politisk behandling i
eierkommunene slik at kommunestyret kan gi mandat til kommunens representanter.
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Rådmannen har samordnet sin saksbehandling med de øvrige eierkommunene gjennom
eierstyringssekretariatet. Rådmannen er ikke kjent med at de andre eierkommunene har andre
innstillinger til vedtak.
Etter at rådmannen hadde mottatt sakspapirene ble ROAF forespurt om muligheter for
kostnadsreduksjoner sett i lys av den utfordrende økonomiske situasjonen flere av
eierkommunene er i. ROAFs tilbakemelding er ikke styrebehandlet og gjenspeiler således
administrasjonens syn på innsparingsmuligheter.
Saksopplysninger

Følgende saker er til behandling:
Sak 12/18 Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 2 representanter til å
undertegne protokollen sammen med møteleder.
Sak 13/18 Protokoll fra representantskapsmøte 26.04.2018
Sak 14/18 Budsjett 2019
Sak 15/18 Hovedplan
Sak 16/18 Handlings- og økonomiplan 2019-2022
Sak 17/18 Eventuelle orienteringer
Mål og virkemidler
ROAF har fire hovedmål:
-

70% materialgjenvinning og ombruk innen 2030
Fremtidsrettede innsamlingsløsninger og digitalisering
0 alvorlige skader på mennesker og miljø
Fornybar energi skal være minimum 90% av all energi i ROAF innen 2025.

Disse er delt inn i 13 delmål; se sak 15/18 for detaljer. Videre deler ROAF sin virksomhet inn
i følgende fire strategiområder: avfallshåndtering, miljø- og samfunnsansvar, samarbeid og
utvikling samt organisasjonsutvikling. Tiltak for nå målene er inndelt i strategiområder.
Videre har ROAF et mål om at ROAFs virksomhet skal driftes så kostnadseffektivt som
mulig; når representantskapet har bestemt hvilken miljøstandard og hvilke tjenestetilbud som
skal ligge til grunn. Videre er det et mål at ROAF skal bidra til at renovasjonsgebyrene i
eierkommunene skal være under landsgjennomsnittet. For å måle forbedringer og
måloppnåelse deltar selskapet i renovasjonsbenchmarkingen til Avfall Norge. Neste gang det
skal foretas benchmarking er i 2019, da basert på tall fra 2018.

Styrets forslag til budsjett 2019
Rammebetingelser for driftsbudsjettet
Utenom aktiviteter som er motivert av økt måloppnåelse har følgende forhold virkning for
driftsbudsjettet i 2019:
-

Håndtering av forventet underskudd i 2018: 4,2 millioner
Den ikke-planlagte overgangen til egenregi var bare delvis budsjettert i 2018
og medfører underskudd dette året.

-

Økte kapitalkostnader: 4,5 millioner
Både økt rente og nye investeringer medfører økning i kapitalkostnadene.

-

Reduserte inntekter på salg av avfallsfraksjoner / økt pris på levering: 4 millioner
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Avsetningsmarkedet for avfallsfraksjoner har endret seg. Mottaksmarkedet
betaler mindre for avfallsfraksjoner enn tidligere, mens prisen som ROAF
betaler for restavfall til forbrenning har doblet seg de siste årene.
-

Overgang til egenregi i to kontraktsområder: 8 millioner
Konkursene først i Veireno og deretter i RenoNorden i 2017 har hatt stor
betydning for ROAFs virksomhet. Fra å være et selskap som i hovedsak satte
avfallsinnsamlingen ut til private aktører utfører selskapet nå innsamlingen
med egne ansatte sjåfører. Det er nå 39 sjåfører ansatt i selskapet; en oppgang
fra 3-4 sjåfører som tømte avfallsbrønner og -sug. Avfallsinnsamling i
Rælingen, Enebakk og Lørenskog utføres fortsatt av en privat aktør. Videre
har ROAF måttet anskaffe/overta renovasjonskjøretøy (27 stykker). Disse har
vist seg dyre å drifte på grunn av alder. Det ble i rep.skapssak 9/17 vedtatt at
det etter to års drift i egenregi skal fremlegges en evaluering som skal danne
grunnlag for hvorvidt egenregi skal beholdes, økes eller reduseres. Kundene
har merket lite til overgang til egenregi. Etter snart ett års drift har det vist seg
at egenregiinnsamling er markert mer kostbart sammenlignet med det
underlag som forelå for styret da avgjørelsen om egenregi ble tatt. De økte
kostnadene har blant annet sammenheng med at arbeidsmiljølovens krav
overholdes. Andre kommunale avfallsselskap har tilsvarende erfaringer med
kostnadsnivået. Det er mange fordeler med innsamling i egenregi, se
sakspapirene for detaljer.

Økning i konsumprisindeksen på 1,8% og befolkningsvekst på 1,8% er innarbeidet i
budsjettet.
Prisene på mottak av masser til deponi har falt dramatisk de siste årene som følge av
oppmykning av regelverket for deponimasser. For å kompensere for inntektsbortfallet har
ROAF valgt å øke oppfyllingstakten på deponiet slik at næringsdelen går i balanse.
Mottak av eksternt avfall til sorteringsanlegget går som planlagt. Det legges til grunn at slikt
mottak bidrar med 8,5 millioner til dekning av faste kostnader. Anlegget har fortsatt ledig
kapasitet på 10’-13’ tonn (av en total kapasitet på 75’ tonn).
Nye driftstiltak 2019
-

For å nå målene som er satt for virksomheten er følgende nye tiltak innarbeidet i
styrets forslag til budsjett:
o Nye stillinger: 1,5 mill
 Det er planlagt å øke bemanningen på gjenvinningsstasjonene med to
kundeveiledere for å øke fokus på ombruk, samt ett engasjement som
kontrollør for økt fokus på uønsket avfall i innsamlingen fra
renovasjonskundene. Disse stillingene vil bidra til at ROAF oppnår
målet om 70% materialgjenvinning innen 2030. Ombruk kan også bidra
til lavere kostnader ved at redusert mengde avfall går til forbrenning.
o Informasjon og kommunikasjon: 1,2 mill
 Dette gjelder informasjonskampanjer rettet mot innbyggerne for å
oppnå bedre utsortering av matavfall. Dersom matavfallet ikke sorteres
ut griser dette til ellers ren plast og papir slik at dette må brennes
(kostnad) istedenfor å gjenbrukes (inntekt).
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o Miljøvennlig diesel på arbeidsmaskiner: 0,5 mill (jf delmål).
Investeringer 2019:
Til sammen omfatter budsjettforslaget investeringer for 104 millioner kroner, hvorav ca 100
millioner er lånefinansiert. Etter at disse investeringene er gjennomført vil det gjenstå ca 100
millioner av ROAFs låneramme. 23,7 millioner består for øvrig av ikke-gjennomførte
investeringer fra tidligere år.
De største investeringene i 2019 er følgende:
Tiltak
Renovasjonsbiler
Ny gjenvinningsstasjon Lørenskog
Brannsikringstiltak sorteringsanlegg
Solceller på sorteringsanlegget
Lagerbygg/telt for bl.a salg av råvarer
Utstyr (avfallsbønner o.a) ifm pilot for
uttesting

Beløp
32 mill Gjelder erstatning av eldre, utdatert
materiell med stort reparasjonsbehov
(ustabil drift). Omfatter ca 16 kjøretøy
17 mill Tidligere vedtatt
7 mill På bakgrunn av sikringsanalyse og
tilsyn fra brannvesenet
5,4 mill Dette vil gi en innsparing på
strømkostnadene og er i samsvar med
delmål om andel fornybar energi
5 mill For midlertidig lagring av råvarer fra
ettersorteringsanlegget i påvente av
situasjonen i mottaksmarkedet.
4 mill Formålet med prosjektet er å øke
sorteringsgraden av avfall som følge av
smarte felles beholdere, samt å forkorte
kjørelengden.

Endring i driftstilskudd
Som følge av endrede rammebetingelser og nye tiltak foreslår ROAF en vesentlig økning av
driftstilskuddet (fra 200,1 millioner i 2018 til 227,3 millioner i 2019) med følgende fordeling
mellom eierkommunene:

Rådmannens forslag til redusert økning i driftstilskudd
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Som følge av trang kommuneøkonomi og et generelt ønske om moderat kostnadsutvikling har
rådmennene i eierkommunene forespurt de interkommunale selskapene om innsparingstiltak.
ROAF har svart ut denne henvendelsen med følgende muligheter til redusert aktivitet:
-

Avfallsinnsamling: Som følge av stor usikkerhet knyttet til kostnadsbildet ved
egenregi er det ikke realistisk med innsparinger på dette området.

-

Innsamling gjenvinningsstasjoner: Det er noe innsparingsmuligheter knyttet til
åpningstider og bemanning.

-

Andre kostnader og kommunikasjon: Ved redusert aktivitet kan kommunikasjon til
innbyggerne reduseres tilsvarende.

ROAF (v/administrasjonen) ser for seg en mulig kostnadsreduksjon på 3,5 millioner. Se også
vedlegg.
ROAF viser for øvrig til følgende når det gjelder prosessen:

Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Ja, men blir ikke fremlagt i FUN/ELD siden saken ikke har særskilt relevans for dette
utvalget.
Klima- og miljømessige forhold

Renovasjon er viktig for å unngå forsøpling, forurensning og ivareta gode hygieniske forhold.
God avfallsbehandling kan i tillegg ha gode miljøvirkninger gjennom redusert bruk av råvarer
og energi.
Økonomiske forhold

Saken har ingen betydning for kommunens økonomi siden aktiviteten er 100%
gebyrfinansiert.
Risikovurdering

Ingen kjent risiko.
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Alternative løsninger

1) Representantene stemmer for styrets forslag til budsjett 2019.
2) Representantene stiller med fritt eller friere mandat i stemmegivningen.
Vurderinger og begrunnelse

Styrets forslag til budsjett, hovedplan samt handlings- og økonomiplan er gjennomarbeidet og
godt. Budsjett og handlingsplan avspeiler den store omleggingen overgang til egenregi
medført for selskapet. Overgangen har vist seg å medføre store kostnader som i hovedsak gir
utslag i bedret arbeidsmiljø og sosial standard i bransjen. Rådmannen mener at når kostnadene
som følge av egenregiomleggingen er såpass høye må tiltak som kan vente legges midlertidig
til side. Dette for å oppnå en moderat kostnadsutvikling. Dette går nødvendigvis utover
måloppnåelsen. Rådmannen foreslår derfor at økningen i driftstilskudd reduseres med 3,5
millioner i forhold til styrets budsjettforslag. Selskapet står fritt til hvordan reduksjonen best
kan oppnås.
Når det gjelder prosessen ser rådmannen det problematiske i at styringssignalene blir gitt
såpass sent i prosessen og at det ikke er anledning til å styrebehandle de forespurte
innsparingstiltakene. Rådmannen ønsker at representantskapet drøfter hvordan dette kan
forbedres. Et mulig styringsverktøy kan være et forventningsbrev som foreligger før
budsjettprosessen starter.
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Representantskapsmøte

Nr. 2/2018 – Representantskapsmøte

Møtetid:

Kl. 19.00 – 21.00

Møtested

ROAFs hovedbygg – Skedsmo

Dato:

11.12.2018

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I ROMERIKE
AVFALLSFOREDLING IKS – ROAFS HOVEDBYGG ROAF MILJØPARK
Punkt

Tema

Ansvar

SAKSLISTE:
Sak 12/18

Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 2 representanter til å undertegne
protokollen sammen med møteleder.

Sak 13/18
Sak 14/18

Protokoll fra representantskapsmøte 26.04.2018
Budsjett 2019

Sak 15/18

Hovedplan

Sak 16/18

Handlings- og økonomiplan 2019-2022

Sak 17/18

Eventuelle orienteringer

Saksdokumenter følger vedlagt.
Forfall meldes snarest og senest torsdag 3. desember 2018 til Marit Skare – marit.skare@roaf.no eller
telefon 940 26 966.

VEL MØTT!

Bøler, 13.09.2018

Øivind Sand (s)
Representantskapets ordfører

Romerike Avfallsforedling IKS Postadresse: Postboks 98, NO-2021 Skedsmokorset | Besøksadresse: Bølerveien 93, Skedsmokorset
www.roaf.no | Telefon: +47 4000 2979 | e-post: firmapost@roaf.no | Organisasjonsnr: 965 075 364 mva
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Sak 13/18 Godkjenning av protokoll fra
representantskapsmøte 26.04.2018
Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 26.04.2018

0 Vedlegg
1)

Protokoll fra representantskapsmøte 26.04.2018.

1 Anbefaling
Protokollen godkjennes.

2 Forslag til vedtak
Protokoll fra representantskapsmøte 26.04.2018 godkjennes.

Bøler, 13. september 2018

Synnøve Bjørke (sign.)

Sak 13/18 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 26.04.2018
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Sak 14/18 Budsjett 2019
I forslag til budsjett 2019 er totale inntekter budsjettert med
322,8 millioner og totale kostnader budsjettert med
316,4 millioner. Totalregnskapet gir da et overskudd på
6,4 millioner som følge av justeringsfondet og prognose 2018. Dette
gir et betalbart driftstilskudd på 227,3 millioner i 2019, mot 200,1
millioner i 2018. Oppgang i betalbart driftstilskudd er 27,2 millioner
eller + 13,6 %. Betalbart driftstilskudd justert for konsumprisindeks
(1,8 %) og befolkningsvekst (1,8 %) gir en relativ oppgang på
+ 10,0 %. For ROAFs næringsvirksomhet budsjetteres det med et
totalt overskudd på 2,0 millioner.

0 Vedlegg
1)
2)
3)
4)
5)

Forslag til budsjett 2019
Forslag til investeringer 2019
Fordeling av driftstilskudd mellom eierkommunene
Estimat husholdningsrenovasjon 2020-2022
Estimat næringsrenovasjon 2020-2022

1 Bakgrunn
Forslag til budsjett 2019 er basert på regnskapstall for 2017, samt halvårsregnskap første halvår
2018 og prognose for resten av 2018. Dette i tillegg til den kunnskap vi har om ROAFs
rammebetingelser og nødvendige investeringer grunngitt i tidligere fattede vedtak gjeldende for
de nærmeste år. En budsjettøkning på 10 prosent vil bli begrunnet nærmere.

2 Egenregi
I februar 2017 gikk renovasjonsselskapet Veireno AS konkurs. I september samme år led
RenoNorden AS samme skjebne. Begge selskapene hadde innsamlingskontrakt av
husholdningsavfall med ROAF. Kommunene som ble berørt var Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum,
Sørum, Fet, Aurskog-Høland og Rømskog.
ROAF overtok først Veireno AS kontrakten i egenregi (vedtatt Rep. skap sak 09/2017), deretter
RenoNorden AS kontrakten (vedtatt Rep. skap sak 19/2017). Kundene merket lite til
overgangen.
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Det ble anbefalt i Rep. skap sak 09/2017 at det etter to års drift i egenregi skulle fremlegge en
evalueringsrapport for styret hvorvidt egenregien skulle beholdes, økes eller reduseres.
ROAF har 2/3 av all innsamling i egenregi. Resterende utføres av Norsk Gjenvinning i
Lørenskog, Rælingen og Enebakk.
Etter snart ett års drift med egenregi i ROAF er egenregiinnsamling markert mer kostbart
sammenlignet med vurderingene styret gjorde da avgjørelsen av egenregi ble tatt.
Kontrakten med Veireno AS og RenoNorden AS kostet ROAF 32,6 millioner (indeksregulert per
første halvår 2018 for å få sammenlignbare tall) Egenregi for 2019 er budsjettert til 39,3 mill. En
økning på 6,7 mill tilsvarende 20,33 prosent.

Selskap
RenoNorden
VeiReno
SUM

2016-12
- 17 183 808 - 13 480 018 - 30 663 826 -

Egenregi budsjett 2019

-

Økning %

2018-06
18 286 436
14 344 985
32 631 421
39 266 828
20,33 %

For å ta høyde for de kostnadene man har erfart i 2018, har ROAF sin egenregikostnad økt
spesielt innen følgende område:
Personal
ROAF har økt personalkost fra 3-4 egne sjåfør (med ansvar for å tømme avfallsbrønner samt
mobile- og stasjonære avfallssug i egenregi) til totalt 39 sjåfører for å dekke behovet for
innsamling i 2/3 av alle kommunene til ROAF. Det har tatt tid å få ansatt nok og riktige sjåfører,
gitt nødvendig opplæring, etablert mer effektive kjøreruter, gjennomført norskopplæringskurs og
redusert timebruk per sjåfør slik at ROAF driver lovlig i henhold til Arbeidsmiljøloven. Flere
ansatte gir høyere lønn- og pensjonskost.
Dette er hensynstatt i 2019 budsjettet.
Materiell
ROAF henter inn avfall hos ca. 45 000 husstander og kjører ca 700 000 km per år.
Innsamlingsbiler byttes normalt etter fem til syv år. Erfaring viser at eldre biler utover nevnte
driftstid gir økte driftskostnader.
ROAF overtok de renovasjonskjøretøy som fulgte med konkursen. En del av bilene ble byttet ut
umiddelbart. I tillegg ble det kjøpt flere kjøretøy som var tilgjengelig i markedet (FINN.no) i
perioden. Disse bilene var heller ikke optimale, men det beste som var mulig å få tak i på
daværende tidspunkt. I dag består bilparken av 27 renovasjonsbiler med en snittalder på fem år
- der enkelte stadig må gjennomgå reparasjoner og oppgraderinger. Reparasjonskostnader per
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bil har vært unormalt høye i 2018 og slik vi ser det vil dette også gjelde i 2019 inntil vi får byttet
ut de gamle bilene.
Ny anskaffelse er igangsatt for å bytte ut deler av flåten. Syv nye renovasjonsbiler vil være i drift
medio 2019. Anskaffelsen er budsjettert med totalt 32 mill (syv biler i 2019 og åtte biler i 2020). I
prisen ligger i tillegg til syv biler en opsjon på åtte biler som skiftes ut i 2020 (ca 2,1 mill per bil).
Ved kjøp av nye biler kan man inngå en service- og reparasjonsavtale fram til bilen er ca fem år
slik at kostnadene blir mer forutsigbare.
Erfaringer fra andre avfallsselskaper
Konkursene har også påvirket kommunale avfallsselskap andre steder i landet. Etter konkursen
valgte noen egenregi og andre å konkurranseutsatte tjenesten. Kostnadsøkningene som det
enkelte selskap meddeler- varierer fra 10 til 50 prosent over den pris de betalte til de
konkursrammede selskapene.
Et nøyaktig bilde av riktig markedspris vil ikke være mulig å gi før markedet har stabilisert seg
etter konkursene. I dag er det for få private renovasjonsselskaper som kan inngi tilbud i
anbudskonkurranser, noe som tilsier ubalanse i markedet og dermed forventet høye priser.
Smartere innsamlingsløsninger
En stor fordel ved å ha innsamling i egenregi at man kan optimalisering kjøreruter og utvikle
smartere innsamlingsløsninger. Ved å teste ut fellesløsninger og gjøre bruk av teknologi kan
innsamlingsmetodene endres for å gjøre disse mer optimale.
ROAF har planlagt for ny innsamlingsløsning i et konkret område i 2018 - og budsjettert med fire
millioner i 2019 for gjennomføring av prosjektet i 2019. Formålet er å øke sorteringsgraden av
avfall i smarte felles beholdere og korte ned kjøretid ved innsamling.
Eksempel: I et boligområde med 691 husstands avfallsbeholdere bytter man til felles
avfallsløsninger. Normal kjøretid er 67 km for å hente alle avfallsbeholdere. Distansen reduseres
til 42 km med nye fellesløsninger.
Drivstoff vil i prosjektet reduseres med 38 prosent. Arbeidstid reduseres med over 50 prosent. I
tillegg reduserer antall renovatører per bil (krokbil) fra to til en person. Totalkostnader per rute
går ned til halvparten.
I tillegg kan utforming og bruk av teknologi av/i beholdere hjelpe beboere til å sortere riktig.
Nye innsamlingsløsninger vil i tillegg til å redusere kostnader gi en miljømessig besparelse i form
av bedre sorteringsgrad, lavere CO2 utslipp, lavere utslipp av svevestøv mm.
Erfaringer i prosjektet vil gi ROAF kunnskap om hvordan framtidens avfallsløsning skal utformes
i alle ROAFs eierkommuner.
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3 Ettersorteringsanlegget (ESAR)
ESAR har en kapasitet på 75 000 tonn. I dag utnyttes kapasiteten ved at ca 38 000 tonn av
eierkommunene totale ca 110 000 tonn sorteres gjennom anlegget i ulike avfallskvaliteter. I
tillegg behandler anlegget ca 18 000 tonn fra Follo Ren og ca 6000 tonn fra Halden kommune.
Dette gir en ledig kapasitet i anlegget på ca 10-13 tonn som kunne vært tilbudt andre kommuner
og vært inntektsgivende for ROAF.
I Rep.skap sak 21/2017 «Utnyttelse av restkapasitet i ROAFs ettersorteringsanlegg» ble det
vedtatt:
«Representantskapet ber styret innhente en juridisk vurdering av FOF 3.3-3 og regelen om
80/20 for utvidet egenregi. Dersom juridiske vurderinger støttes styrets innstilling får styret
fullmakt til å inngå avtalene for å fylle restkapasitet i ROAFs ettersorteringsanlegg- og videre at
den juridiske vurderingen forelegges eierne til orientering.»
Saken har vært utredet gjennom 2018 og skal legges fram for Representantskapet i desember
2018.
ROAF avventer behandling av saken og ESAR sin kapasitet utnyttes derfor ikke fullt ut selv med
avfallet fra Follo Ren og Halden.
ROAF har valgt å legge forsiktighetsprinsippet til grunn for inntektene knyttet til
ettersorteringsanlegget, slik at 80/20 regelen ivaretas inntil rep skapet eventuelt aksepterer å
benytte unntaket offentlig-offentlig samarbeid som modell for utnyttelse av restkapasiteten.
For 2019 viser budsjettkalkylen at eksternt salg av sorteringskapasitet til ettersorteringsanlegget
bidrar med netto 8,5 millioner til dekning av kapitalkostnader og administrasjon.

4 Usikkerhetsfaktorer
I tillegg til to saker nevnt over er det videre tatt hensyn til to vesentlige usikkerhetsfaktorer i
2019:
a) Oppmyking av regelverket for deponimasser har skapt tøffere konkurranse i markedet
om lettere forurensete masser. Prisene har falt dramatisk de siste årene.
Dette medfører lavere tilgang til masser og påvirker således inntektene til deponi i
vesentlig grad. For 2019 har ROAF valgt å øke oppfyllingstakten slik at næringskapitlet
kan gå i balanse.
b) Avsetningsmarkedet for avfallsfraksjoner har endret seg. Mottaksmarkedet betaler
mindre for avfallsfraksjoner enn tidligere, mens prisen som ROAF betaler for restavfall til
forbrenning har doblet seg siste årene. Lavere inntekter og høyere kostnad medfører
vesentlige endringer i kostnadsbildet sammenlignet med tidligere år.
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5 Budsjett
5.1

DRIFTSINNTEKTER

5.1.1 NÆRINGSINNTEKER
I budsjett 2019 økes næringsinntektene i fra 61,9 millioner til 68,8 millioner. Av dette utgjør
inntekter for eksterne volumer (Follo Ren og Halden i all vesentlighet) til ettersorteringsanlegget
32,5 millioner. Dette medfører noe høyere andel næring av salgbare kvaliteter. Endringene gir
derfor justeringer på flere inntektskonti. I tillegg økes prisene på næringsrenovasjon som følge
av økte kostnader.
For deponi har markedssituasjonen endret seg betydelig i negativ grad de siste årene, og denne
effekten fortsetter i 2019.
5.1.2 ANDRE DRIFTSINNTEKTER
For andre driftsinntekter er det nedgangen i EE-avfall, papp og papir inntekter som er mest
utslagsgivende. Priser på metaller er noenlunde stabil. Utover dette er det små endringer.
5.2

DRIFTSKOSTNADER

5.2.1 VAREKOSTNADER
Varekostnadene har en nedgang på 10,4 millioner fra 2018 til 2019. Her er det overtakelse av
innsamling i egenregi som reduserer kostnaden, samt høyere avsetningskostnader. For
ettersorteringsanlegget går ca. 70 prosent av husholdningsavfallet til forbrenning etter sortering,
og utgjør således en stor kostnadspost. Prisene for forbrenning har som nevnt økt betraktelig og
dette vil gi utslag i 2019 budsjettet.
ROAF vektlegger hensyn til miljø i sine anskaffelser. Blant annet har anskaffelse av miljøvennlig
transport gitt økte kostnadene og får konsekvenser for budsjettet.
Gjenvinningsstasjonene mottar avfall og kan lettere kontrollere riktig sortering, men også i denne
avdelingen går restavfallet til forbrenning. Tiltak planlagt for å redusere restavfall til forbrenning
vil gi effekt for økonomi og miljø.
5.2.2 PERSONALKOSTNADER
Flere ansatte (gjelder særlig sjåfører på renovasjonsbiler) gir en økning på 19,8 millioner i 2019
sammenlignet med budsjett 2018. Merk at 17 stillinger knyttet til RenoNorden AS konkursen,
ikke var med i budsjettet for 2018. I tillegg er det budsjettert med tre nye stillinger som det gis en
nærmere begrunnelse for i det følgende.
ROAF ivaretar åtte gjenvinningsstasjoner med doble skift. Det er planlagt å øke med to
kundeveiledere til gjenvinningsstasjonene for å øke fokus på ombruk, og ett engasjement som
kontrollør for økt fokus på uønsket avfall i innsamlingen fra renovasjonskundene.
ROAF skal innen 2030 øke materialgjenvinning- og ombruk med 70 prosent. Disse stillingene
skal bidra til å oppnå ROAF sitt overordnet mål. Ombruk vil si at man mottar, eventuelt reparerer
og selger produkter som er fullt brukbar. Ved å plukke ut slike produkter fra avfallet og være
strengere på kontroll av restavfalls containere vil en kunne redusere kostnader fra
gjenvinningsstasjonene til forbrenning med ca 900 NOK per tonn.
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Pensjonskostnadene fra KLP og hvordan dette vil påvirke ROAFs personalkostnader foreligger
det per dags dato ingen aktuarberegnede utregninger på. I forslag til budsjett legges det
historiske andeler til grunn for beregning av pensjonskostnader for 2019.
I tillegg påvirkes budsjettet av noen mindre kostnadsøkninger i forbindelse med at ROAF har
knyttet til seg lærlinger og personer på arbeidstreningstiltak, videre et behov for norskkurs for
sjåførene og kompetanseheving generelt.
5.2.3 DIREKTE DRIFTSKOSTNADER
Det budsjetteres i 2019 med en økning på 8,4 millioner, i forhold til budsjett 2018, hvorav ca 6,7
er direkte knyttet til overtakelse av innsamling i egenregi (RenoNorden AS var ikke med i
budsjett 2018). I tillegg er det valgt å benytte miljøvennlig diesel på arbeidsmaskiner internt på
deponi, ESAR og Bøler gjenvinningsstasjon, noe som øker kostandene med ca 0,5 millioner. I
budsjettet er det tatt høyde for en økning på elektrisitet og varme. ROAF leier lokaler i
forbindelse med parkering, vaske muligheter for renovasjonsbiler, kontorer mm i forbindelse med
egenregi. Dette har en direkte driftskostnad på 1,0 millioner.
5.3

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Det budsjetteres med en økning på 3,8 millioner i 2019 sammenlignet med budsjett 2018. Den
største økningen er på 1,4 millioner og gjelder informasjonskampanjer direkte til innbyggerne for
å påvirke til enda bedre sortering. Der er behov for ytterligere oppmerksom mot befolkningen for
at flere skal sorterer ut mat i grønne poser. Når det usorterte avfallet går igjennom
sorteringsanlegget griser det til ren plast og papir slik at dette ødelegges og må brennes til en
kostnad (740 NOK per tonn) i stedet for at det gir ROAF inntekter. Det er planlagt en kampanje
som skal gå fire ganger i løpet av 2019 hvor man henger informasjon om matsortering direkte på
45 000 avfallsdunker. I tillegg økes kontroll av avfallsdunker for å unngå store gjenstander som
ødelegger maskineriet i ettersorteringsanlegget.
Med flere renovasjonsbiler øker forsikringskostnadene. Forsikringer for biler øker med 0,6
millioner (RenoNorden AS er ikke tatt med i budsjett 2018). Som følge av beslutningen om å
tilbakebetale penger fra etterdriftsfondet (05/2018) vil ROAF få kostnader knyttet til etterdrift av
deponiet, Dette utgjør 1,2 millioner i 2019 sammenlignet med 2018.
5.4

KAPITALKOSTNADER

Som følge av økte investeringer og lavere rente vil netto kapitalkostnader få en oppgang med
6,8 millioner. Totalinvesteringene er omtrent på samme nivå som budsjett 2018. 2019 budsjettet
viser flere investeringer med vesentlig kortere økonomisk levetid. I tillegg har forrige års
forespeilede renteoppgang delvis kommet på løpende lån, samt at kalkylerenten er forespeilet
opp med 0,42 fra 2017. Dette medfører at kalkulert kapitalkostnad for husholdning går opp med
6,5 millioner som følge av forslag til investeringer for 2019.

6 INVESTERINGER
Det foreslås totalt investeringer på 104,0 millioner kroner i 2019 hvorav inntil 100,7 millioner
lånefinansieres. Ved inngangen til 2019 vil ROAFs låneramme på kr 500 millioner (godkjent av
representantskapet 15.12.2015) ha en disponibel rest på kr 201,6 millioner.
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Investeringer kommenteres spesielt i vedlagt investeringsbudsjett.
Av investeringsbeløpet utgjør:










Ikke gjennomførte investeringer fra tidligere år
Ny gjenvinningsstasjon Lørenskog (andel 2019)
Nytt sigevannsrenseanlegg (andel 2019)
Nytt lagerbygg – bla råvarer for salg
Solcelleanlegg på tak ettersorteringsanlegg
Andre nyinvesteringer
Prosessoptimalisering ettersorteringsanlegg
Nye renovasjonsbiler
Andre vedlikeholdsinvesteringer utgjør

23,7 millioner.
17,0 millioner.
0,5 millioner.
5,0 millioner.
5,4 millioner.
10,9 millioner.
3,5 millioner.
32,0 millioner.
6,0 millioner.

7 Vurderinger
I forslag til budsjett er det driftstilskuddsberegningene som påvirker
abonnentene/husholdningene mest. I dag blir kostandene knyttet til gjenvinningsstasjoner i stor
grad finansiert over driftstilskuddet, samt en liten andel over gebyret for levering til
gjenvinningsstasjonene. I inneværende år er det 200,1 millioner i totalt betalbart driftstilskudd.
Betalbart driftstilskudd for 2019 er beregnet til 227,3 millioner.
For 2019 vil prognosen for inn- og utgående balanse for justeringsfondet være negativ, der ca
50 % av prognosen for husholdningsunderskuddet i 2018 tas inn i betalbart driftstilskudd for
2019 – ca 4,2 millioner. En del av underskuddet 2018 skylder at konkursen i RenoNorden AS
ikke var tatt hensyn til i budsjettet 2018.
Her er de viktigste elementene for økningen i betalbart driftstilskudd:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
1)
2)

Andel underskudd 2018
Egenregi etter konkurser1)
Nye stillinger
Informasjon og kommunikasjon
Miljøvennlig diesel på arbeidsmaskiner
Reduserte avsetningsinntekter og -kostnader
Økte kapitalkostnader2)

4,2 millioner.
8,0 millioner.
1,5 millioner.
1,2 millioner.
0,5 millioner.
4,0 millioner.
4,5 millioner.

Selkostandel inklusive kapitalkostnader for nye biler.
Justert for selvkostandel nye biler.

Andre momenter:
h)
i)
j)
k)

Økning i betalbart driftstilskudd
Konsumprisindeks januar 2016 - januar 2017
Befolkningsvekst ROAFs kommuner januar 2016 - januar 2017
Relativ økning i driftstilskudd

+ 13,6 %
÷ 1,8 %
÷ 1,8 %
= + 10,0 %

Det er også en del kostnadsreduksjoner mot budsjett 2018, men disse er avstemt mot regnskap
2017 og gir dermed ikke så store utslag for budsjett 2019.
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I tillegg vil endringene i beholdervolum i den enkelte kommune slå ut på fordelingen mellom
kommunene.
Hvordan dette påvirker beregningene av renovasjonsgebyrene i ROAFs 9 eierkommuner (samt
Rømskog) avhenger om kommunene har selvkostfond som er i balanse, negative eller positive.
Betalbart driftstilskudd fra ROAF medfører en økning på et standard 140 L abonnement med kr
216,67 kr/år eks mva., eller kr 5,21 inkludert mva. pr uke.

8 Anbefaling
ROAFs administrasjon anbefaler at forslag til budsjett for 2019 med investeringsforslag som er
på et nivå som er gjennomførbart og ønskelig, legges fram for ROAFs styre for vedtak.

9 Forslag til vedtak
Styret innstiller til representantskapet at forslag til budsjett for 2019 med vedlegg vedtas.
Investeringene gjennomføres i prioritert rekkefølge, de som står som «bør og kan vente»
gjennomføres sist.

Bøler, 18. september 2018

Synnøve Bjørke (sign.)
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ROAF

BUDSJETT

04.09.2018 09:52

Budsjettforslag 2019
Tekst

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Prognose 2018

Budsjett 2019

Driftsinntekter
BEHANDLINGSAVGIFTER
SALG UTSORTERTE AVFALLTYPER
DRIFTSTILSKUDD MEDL.KOMMUNENE
TILLEGG FOR ØKT SERVICENIVÅ
ANDRE SALGSINNTEKTER INKL SEKKER OG BEHOLDERE M.V.
UTLEIE AV AREALER M.V.
KONSULENTTJENESTER
RENOVASJON ‐ NÆRING
GATE‐FEE ESAR
ANDRE SALGSINNTEKTER NÆRING
ANDRE DRIFTSINNTEKTER
PERIODISERTE INNTEKTER
SUM DRIFTSINNTEKTER

14 605 145
22 446 950
193 191 347
93 677
875 608
44 148
92 800
14 573 990
8 613 091
‐
157 018
‐625 151
254 068 623

17 900 000
23 368 000
200 068 004
100 000
545 000
40 000
200 000
16 500 000
29 700 000
‐
‐
‐
288 421 004

16 206 901
22 220 653
200 068 004
90 000
914 432
44 868
20 000
15 972 758
28 750 000
2 500 000
5 052
‐
286 792 668

19 600 000
21 927 750
227 279 047
90 000
960 000
40 000
50 000
18 600 000
32 500 000
1 720 000
‐
‐
322 766 797

VAREKOSTNADER SEKKER, BEHOLDERE og ESAR
INNSAMLINGSKONTRAKTER
BEHANDLINGKOSTNADER
TILSKUDD AVFALLSBRØNNER
TILSKUDD TØYBLEIER
ANDRE VAREKOSTNADER
SELVKOST/ETTERKALKYLE ÅRLIG JUSTERING
SUM VAREKOSTNADER

‐2 949 344
‐32 202 573
‐39 008 987
‐490 000
‐105 931
‐124 077
‐
‐74 880 912

‐3 570 000
‐33 400 000
‐48 271 900
‐500 000
‐75 000
‐
‐
‐85 816 900

‐3 645 242
‐18 956 214
‐52 107 819
‐500 000
‐64 424
‐
‐
‐75 273 700

‐3 700 000
‐18 850 000
‐52 340 000
‐500 000
‐75 000
‐
‐
‐75 465 000

LØNNSKOSTNADER
STYREGODTGJØRELSER M.V.
ARBEIDSGIVERAVGIFT
PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER
KOMPETANSEUTVIKLING ANSATTE
REFUSJON SYKEPENGER/FØDSELSPENGER
ANDRE PERSONALKOSTNADER
SELVKOST/ETTERKALKYLE ÅRLIG JUSTERING
SUM PERSONALKOSTNADER

‐60 101 655
‐453 600
‐9 315 682
‐7 965 363
‐1 846 713
34 494
‐2 048 011
‐
‐81 696 530

‐67 931 520
‐389 200
‐10 595 546
‐7 982 000
‐1 901 500
‐
‐2 123 000
‐
‐90 922 766

‐78 672 091
‐389 200
‐11 377 751
‐9 384 550
‐2 535 612
‐
‐2 467 749
‐
‐104 826 954

‐80 751 398
‐470 000
‐11 442 347
‐12 995 079
‐2 553 950
‐
‐2 552 000
‐
‐110 764 774

DRIFT AV DEPONI, GJNVNST. OG ESAR
KOMMUNALE AVGIFTER
BYGG‐ OG ANLEGGSKOSTNADER
FRAKT
KONTORDRIFT
KJØP ADMINISTRATIVE TJENESTER
ADMKOSTNADER IFBM ANSKAFFELSER
REVISJON
PÅLAGTE TILSYN OG REVISJONER
JURIDISK BISTAND
TELEFON OG PORTO
DRIFT AV MASKINER OG BILER
SELVKOST/ETTERKALKYLE ÅRLIG JUSTERING
ANDRE KOSTNADER
SUM DIREKTE DRIFTSKOSTNADER

‐24 046 568
‐105 495
‐8 568 774
‐810 933
‐4 171 932
‐59 529
‐19 209
‐319 540
‐
‐640 844
‐761 250
‐16 507 651
‐
‐392 060
‐56 403 785

‐28 307 000
‐85 000
‐8 885 000
‐1 000 000
‐5 240 500
‐86 000
‐36 000
‐350 000
‐770 000
‐600 000
‐925 000
‐14 412 000
‐
‐220 000
‐60 916 500

‐28 104 082
‐164 957
‐9 831 969
‐860 236
‐6 026 805
‐148 010
‐24 088
‐380 000
‐442 508
‐1 165 702
‐819 882
‐22 800 579
‐
‐350 000
‐71 118 817

‐26 844 000
‐225 000
‐10 615 000
‐1 100 000
‐5 234 500
‐140 000
‐40 000
‐400 000
‐720 000
‐600 000
‐1 020 000
‐22 215 000
‐
‐170 000
‐69 323 500

‐258 472
‐3 160 097
‐260 944
‐1 036 259
‐852 528
‐19 879
‐713 224
‐
‐6 301 403

‐376 000
‐4 570 000
‐165 000
‐1 060 000
‐1 000 000
‐70 000
‐600 000
‐
‐7 841 000

‐408 970
‐4 504 592
‐245 000
‐1 162 340
‐1 833 870
‐70 000
‐1 652 008
‐
‐9 876 780

‐756 000
‐5 960 000
‐285 000
‐1 145 000
‐1 670 000
‐70 000
‐1 750 000
‐
‐11 636 000

‐219 282 630

‐245 497 166

‐261 096 250

‐267 189 274

34 785 993

42 923 838

25 696 418

55 577 523

‐31 983 710
129 000
‐4 652 885
729 729

‐38 465 764
‐
‐4 698 295
750 000

‐35 827 311
‐
‐5 458 858
634 744

‐43 800 634
‐
‐6 084 568
700 000

Driftskostnader

REISE OG DIETTKOSTNADER
INFORMASJON OG MARKEDSFØRING
GAVER OG BEVERTNING
MEDLEMSKONTINGENTER M.V.
FORSIKRINGER
TAP PÅ FORDRINGER
AVSETNING ETTERDRIFTSFOND
EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER
SUM DRIFTSKOSTNADER FØR KAPITALKOSTANADER
DRIFTSRESULTAT (EBITDA)
AVSKRIVNINGER
GEV./TAP V/ABGANG ANLEGGSMIDLER
RENTE OG FINANSKOSTNADER
RENTE OG FINANSINNTEKTER
SELVKOST/ETTERKALKYLE ÅRLIG JUSTERING

‐

‐

‐

‐

SUM KAPITALKOSTNADER

‐35 777 866

‐42 414 059

‐40 651 425

‐49 185 202

SUM TOTALE KOSTANDER

‐255 060 496

‐287 911 225

‐301 747 675

‐316 374 476

‐991 873

509 779

‐14 955 007

6 392 321

RESULTAT

Forslag til budsjett 2019 ROAF_ros_roaf_170902 (3.0)

Side 1 av 1

95

ROAF

ØKA
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Forslag investeringer 2019
Nr.
1211

Investering
Gasshus Norlimyra Lørenskog

1220

Ny gjenvinningsstasjon Lørenskog

1327

Nytt lagerbygg for bla råvarer til salg ‐ telt

Note

Ressursbehov
2 Moderat

Type
Driftstiltak

Prioritering
1 Må

Finansiering
Lån

2

1 Omfattende
1 Omfattende

Tjenesteutvikling

1 Må

Lån

HMS

1 Må

Lån

2019
Kommentarer
1 500 000 Deponigassanlegget på Nordlimyra nedlagte deponi er ikke i drift, og i stedet
for kun å fakle av gassen er det planlagt å bygge et nytt deponigassanlegg i
forbindelse med nye Lørenskog gjenvinningsstasjon (GVS) og utnyttelse av
gassen til oppvarming av oppholdsrom, sanitære rom etc., samt produksjon
av varmtvann.
Prosjektet nye Lørenskog GVS er utsatt pga. utfordringer mht. omregulering
av aktuelt område, men det er et berettiget håp om at området blir ferdig
regulert innen ultimo 2018.
ROAF har fått økonomisk støtte fra Miljødirektoratet (ref. «Klimasats») til
dette nye deponigassanlegget.
17 000 000 Andel av vedtatte investering som påløper i 2019 i henhold til
d fet midlertidig
l
5 000 000 fGjelder
lager/telt for råvarer som er produsert i
ettersorteringsanlegget. Dagens plass er for liten og tillatelsen fra
fylkesmannen krever at all ferdigvare skal lagres innendørs.
Ved å flytte lageret bort fra ettersorteringsanlegget så fjerner man også noe
av brannfaren ved anlegget.
Råvarelageret har også i perioder vært hyppig besøkt av skadedyr (rotter)
som spiser viktig komponenter og ledninger. Ved å flytte lager fjerner man
også gnagere fra anlegget og unngår mulighet for driftsstans på
ettersorteringsanlegget. Siste års avviksmeldinger viser at dette har vært en
utfordring.
Et ustabilt marked krever at vi lagrer produsert råvare i lange perioder. I
sommer har dette vært en stor utfordring da flere av anleggene vi leverer til
har hatt begrenset mottakskapasitet. Dette igjen krever at vi har bedre plass.
I dag har vi ikke eget egnet lagringssted for deler og utstyr og det er også
tenkt at dette skal kunne lagres i foreslåtte bygg/telt
Det er også tenkt at avdelingene DOD og IOG skal kunne benytte deler av
dette til lager.

1604

Software ‐ statistikk / KPI virksomhetsstyring

2 Moderat

Driftstiltak

2 Bør

Lån

1606

Adgangskort Hele ROAF (låsesystem)

2 Moderat

Driftstiltak

2 Bør

EK

1609

Intranett/Office365/SharePoint/mm

2 Moderat

Driftstiltak

2 Bør

EK

1621

Nytt sigevannsrenseanlegg

1 Omfattende

Off.
pålegg/regulering

1 Må

Lån

1623

Ombruksbutikk Skedsmo gjnvnst

2 Moderat

Miljøtiltak

1 Må

Lån

1703

"Stunt"‐container til Miljøagentene

3 Mindre omfattende

Driftstiltak

3 Kan vente

EK

1709

Flåtestyring/Ruteplanleggingssystem (Prosjekt)

3 Mindre omfattende

HMS

1 Må

EK

Grunnlag investeringer budsjett 2019_ros_roaf_180917 (3.2)
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300 000 Videreføring av tallgrunnlag for digitalisering i ROAF bla for å lette tilgang til
statistikk og styringsinformasjon.
500 000 Digitalt låssystem for å øke bedre sikkerhet og kontroll til ROAFs bygg og
anlegg.
200 000 Bedre utnyttelse av de software programmer som vi allerede betaler lisenser
for.
500 000 Total investeringssum er beregnet til 50 mill. kr (ikke indeksregulert).
Sigevannsrenseanlegget er opprinnelig et pilotanlegg fra 2002 og må
erstattes. Dagens renseanlegg er ineffektivt og har relativt høy risiko for
driftsstans og havari.
Første steg er omregulering av aktuelt område før etablering av nytt
renseanlegg. Investeringssummen på 500.000 kr i 2019 tar høyde for
prosjektering og mulig etablering av rensedammer, hvis omreguleringen er
godkjent i løpet av høsten 2019.
2 500 000 Oppgradering av bygg til i første omgang å gjelde nettbutikk ‐ "show room",
klargjøring og lager
100 000 Denne skal brukes til å gi 4. klassingene praktiske eksempler om
kildesortering.
350 000 Sikkerhet for sjåførene ved at systemet sender melding til nærmeste
foresatte ved velt og eller lengre stans.
Måler riktig miljøkjøring ved å måle hastighet i sving, oppbremsing,
akselerasjon, tomgangskjøring, faktisk forbruk/km
Avsetter faktisk kjørt rute på kart.
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Nr.
1723

Investering
Traktor gjenvinningsstasjon

1801

Ressursbehov
3 Mindre omfattende

Type
Driftstiltak

Prioritering
1 Må

Finansiering
Lån

Ny vei til nytt hageavfallsmottak ved komposteringsplata

3 Mindre omfattende

HMS

1 Må

Lån

1805

Sigevannsrør fra PKS til PKB ‐ styrt boring

3 Mindre omfattende

Off.
pålegg/regulering

1 Må

Lån

1807

Telt til kompostjordproduksjon

3 Mindre omfattende

Miljøtiltak

1 Må

Lån

1811

Ny prøvetakingsbrønn Nes nedlagte deponi

3 Mindre omfattende

Driftstiltak

2 Bør

EK

1813

Solcelleanlegg sorteringsanlegg tak

2 Moderat

Miljøtiltak

2 Bør

Lån

1814

Maskin til lasting av avfallsballer

2 Moderat

HMS

2 Bør

Lån

1816

ESAR ‐ kvern til plast fra gjenvinningsstasjonene

2 Moderat

Driftstiltak

1 Må

Lån

1819

Transportbånd og oppgradering av endebørster

3 Mindre omfattende

HMS

1 Må

EK

1843

Tid og turnus system ‐ splittet ut fra 1608

1901

El‐bil ladere adm bygg

1902

Utstyr (avfallsbrønner, o.a) i fbm pilot for uttesting

1903

Sikteverk

Grunnlag investeringer budsjett 2019_ros_roaf_180917 (3.2)
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2019
Kommentarer
1 400 000 Erstatning av eksisterende traktor hvor leasingkontrakten utgår.
Eksisterende traktor er 5 år og har nå høye driftskostnader. Traktoren skal i
drift på stasjonene Sørum, Gjerdrum og Fet.
1 000 000 Dagens hageavfallsmottak er ikke optimalt designet og har flere utfordringer
mht. HMS, ergonomi og effektivitet. Ved å etablere ny vei til et nytt
hageavfallsmottak i tilknytning til komposteringsplaten med levering av
hageavfall direkte på et flatt asfaltert område, vil både HMS og ergonomi for
kundene ivaretas optimalt.
Samtidig vil dette også medføre en mye bedre logistikk og effektiv drift for
ROAF mht. korte avstander (redusert drivstofforbruk, redusert tidsbruk
mm.).
1 000 000 PKS (les: PumpeKum Sidedal) har ikke nødoverløp, og det er et krav fra
Fylkesmannen i Oslo og Akershus at dette skal være etablert som en
sikkerhet. Hvis ikke så har vi i prinsippet ikke lov til å benytte PKS.
2 000 000 Et tiltak for å forhindre at fremmedarter skal blande seg med ferdig
kompostjord, slik at ROAF unngår spredning av uønskete og svartelistete
planter ut til kunder ved salg av jord.
En annen fordel med lagring i telt er at man unngår direkte sollys på ferdig
kompostjord, da sollys vil sette i gang prosesser i kompostjorden som ikke er
gunstig for kvaliteten.
200 000 Denne prøvetakingskummen er gammel, meget slitt/porøs og ergonomisk
ugunstig for driftspersonell. Den må skiftes ut til fordel for akseptabelt
prøvetakingsforhold. Dagens situasjon er uakseptabel.
5 400 000 Økonomisk besparelse på strømregningen med dagens strømpriser er
estimert til ca. 300.000 kr/år. Det er opp mot målet i ROAFs strategi:
«Tilstrebe oss minimalt med utslipp, med mål om 0‐utslipp fra egne anlegg
og maskinpark» og «Fornybar energi skal være minimum 90 % av all energi i
ROAF innen 2025».
700 000 Dagens løsning er ved bruk av truck. Maskinen skal håndtere ferdigvare som
skal settes på lager. I tillegg laster denne maskinen alle vogntog som
kommer og henter råvare hos oss.
Vi opplever at dagens maskin ikke er optimal da den er for lett, og vi har for
mange avvik rundt denne håndteringen som går på at maskinen sklir og at
det noen ganger går utover sikkerheten.
Dette er et HMS tiltak som følge av mange avvik på området.
1 000 000 Mindre interntransport og man får behandlet plasten på rett sted med en
gang.
Dagens grovkvern er ikke så godt egnet til denne plasttypen.
Man får en mer optimal kvern for denne type plast og den vil bli integrert
med ESAR.
Man vil få bedre kvalitet og mer plast vil bli utsortert.
Vil sørge for mindre stans i anlegget som følge av mindre plugger.
300 000 Montere tilleggsutstyr på bånd som forbedrer renholdet og forlenger
levetiden.
200 000 Dagens system er utdatert og er ressurskrevende administrativt.

2 Moderat

Driftstiltak

2 Bør

EK

3 Mindre omfattende

Miljøtiltak

2 Bør

EK

2 Moderat

Miljøtiltak

1 Må

Lån

4 000 000 Investering ifm testprosjekt ny innsamlingsløsning.

3 Mindre omfattende

Miljøtiltak

2 Bør

Lån

3 250 000 ROAF ønsker mer effektiv sikting av kvernet hageavfall til produksjon av
kompostjord. I tillegg sortere ut plast fra hageavfall med vindsikt. Hageavfall
med plast kan ikke behandles og må sendes til forbrenning til en høy
kostnad. Med dette sikteverket inkludert vindsikt vil man forhindre
spredning av plast/mikroplast.
Høy kvalitet er nøkkelen til bedre salg av kompostjord.
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235 000 ROAF har for få el‐bil ladere i forhold til antall el‐biler.
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Nr.
1905

Investering
Brannsikringstiltak ESAR

1906

Binge til kompost Skedsmo

1909

Sklier til containere Skedsmo

1910

Ressursbehov
2 Moderat

Type
HMS

2 Moderat

Off.
pålegg/regulering

1 Må

EK

3 Mindre omfattende

Driftstiltak

1 Må

EK

Ny hjullaster Skedsmo gj stasjon

2 Moderat

Driftstiltak

1 Må

Lån

1911

Utbyttbareskilt metallskilt skedsmo

2 Moderat

Driftstiltak

1 Må

Lån

1913

Feiekost til traktor små gj. Stasjoner

3 Mindre omfattende

Driftstiltak

2 Bør

EK

1915

Binge til fyllmasse Skedsmo

3 Mindre omfattende

Driftstiltak

2 Bør

EK

1916

Truck farligavavfall

3 Mindre omfattende

Vedlikehold

2 Bør

Lån

1917

Transportløsning ombruksartikkler

3 Mindre omfattende

Miljøtiltak

2 Bør

EK

1918

Lager/ salgssted for ombruksartikler, 2 lokasjoner

3 Mindre omfattende

Miljøtiltak

2 Bør

EK

1919

Binger til kompost på Sørum, Nittedal, Enebakk, Ahk,

2 Moderat

Off.
pålegg/regulering

1 Må

Lån

1920

Nytt tidregistreringssystem

2 Moderat

Driftstiltak

2 Bør

Lån

1921

Digitalt infoskilt Skedsmo

3 Mindre omfattende

Driftstiltak

1 Må

EK

1922

Sikring skolebesøk ESAR

3 Mindre omfattende

HMS

2 Bør

EK

1923

Skilting deponier

3 Mindre omfattende

Off.
pålegg/regulering

1 Må

EK

1925

Intern gangveg admbygg/ESAR

2 Moderat

HMS

1 Må

Lån

1926

Digitalisering fase I ‐ adgangskontroll

1 Omfattende

Miljøtiltak

2 Bør

Lån

9902

Beholdere for glass‐ og metallemballasje

3 Mindre omfattende

Vedlikehold

1 Må

Lån

50 000 Sikringstiltak i form av hjelmer med kommunikasjonsutstyr for å få 4.
klassingene inn i ESAR
200 000 Krav fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om bedre og mer oversiktlig
merking av bl.a. prøvetakingspunkter på Bøler avfallsdeponi og de nedlagte
deponiene.
I tillegg må det merkes tydeligere på Bøler avfallsdeponi mht.
avfallsdeponering.
650 000 Dette er et sikringstiltak slik at alle som skal besøke ESAR skal unngå
nærkontakt med maskiner og tungtransport.
1 000 000 Kontrollsystem som sikrer at kun husholdningskunder får adgang som
husholdningskunde, slik at alle andre må betale næringspriser. Er
selvfinansierende dersom ROAF får samme effekt som andre avfallsstasjoner
som har innført adgangskontroll.
200 000 Årlig utskifting.

9906

Containere for husholdningsrenovasjon

3 Mindre omfattende

Vedlikehold

1 Må

lån

2 000 000 Prlig utskifting samt overgang til mer moderne utstyr.
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1

Prioritering
1 Må
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Finansiering
Lån

2019
Kommentarer
7 000 000 På bakgrunn av sikringsanalyse og tilsyn fra brannvesenet (NRBR).
Tiltakene vil øke sikkerheten til personalet som arbeider på anlegget.
Branntilløp vil oppdages og slukkes raskere, med mindre røyk og
varmeutvikling.
Tiltakene vil øke driftssikkerheten til anlegget. Siden branntilløp slokkes
raskere blir det materielle skadene mindre, og fører til mindre nedetid for
anlegget.
Tiltakene vil redusere utgifter på reparasjon og vedlikehold av maskiner og
konstruksjon/bygg som følge av branntilløp i anlegget.
80 000 En investering for å forhindre forurensing av kompost ROAF selger til våre
kunder. Hageavfall som våre kunder leverer må skjermes fra øvrig
vegetasjon i området.
100 000 Hindre ødeleggelse av underlaget på gjenvinningsstasjonen.
Kostnadsbesparende tiltak.
2 500 000 Dagens hjullaster er 8 år gammel og representerer høye driftskostnader og
labil drift. Denne må erstattes med ny for å oppnå bedre driftsstabilitet og
mer forutsigbar driftsøkonomi.
400 000 Nye skilt som beskriver våre ulike avfallstyper over hver container. Skiltene
kjøpes inn fordi vi har bygd om Skedsmo GVS.
120 000 I dag kjøpes feietjenester og vi ser at det er et besparende tiltak å investere i
nødvendig utstyr for å gjøre denne tjenesten selv.
80 000 Renere masser fra gjenvinningsstasjonene muliggjør gjenvinning/ombruk i
stedet for deponering.
700 000 Dagens truck er en 2006 modell som er ment brukt innendørs. Etter at
mottak for farlig avfall ble flyttet til nye lokaler er logistikken også endret til
at vi frakter farlig avfall utendørs. Vi må derfor ha en truck som er tilpasset
de nye logistikkløsningene.
20 000 Lettere forflytte ombruksartikler til lager, slik at de blir tatt vare på og ikke
blir ødelagt.
210 000 For å bidra til 70% ombruk og gjenvinning innen 2030 må vi øke mengden
ombruk vesentlig fremover. Det innebærer at vi må ha fasiliteter for å ta
imot ombruksartikler når våre kunder kommer til Skedsmo GVS. I dag må vi
lagre mange større ombruksartikler ute. Pga regn/snø må dessverre en del
av disse kastes. Investeringen består av containerløsninger med tak for
oppbevaring av flere og større ombruksartikler.
350 000 Dette er for å forhindre forurensing av kompost ROAF selger til våre kunder.
Hageavfall som våre kunder leverer må skjermes fra øvrig vegetasjon i
området.
300 000 Anskaffe nytt tidsregistreringssystem som snakker direkte med tid og
turnussystemet. Unngå unødig dobbeltarbeid.
100 000 Digitalt skilt til å ha ved mottaksboden på Skedsmo gjenvinningsstasjon.
Dette for å ha fleksibilitet til å endre budskap og nødvendig informasjon.
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Nr.
9907

Investering
Containere til gjenvinningsstasjoner

Note

Ressursbehov
3 Mindre omfattende

Type
Vedlikehold

17.09.2018 13:43

Prioritering
1 Må

Finansiering
lån

2019
Kommentarer
1 000 000 Årlig utskifting.
1 000 000 Årilig utskifting og utstyrsovergang til mer moderne utstyr.

9908

Brønner glass/metall, rest, papp/papir (konverteringer)

3 Mindre omfattende

Vedlikehold

2 Bør

Lån

9922

IKT utstyr ansatte

3 Mindre omfattende

Vedlikehold

1 Må

EK

70 000 Årlig utskifting.

9932

Rød boks, Farlig Avfall

3 Mindre omfattende

Vedlikehold

1 Må

EK

30 000 Årlig utskifting.

9940

Beholdere for renovasjon

3 Mindre omfattende

Vedlikehold

1 Må

lån

1 500 000 Årlig utskifting.

9941

Matavfallskurver

3 Mindre omfattende

Vedlikehold

1 Må

EK

9942

Prosessoptimalisering ESAR ‐ maskiner/bygg m.v.

1 Omfattende

Driftstiltak

1 Må

Lån

9943

Renovasjonsbiler egenregi

9944

Skap grønne poser

4

2 Moderat

Driftstiltak

1 Må

Lån

3 Mindre omfattende

Driftstiltak

1 Må

EK

50 000 Årlig behov.
3 500 000 For å raskest mulig kunne gjøre tekniske og ressursmessige forbedringer i
prosessanlegget etter hvert som de avdekkes.
Ha mulighet til å tilpasse seg et marked i stadig endring.
Det er oppstart i et optimaliseringsprosjekt nå i september. Dette vil
resultere i forslag til tiltak som vil kreve investeringer. Omfanget av dette er
pr dags dato ikke kjent, men det er samtidig viktig at vi har tatt høyde for
dette slik at vi kan gjøre effektive foreslåtte tiltak raskt.
Økt utbytte og høyere materialgjenvinningsgrad.
32 000 000 Utskifting av overtatt materiell.
200 000 Dagens løsning for utlevering av grønne matavfallsposer til borettslag er
utdeling per boenhet. Dette er kostbart og tidkrevende. Ved å tildele
borettslagene et felles skap for slike poser vil utleveringen bli vesentlig
billigere og beboerne får riktig antall poser ved at de henter selv ved behov.
104 045 000

Noter
1
2
3
4

Finansiering
Finansiering lån:
Finansiering EK:
Rest låneramme:

Godkjennes av representatnskapet som separate saker når
beslutningsgrunnlag er klart
Budsjettramme på kr 89 000 000,‐ (07/2016) vedtatt av rep.skapet
28.04.2016
Budsjettramme på kr 50 000 000,‐ (18/2017) vedtatt av rep.skapet
12.12.2017

2019
100 650 000
3 395 000
100 997 400

20 millioner av disse er ekstrabevilgningen (20/2017) vedtatt av
rep.skapet 12.12.2017
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Fordeling av driftstilskudd eierkommunene
KOMMUNE

BETALBART DT 2018

Enebakk
Fet
Gjerdrum
Lørenskog
Nittedal
Rælingen
Skedsmo
Sørum
Aurskog-Høland
Rømskog 1)
SUM
1)

BETALBART DT 2019

11 158 621
12 644 063
6 525 876
38 454 233
23 033 948
16 915 988
54 910 114
17 067 735
18 192 229
1 165 198
200 068 004

12 576 267
14 169 370
7 307 986
44 384 358
26 158 997
18 885 532
62 533 224
19 404 918
20 560 894
1 297 502
227 279 047

2019
MÅNEDLIG DRIFTSTILSKUDD

1 048 022
1 180 781
608 999
3 698 696
2 179 916
1 573 794
5 211 102
1 617 076
1 713 408
108 125
18 939 921

% andel volum

5,53 %
6,23 %
3,22 %
19,53 %
11,51 %
8,31 %
27,51 %
8,54 %
9,05 %
0,57 %
100 %

Assosiert medlem gjennom Aurskog-Høland

Fordelingen er basert på kjent beholdervolum i kommunene, i hht KomTek (ROAF) med fratrekk for næringskunder.
Hytterenovasjon er inkludert

Beregninger driftstilskudd-beh 2019 fordeling kommunene 180830 (3.0)
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HUSHOLDNINGSRENOVASJON

04.09.2018 09:47

Husholdningsaktivitet 2019 - 2022
Husholdningsaktivitet
Kalkyle 2019 - 2022

2019
227 279 047
26 699 708
0
253 978 755
-4 145 999

Driftstilskudd
Salgsinntekter utenom driftstilskudd
Finanspost korrigeringer
Sum direkte inntekter
+/- Vedtatt bruk av/avsetning til justeringsfond
Ekstra ord. Fondsbruk
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad justeringsfond
+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel
Sum inntekter fra fond mv.
Sum inntekter - Husholdningsrenovasjon
Driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Alternativkostnad (kalkulatorisk rente)
Sum kostnader - Husholdningsrenovasjon
Resultat - Husholdningsrenovasjon
Kostnadsdekning (Sum inntekter/Sum kostnader)
Endring Driftstilskudd
Inngående balanse justeringsfond (kalkulert)
Utgående balanse justeringsfond (kalkulert)

-157 195

Økonomiplan
2020
2021
235 260 289 241 405 505
27 367 201
28 051 381
0
0
262 627 490 269 456 886
-4 633 996
-55 608
-55 608

-667

2022
246 918 819
28 752 665
0
275 671 484
-667
-8

-4 303 194
-4 689 604
-56 275
-675
249 675 561 257 937 886 269 400 611 275 670 809
212 169 042 217 008 001 223 958 628 233 023 530
32 020 000
33 958 762
37 489 326
34 840 428
5 643 714
7 026 731
7 953 324
7 806 859
249 832 756 257 993 494 269 401 278 275 670 817
-157 195
-55 608
-667
-8
100 %
100 %
100 %
100 %
3,9 %
3,5 %
2,6 %
2,3 %
-8 622 800
-4 633 996
-55 608
-667
-4 633 996
-55 608
-667
-8
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ROAF

NÆRINGSRENOVASJON

04.09.2018 09:48

Næringsaktivitet 2019 - 2022
Næringsaktivitet
Kalkyle 2019 - 2022

Økonomiplan
2019
2020
2021
68 788 042 70 507 743 72 270 437
68 788 042 70 507 743 72 270 437
57 419 642 59 142 231 60 916 498
8 292 325
8 499 633
8 712 124
65 711 967 67 641 864 69 628 622
1 095 118
1 122 496
1 150 558
1 980 957
1 743 383
1 491 256
105 %
104 %
104 %

Salgsinntekter
Sum inntekter - Næringsaktivitet
Driftsutgifter
Avskriving og tap salg AM fra regnskap
Sum kostnader - Næringsaktivitet
Finansposter regnskap (8-serien)
Foreløpig resultat - Næringsaktivitet
Kostnadsdekning (Sum inntekter/Sum kostnader)

Forslag til budsjett 2019 ROAF_ros_roaf_170902 (3.0)

2022
74 077 198
74 077 198
62 743 993
8 929 927
71 673 920
1 179 322
1 223 955
103 %
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Sak 15/18 Hovedplan
Saken omhandler den oppdaterte hovedplanen som er ROAF sin
avfallsstrategi og mål frem mot 2030. ROAF har et ambisiøst mål
om 70 % materialgjenvinning og ombruk innen 2030, og presenterer
i denne planen strategier for å nå det overordnede målet.

1 Vedlegg
1) Avfallsstrategi og mål (Hovedplan)
2) Selskapsavtalen

2 Bakgrunn
ROAF har i 2018 samlet alle styringsdokument for selskapet i ett «Strategidokument».
«Selskapsavtalen» til ROAF IKS med dens formål og føringer er ledene for «Avfallsstrategi og
mål» (Hovedplan), «Handlings- og økonomiplan», «Budsjett og investeringsplan» og «Mål og
handlingsplan».
Hver plan kan leses for seg, men henger nøye sammen med planen over i hierarkiet.
Planene øker i detaljer jo lenger ned i hierarkiet man kommer.
Nederst finner man «Mål og handlingsplan», som beskriver mål og tiltak for den enkelte
avdeling.
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ROAFs planhierarki består av følgende elementer:

Modell: Hovedplan utgjør «Avfallsstrategi og mål»
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3 Hovedplan
«Hovedplanen» som er nummer to i ROAF sitt hierarki, beskriver eierskap, hvem ROAF er til
for og hovedmål. Videre forteller den hvordan ROAF skal styre sin virksomhet, og hva som er
kjerneverdier og målsetninger.
ROAF IKS viser i «Hovedplanen» hvilke fire overordnede strategiområder som prioriteres.

Modell: Hvert område beskriver en strategi
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I tillegg til områdene Avfallshåndtering, Samarbeid og utvikling, Miljø og samfunnsansvar og
organisasjonsutvikling, beskriver også «Hovedplanen» hvilke fire virksomhetsmål (hovedmål)
og delmål ROAF skal oppnå.

4 Hovedmål
ROAF har fire hovedmål:
•
•
•
•

70 % materialgjenvinning og ombruk innen 2030
Fremtidsrettede innsamlingsløsninger og digitalisering
0 alvorlige skader på mennesker og miljø
Fornybar energi skal være minimum 90 % av all energi i ROAF innen 2025

5 Delmål
Under hvert hovedmål har ROAF valgt noen få tydelige delmål.
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Hovedmål

Delmål

70 % materialgjenvinning og
ombruk innen 2030

50 % materialgjenvinning og ombruk

2020

70 % av alle innbyggere skal kaste
matavfall i grønn pose

2025

Redusere andelen matavfall som kastes i
restavfallet. Minimum 90 % skal kastes i
grønn pose

2030

Testprosjekt: Erstatte enkeltbeholdere på
husstandsnivå med fellesløsninger i
utvalgte områder

2021

Erstatte eksisterende fellesløsninger med
mer fremtidsrettede løsninger

Årlig

Digitalisering for å redusere
avfallsmengden og øke
gjenvinningsgraden. Eksempelvis betal
etter hva du kaster «pay as you throw»

2030

Registrere 100 farlige forhold pr år i vårt
kvalitetssystem

Årlig

Nærvær på 95 %

Årlig

Langtidssykefravær mindre enn 5 %

Årlig

Null klager på forsøpling, lukt eller annet
som er forårsaket av vår drift

Årlig

Fossilt dieselforbruk i maskinparken skal
reduseres med 30 %

2020

50 % av energiforbruket til ROAFs
maskinpark skal være fossilfri

2025

Tilstrebe oss minimale utslipp, med mål
om 0-utslipp fra egne anlegg/maskinpark

2025

Fredtidsrettede
innsamlingsløsninger og
digitalisering

0 alvorlige skader på
mennesker og miljø

Fornybar energi skal være
minimum 90 % av all energi i
ROAF innen 2025

Planlagt oppnådd

Modell: Fire hovedmål med delmål
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For eksempel vil hovedmålet; «Fremtidsrettede innsamlingsløsninger og digitalisering» gi nye
miljøsmarte innsamlingsløsninger, som både vil gi bedre sorteringsgrad og spare CO2-utslipp.
Et eksempel på delmål er å utvikle fellesløsninger for innsamling av husholdningsavfall, hvor
teknologi leser hvor flink kunden er til å sortere og hvor ofte beholderen bør tømmes. Dette er
miljøsmarte og fremtidsrettede tiltak som eierkommunene kan ta eierskap til.

6 Vurderinger
Planen er holdt på et overordnet nivå.
Detaljerte planer om hvilke tiltak som skal gjennomføres, hvordan, av hvem og til hvilken
kostnad, beskrives nedover i planverket.
Hvert område skal kunne måles for å vise om tiltakene gir ønsket effekt. Det er utviklet - og
videreutvikles - flere KPI’er (Key Performance Indicators).
Planen vil justeres annet hvert år.

7 Anbefaling
ROAF jobber i dag etter målene i «Hovedplanen». Siden 2016 har selskapet gått fra tre
personer og tilsvarende antall renovasjonsbiler, til 39 sjåfører og 27 renovasjonsbiler. Selskapet
har per i dag ca. 45 000 hentepunkter og kjører ca 700 000 km per år. Utviklingen i selskapet på
kort tid har ført til behov for å samle seg om kjernevirksomheten og ta ned aktivitetsnivået til det
er kontroll på drift i alle ledd. «Hovedplanen» har som ambisjon å være førende, enkel og
forståelig.

8 Forslag til vedtak
Styret innstiller til representantskapet at hovedplanen vedtas.

Bøler, 13. september 2018

Synnøve Bjørke (sign.)
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1. KONTEKST ROAF
Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning, ombruk
av avfall og deponi. Vi eier og drifter Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for
husholdningsavfall, og har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en
forsvarlig måte. Vi arbeider kontinuerlig for å minske det økologiske fotavtrykket fra vår drift, og
tar hensyn til miljøet i alt vi gjør.
ROAF er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet,
Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. I tillegg gjennomføres også
avfallshåndteringen i Rømskog kommune. Vi betjener omlag 200 000 innbyggere, fordelt på ca.
90 000 husstander.
Vår primæroppgave er å ivareta den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar og
oppgaver knyttet til håndtering av husholdningsavfall. Vi drifter åtte gjenvinningsstasjoner,
hvorav fem er i egen regi: Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Aurskog-Høland og Sørum. Tre
gjenvinningsstasjoner driftes av eksterne: Nittedal, Lørenskog og Enebakk. Alle
gjenvinningsstasjonene har mottak for farlig avfall. Vi har også over 200 returpunkter for glassog metallemballasje plassert ut i våre eierkommuner.
ROAF drifter Bøler avfallsdeponi, som er et aktivt deponi, og har ansvaret for drift og oppfølging
av seks nedlagte deponier: Hellen (Gjerdrum), Løvås (Fet), Thorud (Enebakk), Nes (Rælingen),
Nordlimyra (Lørenskog) og Holm (Nittedal). Samtlige av de nedlagte deponiene ligger i
Akershus fylke.
Selskapet har omlag 150 fast ansatte, og en omsetning på vel 300 millioner kroner. Selskapets
forretningskontor er lokalisert til ROAF Miljøpark på Bøler i Skedsmo kommune.
ROAFs overordnede mål er 70 % materialgjenvinning og ombruk innen 2030, og sammen med
våre innbyggere skal vi bli best på materialgjenvinning i Norge.

Miljøansvar • Engasjement • Service • Tillit
Sentralt i ROAFs virksomhetsstrategi står våre fire kjerneverdier:
Visjon og verdiskapning:

Miljøansvar • Engasjement • Service • Tillit

Enkelt for deg  bra for miljøet
Visjon og verdiskapning:

Enkelt for deg  bra for miljøet
Kundeløftet:
Kundeløftet:
Med
miljøet og kvalitet i fokus lover vi våre kunder en enklere hverdag
Med miljøet og kvalitet i fokus lover vi våre kunder en enklere hverdag
Forretningsidé:
Forretningsidé:

ROAF skal sikre at eierkommunenes innbyggere får miljøriktig og
ROAF skal sikre at eierkommunenes innbyggere får miljøriktig og
kostnadseffektiv avfallshåndtering
kostnadseffektiv avfallshåndtering

Avfallsstrategi og mål (Hovedplan)
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2. VIRKSOMHETSSTRATEGI
ROAF har delt inn sin virksomhetsstrategi i fire hovedområder:

2.1

AVFALLSHÅNDTERING

ROAFs kjernevirksomhet er å ivareta avfallshåndteringen for innbyggerne i våre eierkommuner.
Vi skal sikre en god ressursforvaltning gjennom hele verdikjeden, som innsamler,
avfallsbehandler og råvareleverandør. Vår satsning på næringsavfall skal bidra til å redusere
kostnadene knyttet til avfallshåndteringen i våre eierkommuner. ROAF skal sørge for et
tjenestetilbud som sikrer økt materialgjenvinning og ombruk.
Vi skal måle vår suksess gjennom resultater av andel gjenvunnet materiale og andel ombruk,
kostnads- og miljøeffekt.

2.2

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

ROAF skal gjennom dialog, informasjon, opplæring og andre virkemidler påvirke innbyggerne til
økt kildesortering og ombruk. Vi skal være en foregangsbedrift for bransjen, og alltid ha miljøet i
fokus. ROAF skal ta miljø- og samfunnsansvar internt i organisasjonen og være en god
samfunnsaktør. De samme kravene skal stilles til alle våre samarbeidspartnere. Selskapet skal
videre være en pådriver overfor leverandører og produsenter for å fremme miljøriktige og
fremtidsrettede løsninger for emballasje. ROAF forplikter seg til å jobbe kontinuerlig med å
redusere sitt miljøavtrykk.
Vi skal måle vår suksess gjennom riktig kildesortering hos innbyggerne, økt ombruk, økt
materialgjenvinningsgrad og eget miljøavtrykk.

2.3

SAMARBEID OG UTVIKLING

ROAF skal ta en aktiv rolle for å fremme økt samarbeid i og utenfor bransjen, med formål om å
skape ytterligere miljøeffekter. Vi skal være en bidragsyter for ulike fagforum, med fokus på
kunnskaps- og erfaringsdeling. Vi skal fortsette å tilegne oss kunnskap både nasjonalt og
internasjonalt, dette for å sikre miljøriktige, samfunnsøkonomiske løsninger. ROAF skal styrke
samarbeidet med utbyggere og eierkommuner for å skape gode avfallsløsninger for våre
innbyggere. Selskapet skal jobbe med kontinuerlig forbedring av vårt ledelsessystem og skal
etterleve alle relevante lover, forskrifter og andre krav.
Vi skal måle vår suksess gjennom økt kunnskap og implementering av fremtidsrettede
løsninger.

2.4

ORGANISASJONSUTVIKLING

ROAF skal være en innovativ og endringsorientert organisasjon. Ansatte skal involveres i viktige
beslutninger som berører selskapets fremtid. ROAF skal aktivt jobbe med ledelsesutvikling og
kulturbygging som fremmer selskapets verdier. ROAF skal sikre relevant og faglig høy
kompetanse for sine ansatte. Oppgaver utenfor kjernevirksomheten utføres i samarbeid
(samhandling) med eksterne fagmiljøer.
Avfallsstrategi og mål (Hovedplan)
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Vi skal måle vår suksess gjennom gjennomførte forbedringstiltak, kompetanse- og
utviklingstiltak, samt medarbeidertilfredshet.

3. VIRKSOMHETSMÅL
3.1

HOVEDMÅL

ROAF har fire hovedmål:
•

70 % materialgjenvinning og ombruk innen 2030

•

Fremtidsrettede innsamlingsløsninger og digitalisering

•

0 alvorlige skader på mennesker og miljø

•

Fornybar energi skal være minimum 90 % av all energi i ROAF innen 2025

Avfallsstrategi og mål (Hovedplan)
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3.2

DELMÅL

Hovedmål

Delmål

70 % materialgjenvinning
og ombruk innen 2030

50 % materialgjenvinning og
ombruk

2020

70 % av alle innbyggere skal kaste
matavfall i grønn pose

2025

Redusere andelen matavfall som
kastes i restavfallet. Minimum 90 %
skal kastes i grønn pose

2030

Testprosjekt: Erstatte
enkeltbeholdere på husstandsnivå
med fellesløsninger i utvalgte
områder

2021

Erstatte eksisterende
fellesløsninger med mer
fremtidsrettede løsninger

Årlig

Digitalisering for å redusere
avfallsmengden og øke
gjenvinningsgraden. Eksempelvis
betal etter hva du kaster «pay as
you throw»

2030

Registrere 100 farlige forhold pr år i
vårt kvalitetssystem

Årlig

Nærvær på 95 %

Årlig

Langtidssykefravær mindre enn 5
%

Årlig

Null klager på forsøpling, lukt eller
annet som er forårsaket av vår drift

Årlig

Fossilt dieselforbruk i
maskinparken skal reduseres med
30 %

2020

50 % av energiforbruket til ROAFs
maskinpark skal være fossilfri

2025

Tilstrebe oss minimale utslipp, med
mål om 0-utslipp fra egne
anlegg/maskinpark

2025

Fredtidsrettede
innsamlingsløsninger og
digitalisering

0 alvorlige skader på
mennesker og miljø

Fornybar energi skal
være minimum 90 % av
all energi i ROAF innen
2025

Planlagt oppnådd
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1. Om selskapet
1.1

SELSKAPETS NAVN OG DELTAKELSE

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt selskap med hjemmel i Lov om
interkommunale selskaper.
Deltakere i selskapet er Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Nittedal, Lørenskog,
Rælingen, Skedsmo og Sørum kommuner. Heretter kalt eierkommunene.

1.2

RETTSLIG STATUS

Selskapet er et eget rettssubjekt og skal registreres i foretaksregisteret.

1.3

HOVEDKONTOR

Selskapet har sitt hovedkontor i Skedsmo kommune.

2. Selskapets formål
Selskapets formål er på vegne av deltakerkommunene å drive mottak, innsamling, transport,
behandling og omsetning av avfall i kommunene og særlig sørge for:








Å oppnå avfallspyramidens mål i følgende prioriterte rekkefølge: Avfallsreduksjon,
ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning, deponi.
Å utnytte ressursene i avfallet
Å behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller de miljømessige krav som
myndighetene stiller
Ved effektiv informasjon å gjøre befolkningen delaktig i avfallsbehandling gjennom
innkjøps- og forbruksmønster og ved kildesortering av avfall
Å innhente nødvendige tillatelser og konsesjoner
Å sørge for gode forhold for utvikling av samarbeidsmiljøet i selskapet og av de
ansattes faglige ressurser
Et kostnadseffektivt tjenestetilbud, basert på samarbeid og stordrift, til
konkurransedyktige priser

Selskapets kjernevirksomhet er håndtering av husholdningsavfall. Kommunene kan også
pålegge selskapet andre oppgaver som kommunene har ansvar for knyttet til avfallshåndtering –
eventuelle slike oppgaver skal også anses som en del av selskapets kjernevirksomhet. Alle
oppgaver innenfor kjernevirksomheten skal drives etter selvkostprinsippet.
Selskapet kan engasjere seg alene eller i samarbeid med andre i kjøp og salg av varer og
tjenester som knytter seg til innsamling, transport, behandling og omsetning av
husholdningsavfall og det som står i forbindelse med dette. Hvis dette innebærer økte eller nye
forpliktelser for selskapet forutsettes enstemmig vedtak i representantskapet.
Selskapet kan også engasjere seg i håndtering av næringsavfall – innenfor rammer og
retningslinjer vedtatt likelydende av alle eierkommunene.
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Selskapet kan yte tilleggstjenester til enkeltkommuner mot full kostnadsdekning. Slike
tilleggstjenester skal ha et begrenset omfang, og ikke innebære økt ansvar eller økt risiko for
selskapet.
Selskapet skal være kommunenes fagmiljø på avfallsområdet og skal gjennom samarbeid med
kommunene utvikle strategier og planer som kan bidra til at kommunene har en aktiv og
oppdatert avfallspolitikk
Selskapet skal ha en lav risikoprofil.
Selskapet kan ikke legge opp selvkostfond - regnskapsmessige overskudd/underskudd på
selvkostvirksomheten skal avregnes i budsjettet to år senere gjennom tilsvarende fradrag/tillegg
på kommunenes betaling til selskapet. Selskapet kan likevel ha et kortsiktig justeringsfond for å
kunne innarbeide overskuddet/underskuddet i neste budsjett. Justeringsfondet skal behandles
på samme måte som et selvkostfond med unntak av at det ikke gis anledning til en
utjevningsperiode.
Selskapet kan ta opp likviditetslån hvis det blir nødvendig - avgrenset til maksimalt ett års
løpetid.

3. Deltakernes eierandel og ansvarsandel
Eierkommunene eier og har økonomisk ansvar for selskapet i samme forhold som de finansierer
selskapets virksomhet gjennom betaling for renovasjonstjenester fra selskapet.
Kommunenes eierandel/ansvarsandel baseres på innbyggertall i den enkelte kommune pr.
01.01. for det enkelte år (SSB). Eierandelen for det enkelte år rapporteres i note til regnskapet.

4. Selskapets styrende organer
4.1
4.1.1

REPRESENTANTSKAPET
Representantskapets sammensetning

Representantskapet er selskapets øverste organ. Det består av 18 medlemmer med personlige
varamedlemmer – 2 fra hver av eierkommunene. Eierkommunene oppnevner selv sine
representanter til representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter.
Representantene velges for 4 år om gangen.
Eierkommunene har en og bare en stemme hver i representantskapet. Kommunen fastsetter
selv ved oppnevningen av representanter hvilken representant som forvalter kommunens
stemmerett, og i hvilken rekkefølge representantene og vararepresentantene forvalter
stemmeretten i tilfelle den som i utgangspunktet forvalter stemmeretten har forfall til
representantskapets møter.
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.
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4.1.2












Representantskapets oppgaver og myndighet Representantskapet
skal:
velge selskapets revisor og fastsette dennes godtgjørelse
velge 5 av selskapets styremedlemmer med 1. 2. og 3. varamedlemmer for 4 år,
valgene skjer slik at henholdsvis 3 og 2 medlemmer velges hvert annet år
velge styrets leder og nestleder blant styrets medlemmer for 2 år om gangen
vedta styreinstruks etter forslag fra styret, samt la styreinstruksen bli et kjent og levende
styringsverktøy
fastsette godtgjørelse for representantskapets og styrets medlemmer
behandle styrets forslag til årsberetning, regnskap og disponering av
regnskapsresultatet for det foregående år
behandle styrets forslag til handlings- og økonomiplan og årsbudsjett for neste
kalenderår
behandle styrets vurdering av sin virksomhet ihht styreinstruksen
behandle styrets forslag til langsiktig hovedplan for virksomheten
gjøre vedtak om fullmakt til opptak av lån innenfor de rammer selskapsavtalen setter
gjøre vedtak i andre saker som styret forelegger representantskapet, eller som
representantskapet tar opp på eget initiativ

Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret.
Representantskapet kan delegere til styret myndighet i de saker der loven eller selskapsavtalen
ikke er til hinder for dette.

4.1.3

Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig, og når styret, revisor eller
minst en av deltakerkommunene krever det.
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av eierkommunene er til stede.
Når det skal avgjøres saker som krever enstemmighet, må alle kommunene være til stede,
eventuelt representert ved stemmefullmakt. Styret og daglig leder deltar i representantskapets
møter med talerett så sant ikke representantskapet bestemmer noe annet. Representantskapets
møter er åpne for alle som ønsker å være til stede.
Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av
møteleder samt 2 medlemmer valgt av representantskapet. Styrets leder og daglig leder har rett
til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen.
Møteinnkalling og saksliste skal sendes eierkommunene v/rådmannen samtidig. Protokoll skal
sendes til eierkommunene v/rådmannen så snart den er undertegnet. Skriftlig
beslutningsgrunnlag i saker som skal behandles skal normalt foreligge minst 6 uker før møtet.
Det skal avholdes ordinære representantskapsmøter innen utgangen av april og desember hvert
år. I aprilmøtet skal representantskapet behandle årsberetning og regnskap for foregående år.
I desembermøtet behandles neste års budsjett med tilhørende handlings- og økonomiplan for
de neste fire år. Se forøvrig bestemmelsene i pkt 5.3 nedenfor.
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4.2

STYRET

4.2.1

Styrets sammensetning

Styret velges av representantskapet og består av 5 medlemmer pluss 1 medlem valgt av og
blant selskapets ansatte. Reglene i IKS-loven § 10 om representasjon av begge kjønn i styret
gjelder.
Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomite som skal forberede
representantskapets valg av styre.

4.2.2






4.2.3

Valgkomite
Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av det
avtroppende representantskap i deres siste møte.
Valgkomiteens funksjonstid følger den kommunale valgperioden
Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater til ROAFs styre som de finner best
kvalifisert til å dekke vervene. Blant de valgte styremedlemmene skal valgkomiteen
også fremme forslag på styrets leder og nestleder. Valgkomiteen skal også fremme
forslag til ordfører og varaordfører i representantskapet
Valgkomiteen legger sine begrunnede forslag fram for representantskapets møte.
Forslaget skal vedlegges øvrige saksdokumenter og oversendes eierkommunene
v/rådmannen minst 6 uker før møtet.

Styrets oppgaver og myndighet

Styret har ansvar for selskapets forvaltning og resultat og utøver all myndighet som ikke er tillagt
representantskapet, herunder:







ansette daglig leder og utferdige stillingsinstruks for denne
føre tilsyn med at selskapet drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen,
årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fra representantskapet, samt sørge for at
selskapets økonomiske forvaltning og HMS-forhold er under betryggende kontroll
legge fram for representantskapet forslag til hovedplan, handlings- og økonomiplan for
kommende 4-årsperiode, årsbudsjett, årsberetning og regnskap
legge fram for representantskapet andre saker som krever representantskapets
behandling
vedta opptak av lån innenfor rammer gitt i selskapsavtalen og av representantskapet

Styret kan delegere til daglig leder myndighet i de saker der loven eller selskapsavtalen ikke er
til hinder for dette.
Styret skal legge fram forslag til styreinstruks for representantskapet, og evaluere sin virksomhet
ihht denne instruksen i selskapets årsmelding.

4.2.4

Styrets møter

Styrets leder innkaller til møte så ofte som nødvendig - og når minst ett styremedlem eller daglig
leder krever det. Innkallingen skal skje med 1 ukes varsel og skal inneholde saksliste. Daglig
leders saksutredninger og forslag til vedtak skal følge innkallingen.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Møtene ledes av
styreleder, eller i dennes fravær nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en
møteleder. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder
dobbeltstemme.
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Daglig leder deltar i styrets møter uten stemmerett, og representantskapets ordfører har møteog talerett i styremøtene.
Møteleder skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av
samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig leder har rett til å få ført sitt
syn på en sak inn i protokollen.
Møteinnkalling, saksliste og saksdokumenter skal sendes eierkommunene v/rådmannen samt
representantskapets medlemmer. Protokoll sendes eierkommunene v/rådmannen og
representantskapets medlemmer så snart den er undertegnet.
Selskapet forpliktes ved underskrift av styreleder (nestleder ved fravær) og daglig leder (ett
styremedlem ved fravær) i fellesskap.

4.3

DAGLIG LEDER

Daglig leder ansettes av styret og er direkte ansvarlig overfor styret. Daglig leder forestår og har
ansvar for den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret gir
samt sørge for at virksomheten er under betryggende kontroll.
Daglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner innenfor rammen av vedtatte
budsjetter og rammer fastsatt av styret. Daglig leders myndighet omfatter ikke saker som etter
selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare
avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets
beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet.
Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under daglig leders myndighet.
Innenfor selskapets budsjettrammer og eventuelle retningslinjer vedtatt av styret har daglig leder
myndighet til å organisere virksomheten, herunder opprette og legge ned stillinger, ansette
personale og fastsette deres lønn samt treffe avgjørelser i andre personalsaker.
Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle forhold av betydning for virksomheten,
herunder økonomi- og personalforhold. Styret bestemmer selv på hvilken måte og hvor ofte det
skal ha slik informasjon.
Daglig leder har møte- og talerett i styre og representantskap. Styret og representantskapet kan
likevel vedta at daglig leder skal fratre møtet i enkeltsaker.

4.4

REVISJON

Selskapets revisor oppnevnes av representantskapet og velges for ett år om gangen. Hvert 5. år
skal det tas opp til vurdering om det skal velges ny revisor.
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5. Selskapets økonomistyring og økonomiforvaltning
5.1

FINANSIERING

Driftstilskuddet, som skal dekke de tjenester selskapet utfører for kommunene, fordeles på
deltakerkommunene i samsvar med regler fastsatt av representantskapet.
Kommunene innbetaler de budsjetterte driftstilskudd etter en på forhånd oppsatt årlig
innbetalingsplan, som fastlegges ved budsjettbehandlingen.
Selskapet skal avsette midler i et fond som skal benyttes til den konsesjonspålagte etterdrift av
avfallsdeponiet.
Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for låneforpliktelser på 500
millioner kroner.

5.2

REGNSKAP

Selskapet skal føre regnskap etter regnskapslovens prinsipper.

5.3

BEHANDLING AV HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT

Selskapets virksomhet skal planlegges og styres gjennom vedtak i representantskapet om
handlings- og økonomiplan og årsbudsjett.
Økonomiplanen skal inneholde en oversikt over drift og investeringer de neste fire år og skal
normalt vedtas av representantskapet på representantskapsmøtet innen utgangen av
desember. Planen skal inneholde en oversikt over selskapets samlete gjeldsbyrde og utgifter til
renter og avdrag i planperioden.
Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen og vedtas i representantskapet. Budsjettet skal
inneholde en oversikt over forventet salg av tjenester til eierkommunene og andre, med
tilhørende priser og priskalkyler.
Selskapet skal drøfte forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett med eierkommunene før
behandlingen i representantskapet. Eierkommunene skal gis fullt innsyn i kalkyle-grunnlaget i
disse dokumentene. Styrets forslag til handlings- og økonomiplan og årsbudsjett skal
oversendes eierkommunene v/rådmannen senest 15. september, og forslagene skal behandles
i den enkelte kommune forut for behandlingen i representantskapsmøtet. Eventuell uenighet
kommunene imellom avklares gjennom flertallsvedtak i representantskapsmøtet på områder der
det ikke er krav om enstemmighet.
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6. Endringer i selskapets formelle forhold
6.1

ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN

Endringer i denne selskapsavtalen forutsetter enstemmighet i representantskapet.

6.2

OPPTAK AV NYE DELTAKERE

Opptak av nye deltakerkommuner skal behandles som en endring av selskapsavtalen.

6.3

UTTREDEN AV SELSKAPET

En deltakerkommune kan med 2 års skriftlig varsel tre ut av selskapet. Det skal ved uttredelsen
foretas et økonomisk oppgjør og inngås avtaler som sikrer:




at den uttredende kommune får utbetalt sin andel av eventuelle nettoverdier i selskapet
på uttredelsestidspunktet, eventuelt innbetaler sin andel av eventuell negativ verdi
at den uttredende kommune hefter for sin andel av gjenværende lån i selskapet etter
uttredelsen
at den uttredende kommune har krav på en andel av eierskapet til verdier som ligger
latent i selskapet ved uttredelsen og som måtte framkomme innen 10 år etter
uttredelsen av selskapet pga en endring av selvkostregimet eller andre
rammebetingelser, men slik at det gjøres fradrag for verdier selskapet har opparbeidet
etter at kommunen trådte ut og for eventuelle utbetalinger kommunen fikk ved
uttredelsen.

For øvrig vises til bestemmelsene om uttreden i lov om IKS.

6.4

OPPLØSNING AV SELSKAPET

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Vedtak om oppløsning skal gjøres
av kommunestyret i hver enkelt deltakerkommune. For øvrig vises til bestemmelsene om
oppløsning i lov om IKS.

7. Etablering og ikrafttreden
Denne selskapsavtalen trer i kraft så snart den er vedtatt av de ni eierkommunenes
kommunestyrer.
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Sak 16/18 Handlings- og økonomiplan
2019-2022
Vedlagte Handlings- og økonomiplan skal bidra til at ROAF når
målene i Avfallsstrategien frem mot 2030. Denne planen revideres
årlig, og sees opp mot hvilke eventuelle økonomiske påvirkninger
handlingen/aktiviteten vil ha.

0 Vedlegg
1)

Forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022

1 Bakgrunn
Selskapsavtalens pkt 5.3:
Selskapets virksomhet skal planlegges og styres gjennom vedtak i representantskapet om Handlings- og
økonomiplan og årsbudsjett.
Økonomiplanen skal inneholde en oversikt over drift og investeringer de neste fire år og skal normalt vedtas av
representantskapet på representantskapsmøtet innen utgangen av desember. Planen skal inneholde en oversikt over
selskapets samlete gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden.

2 Anbefaling
Det foreslås at Handlings- og økonomiplanen 2019-2022 vedtas.

3 Forslag til vedtak
Styret innstiller til representantskapet at Handlings- og økonomiplan 2019-2022 vedtas.

Bøler, 13. september 2018

Synnøve Bjørke (sign.)
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1. HANDLINGSPLAN
Alle punkter i handlingsplanen knytter seg til ROAFs Avfallsstrategi og mål (Hovedplan), og
tiltakene støtter oppunder strategiområdene.

1.1

HANDLINGSPLAN FOR Å NÅ ROAFS MÅL

Handlings- og økonomiplanene lages i fireårsperspektiv, og revideres årlig. For å oppnå ROAFs
mål, må det utføres tiltak som er i henhold til de fire hovedområdene i selskapets Avfallsstrategi
og mål (Hovedplan), samt budsjett og investeringsplan. Tiltakene må revideres og endres om
nødvendig.
Kostnader og investeringer i forbindelse med aktivitetene blir ivaretatt i investerings- og
driftsbudsjett for det enkelte år. Det vil således være en sammenheng mellom ønskede
aktiviteter for å nå målene, og kostnader (driftstilskudd).

1.1.1

Avfallshåndtering
ØKONOMISK PÅVIRKNING

TILTAK
Bygge ny gjenvinningsstasjon på Lørenskog

Investering, drift

Starte nettbasert ombruksbutikk

Investering, drift

Flytte hageavfallsmottak

Investering, drift

Informasjon og kommunikasjon til innbyggerne om
kildesortering av matavfall i grønn pose og tilrettelegge for
dette

Drift

Videre utbedring/ombygging av de små
gjenvinningsstasjonene

Investering, drift

Optimalisere utbyttet av hver avfallstype, særlig redusere
intern brekkasje av matavfall

Investering, drift

Videreutvikle og anbefale fremtidsrettede avfallsløsninger ved
nyetablering av boområder fremfor enkeltbeholdere,
containere og mobile avfallsug

Investering, drift
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1.1.2

Miljø- og samfunnsansvar

TILTAK

ØKONOMISK PÅVIRKNING

Installere solcellepanel på tak ettersorteringsanlegget
Innføre avfallssystem

Investering, drift
Investering, drift

Utvide ROAF miljøskole til flere målgrupper, samt utvide

Drift

eksisterende undervisningsopplegg for 4. trinn til å omfatte
omvisning i ettersorteringsanlegget
Kommunikasjons- og informasjonsarbeid med mål om å endre

Drift

fra holdning til handling
Legge til rett for minimum tre arbeidstreningsplasser i egen

Drift

organisasjon, samt stille krav til leverandører om det samme
Legge til rette for tre lærlinger innen varierte fag

Drift

Optimalisere ventilasjonsanlegget i ettersorteringsanlegget for

Drift

å redusere bruk av fjernvarme
Tilstrebe minimale utslipp og energieffektivisering med mål om

Investering, drift

0-utslipp fra egne anlegg/maskinpark
Krav om miljøriktig løsninger i alle nye anskaffelser

Drift

Opprettholde deponikapasiteten for avfall som må ut av

Investering, drift

kretsløpet. Forberede Bøler avfallsdeponi for mottak av lettere
forurenset masse ved å fylle opp øverste del av deponiet, slik
at vi kan anlegge annen aktivitet her
Optimalisere drift av gassuttak ved Bøler avfallsdeponi og

Investering, drift

nedlagte deponier for å minimere miljøulemper
Mottak av asfalt for produksjon av freseasfalt til salg

Drift

Aktivt påvirke produktutviklere til å benytte gjenvinnbart

Drift

materiale, samt ha fullstendig kontroll på egne avsetninger
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1.1.3

Samarbeid og utvikling

TILTAK

ØKONOMISK PÅVIRKNING

Deltakelse i, og utvikling av Avfall Norges

Drift

aktiviteter/arbeidsgrupper og andre tilsvarende organisasjoner
Utarbeide samarbeidsavtaler med ulike produsenter og

Drift

nærliggende avfallsselskaper, for økt materialgjenvinning.
Eksempelvis avfallstrevirke
Digitalisering – adgangskontroll gjenvinningsstasjoner

Investering, drift

Utarbeide en felles renovasjonsforskrift for alle eierkommuner

Ingen

1.1.4

Organisasjonsutvikling
ØKONOMISK PÅVIRKNING

TILTAK
Ledelsesutviklingsprogram for ledere i ROAF

Drift

Skape en kultur for endringsvilje og kontinuerlige forbedringer

Drift

gjennom relevant kompetansebygging for de ansatte.
Kontinuerlig utvikling av internkommunikasjonen

Drift

Utføre medarbeiderundersøkelser for å få kunnskap om

Drift

arbeidsmiljø og trivsel i organisasjonen
Kartlegge HMS-risiko for alle prosesser i ROAF, samt

Drift

kontinuerlig HMS-opplæring
Omsette statistikk og analyse til relevante tiltak, gjennom å få

Drift

enklere tilgang til egne data («Alle tall teller»)
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2. Økonomiplan og investeringsoversikt
2.1

ØKONOMI OG MILJØ

Håndtering av avfall vil alltid medføre en kostnad for innbyggerne i ROAFs eierkommuner.
Kostnader i forbindelse med å flytte avfallet oppover i avfallspyramiden, vil gjøre mer av avfallet
om til ressurser og gi miljøgevinster.
ROAF har et mål om 70 % materialgjenvinning og ombruk innen 2030. Dette er et ambisiøst
mål, som også krever økonomiske ressurser.

2.2

ØKONOMI – ROAFS FORRETNINGSIDÉ

ROAFs forretningsidé:

ROAF skal sikre at eierkommunenes innbyggere får miljøriktig og
kostnadseffektiv avfallshåndtering.

Når representantskapet har bestemt hvilken miljøstandard og hvilket tjenestetilbud som skal
ligge til grunn for ROAFs virksomhet, skal det driftes så kostnadseffektivt som mulig.
ROAF arbeider for dette målet gjennom å sammenligne seg med andre avfallsselskap og måle
forbedringer fra tidligere år. Selskapet deltar i renovasjonsbenchmarkingen som Avfall Norge
administrerer annet hvert år, og har deltatt siden 2011. Neste gang er i 2019, basert på tall fra
2018.
Miljøutvikling
ROAF har sammenstilt utviklingen i miljøresultater i forhold til økonomi – driftstilskudd fra
eierkommunene.
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Figuren over viser utviklingen i miljøresultater i forhold til størrelsen på driftstilskuddet.

Moment

Forklaring
Hvor mye koster hvert prosentpoeng hver innbygger i
driftstilskudd.
Hvordan har materialgjenvinningsgraden utviklet seg i
forhold til driftstilskuddet pr innbygger i 2010.
Utviklingen i driftstilskudd pr innbygger i 2010-kroner
(indeksjustert med konsumprisindeks).
Hvordan har klimaeffekten av ROAFs drift utviklet seg i
forhold til driftstilskuddet pr innbygger, fra man begynte å
måle dette i 2013.

De markante skillene i modellen er ettersorteringsanlegget og utsortering av matavfall i grønne
poser fra 2014, samt krav om gassbiler på innsamling fra 2015. Oppgangen på CO2 fra 2017
skyldes at man har måttet skaffe de renovasjonsbiler som har vært tilgjengelig for å løse
renovasjonsinnsamlingen etter konkursene.
ROAF stiller miljøkrav til sine underleverandører, dette gir utslag i prisen vi må betale uten at vi
helt kan dokumentere effekten det har på vårt miljøregnskap. Modellen viser også betalbart
driftstilskudd som medfører at underskudd på etterkalkylen må dekkes inn over de neste årene.
Dette gir ned- og oppganger på driftstilskudd pr. innbygger.
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2.3

KOSTANDSEFFEKTIVITET OG MILJØ

ROAF har de seneste årene fått bedre administrative systemer, samt at avfallsstatistikken er
satt i bedre system. Med bakgrunn i dette ble det i 2016 igangsatt et arbeid for å ta fram
prestasjonsindikatorer (KPI’er), med tanke på blant annet kostnadseffektivitet.
ROAF har nå etablert et moderne datavarehus, og jobber med å få satt opp løpende automatisk
innlesning fra alle systemer. I løpet av 2019 har ROAF ambisjon om å ha på plass
prestasjonsindikatorer for kostnadseffektivitet knyttet til miljøeffekter der dette lar seg gjøre.
Det er også satt fokus på kostnadseffektivitet i alle avdelinger og underenheter. I tillegg har
ROAF som uttalt mål å bidra til at renovasjonsgebyrene i eierkommunene skal være under
landsgjennomsnittet.

2.4

EGENREGI – RENOVASJON INNSAMLING

I 2017 gikk to av ROAFs kontraktører på innsamling konkurs. Dette har endret kostnadsbildet
radikalt for denne tjenesten. For de selskapene i Norge som ble berørt av konkursene, har det
medført en kostnadsøkning på mellom 12 og 50 %, etter det ROAF kjenner til.
Hva fortsatt egenregi utover en overgangsfase vil koste ROAF, vet man ikke før dette er utredet.
Prognoser viser at for 2018 og 2019 vil dette være i størrelsesorden 8 – 12 millioner i året,
sammenlignet med budsjett 2018, der det ikke var tatt hensyn til den ene konkursen.
2018 og 2019 vil være unntaksår, da personell, renovasjonsbiler og ruteplanlegging ikke vil
være optimalt. Personell vil være på plass i løpet av 2018, mens renovasjonsbiler først vil være
på plass ultimo 2019. ROAF jobber kontinuerlig med ruteoptimalisering, men dette er krevende
da ROAF ikke har automatiske systemer for dette.

2.5

NÆRING

ROAF driver næringsvirksomhet for å kunne utnytte anlegg og maskiner tilknyttet
husholdningsvirksomheten. Dette gir stordriftsfordeler og bidrar til reduserte kostnader for
husholdning.
I tillegg har ROAF historiske kostnader knyttet til næring som må dekkes inn. Dette gjelder
historisk avfall til deponiet. ROAF skal ha fortjeneste på den næringsvirksomheten som ikke er i
egenregi (næringsrenovasjon for eierkommunene), eller der det er tildelt enerett
(husholdningsavfall til ettersorteringsanlegget). Dette tilsier at det i vesentlig grad er
gjenvinningsstasjonene og deponi som må skape et overskudd på næring.
ROAF har sett på muligheten for å innføre adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene, og har
som ambisjon å fremme en sak til eierne i løpet av 2019. Bakgrunnen er et stort antall
besøkende fra andre kommuner enn våre eierkommuner, samt næringskunder som ikke vil
betale næringspris for levering av avfall.
For deponi har markedssituasjonen endret seg radikalt fra 2012, og denne effekten ser vi
fortsetter i 2018. Nedgangen i kr/tonn har vært på 76,5 % fra 2010.
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Forklaringer på tabellen overfor:
2010/2011 er å betrakte som de to siste «normalårene» da markedet var stabilt med tanke på
pris/tonn på tungmasser generelt.
I 2012 hadde ROAF behov for store mengder tungmasser i forbindelse med byggingen av
ettersorteringsanlegget. For å få tak i mer masser, ble prisen justert noe ned. Alternativet hadde
vært å kjøpe disse massene.
I 2013 utarbeidet Miljødirektoratet forslag til nye forskriftsbestemmelser i Forurensningsloven.
Dette skulle regulere adgangen til å bruke betong– og teglavfall til anleggsarbeider, og drev
prisene ytterligere ned.
Konkurransen i markedet gir lavere inntekter til deponi, og får derfor stor effekt på ROAFs
næringskapital. For å kompensere for inntektstap har ROAF valgt å øke oppfyllingstakten. En
slik strategi vil forkorte deponiets levetid. En redusert oppfyllingstakt ville i motsatt fall påvirke
næringsresultatet negativt.

2.6

AVSETNING AV AVFALLSTYPER

Inntekter og kostnader knyttet til videre behandling av avfallet ROAF har sortert, har det siste
året vist en vesentlig negativ endring. På inntektssiden kan ny avtale på elektrisk avfall, og
nedgang i papirmengde og pris nevnes. På kostnadssiden er det stigende priser på avfall til
forbrenning.
Ettersorteringsanlegget har snart vært driftet i fem år, og ROAF ser at kostnadsbildet har endret
seg mye på avfall som går til forbrenning. Fortsatt går ca. 70 % av husholdningsavfallet til
forbrenning etter sortering, og utgjør således en stor kostnadspost.
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Prisen ROAF betalte pr. tonn til forbrenning i perioden 2014-2016 var relativ lav. I dag betaler vi
ca. 60 % mer pr. tonn ferdig hentet, noe som er en betydelig økning som slår hardt ut på
kostnadene. Med mengden som er budsjettert for 2019 blir den ene posten for
ettersorteringsanlegget, som har med forbrenning å gjøre, nesten 13 millioner dyrere enn prisen
vi hadde i 2016.
Vektlegging av miljøaspektet i anskaffelsen har også bidratt til prisøkningen – blant annet kravet
til en så miljøvennlig transport som mulig. Slike økninger er vanskelig å kompensere med kutt
andre steder.
Forbrenningskostnader er også en vesentlig kostnad for gjenvinningsstasjonene. Her vil tiltak for
å redusere forbrenningsandelen gi effekt både for økonomi og miljø.

2.7

ØKONOMIPLAN

Vedtatt betalbart driftstilskudd fra ROAFs eierkommuner for 2018 var 200,1 millioner. Beregnet
betalbart driftstilskudd for 2019 er på 227,3 millioner. Dette er ikke fullt sammenlignbart, da det
er valgt å ta inn deler av det prognostiserte underskuddet for 2018 med 4,2 millioner. Kalkulert
driftstilskudd for 2019 viser 223,1 millioner.
I ROAFs selskapsavtale står følgende:

Selskapet kan ikke legge opp selvkostfond. Regnskapsmessige
overskudd/underskudd på selvkostvirksomheten skal avregnes i
budsjettet to år senere gjennom tilsvarende fradrag/tillegg på
kommunenes betaling til selskapet. Selskapet kan likevel ha et
kortsiktig justeringsfond for å innarbeide
overskuddet/underskuddet i neste års budsjett. Justeringsfondet
skal behandles på samme måte som et selvkostfond, med
unntak av at det ikke gis anledning til en utjevningsperiode.

Faktorer som påvirker årets betalbare driftstilskudd er:


Egenregi etter konkursene i Veireno og RenoNorden – å drive lovlig koster mer, samt
ikke optimale renovasjonsbiler.



Reduserte inntekter og økte kostnader på avsetning av avfallstyper – vanskelig
markedssituasjon for enkelte avfallstyper.



Nye stillinger – økt satsing på ombruk og feilsortering hos innbyggerne (innsamling).



Økt satsing på kommunikasjon – vi må få innbyggerne til å bidra mer for å nå 70 %
materialgjenvinning og ombruk, det vil si at de må bli mye bedre på kildesortering.



Mer miljøvennlig drivstoff – HVO100 på alle arbeidsmaskiner.
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Faktorer som har påvirket fordeling av driftstilskudd mellom kommunene:
•

Endring i antall abonnenter, som følge av endret innbyggertall

•

«Beholdertyper» som finnes i den enkelte kommune

•

Betalbart driftstilskudd for 2019 er 227,3 millioner, noe som er en oppgang på 27,2
millioner (13,6 prosent) fra 2018.

Andre faktorer som påvirker driftstilskuddet, er:
•

Konsumprisindeks på 1,8 prosent fra januar 2016 til januar 2017 – 2,4 siste 12
måneder, fra juni 2017 til juni 2018. I samme periode har lastebilindeksen (innsamling)
økt med 3,4 %.

•

Befolkningsøkningen i ROAFs 10 driftskommuner var på 3 366 flere innbyggere i januar
2018, noe som er en økning på ca. 1,8 prosent.

Tar man hensyn til konsumprisindeks og befolkningsøkning, vil den relative oppgangen på
betalbart driftstilskudd bli 20,0 millioner - 10 %. Økningen i betalbart driftstilskudd utgjør kroner
216,67,- eks mva. pr standard abonnement 140 L – en økning på kroner 5,21,- inkl. mva. pr uke.
Tabellen under viser beregnet og prognostisert utvikling i driftstilskuddet, gitt alle foreslåtte og
vedtatte investeringer. Dette vil endre seg i planperioden, når årsregnskapene er ferdigstilt.
Fordelingen mellom kommunene er basert på andel volumbeholder, som er lagt til grunn for
budsjettet 2019. Dette gir en vesentlig oppgang for 2019, sammenlignet med 2018, i forhold til
forrige planperiode. Dette med bakgrunn i konkursene hos to renovatører, og et annet marked
for avsetning av avfallstyper.

Kommune

2018

2019)

2019

Driftstilskudd

(2018-2021)

2)
3)

3)

2020

2021

2022

Enebakk

11,2

11,7

12,6

2 792,17

13,0

13,4

13,7

Fet

12,6

13,3

14,2

2 976,50

14,7

15,1

15,4

Gjerdrum

6,5

6,8

7,3

2 670,73

7,6

7,8

7,9

Lørenskog

38,5

40,3

44,4

2 639,88

45,9

47,1

48,2

Nittedal

23,0

24,2

26,2

2 733,11

27,1

27,8

28,4

Rælingen

16,9

17,7

18,9

2 472,43

19,5

20,1

20,5

Skedsmo

54,9

57,6

62,5

2 608,53

64,7

66,4

67,9

Sørum

17,1

17,9

19,4

2 676,54

20,1

20,6

21,1

Aurskog-Høland

18,2

19,1

20,6

2 810,03

21,3

21,8

22,3

Rømskog 1)

1,2

1,2

1,3

4 204,51

1,3

1,4

1,4

200,1

209,9

227,3

2 702,67

235,3

241,4

246,9

SUM
1)

pr boenhet

Assosiert medlem gjennom Aurskog-Høland
Forrige Økonomiplans periodes driftstilskuddsberegning pr. kommune
Kommuner med mange hytter har noe høyere driftstilskudd pr. boenhet. Det er benyttet SSBs statistikk på innbyggertall og personer pr
privathusholdning (boenhet) 2017 (årlig) og innbyggertall pr januar 2018.
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2.8

INVESTERINGSOVERSIKT

Det er i tabellen på neste side lagt inn investeringer som sikrer at ROAF har utstyr og
renovasjonsbiler som hele tiden er i god stand, og som bidrar til en god og stabil drift av alle
aktiviteter, samt for alle vedtak.
Dette er blant noen av årsakene til utviklingen i driftstilskudd vist over. Noen investeringer er
flyttet ut ytterligere i tid - basert på dagens kunnskap, og vil da komme etter planperioden. En ny
stor gjenvinningsstasjon på Skedsmo er vurdert til ikke nødvendig, og beløpet er tatt ut av
investeringsoversikten.
Ved full opplåning vil tilgjengelig låneramme ved utgangen av 2019 være 101 millioner.
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Nr.
1211

Investering
Gasshus Norlimyra Lørenskog

Note

1219

Ny gjenvinningsstasjon Skedsmo

1

Lån

1220

Ny gjenvinningsstasjon Lørenskog

2

Lån

1224

Nytt bygg til maskiner, garderober, verksted, lager og vaskehall

1

Lån

1310

Omlegging av interne veier på Bøler

1

Lån

1327

Nytt lagerbygg for bla råvarer til salg - telt

Lån

5 000 000

1604

Software - statistikk / KPI virksomhetsstyring

Lån

300 000

300 000

1606

Adgangskort Hele ROAF (låsesystem)

EK

500 000

500 000

1609

Intranett/Office365/SharePoint/mm

EK

200 000

1621

Nytt sigevannsrenseanlegg

Lån

500 000

1622

Bølerveien - fylkesveg/sikkerhet m.v.

Lån

1623

Ombruksbutikk Skedsmo gjnvnst

Lån

1626

Tilrettelegging av Killi-jordet for ROAF bruk

Lån

1703

"Stunt"-container til Miljøagentene

EK

1704

Elektrisk "sightseeing-tog" - ved besøk/undervisning

Lån

1709

Flåtestyring/Ruteplanleggingssystem (Prosjekt)

EK

1711

Oppgradering/ny gjenvinningsstasjon AHK

Lån

1716

Utvidelse av ESAR og området

1723

Traktor gjenvinningsstasjon

Lån

1 400 000

1801

Ny vei til nytt hageavfallsmottak ved komposteringsplata

Lån

1 000 000

1802

Ny treplate (ca. 10 mål)

Lån

1803

Plate for rensning av forurensete masser (ca. 20 mål)

Lån

1805

Sigevannsrør fra PKS til PKB - styrt boring

Lån

1806

Internveg fra deponi til PKB

EK

1807

Telt til kompostjordproduksjon

Lån

1811

Ny prøvetakingsbrønn Nes nedlagte deponi

EK

200 000

200 000

1813

Solcelleanlegg sorteringsanlegg tak

Lån

5 400 000

5 400 000

1814

Maskin til lasting av avfallsballer

Lån

700 000

1815

Støvsugeranlegg

Lån

1816

ESAR - kvern til plast fra gjenvinningsstasjonene

Lån

1817

Vaskemaskin til gulv

EK

1818

Steam maskin

EK

1819

Transportbånd og oppgradering av endebørster

EK

1820

Strekkodeløsning til lager og varebeholdning (sporbarhet)

EK

1901

El-bil ladere adm bygg

EK

1902

Utstyr (avfallsbrønner, o.a) i fbm pilot for uttesting

1903
1904

3

1

Finansiering
Lån

2019
1 500 000

2020

2021

2022

-

Totalt
1 500 000
-

17 000 000

40 000 000

38 000 000

95 000 000

2 000 000

50 000 000
4 000 000

6 000 000

-

5 000 000

200 000
19 500 000

30 000 000

50 000 000

8 000 000

8 000 000

2 500 000

2 500 000
2 000 000

2 000 000

100 000

100 000
600 000

350 000

Lån

-

350 000
4 000 000

4 000 000

25 000 000

25 000 000
1 400 000
1 000 000

5 000 000

5 000 000
10 000 000

1 000 000

1 000 000
500 000

500 000

2 000 000

2 000 000

700 000
1 500 000

1 500 000

1 000 000
-

1 000 000
200 000

200 000

100 000

100 000

300 000

300 000
300 000

300 000

235 000

235 000

Lån

4 000 000

4 000 000

Sikteverk

Lån

3 250 000

3 250 000

Ny høyspenttrasé og el-punkter aktivitetsplater

Lån

1905

Brannsikringstiltak ESAR

Lån

7 000 000

7 000 000

1906

Binge til kompost Skedsmo

EK

1907

Treknuser Skedsmo

Lån

1908

Bygge på farlig avfallsmottak

Lån

1909

Sklier til containere Skedsmo

EK

1910

Ny hjullaster Skedsmo gj stasjon

1911
1913

80 000

80 000
350 000

350 000

3 000 000

3 000 000

100 000

100 000

Lån

2 500 000

2 500 000

Utbyttbareskilt metallskilt skedsmo

Lån

400 000

400 000

Feiekost til traktor små gj. Stasjoner

EK

120 000

1914

Nye farlig avfallskontainere små gj. Stasjoner

EK

1915

Binge til fyllmasse Skedsmo

EK

80 000

80 000

1916

Truck farligavavfall

Lån

700 000

700 000

1917

Transportløsning ombruksartikkler

EK

20 000

20 000

1918

Lager/ salgssted for ombruksartikler, 2 lokasjoner

EK

210 000

210 000

1919

Binger til kompost på Sørum, Nittedal, Enebakk, Ahk,

Lån

350 000

350 000

1920

Nytt tidregistreringssystem

Lån

300 000

300 000

1921

Digitalt infoskilt Skedsmo

EK

100 000

100 000

1922

Sikring skolebesøk ESAR

EK

50 000

50 000

1923

Skilting deponier

EK

200 000

200 000

1924

Hjullaster innlasting ESAR

Lån

1925

Intern gangveg admbygg/ESAR

Lån

650 000

1843

Tid og turnus system - splittet ut fra 1608

EK

200 000

200 000

1926

Digitalisering fase I - adgangskontroll

Lån

1 000 000

1 000 000

9902

Beholdere for glass- og metallemballasje

Lån

200 000

200 000

200 000

200 000

1 000 000

9906

Containere for husholdningsrenovasjon

lån

2 000 000

500 000

500 000

500 000

4 000 000

9907

Containere til gjenvinningsstasjoner

lån

1 000 000

200 000

200 000

200 000

1 800 000

9908

Brønner glass/metall, rest, papp/papir (konverteringer)

Lån

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

5 000 000

9922

IKT utstyr ansatte

EK

70 000

70 000

150 000

150 000

590 000

9923

IKT utstyr - drift IKT (servere m.m.)

EK

-

-

-

350 000

350 000

9924

IKT utstyr sorteringsanlegg ROAF

EK

-

-

-

9932

Rød boks, Farlig Avfall

EK

30 000

30 000

30 000

30 000

150 000

9940

Beholdere for renovasjon

lån

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

7 500 000

9941

Matavfallskurver

EK

50 000

50 000

50 000

50 000

250 000

9942

Prosessoptimalisering ESAR - maskiner/bygg m.v.

Lån

3 500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

7 500 000

9943

Renovasjonsbiler egenregi

Lån

32 000 000

9944

Skap grønne poser

200 000

200 000

200 000

200 000

1 000 000

104 045 000

118 840 000

76 830 000

5 180 000

370 325 000

Finansiering
2019
Finansiering lån: 100 650 000
Finansiering EK:
3 395 000
Rest
100 997 400
låneramme:

2020
117 250 000
1 590 000
-16 252 600

2021
76 400 000
430 000
-92 652 600

2022
4 400 000
780 000
-97 052 600

Totalt
363 700 000
6 625 000

Noter
1
2
3
4

Godkjennes av representatnskapet som separate saker når
beslutningsgrunnlag er klart
Budsjettramme på kr 89 000 000,- (07/2016) vedtatt av rep.skapet
28.04.2016
Budsjettramme på kr 50 000 000,- (18/2017) vedtatt av rep.skapet
12.12.2017
20 millioner av disse er ekstrabevilgningen (20/2017) vedtatt av
rep.skapet 12.12.2017

4

EK
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120 000
140 000

-

140 000

2 500 000

2 500 000
650 000

-

32 000 000
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0 Vedlegg
1)

Ingen vedlegg

1 Forslag til vedtak
Ingen forslag til vedtak

Bøler, 13. september 2018

Synnøve Bjørke (sign.)
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2013/905

Arkivkode:

Saksframlegg
141

Saksbehandler: Jens Langkaas

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

81/18
106/18

Formannskapet
Kommunestyret

26.11.2018
03.12.2018

Forslag til mindre endring av bestemmelser til kommuneplanens arealdel
2015-2027
Dokumenter som er vedlagt:
- Merknader til varsel om oppstart – Akershus fylkeskommune (med etterfølgende
avklaringer)
Dokumenter som ikke er vedlagt:
-

Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2015-2027
Merknad til varsel om oppstart – Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Øvrige saksdokumenter

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Mindre endring av bestemmelser til kommuneplanens arealdel vedtas i medhold av
plan- og bygningsloven § 11-17. Bestemmelsene endres med følgende:
- Bestemmelse 2.17 (tilføyelse til slutt i første avsnitt): «Det kan gis tillatelse til
utbedring av eksisterende avløpsanlegg. Vesentlig endring av utløpstrasé tillates
ikke.»
- Bestemmelse 4.3 (endring i overskrift): «boligenheter» endres til
«boligeiendommer.»
- Bestemmelse 4.3 (endring av og tilføyelse til andre setning, og ny tredje setning, i
første avsnitt): «Det kan også gis tillatelse til arealoverføring eller grensejustering
mellom boligeiendommer, og utbedring av eksisterende avløpsanlegg. Vesentlig
endring av utløpstrasé tillates ikke.»
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SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

I henhold til delegeringsreglementet punkt 2.1 treffer kommunestyret vedtak på vegne av
kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Vedtak om mindre
endring av kommuneplanen, etter plan- og bygningsloven § 11-17, er ikke delegert til andre. I
henhold til delegeringsreglementet punkt 4.1 er formannskapet også kommuneplanutvalg og
fremmer innstilling til kommunestyret til blant annet kommuneplan.
Sammendrag

Politisk sak om oppgradering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse ble behandlet av
kommunestyret 28. mai 2018 (sak 39/18). Som del av vedtaket i den saken var også følgende,
som er grunnlaget for denne saken: «Det legges frem en sak med mindre endring av
kommuneplanen for å tillatte utbedring av eksisterende avløpsanlegg på boligeiendom i LNF
området.»
Det ble utarbeidet forslag til ordlyd som medfører endring av to bestemmelser til
kommuneplanens arealdel (2.17 og 4.3), etter pbl § 11-17. Foreslått endring av ordlyd
framkommer i rådmannens innstilling, samt under ‘Saksopplysninger.’ Forslag om endring
ble sendt ut 28. september (i Enebakk avis 4.10.18), med frist 24. oktober 2018. Forslaget ble
sendt til Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus som berørte
myndigheter. Det ble mottatt to merknader, uten innvendinger til at kommuneplanen endres.
Akershus fylkeskommune vil derimot at forholdet til automatisk fredete kulturminner skal
avklares før søknader behandles.

Bakgrunn

Politisk sak om oppgradering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse ble behandlet av
kommunestyret 28. mai 2018 (sak 39/18). Som del av vedtaket i den saken var også følgende,
som er grunnlaget for denne saken: «Det legges frem en sak med mindre endring av
kommuneplanen for å tillatte utbedring av eksisterende avløpsanlegg på boligeiendom i LNF
området.»

Saksopplysninger

Følgende står om mindre endring av kommuneplanens arealdel i lovverk og veiledere:
Plan- og bygningsloven § 11-17.Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel
«For endring og oppheving av planen gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny
plan. Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre endringer i planen i samsvar
med kommunelovens regler. Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte
myndigheter. Jf. for øvrig § 1-9.»
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Følgende står om mindre endring av kommuneplan i veileder til kommuneplanens arealdel:
«En mindre endring kan foretas gjennom enklere saksbehandling og vedtaksmyndigheten kan
delegeres. For mindre endringer gjelder forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling
og vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 1-9.»
(https://www.regjeringen.no/contentassets/18987b252b8948588c8323a1328d9cf3/kommuneplanens_a
realdel.pdf).

I lovkommentar til plandelen i plan- og bygningsloven står blant annet følgende om § 11-17:
«Det kan være aktuelt å foreta mindre endringer av kommuneplanens arealdel utenom større
planrevisjoner. Dette kan f.eks. være arrondering av formålsgrenser, justering av
linjeføringer for infrastrukturanlegg, eller endringer av utbyggingsformål. Bestemmelsen
åpner for at kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta slike endringer enten til annet
kommunalt organ eller administrasjonen i samsvar med kommunelovens regler. Slike
endringer kan ikke skje før berørte myndigheter har hatt anledning til å uttale seg. I dette
ligger det at endringen ikke må komme i strid med nasjonale eller viktige regionale hensyn
som ellers ville medført innsigelse mot planen. Forvaltningslovens regler om at saken skal
være tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes, gjelder.»
(https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-tilplandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/-11-17-endring-og-oppheving-av-kommunepl/id556781/)

Det ble gjennom vedtak av kommunal planstrategi for Enebakk kommune 2016-2019 vedtatt
at kommuneplanen ikke skal rulleres i kommunestyreperioden. En mindre endring etter planog bygningsloven § 11-17 tilsvarer ingen rullering av kommuneplanen og en prosess for
mindre endring av bestemmelser til kommuneplanens arealdel går derfor ikke på tvers av
vedtaket av kommunal planstrategi høsten 2016. Ved en rullering av kommuneplanens
arealdel ville man for eksempel vurdert nye bestemmelser, fjerning av bestemmelser, nye
utbyggingsområder m.m. Det forestående er ikke aktuelt som mindre endringer.
Grunnlaget for at sak om endring av bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2015-2027 er
kommunestyrets vedtak (vist til under ‘Bakgrunn’) om at kommuneplanen skal endres for å
tillate utbedring av avløpsanlegg på boligeiendommer i LNF-eiendommer. Dette vil medføre
at de som blir pålagt utbedring ikke behøver å søke om dispensasjon fra kommuneplanens
bestemmelser, og dermed også slipper gebyr for behandling av dispensasjonssøknad.
Under følger forslag til endret ordlyd i bestemmelse 2.17 og 4.3 (endringer markert i rødt):
Bestemmelse 2.17, første avsnitt.
«I LNF-områder, uregulerte områder for fritidsbebyggelse og framtidige utbyggingsområder
er alle tiltak etter pbl § 1-6 forbudt nærmere enn 100 meter fra innsjøer og tilhørende elver,
samt 20 meter fra bekker med årssikker vannføring. Det kan gis tillatelse til utbedring av
eksisterende avløpsanlegg. Vesentlig endring av utløpstrasé tillates ikke.»
Bestemmelse 4.3, overskrift og første avsnitt:
«4.3 Byggetiltak tilknyttet eksisterende boligenhetereiendommer i LNF-områder (Pbl §§ 11-7,
nr. 5 og 11-11, nr. 1)
På eksisterende bebygde boligeiendommer i LNF-områder kan tiltak etter pbl §§ 20-4 a, b, c
og e og 20-5 tillates, etter godkjenning av kommunen. Det kan også gis tillatelse til utført
arealoverføring eller grensejustering mellom boligeiendommer, og utbedring av eksisterende
avløpsanlegg. Vesentlig endring av utløpstrasé tillates ikke.»
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Etter et eventuelt vedtak av de foreslåtte endringene vil disse innarbeides i gjeldende
bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2015-2027. Planbeskrivelsen vil
også bli oppdatert med et kapittel som beskriver de mindre endringene og begrunnelse for
disse.
Varsel om oppstart ble sendt ut 28. september (i Enebakk avis 4.10.18), med frist 24. oktober
2018. Varselet ble sendt til Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus
som berørte myndigheter. Det ble mottatt to merknader. Et sammendrag av disse, med
rådmannens kommentarer, finnes under. Merknad fra Akershus fylkeskommune, samt dialog i
etterkant, er vedlagt.
Merknad
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert
2.10.18:

Rådmannens kommentar

Ingen merknader til varsel.

Ingen kommentar

Akershus fylkeskommune; datert 22.10.18:
Skriver at slik de forstår endringen, så er det for å
tillate utbedring av eksisterende avløpsanlegg
uten søknad om dispensasjon. Så lenge tiltakene
fortsatt vil være søknadspliktige slik at de
oversendes fylkesrådmannen for vurdering av
forholdet til automatisk fredete kulturminner har
de ingen merknader til endringen.
E-post datert 9.11.18/14.11.18:
E-posten svarer på henvendelse fra
administrasjonen etter mottak av ovenstående
merknad. Administrasjonens henvendelse dreide
seg om merknadens forutsetning om at søknader
oversendes fylkeskommunen for vurdering av
forholdet til automatisk fredete kulturminner. I eposten fra fylkeskommunen presiseres det at det
ikke ønskes endringer i ordlyden i forslag til
endring av bestemmelsene i kommuneplanen.
Videre anbefales det å gjennomføre en samlet
arkeologisk registrering av eiendommene som
omfattes av pålegg om utbedring av
avløpsanlegg, fordi dette kan gjøre
saksbehandlingen i etterkant enklere for både
kommunen og fylkeskommunen.

Oversendelse av samtlige søknader til vurdering
av fylkeskommunen vil medføre merarbeid for
saksbehandlere og også lengre
saksbehandlingstid. Utførelse av arkeologiske
registreringer (som beskrevet i e-post datert
9.11.18) vil medføre kostnader for kommunen
og/eller berørte grunneiere. Etter dialog med
fylkeskommunen fremmes forslag til mindre
endring av kommuneplanen uten endringer, men
det må i etterkant av et vedtak (og før tiltakene
gjennomføres) oppnås enighet med
fylkeskommunen om hvordan forholdet til
automatisk fredete kulturminner skal avklares (jf,
e-post datert 14.11.18).

Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Ikke aktuelt i denne sak. FUN/ELD er høringspart ved ordinær behandling av kommuneplan.
Klima- og miljømessige forhold

Utslipp fra mindre avløpsanlegg er en vesentlig kilde til forurensing i vassdragene.
Oppgradering av avløpsanlegg vil være et viktig bidrag for å nå vedtatte miljømål.
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Økonomiske forhold

Tillatelse til oppgradering av avløpsanlegg etter ordinær søknad (ikke søknad om
dispensasjon) vil gi lavere gebyrinntekt for kommunen, men i utgangspunktet også enklere
saksbehandling. Avklaring av forholdet til automatisk fredete kulturminner (se vedlegg fra
Akershus fylkeskommune) kan medføre kostnader for Enebakk kommune.
Risikovurdering

Ved oppgradering av eksisterende avløpsanlegg bør det ikke være risiko for skader på for
eksempel kulturmiljø, naturmangfold o.l. så lenge samme eller tilnærmet samme plassering
opprettholdes. Vesentlig endring av utløpstrasé krever fortsatt dispensasjon, og det vil i disse
tilfellene være mulig å stille vilkår for å gi dispensasjon.
Alternative løsninger

1. Ikke vedta foreslått endring av kommuneplanen, og dermed fortsatt stille krav om
dispensasjonssøknad ved søknad om utbedring av avløpsanlegg.
2. Endre ordlyd i forslag. Dette kan medføre behov for ny varsling.
3. Vedta andre endringer i tillegg. Dette vil medføre behov for ny varsling.
Vurderinger og begrunnelse

Bestemmelsene foreslås endret for å tillate utbedring av eksisterende avløpsanlegg for boliger
i LNF-områder, og er en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak om utbedring av
avløpsanlegg (vist til under ‘Bakgrunn’ over). Det er to bestemmelser som foreslås endret.
Endring av bestemmelse 4.3 vil medføre at det åpnes for at det ikke er behov for
dispensasjonssøknad i LNF-områder generelt, mens endring av bestemmelse 2.17 vil medføre
at det heller ikke kreves søknad om dispensasjon innenfor byggegrense til vassdrag.
Endringen medfører at det i de aller fleste tilfeller ikke lenger vil være behov for søknad om
dispensasjon for å følge opp pålegg om utbedring av anlegg. Det er fortsatt ordinær
søknadsplikt. Ved vesentlig endring av utløpstrasé (eller ny plassering av avløpsanlegg) vil
det fortsatt kreves søknad om dispensasjon. Dette fordi en ny utløpstrasé (eller ny plassering
av avløpsanlegg) vil kunne være i konflikt med for eksempel dyrka mark, naturmangfold eller
kulturminner, og derfor bør disse tilfellene håndteres med krav om søknad om dispensasjon.
Med behandling som dispensasjon vurderes fordeler og ulemper og det er mulig å gi
dispensasjon mot at spesifikke vilkår innfris.
Forslag om å endre overskrift i bestemmelse 4.3 for å presisere at bestemmelsen gjelder
boligeiendommer, og ikke alle boligenheter, i LNF-områder. Boligenheter på
landbrukseiendommer omfattes av bestemmelse 4.1, og utbedring av avløpsanlegg tillates i
disse tilfellene allerede gjennom den bestemmelsen.
Merknadene fra Akershus fylkeskommune har ikke medført endringer i forslag til ny ordlyd i
bestemmelsene, men krav om avklaring av forholdet til automatisk fredete kulturminner vil
kunne medføre økt ressursbruk, forlenget saksbehandlingstid og økte kostnader for
kommunen. Hvordan forholdet til automatisk fredete kulturminner konkret skal avklares må
det oppnås enighet om i etterkant av et vedtak i denne sak, men før søknader behandles.
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Fra: Marianne Johansson (Marianne.Johansson@afk.no)
Sendt: 14.11.2018 13.00.02
Til: Jens Martin Halvorsen Langkaas
Kopi:
Emne: SV: vår ref. 12/11885-41-mindre endring av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015-2027
Vedlegg:
Hei
Beklager at jeg ikke forklarte godt nok.
For endring av kommuneplanen blir det som du sier vår opprinnelige merknad til varsel som gjelder. Men vi kan jo
uavhengig av kommuneplanen finne ut om dere sender over en og en når søknadene kommer inne, eller om vi
gjennomfører en samlet arkeologisk registrering av disse eiendommene. Vi anbefaler en samlet registrering fordi
det gjør saksbehandlingen enklere både for dere og oss. Om vi får listen med gårds‐ og bruksnummer så kan vi lage
et uforpliktende budsjett, så kan kommunen vurdere på bakgrunn av det. Sist vi gjennomførte en slik registrering
var i 2016, og da ble prisen ca. 925 per eiendom. Kommunen hentet inn igjen registreringskostnadene i form av et
saksbehandlingsgebyr fra berørte beboere. Prisene har endret seg fra 2016, og vil også påvirkes av områdene
eiendommene ligger i og våre vurderinger i forhold til omfang og metode, så jeg vet ikke hvor nært opp til dette
det blir før vi ser nærmere på det, men da har du et eksempel i hvert fall.
Med vennlig hilsen
Marianne Johansson
Rådgiver arkeologi
Seksjon kulturminnevern, Avdeling kultur, frivillighet og folkehelse
Akershus fylkeskommune
Tlf. 22 05 55 67 Mobil 91 87 10 60
www.akershus.no

Fra: Jens Martin Halvorsen Langkaas <jens.martin.langkaas@enebakk.kommune.no>
Sendt: 13. november 2018 09:37
Til: Marianne Johansson <Marianne.Johansson@afk.no>
Emne: SV: vår ref. 12/11885‐41‐mindre endring av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015‐2027
Hei,
Det ser ut til at jeg misforstod omfanget av dette da vi pratet på telefon. Sånn jeg forstod det da så kunne vi sende
over gårds‐ og bruksnummer (f.eks samtidig som varsel om pålegg sendes ut) og så ville dere gi beskjed om hvilke
eiendommer dere ville ha søknadene oversendt for nærmere vurdering. Under beskrives en full arkeologisk
registrering av alle eiendommene som vil omfattes av pålegg om utbedring av avløpsanlegg. Jeg rekker ikke å
avklare om dette er noe vi har mulighet til å gjennomføre før sak med endring av kommuneplanen skal
ferdigstilles og sendes ut. Hvis dette er alternativet så synes det for meg som det er enklere for kommunen å
sende over hver enkelt søknad for vurdering av dere etter hvert som de blir sendt inn til kommunen, jf. deres
opprinnelige merknad til varsel om oppstart.
Med vennlig hilsen
Jens Langkaas
kommuneplanlegger
Avd. for teknikk og samfunn
Enebakk kommune
Telefon: 64 99 20 00
www.enebakk.kommune.no
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Fra: Marianne Johansson <Marianne.Johansson@afk.no>
Sendt: fredag 9. november 2018 17:14
Til: Jens Martin Halvorsen Langkaas <jens.martin.langkaas@enebakk.kommune.no>
Emne: SV: vår ref. 12/11885‐41‐mindre endring av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015‐2027
Hei
Det er ikke ønskelig at bestemmelsene endres utover det som sto i varselet vi uttalte oss til, siden vi skal ha denne
typer saker oversendt for vurdering. Vi kan i stedet se på en felles løsning for de 380 eiendommene som berøres
av pålegget om utbedring av avløpsanlegg, slik at dere slipper å sende over søknadene en og en.
Det anbefales å gjennomføre en samlet arkeologisk registrering av disse eiendommene. Hensikten ved en
arkeologisk registrering er å avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner, i henhold til kulturminneloven
§ 9 forut for tiltak knyttet til kommunens arbeid med opprydding i spredt avløp. Siden 2007 har Akershus
fylkeskommune gjennomført slike registreringer i nærmere 10 kommuner i Follo og på Romerike.
De arkeologiske registreringene gjøres på bakgrunn av kommunens lister over gårds‐ og bruksnummer hvor det vil
komme kommunalt pålegg om utbedringer. I Enebakk omfatter dette, som du skriver, ca. 380 eiendommer. En
samlet registrering av alle eiendommer som nå– eller på et senere tidspunkt– vil få pålegg om utbedring av
avløpsanlegg gjør det mulig å forhåndsklarere større samlede områder. Målsetning er at kommunen senere bare i
svært liten grad må oversende enkeltsaker til fylkeskommunen for behandling. Dette vil bidra til en
mer(kostnads‐)effektiv og hensiktsmessig saksbehandling. Kommunen vil kunne hente inn igjen
registreringskostnadene i form av et saksbehandlingsgebyr fra berørte beboere.
Dersom dette er en løsning kommunen kan gå for, utarbeides et budsjett basert på en oversikt over berørte
eiendommer.
Undersøkelsens karakter
Registreringen utføres som en direkte konsekvens av kommunenes arbeid med vann og avløp. Undersøkelsene
avgrenses til områder med bebyggelse. Fylkeskommunen vil i utgangspunktet ikke undersøke dyrket mark eller
større utmarksområder på de samme eiendommene.
Innenfor berørte eneboligtomter og tun vil fylkeskommunen registrere synlige kulturminner, slike som
gravhauger, fangstgroper, dyrkingsspor og tufter. Tilstand og kartfesting av tidligere kjente kulturminner vil bli
kontrollert. I tillegg kan det bli foretatt mindre undersøkelser med spade. Slike prøvestikk vil ha som formål å
påvise eldre dyrkningsflater og boplasser fra steinalderen– samt vurdere jordsmonn og funnpotensialet for andre
arkeologiske funnkategorier.
Rapport og klassifisering av eiendommer
Etter avsluttet feltarbeid vil Akershus fylkeskommune utarbeide en samlet rapport for hele prosjektet, med
beskrivelse og kartfesting av registrerte kulturminner. Rapporten vil også klassifisere eiendommene etter
hvorvidt det i framtiden er behov for arkeologisk oppfølging:
A. Eiendommer der undersøkelsesplikten etter kulturminneloven§ 9 er oppfylt:
Typisk mindre boligeiendommer, der befaring viser lavt potensial for funn. Kommunen trenger i fremtiden ikke å
oversende noen saker som berører eiendommene til fylkeskommunen for arkeologiske vurderinger.
B. Eiendommer/tun som er klarert for VA‐tiltak:
Typisk gårds tun eller noe større tomter, hvor småtiltak som VA‐tiltak kan gjennomføres uten at tiltaket
oversendes fylkeskommunen. Merk at eiendommene likevel ikke er klarert for generelle byggetiltak eller inngrep
i tilhørendedyrket mark/utmarksområder.
C. Eiendommer med krav til plassering av nye VA‐anlegg:
Eiendommer hvor kartfestede deler av innmarka/tunområde må skjermes for inngrep. VA‐tiltak utenfor disse
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områdene kan gjennomføres uten at tiltaket oversendes fylkeskommunen.
D. Eiendommer hvor VA‐tiltak må oversendes for vurdering:
Eiendommer hvor VA‐anlegget er i direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner eller hvor det er høyt
potensial for funn av kulturminner selv ved små tiltak på tunet. Kommunen må oversende det konkrete tiltaket til
fylkeskommunen for vurdering. På disse sakene kan det bli aktuelt med arkeologisk overvåking.
Med vennlig hilsen
Marianne Johansson
Rådgiver arkeologi
Seksjon kulturminnevern, Avdeling kultur, frivillighet og folkehelse
Akershus fylkeskommune
Tlf. 22 05 55 67 Mobil 91 87 10 60
www.akershus.no

Fra: Jens Martin Halvorsen Langkaas <jens.martin.langkaas@enebakk.kommune.no>
Sendt: 5. november 2018 15:35
Til: Marianne Johansson <Marianne.Johansson@afk.no>
Kopi: Einar Midtsund <Einar.Midtsund@afk.no>
Emne: SV: vår ref. 12/11885‐41‐mindre endring av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015‐2027
Hei,
Viser til deres uttalelse til forlag til endring av kommuneplanens arealdel, Enebakk kommune.
Her framkommer det at dere forventer at alle søknader skal oversendes fylkesrådmannen for vurdering i forhold
til automatisk fredete kulturminner. Slik jeg har forstått det på byggesak her så har de ikke noen rutine på å sende
alle søknader i LNF‐områder til dere for vurdering. I tilfellene som omfattes av denne endringen så er det snakk
om ca. 380 avløpsanlegg som vil bli pålagt utbedret. I de fleste tilfellene vil anlegget fortsatt være plassert på
samme sted som tidligere. Er det da nødvendig med oversendelse for vurdering av kulturminner i alle sakene?
Er det mulig å gjøre dette annerledes, f.eks ved at saker som berører registrerte kulturminner oversendes for
vurdering, og/eller saker hvor avløpsanlegg skal flyttes til ny plassering? F.eks. kan det legges til ordlyd som
medfører at vesentlig endring av plassering ikke tillates (uten dispensasjon), tilsvarende ordlyd som allerede er
foreslått ved vesentlig endring av utløpstrasé.
Ber om en rask tilbakemelding.

Med vennlig hilsen
Jens Langkaas
kommuneplanlegger
Avd. for teknikk og samfunn
Enebakk kommune
Telefon: 64 99 20 00
www.enebakk.kommune.no
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Fra: Marianne Johansson <Marianne.Johansson@afk.no>
Sendt: fredag 19. oktober 2018 12:13
Til: Jens Martin Halvorsen Langkaas <jens.martin.langkaas@enebakk.kommune.no>
Emne: SV: vår ref. 12/11885‐41‐mindre endring av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015‐2027
Ok.
Takk for raskt svar.
Marianne Johansson
Rådgiver arkeologi
Seksjon kulturminnevern, Avdeling kultur, frivillighet og folkehelse
Akershus fylkeskommune
Tlf. 22 05 55 67 Mobil 91 87 10 60
www.akershus.no

Fra: Jens Martin Halvorsen Langkaas <jens.martin.langkaas@enebakk.kommune.no>
Sendt: 19. oktober 2018 12:12
Til: Marianne Johansson <Marianne.Johansson@afk.no>
Emne: SV: vår ref. 12/11885‐41‐mindre endring av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015‐2027
Hei,
Ja, det må søkes om tillatelse til tiltak. Endringen er kun for å justere bestemmelsen slik at det faktisk er anledning
til å søke uten dispensasjon.
Med vennlig hilsen
Jens Langkaas
kommuneplanlegger
Avd. for teknikk og samfunn
Enebakk kommune
Telefon: 64 99 20 00
www.enebakk.kommune.no

Fra: Marianne Johansson <Marianne.Johansson@afk.no>
Sendt: fredag 19. oktober 2018 12:06
Til: Jens Martin Halvorsen Langkaas <jens.martin.langkaas@enebakk.kommune.no>
Emne: vår ref. 12/11885‐41‐mindre endring av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015‐2027
Hei
Jeg er saksbehandler for arkeologi. Jeg ser nå på «Varsel om oppstart av arbeid med mindre endring av
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015-2027». Dette gjelder kun tillatelse til utbedring uten
søknad om dispensasjon? Det må fortsatt søkes kommunen om tiltak slik at sakene fortsatt vil bli oversendt
oss for vurdering etter endringen av kommuneplanen?
Med vennlig hilsen
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Marianne Johansson
Rådgiver arkeologi
Seksjon kulturminnevern, Avdeling kultur, frivillighet og folkehelse
Akershus fylkeskommune
Tlf. 22 05 55 67 Mobil 91 87 10 60
www.akershus.no
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Fremtidig behov for plasser i sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns
omsorg
Dokumenter som er vedlagt: Fremtidig behov for heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og
omsorgsboliger.
Dokumenter som ikke er vedlagt: Ingen
RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Vedlagte strategi legges til grunn for videre arbeid rundt dimensjonering og
bygging av nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger.
2. Saken konkretiseres gjennom nærmere beskrivelse av konsept, tegninger og
kostnadsberegninger m.m. Disse legges frem til politisk behandling
fortløpende i 2019 slik at nødvendige avklaringer kan foretas og de
økonomiske implikasjoner av tiltaket innarbeides i handlingsplan 2020-2024.

Saksprotokoll for Utvalg for helse og omsorg - 14.11.2018
Behandling:

Jostein Årre H, fremla forlag om at saken skulle utsettes.
Votering: Jostein Årre`s forslag: 4 stemmer for (2H, 2FRP) 5 stemmer mot (2V,1SV,2AP)
AP, SV og V, fremla følgende forslag til 4 nye punkter:
1. Dekningsgraden på sykehjemsplasser legges på sikt opp til å være 16,67 som
beskrevet i saken.
2. Dekningsgraden på 16,67 innarbeides gjennom økt befolkning over 80 år, ikke
gjennom nedleggelse av plasser.
3. Fremdriften på fremtidige byggetrinn gjøres i tråd m/pkt 1 og 2.
4. Kommunen bygger eller gjør avtale med private utbyggere om kjøp av
omsorgsboliger. Utforming og størrelse gjøres slik at man får en glidende overgang
fra å ikke trenge kommunale tjenester, helt til man gjennom økende behov trenger
omsorgsbolig med heldøgns omsorg. Det søkes at beboere kan bo i samme kompleks
gjennom hele perioden. Kommunen etablere først Bekketunet på Flateby. Det søkes
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lignende prosjekter i Ytre raskt etter dette. Gjennom slik etablering sikrer man en
mykere overgang til heldøgns omsorg og forenkler hjemmesykepleiens oppgaver ved
at flere brukere er samlet på ett sted.
Votering: Rådmannens innstilling: 4 stemmer (2H, 2FRP)
AP, SV og V forslag:
5 stemmer (2AP, 2V, 1SV)
HOS INNSTILLING:
1. Dekningsgraden på sykehjemsplasser legges på sikt opp til å være 16,67 som
beskrevet i saken.
2. Dekningsgraden på 16,67 innarbeides gjennom økt befolkning over 80 år, ikke
gjennom nedleggelse av plasser.
3. Fremdriften på fremtidige byggetrinn gjøres i tråd m/pkt 1 og 2.
4. Kommunen bygger eller gjør avtale med private utbyggere om kjøp av
omsorgsboliger. Utforming og størrelse gjøres slik at man får en glidende
overgang fra å ikke trenge kommunale tjenester, helt til man gjennom økende
behov trenger omsorgsbolig med heldøgns omsorg. Det søkes at beboere kan bo
i samme kompleks gjennom hele perioden. Kommunen etablere først
Bekketunet på Flateby. Det søkes lignende prosjekter i Ytre raskt etter dette.
Gjennom slik etablering sikrer man en mykere overgang til heldøgns omsorg og
forenkler hjemmesykepleiens oppgaver ved at flere brukere er samlet på ett
sted.

SAKSUTREDNING:
Sammendrag

Sykehjem representerer det høyeste nivået i omsorgstrappen og skal fortsatt være en viktig del
av pleie og omsorgstjenestene i Enebakk kommune. Den sterke veksten i antall eldre
mennesker over 80 år medfører imidlertid at helse og omsorgstjenestene må endres i tiden
fremover, både mht hvordan de til dels og organiseres. Tjenestene anbefales dreid i retning av
mer hjemmebaserte omsorg og ulike former for bemannede omsorgsboliger.
Velferdsteknologi er et satsningsområde hvor man jobber for å supplere dagens organisering
med digitale løsninger som kan frigjøre menneskelige ressurser. Dekningsgraden (antall
sykehjemsplasser sett ift antall personer over 80 år) anbefales redusert for sikre en bærekraftig
utvikling innenfor pleie og omsorgstjenestene. Den betydelig økningen i antall eldre personer
vil uansett medføre et behov for at det bygges nye sykehjemsplasser de neste 10 årene. Det
foreslås imidlertid at kommunen i større grad bygger omsorgsboliger med ulik grad av
bemanning fremfor å videreføre dagens deknignsgrad.
Saken legges frem for en politisk diskusjon og avklaring rundt viktige forhold som
dekningsgrad på sykehjemsplasser, profil i pleie og omsorgstjenestene samt lokalisering og
dimensjonering av fremtidige tilbud. Rådmannen legger fram et strategidokument hvor behov
og mulige løsninger i et 10 års perspektiv presenteres og diskuteres.
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Bakgrunn

Saken er en oppfølging og en konkretisering av Helse og omsorgsplanen som ble vedtatt i
HOS utvalget april 2018. Saken beskriver hvordan fagavdelingen i Enebakk kommune
anbefaler at man planlegger og iverksetter både bygging og drift av de bo-baserte
tjenestetilbudene innenfor pleie og omsorgssektoren. Notatet har et 10 års perspektiv og
beskriver situasjonen, utviklingen og anbefalingene frem mot 2028.
Saksopplysninger

Det vises til vedlegg i saken.
Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Ja, saken fremlegges for FUN/ELD.
Klima- og miljømessige forhold

Utredes nærmere i forbindelse med selve byggeprosjektet. For øvrig ingen.
Økonomiske forhold

Saken inneholder forslag til en større investering for kommunen. Både finans og driftsområdet
vil få økte kostnader knyttet til tiltaket. Dette beskrives nærmere i notatet vedlagt saken.
Risikovurdering

Ved beregning av fremtidige hendelser vil det alltid være en viss usikkerhet i tallene.
Alternative løsninger

Det foreslås i vedlagt strategidokument en dekningsgrad på sykehjem satt til 16,67 %.
Dekningsgrad forstås som antall plasser sett ift antall personer over 80 år. Det foreslås å
bygge omsorgsboliger med ulike grad av bemanning tilsvarende en dekningsgrad på 2,44 %.
Til sammen vil dette gi et tilbud om heldøgns bemannede omsorgsplasser på 19 %, som
tilsvarer sykehjemsdekningen i 2018. Ulike dilemmaer og valg rådmannen har gjort i sakens
anledning beskrives i vedlagte notat. Alternative løsninger utover dette, vil måtte omhandle å
enten redusere nivået / dekningsgraden ytterligere eller videreføre/øke dekningsgraden
ytterligere. Dette vil være en politisk diskusjon.
Vurderinger og begrunnelse

Vedlagte strategidokument inneholder en fyldig beskrivelse av de vurderinger og
begrunnelser som er gjort i saken.
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NOTAT

ENEBAKK KOMMUNE
Helse- og omsorgsavdelingen
Saksnr: 2017/5807 Arkivkode: H12

Dato: 01.10.2018

Fremtidig behov for plasser i sykehjem og omsorgsboliger.
Innledning
Dette strategidokumentet er en oppfølging og en konkretisering av Helse og omsorgsplanen
som ble vedtatt i HOS utvalget april 2018. Saken beskriver hvordan fagavdelingen i Enebakk
kommune anbefaler at man planlegger og iverksetter både bygging og drift av de boligbaserte
tjenestetilbudene innenfor pleie og omsorgssektoren. Notatet har et 10 års perspektiv og
beskriver situasjonen, utviklingen og anbefalingene frem mot 2028.
Notatet er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av rådgivere fra HOS avdelingen,
kommunoverlege, enhetsleder for sykehjem og hjemmetjeneste med ulik involvering fra
fagmiljøene. Tillitsvalgte har vært deltakende på ulike arbeidsgruppemøter underveis i
prosessen. Arbeidsgruppen har vært på kommunebesøk til b.la Frogn, Skedsmo, Lørenskog,
Ski og Halden for å både se, drøfte og diskutere nye bo tilbud som disse kommunene har
bygget eller er i gang med å bygge. Litteratur, anbefalinger og forskningsrapporter fra ulike
sentrale og nasjonale miljøer er lagt til grunn i arbeidet.
Demografisk utvikling og hovedutfordring frem mot 2028.
Antallet eldre over 80 år vil øke betydelig fra 2021/2022 og vil være mer enn fordoblet i 2028
sammenliknet med 2018. En ren videreføring av hvordan tjenestene innvilges, ytes og
organiseres, er det ganske enkelt ikke bærekraft til å planlegge for. Situasjonen vil kreve en
betydelig omlegging av pleie- og omsorgstjenestene på mange nivåer. Nivået for å innvilges
de høyere trinnene og tjenestene i omsorgstrappa vil måtte økes og flere vil måtte få tjenester i
sitt hjem. Velferdsteknologi vil innfases og nyttiggjøres for å kunne bruke de menneskelige
ressursene der hvor de trengs aller mest. Kommunens dekningsgrad innenfor sykehjem (hvor
mange sykehjemsplasser kommunen har sett i forhold til antall personer over 80 år) vil også
måtte redusere. Allikevel, selv om man reduserer dekningsgraden for sykehjemsplasser vil
veksten i antall eldre personer bli så stor at det vil måtte planlegges og bygges både nye
sykehjems- og omsorgsbolig tilbud i årene fremover, men ikke i et slikt omfang som dagens
drift innebærer. Planleggingen av dette krever at det også må tas hensyn til mange ulike
forhold, i tillegg til økningen i antallet eldre i seg selv. Kommunens økonomiske evne til nye
investeringer er svært redusert, redusert tilgang på arbeidskraft i pleie- og omsorgsyrker vil bli
vanskeligere, det er forventninger om strammere offentlige budsjetter gjennom
Perspektivmeldingen og økt forventet levealder tilsier at dekningen av sykehjemsplasser i
forhold til antallet over 80 år må reduseres i årene som kommer. For å kompensere for dette,
må de hjemmebaserte tjenestene styrkes og videreutvikles. Folk flest vil få tjenester i sitt eget
hjem. Omsorgsboliger er et mellomtrinn i omsorgstrappa mellom ordinært hjem og
sykehjemsplass. En omsorgsbolig kan både betjenes ambulant (dvs at hjemmesykepleien
«kommer og går») eller den kan bemannes i hele eller deler av døgnet med fast bemanning.
Bemanningsfaktoren og kompetansen vil uansett, i de fleste tilfellene, være noe lavere enn på
en sykehjemsavdeling som er det høyeste nivået i omsorgstrappa.
Befolkningsprognoser
Befolkningsprognosene som er gjengitt i tabellene nedenfor, er utarbeidet av
kommuneplanlegger og forutsetter at vedtatt boligbyggeprogram blir realisert. Antallet i de
eldste aldersgruppene vil imidlertid i liten grad bli påvirket av utbygging og
befolkningsøkning. Behovet for sykehjem og/eller omsorgsbolig og hjemmesykepleie er
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hovedsakelig knyttet til aldersgruppen over 67 år, men i enda større grad for aldersgruppen
over 80 år. Ved tildeling av lån fra Husbanken benyttes eldre over 80 år som grunnlag for å
beregne behov for sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns bemanning.
Tabellene nedenfor viser utviklingen i aldersgruppen over 80 år i perioden 2018 – 2028 i
Enebakk kommune.
Eldre over 80 år:
Tekst/Årstall
2018 2019
Befolkningstall 80 år og eldre
288 289
Endring i antall i forhold til i 2018
1
Endring fra foregående år
1
Endring i % fra 2018
0,3%

2020
303
15
14
5,3%

2021
326
38
23
13,3%

2022
351
63
25
22,0%

2023
385
97
34
33,7%

2024
412
124
27
43,1%

2025
461
173
49
60,0%

2026
517
229
56
79,4%

2027
589
301
72
104,4%

2028
617
329
28
114,2%

Antall eldre over 80 år øker hvert år og økningen er særlig stor i perioden 2025-2027. Antallet
innbyggere i denne aldersgruppen er 114 % høyere i 2028 enn det er i 2018. Framskrivning av
befolkningsprognosene utover 2028 tilsier at Enebakk i 2035 har 820 innbyggere over 80 år,
en økning på ca 185 % sammenliknet med 2018. Veksten i den eldre delen av befolkningen
vil m.ao vedvare etter 2028.
Beregning av behov for nye plasser med heldøgns bemanning
Utvikling i levealder og behov for sykehjemsplasser
Sentrale myndigheter har gjennom årene utarbeidet veiledende normtall for antall
sykehjemsplasser beregnet på grunnlag av antall eldre i kommunen. Stortingsmelding nr.50
(1996-97) foreslo en sykehjemsdekning på 25% av antall innbyggere over 80 år. En nasjonal
kartlegging (Legetjenester i sykehjem Utredningsserien 8-99, Helsetilsynet) viste at
dekningsgraden for sykehjemsplasser per 100 personer 80 år og over i 1998 var 18,4 mot 20,4
ti år tidligere. Kommunenes sentralforbund (KS) fikk laget en rapport med tittelen Heldøgns
omsorg – kommunenes dekningsgrad i 2016. Rapporten mener det bør være en anbefalt norm
å ha en dekningsgrad av heldøgns omsorg på mellom 16 og 20% av antall over 80 år.
Det foreligger dessverre ikke forskning på hvor mye antall friske leveår øker, når forventet
levealder øker. Det ene ytterpunktet er å anta at økt levealder bare fører til økt antall friske år
uten behov for sykehjemsplass. Med en slik antagelse, vil et normtall for behov for heldøgns
omsorg som baserer seg på en bestemt aldersgrense, bli lavere etter hvert som forventet
levealder øker.
Det andre ytterpunktet er å anta at samtlige år økt forventet levealder fører til like mange år
med sykdom og behov for sykehjemsplass. I så fall vil normtallet på 25% av antall over 80 år
være like riktig i 2018 som i 1997.
I vår tilnærming til dette har vi lagt til grunn en allment faglig akseptert forutsetning om at
pleiebehovet må antas å øke noe som følge av økt forventet levealder. Dette fordi kroppens
evne til restitusjon etter sykdomsepisoder avtar med alderen. Den største andelen av de som
trenger sykehjemsplass er personer med uttalt grad av demens. Det vil derfor være avgjørende
for behovet for sykehjemsplasser om en uttalt grad av demens vil inntre ved samme alder som
i dag, eller om denne tilstanden forskyves like mye opp i alder som økningen i forventet
levealder.
Selv om forventet levealder har økt med ca 2 år pr tiår de tre siste tiårene, er det ikke gitt at
forventet levealder vil fortsette å øke like mye i kommende tiår. Usikkerheten knyttet til
økningen i forventet levealder og i hvilken grad dette fører til økt behov for sykehjemsplasser,
gjør at det er rimelig å legge erfaringene de siste årene til grunn og legge til rette for en
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dekningsgrad på 19-20% av antallet eldre over 80 år. Tilbudet om heldøgns omsorg må i
større grad fordeles på omsorgsboliger mot tidligere kun sykehjem.
Tilgang på kvalifisert personell ved økt behov for heldøgns omsorgsplasser
En begrensende faktor for utbygging av sykehjemsplasser vil være mangelen på
helsepersonell, særlig sykepleiere. Det tilsier at behovet for omfattende pleie ikke kan dekkes
ved å bare etablere sykehjemsplasser. Bygging av omsorgsboliger med heldøgns omsorg med
en lavere bemanning enn på sykehjem vil derfor være nødvendig. Dette er også i tråd med
ønsket om at de eldre skal kunne bo i hjemmet sitt så lenge som overhode mulig. På den
annen side vil bygging av omsorgsboliger føre til at de som får plass på sykehjem, har større
gjennomsnittlig behov for pleie, noe som kan tilsi økt bemanning og/eller økt kompetanse per
sykehjemsplass.
Tilgangen på arbeidskraft innen pleie og omsorg vil etter alt å dømme bli vesentlig
vanskeligere enn i dag. De fleste norske kommuner er i samme situasjon som Enebakk.
Konkurransen om fagpersoner og spesialutdannede sykepleiere vil bli stor. Ved etablering av
tilbud til mennesker med heldøgns omsorgsbehov må det derfor tenkes nytt. En blanding av
sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser i omsorgsbolig foreslås. Bemanningsmessig
kan boenheter i omsorgsbolig driftes av hjemmetjenesten på lik linje med hjemmeboende,
hvor bemanningen tilpasses den enkeltes behov.
Ved å tilby sykehjemsplass til de som må ha særlig tilsyn eller medisinsk behandling som
krever spesialutdannet personale, mens de som har et omsorgsbehov som ikke er like
krevende tilbys omsorgsbolig med heldøgns omsorg, kan ressursene settes inn mot de som
trenger det mest. Bemanningsmessig vil dette gi en mer hensiktsmessig bruk av
fagkompetansen.
Velferdsteknologi
Ved å ta i bruk ulike typer velferdsteknologi, som digitale trygghetsalarmer, GPS,
medikamentdispensere og ulike varslings- og kommunikasjonssystemer, vil behovet for
sykehjemsplass på sikt kunne utsettes noe lenger enn i dag. Foreløpig har velferdsteknologi
primært bidratt til å skape økt trygghet og kvalitet i tjenestene både i sykehjem og i
hjemmetjenesten. I årene som kommer vil det måtte jobbes målrettet for å komme tidlig inn
med velferdsteknologiske og trygghetsskapende løsninger, slik at brukere kan bli vant med
disse løsningene tidlig i sitt sykdomsforløp. Det vil i større og større grad jobbes inn løsninger
som kan «erstatte unødvendige» prosedyrer som i dag utføres av personell i
hjemmesykepleien. De menneskelige ressursene skal i størst mulig grad brukes der hvor
teknologien ikke kan hjelpe oss. En vellykket innfasing og videreutvikling av
velferdsteknologi og trygghetsskapende løsninger kan bidra til å redusere den nominelle
veksten innenfor pleie og omsorgstjenestene. Den vil dog ikke kunne stanse eller annullere
det forhold at det vil måtte skje en ressurstilførsel til disse tjenestene i de neste 10-15 årene.
Behov for flere sykehjemsplasser framover
Ved beregning av behov for sykehjemsplasser vil tilfeldig variasjon i behov for tilgjengelige
sykehjemsplasser gjøre at det i perioder vil være mangel på sykehjemsplasser. I andre
perioder vil det være ledige sykehjemsplasser. Behovet for sykehjemsplass kan oppstå
tilfeldig og akutt når en person som klarer seg selv, f.eks. får et hjerneslag og plutselig trenger
sykehjemsplass. Antallet pasienter med en så betydelig forverring av demenstilstanden at det
er nødvendig med sykehjemsplass vil også variere. Tilsvarende vil det være tilfeldig variasjon
i når sykehjemsplasser blir ledige fordi dette har sammenheng med dødsfall blant
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sykehjemsbeboerne. I perioder kan det være hyppige dødsfall, mens det i lengre perioder ikke
er frafall blant sykehjemsbeboerne.
Etableringen av nye sykehjemsplasser i det omfanget som befolkningsprognosen nedenfor
beskriver, må skje i trappetrinn ved at det enten bygges nye avdelinger etter hvert som
behovet nærmer seg, eller ved at det bygges et større bygg som gradvis tas i bruk etter hvert
som behov for nye sykehjemsplasser oppstår. Slik tabellene over befolkningsutviklingen
fremstår, og med det påfølgende behovet for kapasitet innenfor pleie og omsorgstjenestene
som da materialiserer seg, vil det være hensiktsmessig å planlegge for to byggetrinn med
sykehjemsplasser frem mot 2028. Tabellene nedenfor i dokumentet synliggjør når behovet
tilsier at det vil være hensiktsmessig å åpne hver boenhet i de nye byggetrinnene samt når de
ulike byggetrinnene bør ferdigstilles. Det finnes mye litteratur og forskning rundt hvordan
fremtidens bomiljøer på sykehjem bør utformes, samt hvor store slike bomiljøer skal være.
Sintef og Byggforsk, samt nasjonalt kompetansesenter for aldring og demens tilråder
boenheter på 8 plasser. Dette anbefales for å skape trygge omgivelser for beboerne og er også
hensiktsmessig ved bemanning av en boenhet. Norges største byggeprosjekt i 2018 innenfor
sykehjemsutbygging, Bergheim bo og demenssenter i Halden, har også lagt dette til grunn i
sitt arbeide. Vi foreslår at denne størrelsen legges til grunn ved den gradvise utbyggingen av
nye sykehjemsplasser som må skje i årene som kommer.
Vurderinger og konklusjoner
I forhold til både hensiktsmessig bruk av fagpersoner og spesialutdannede helsearbeidere og
økonomiske forhold, anbefales det å bygge både sykehjemsplasser og omsorgsboliger med
ulik bemanning for å møte den kommende eldrebølgen. Behovet for den samlede dekningen
av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med ulik grad av bemanning er beregnet til mellom
ca 19 % av antall eldre fra 80 år og oppover.
Framtidig bruk av eksisterende sykehjem – hvilke muligheter anbefales?
Dagens situasjon i Enebakk - begrepsavklaringer
Enebakk kommune har 54 sykehjemsplasser i 2014. Disse er fordelt på Ignagard og Kopås.
Ignagard har 10 korttidsplasser og 28 langtidsplasser for somatikk. Sykehjemmet på Kopås
har 16 sykehjemsplasser for demente. Dette inkluderer en skjermet avdeling for mennesker
med demenssykdom som er svært urolige eller opptrer utagerende. I tillegg er det på Kopås 6
rom som benyttes som rullerings- og avlastningsplasser. Disse plassene driftes delvis av
hjemmetjenesten, delvis som en del av dagsenteret og delvis av ansatte ved sykehjemmet.
Dette er således ikke fullverdige sykehjemsplasser og det forutsettes at brukerne her må klare
seg mye selv. Rulleringsplassene medregnes derfor ikke i beregningen av antall
sykehjemsplasser.
Spredning av sykehjemsplasser på Kopås og Ignagard er fra et driftsmessig synspunkt ikke
optimalt. På den annen side er det ikke optimalt fra et investeringsmessig synspunkt å bygge
nytt sykehjem i tilknytning til Ignagard uten at kommunen nyttiggjør seg bygningsmassen
som Kopås representerer. Administrasjonen har i dette arbeidet vurdert hvorvidt man bør
jobbe for å avvikle driften på Kopås eller om man kan fortsette sykehjemsdrift fortsatt.
Etter en helhetsvurdering foreslås det at Kopås frem mot 2028 fortsatt brukes som sykehjem.
Den utslagsgivende vurderingen knytter seg til kommunens uttalte behov for å holde
investeringsnivået på et absolutt minimum de kommende årene for å unngå en ekstremt
krevende økonomisk situasjon.
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Innsparinger i Rådmannens forslag til handlingsprogram 2019 - 2022
For å gjennomføre innsparinger i budsjettet for 2019 er det i rådmannens forslag til
handlingsprogram 2019 – 2022, foreslått å legge ned 6 sykehjemsplasser i 2019. Det
innebærer en reduksjon fra 54 til 48 sykehjemsplasser og dekningsgraden for
sykehjemsplasser vil da reduseres fra 18,75 % til 16,67 %. I det videre arbeid og tabeller som
presenteres i dette dokumentet legges dette derfor til grunn.
Kopås som sykehjem
Sykehjemmet på Kopås ble åpnet i 1979 og har vært et flott bygg med gode tjenester i mange
år. I dag benyttes plassene til demente.
Sykehjemmet oppfyller imidlertid ikke dagens norm for utforming av sykehjem. Det er
fortsatt lov å bruke bygget til sykehjemsdrift, men det er flere forhold som ikke er optimale og
som bør utbedres i en viss grad for å bedre situasjonen, Det bør derfor vurderes å foreta en
begrenset investering for å heve standarden, arbeidsforholdene og holdbarheten rundt driften
ved Kopås. Detaljene i dette må avklares nærmere. Rommene er svært små og har kun bad
med vaskeservant og toalett. Dusj-/baderommene befinner seg i korridor, er svært små og
passer ikke til sykehjemspasienter med et omfattende hjelpebehov. Det er ikke plass til
løftehjelpemiddel (heis) inne på badet. En eventuell oppgradering av sykehjemmet vil også
kunne føre til reduksjon i antallet sykehjemsplasser i bygget.
Garderobeforholdene for de ansatte på Kopås er heller ikke tilfredsstillende ut i fra dagens
krav. Videre er det behov for møterom og pauserom for ansatte.
Kapasiteten ved Kopås
Andelen sykehjemsplasser som er spesielt tilrettelagt for demente dekker ca 5,6 % av
befolkningen over 80 år i 2018. Dekningsgraden kan økes til 6,2 % dersom det bemannes opp
til å ta i bruk 2 nye plasser i 3. etasje på Kopås. Forutsetningen for dette er at oppgradering av
de eksisterende plassene til dagens standard på sykehjemsplasser ikke fører til reduksjon av
antall plasser. Rådmannen anbefaler at dette gjøres.
I en periode ble 1.etg. på Kopås med 6 rom benyttet i omsorgen for mennesker med
demenssykdom. Pr i dag er 1.etg. omgjort for brukere av tilrettelagte tjenester i påvente av
nytt bygg. Man kan tenke seg at disse rommene igjen kan benyttes som tidligere.
Beliggenheten gjør at denne avdelingen, med en noe høyere bemanning, kan benyttes til
mennesker som kan nyttiggjøre seg miljørettede tiltak. Plassene kan benyttes til demente i en
tidlig fase.
Det vil også være mulig å omgjøre de 6 plassene i 2.etasje på Kopås til fullverdige
sykehjemsplasser. Disse benyttes til rullerings- og avlastningsplasser i dag. Antallet plasser
reduseres til 5 på grunn av at ett av disse rommene er et dobbeltrom.
Rådmannen anbefaler imidlertid ikke å bruke ressurser på å istandsette og på nytt ta i bruk 1
og 2 etg til sykehjemsdrift. Nærmere begrunnelse følger nedenfor.
Kapasiteten ved Ignagard
På Ignagard kan antallet sykehjemsplasser økes med 2 plasser, dersom man tar i bruk to
dobbeltrom fullt ut. Disse to dobbeltrommene brukes i dag som enkeltrom. Ved behov for
ekstra plass, kan de tas i bruk som dobbeltrom. Dobbeltrom brukt som enkeltrom fungerer
således som en buffer. Hvis man tar i bruk disse dobbeltrommene på permanent basis for å
øke antallet sykehjemsplasser, mister man denne bufferkapasiteten. Rommene benyttes også
når det er flere døende beboere samtidig. Disse har behov for enerom med egen bemanning.
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Vurderinger og konklusjoner
Fra et driftsmessig synspunkt vil det være en bedre løsning for sykehjemstjenesten å samle all
aktivitet med sykehjemsplasser, kjøkken og dagsenter og til Kirkebygda og Ignagard. Dette
vil kunne effektivisere driften ved at lege og sykepleiefaglig spesialkompetanse er til stede i
samme bygg og ikke behøver å bruke tid på å reise fram og tilbake mellom sykehjemmene.
Kopås kan fortsatt brukes som sykehjem, men må oppgraderes. Nivået og omfanget på
oppgraderingen, og dermed investeringen knyttet til dette, må utredes nærmere. Det foreslås
at det opprettes 2 nye plasser på Kopås. Tiltaket utsetter ikke behovet for nye boenheter, men
kapasiteten utnyttes.
Det foreslås å ikke omgjøre avlastningsplasser i 1. og 2.etasje på Kopås til fullverdige
sykehjemsplasser fordi kostnaden pr plass vil være relativt stor sammenliknet med å bygge
nye boenheter med 8 plasser. 8 plasser er den minste enheten som er optimal
bemanningsmessig. Drift av 5 plasser i 2.etasje og 6 plasser i 1. etasje på Kopås vil bli
vesentlig dyrere pr sykehjemsplass enn i en enhet med 8 eller flere plasser. En 5 sengs
avdeling vil måtte bemannes på samme måte som en 8 sengs avdeling. Som det fremgår av
økonomisk beregning avslutningsvis, vil hver plass på en 5 sengs avdeling koste over en halv
million kroner mer pr plass enn en 8 sengs avdeling. Det vil også by på problemer å
rekruttere helsefaglig kompetanse i årene framover. En effektiv utnyttelse av
personalressursene vil være nødvendig. I tillegg kreves det investeringer for å kunne ta i bruk
disse avdelingene som sykehjemsplasser. Det foreslås derfor å ikke ta i bruk 1. og 2. etasje til
sykehjemsplasser.
Det foreslås ikke at antallet sykehjemsplasser på Ignagard økes på permanent basis, men at 2
plasser fortsatt brukes som buffer ved stort behov for sykehjemsplasser og ved behov for
ekstra enerom for døende.
Fremtidig utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger
Planene for utbyggingen må legge til rette for å kunne øke antall sykehjemsplasser og
omsorgsboliger trinnvis i forhold til behov. Bygging av omsorgsboliger med heldøgns
bemanning skal delvis kompensere bortfallet av sykehjemsplasser i den kommende 10årsperioden. Det planlegges å bemanne opp sykehjemsplasser tilsvarende en dekningsgrad på
16,67% av antallet eldre fra 80 år og oppover og omsorgsboliger med heldøgns bemanning for
2,33 % av samme aldersgruppe. Det gir en samlet dekningsgrad på 19%.
Følgende forutsetningene ligger til grunn for beregningene for når det er behov for nye
heldøgns omsorgsplasser enten det er i sykehjem eller i omsorgsbolig:
 Kapasiteten fordelt på sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning skal
være 19 %.
 Antall sykehjemsplasser skal tilsvare en dekningsgrad på 16,67 % av antall
innbyggere fra 80 år og oppover.
 Antall omsorgsboliger med ulik grad av heldøgns bemanning skal tilsvare en
dekningsgrad på 2,33 % av antall innbyggere fra 80 år og oppover.
 Reduksjon i antall sykehjemsplasser fra 54 til 48 forutsettes vedtatt i henhold til
rådmannens forslag til handlingsprogram 2019 – 2022.
 Nedlagte sykehjemsplasser tas gradvis i bruk for å opprettholde kapasiteten på 16,67%
før boenheter i nye bygg bemannes opp og tas i bruk.
 Innslagspunktet for å ta i bruk en ny boenhet med 8 plasser, inntreffer når behovet for
nye plasser er minst 4. Dette innebærer at dekningsgraden vil variere mellom å være
litt høyere eller litt lavere enn målsettingen for dekningsgraden.
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Det åpnes bogrupper med 8 plasser av gangen. En avdeling består av 3 bogrupper, til
sammen 24 plasser.
Kapasiteten ved hjemmetjenesten økes slik at brukere med behov for plass i sykehjem
eller omsorgsbolig kan klare seg i eget hjem fram til nye bogrupper åpner.
Muligheter for utvidelse av kapasiteten ved Kopås er ikke tatt med i beregningene
nedenfor.

Radene i tabellen nedenfor markert med gul bakgrunn viser behovet for sykehjemsplasser
fram mot 2028.
 I 2022 anbefales at første byggetrinn med 3 boenheter à 8 plasser står klar til bruk.
Behovet for sykehjemsplasser er da 11 mer enn i 2019. Alle de 6 nedlagte
sykehjemsplassene fra 2019 er da tatt i bruk i takt med økningen i antall eldre over 80
år. I tillegg er det behov for 5 nye sykehjemsplasser.
o 2022: En boenhet med 8 sykehjemsplasser tas i bruk.
o 2024: En boenhet med 8 sykehjemsplasser tas i bruk.
o 2025: En boenhet med 8 sykehjemsplasser tas i bruk.
 I 2026 anbefales byggetrinn 2 å stå klar til bruk med 3 boenheter à 8 plasser.
o 2026: En boenhet med 8 sykehjemsplasser tas i bruk.
o 2027: To boenheter med til sammen 16 sykehjemsplasser tas i bruk.
Radene i tabellen nedenfor markert med blå bakgrunn viser behovet for omsorgsboliger med
heldøgns bemanning fram mot 2028.
 I 2021 må heldøgns bemannet omsorgsbolig med 3 boenheter à 8 boliger stå ferdig.
Omsorgsbolig med 24 boliger dekker behovet i hele perioden. Tilbudet om omsorgsbolig skal
dekke 2,33 % av antall innbyggere fra 80 år og oppover. Sammen med beregnet antall
sykehjemsplasser gis det et tilbud til ca 19 % av denne aldersgruppen.
Årstall / Tekst
Endret behov for sykehjemsplasser
Nedlagte plasser tas gradvis i bruk
Behov for nye sykehjemsplasser
minus 6 ledige plasser
Innslagspunkt for å ta i bruk nye
sykehjemsenheter à 8 plasser
Behov for ferdigstillelse av nye
avdelinger i sykehjem
Behov for heldøgns bemannede
omsorgsboliger
Innslagspunkt for å ta i bruk
boenheter i omsorgsbolig à 8 plasser
Behov for ferdigstillelse av nye
avdelinger i omsorgsbolig
Dekning sykehjemsplasser og
heldøgns bemannede omsorgsboliger
i % av eldre 80+
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0

‘20
3
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‘23
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‘25
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‘26
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‘27
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0
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44
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0

0

0

0

8

0

8

8

8
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0

0

0

0

0
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0

0

0

24

0

0

0

7

7

8

8

9

10

11

12

14

15

0

0

0

8

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

18,6 19,0
%
%

18,5
%

18,8 16,6
%
%

15,8 17,2
%
%

18,2 16,6
%
%

17,5 17,4
%
%

Det forutsettes et behov på 4 plasser både for sykehjemsplasser og omsorgsboliger før det
bygges nye boenheter. Dekningsgraden vil derfor ligge noe under måltallet på 19 % i hele 10årsperioden. Hjemmetjenesten må gis ekstra kapasitet til å pleie brukerne i eget hjem når det
er kapasiteten er under19 %.
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Virkning av økt kapasitet på Kopås
Dersom det tas i bruk 2 rom i 3. etasje på Kopås, vil ikke dette alene påvirke innslagspunktet
for bygging av nytt sykehjem. Behovet for sykehjemsplasser reduseres fra 6 til 4 plasser i
2022. Behov for 4 plasser er satt som grense for når en ny boenhet på 8 plasser skal åpne.
Dersom avdelingene i 1. og 2. etasje eller en av dem tas i bruk vil innslagspunktet for når
første boenhet i sykehjem må være klar forskyves. Disse avdelingene anbefales ikke tatt i
bruk på grunn av at det blir høye kostnader til bemanning i forhold til antall beboere, men
flere sykehjemsplasser for demente kan gi en utsettelse i forhold til når et nytt bygg må stå
klart.
Tabellen nedenfor viser forskyvningen i behovet for sykehjemsplasser i nybygg:
Årstall / Tekst
Behov for sykehjemsplasser når
reduksjon i antall plasser i 2019 er
trukket fra
Opprinnelig innslagspunkt for å ta i
bruk nye boenheter. Uten økt
kapasitet på Kopås.
Innslagspunkt ved 2 plasser i 3. etg
og 5 plasser i 2. etg på Kopås. 7
plasser kan trekkes fra i behovet for
nye plasser.
Innslagspunkt ved 2 plasser i 3. etg, 6
plasser i 1. etg og 5 plasser i 2. etasje
på Kopås. 13 plasser kan trekkes fra i
behovet for nye plasser.
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0

5

10

15

23

32

44

49

0

0

0
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8

16

0

0

0

0

0

0

0

8

8

8
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0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

16
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Det er viktig å merke seg at dette gir økt kapasitet for brukere med demens. Behovet for tilbud
til somatisk syke innbyggere hvor tilbudet som gis i omsorgsbolig ikke er tilstrekkelig, kan
gjøre at nye boenheter må tas i bruk tidligere enn tabellen over viser.
Forslag til lokalisering og utforming av nytt sykehjem
Videre utbygging av sykehjem foreslås bygget i tilknytning til Ignagard. Det foreslås at det
bygges slik at bygget danner en U-form, eller som et rektangel med et atrium i midten. Det gir
muligheter for å skape et naturlig avskjermet uteområde som kan brukes som sansehage for
beboerne.
Dersom det skal bygges ett sykehjem på 48 plasser for hele perioden fram mot 2028, kan det
planlegges et bygg i flere etasjer.
Ved utbygging av Ignagard må det bygges slik at det kan tas i bruk 8 nye plasser etter hvert
som behovet oppstår. Prosjektgruppen for planlegging av nye sykehjemsplasser må ta stilling
til i hvilken grad det skal være råbygg eller relativt ferdigstilte bygg som gradvis tas i bruk.
Netto driftskostnader ved en bogruppe med 8 sykehjemsplasser er beregnet til ca kr 4,040 mill
i 2018-priser. Kostnadene forutsetter sykehjemsenheter med 3 boenheter á 8 plasser, dvs 24
sykehjemsplasser. I tillegg kommer andel av kostnader til avdelingsleder, vaktmester,
renholder, kjøkkenpersonale, sykehjemslege, merkantil støtte og enhetsleder.
Forslag til lokalisering og utforming av nye omsorgsboliger
Leilighetene på Ignatun er bygget i en etasje med utendørs gang under tak. Veksten i antall
eldre tilsier at det må bygges så mange omsorgsboliger i de kommende årene at man ikke kan
fortsette å bygge i bare en etasje. Brukerne av nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg vil
ha så stort pleiebehov at adkomsten til leilighetene bør være innendørs. De må også være mer
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samlet for å kunne gi effektive tjenester uten store avstander mellom boligene. Vi vil derfor
foreslå at omsorgsboligene planlegges utbygget med 8 eller 16 leiligheter i hver etasje.
Vi foreslår at nye omsorgsboliger bygges ved siden av Ignatun. Dette fordi stordrifts og
samlokaliseringsfordelene ved å etablere slike tjenester til Kirkebygda vurderes å være
betydelig. Arbeidsgruppa er kjent med at det er en noe uavklart situasjon knyttet til
grunnforholdene i Kirkebygda. Dersom slike forhold umuliggjør en utbygging her, vil
tomtelokalisasjon for nye omsorgsboliger andre steder i kommunen måtte vurderes.
Behovet for pleiepersonell ved omsorgsbolig med heldøgns bemanning vil variere avhengig
av brukernes pleiebehov. Når omsorgsboliger planlegges å dekke en del av behovet for
sykehjemsplass, må det påregnes at pleiebehovet vil være relativt stort. Dersom brukerne
trenger mye pleie, må bemanningen være nesten like stor som på sykehjem.
Økonomiske forhold
Investeringer
Husbanken formidler en ramme for fordeling av tilskudd til bygging av sykehjemsplasser og
omsorgsboliger. Tilskudd skal fortrinnsvis gis til prosjekter som gir netto økning av
kapasiteten. Andelen av tilskuddsrammen som fordeles til prosjekter som erstatter gamle
sykehjemsplasser reduseres årlig. I 2021 gis det ikke tilskudd til rehabilitering eller erstatning
av gamle sykehjemsplasser.
Satsene endres dersom kriteriene og tilskuddsrammen fra staten endres. I 2018 er de
maksimale tilskuddssatsene til en omsorgsbolig 1 452 000 kroner og for en sykehjemsplass
1 774 000 kroner.
Det gjelder egne vilkår for utforming, tildeling og andre forhold ved tildeling av tilskudd.
Tilskuddet til bygging av omsorgsboliger er lavere enn ved sykehjem. Det forutsettes
imidlertid at beboerne i omsorgsboligene betaler husleie som dekker finanskostnadene som
påløper for Enebakk kommune.
Driftskostnader
Økonomisk vil forskjellen i driftskostnader mellom bemanning i sykehjem og i omsorgsbolig
bero på hvordan vi velger å bemanne omsorgsboligene. Omsorgsboligene kan være ambulant
betjent, dvs at hjemmesykepleien oppsøker beboerne på faste tider etter vedtak eller når en
trygghetsalarm/sensor utløses. Videre kan omsorgsboligen være bemannet – enten hele døgnet
eller bestemte tider på døgnet. Hvilken bemanning man bør legge opp til er det for tidlig å si
sikkert i dag. Det fremstår imidlertid som sannsynlig at omsorgsboligene vil være noe ulikt
betjent beroende på funksjonsnivået til beboerne. Det er imidlertid liten tvil om at Enebakk
kommune må legge opp til en døgnbemanning i enkelte av omsorgsboligkompleksene i årene
fremover. Særlig når man senker dekningsgraden på sykehjem vil dette bli aktuelt.
Ved bygging av omsorgsboliger hvor beboerne leier boligen og betaler husleie, mat,
medisiner og en del medisinsk forbruksmateriell selv, vil det bli besparelse i kostnadene til
forbruksmateriell og andre driftskostnader, samt inndekning av finansieringskostnader. For
beboere i eget hjem som mottar helsehjelp av hjemmetjenesten er imidlertid dette en gratis
tjeneste. Enebakk kommune vil ikke få dekket lønnskostnader til pleiepersonell. Ved drift av
omsorgsboliger vil pleietyngden være avgjørende for hvor store lønnskostnadene blir.
Ved bygging av langtidsplasser i sykehjem vil vederlaget hver enkelt beboer betaler for
oppholdet være avhengig av egen inntekt. I 2017 oversteg inntektene ved langtidsopphold i
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Ignagard driftskostnadene utover lønnskostnader med ca 3,6 mill. Disse inntektene dekker
deler av lønnskostnadene ved sykehjemmet.
Ved vurdering om sykehjem eller omsorgsbolig er det beste alternativet ut fra et økonomisk
synspunkt, vil dette være avhengig av hvor mye pleie en beboer i omsorgsbolig har behov for.
Den andelen av kostnadene ved langtidsavdelingen ved Ignagard som ikke dekkes av
egenbetalingen, tilsvarer kostnadene til 0,73 årsverk. Dersom behovet for hjemmetjenester i
omsorgsbolig overstiger dette vil sykehjem være mer lønnsomt for Enebakk kommune. Det er
sannsynlig at mange av beboerne i omsorgsboligene vil ha et lavere omsorgsbehov enn de
som får plass på sykehjem. Sykehjem vil være det øverste trinnet i omsorgstrappen.
‘22

Bogrupper tas i bruk, antall plasser
Kostnader pleiepersonell og andre
driftskostnader
Kostnader støttefunksjoner
Anslått egenandel for opphold i
sykehjem
Sum anslag behov for økt
driftsbudsjett

‘23

‘24

‘25

‘26

8

8

8

8

5 155
2 514

5 155
-

5 155
-

-1 115
6 554

-

‘27 ‘28

‘19-‘28

8

8

48

5 155 5 155
2 514
-

5 155

30 930
5 028

-1 115 -1 115 -1 115 -1 115 -1 115

-5 575

4 040

4 040

6 554

4 040

4 040

30 383

Resyme
En dekningsgrad på 19% av antall eldre over 80 år brukes som norm for utbyggingen av
sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns omsorg i det kommende tiåret. Vi foreslår at
utbyggingen dreies fra utelukkende å bygge sykehjemsplasser til å bygge en andel
omsorgsboliger med ulik grad av tilstedeværende personell. Vi foreslår utbygging av
omsorgsboliger med en dekningsgrad på 2,33% av antall eldre over 80 år, og utbygging av
sykehjemsplasser med en dekningsgrad på 16,67%. Dette er i tråd med forslaget til budsjett
for 2019 hva gjelder sykehjemsdekning, der antallet sykehjemsplasser reduseres fra 54 til 48 i
2019. Summen av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns omsorg planlegges
bygget ut slik at den tilsvarer den dekningsgraden kommunen har i 2018 med
sykehjemsplasser.
Utbygging av omsorgsboliger med heldøgns omsorg foreslås gjort i et nytt bygg med
mulighet for utbygging i inntil 4 etasjer med 8-16 leiligheter i hver etasje. Videre
sykehjemsutbygging foreslås gjort i tilknytning til Ignagard. Hvorvidt driften av
sykehjemsplasser på Kopås skal fortsette eller om denne kapasiteten skal flyttes til
Kirkebygden, vil avhenge av kommunens investeringsmessige versus driftsmessige
prioriteringer. Tilskudd til bygging av plasser i sykehjem eller omsorgsboliger som skal
erstatte eksisterende sykehjemsplasser vil bortfalle fra 2021.
20192019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028
Sykehjem
8
8
8
8
16
48
Omsorgsboliger
8
8
8
24
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Sats for tilskudd til andre trossamfunn fastsettes til kr. 568,- pr medlem for 2018

SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken
Formannskapet
Sammendrag

På bakgrunn av budsjetterte overføringer til kirken, anbefales det at satsen for tilskudd til
andre tros- og livssynssamfunn fastsettes til kr. 568,-.
Bakgrunn

Brev fra Kulturdepartementet 07.09.2016, og oversikt over samfunn med medlemmer bosatt i
Enebakk kommune fra Brønnøysundregistrene
Saksopplysninger

I henhold til Lov om trudomssamfunn og ymsi anna, §20, skal kommunen betale årlig
tilskudd til «andre trossamfunn». Trossamfunnene sender inn felles krav om statlig og
kommunalt tilskudd til Fylkesmannen. Oversikten gjennomgås av Brønnøysundregistrene og
kontrolleres opp mot opplysninger fra Folkeregisteret, mot andre tros- og livssynssamfunn og
mot medlemsregisteret i Den norske kirke.
Vi har mottatt oversikt over medlemmer i tros- og livssynssamfunn som viser at antall
tilskudds berettigede medlemmer som er folkeregistret ført i Enebakk i 2018 utgjør 1376
medlemmer, en økning på 138 medlemmer ifra 2017.
Det skal fattes enkeltvedtak om kommunalt tilskudd, da kommunen selv beregner sitt tilskudd
og foretar tildeling. Forhold som omfattes av det kommunale vedtaket og som kan påklages til
fylkesmannen vil være selve utregningen av satsen for tilskuddet.
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Beregningsgrunnlaget
Kommunen skal beregne tilskuddssatsen på grunnlag av de årlige budsjetterte kommunale
utgifter til Den norske kirke, fordelt på hvert statskirkemedlem bosatt i kommunen. Ved
beregning tas ikke utgifter som er felles for alle innbyggere med, og som ikke er utgifter til
egentlige kirkelig formål. Slike utgifter er merutgifter til vedlikehold av fredede eller vernede
kirkebygg, utgifter til alminnelige kulturformål, kirkegårder, krematorier, gravplasser eller til
sosialt hjelpearbeid.
Med merutgifter til vedlikehold av fredede eller vernede kirkebygg menes ikke alminnelig
vedlikehold av kirkebygningen. Det er opp til den enkelte kommunes skjønn å anslå hvor stor
andel av vedlikeholdsutgiftene som skyldes at et kirkebygg er fredet eller vernet.
Større utgifter (også investeringsutgifter) til nybygg og vedlikehold/utbedring av kirker skal
medtas i beregningene. I 2018 er det i driftsbudsjettet tatt med overføring til kirkelig fellesråd
på kr. 5.776.000 hvorav kr. 1.325.000 gjelder kirkegårder/kremasjoner. Tilskuddsgrunnlaget
utgjør etter dette kr. 4.451.000,Kirke vergen opplyser at det er per 01.01.2018 er 7827 medlemmer i Den norske kirke som er
folkeregistret ført i Enebakk kommune.
Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Ikke aktuelt
Klima- og miljømessige forhold

Nei
Økonomiske forhold

Grunnlaget for tilskudd, kr. 4.451.000 : 7827 = kr 568,-. Utgiftene vil utgjøre kr. 781.568,-.
Alternative løsninger

Ingen
Vurderinger og begrunnelse

Rådmannen anbefaler at tilskudd til enkeltmedlemmer i andre trossamfunn fastsettes til
kr. 568,- for 2018.
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Kommunene

Deres ref

Vår ref

Dato

16/4413

7.9.2016

Beregningsgrunnlaget for kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn
Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke (Dnk) kan i medhold av henholdsvis lov
om trudomssamfunn og ymist anna (trossamfunnsloven) og lov om tilskott til
livssynssamfunn kreve årlige tilskudd per medlem fra kommunene der det bor
tilskuddstellende medlemmer. Tilskuddet skal være av en slik størrelse at det om lag tilsvarer
kommunens budsjetterte utgifter til Dnk per medlem.
Lovverket legger ikke opp til en absolutt nøyaktighet i beregningen av tilskudd, jf. uttrykket
«etter måten svarar om lag til» i trossamfunnsloven § 19 første ledd og lov om tilskott til
livssynssamfunn § 2.
I forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn § 9 og forskrift om tilskot til
livssynssamfunn § 9 er det fastsatt nærmere regler om beregning av kommunale tilskudd.
I rundskriv V–15B/2009 pkt. 3 er det gitt ytterligere retningslinjer om fastsetting av
kommunal tilskuddssats.
Kulturdepartementet har etter henvendelser fra både kommuner og tilskuddsmottakere funnet
grunn til å presisere følgende:



Tilskuddssatsen skal fastsettes på grunnlag av kommunens budsjetterte utgifter til Dnk
(ikke regnskapsførte).
Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker skal inngå i beregningsgrunnlaget,
med unntak av merutgifter til vedlikehold av fredede eller vernede kirkebygg. Med
merutgifter menes ikke totale utgifter for vedlikeholdet, men ekstra utgifter i forhold

Postadresse
Postboks 8030 Dep
NO-0030 Oslo
postmottak@kud.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
http://www.kud.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org. nr.
972 417 866
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Avdeling for tro, livssyn og
kulturvern

Saksbehandler
Geir Telstø
22 24 80 28





til utgiftene ved samme type vedlikehold av kirkebygg og -inventar som ikke er fredet
eller vernet.
Investeringsutgifter ved oppføring og rehabilitering av kirkebygg og -inventar,
inkludert finansutgifter, skal tas med i beregningsgrunnlaget. Hvis oppføring eller
rehabilitering av et kirkebygg er lånefinansiert, kan kommunen velge om den vil ta
med de(n) direkte bevilgningen(e) til formålet i beregningen av satsen for det ene året
eller avdragsbetalingene over flere år. Merutgiftene som følge av at bygget er fredet
eller vernet skal også trekkes fra når det dreier seg om investeringsutgifter.
Verdien av kommunal tjenesteyting skal tas med i beregningsgrunnlaget, med unntak
av tjenesteyting som erstatter bevilgning til formål som er felles for alle innbyggere i
kommunen.

Med hilsen

Ellen Ur (e.f.)
avdelingsdirektør
Geir Telstø
seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur.
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Oversikt over samfunn med medlemmer bosatt i Enebakk kommune
Orgnr
Navn
Kontonummer
Ant. tilskuddstellende
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------960474708-014

144 - MISJONSKIRKEN OSLO SYD (ORGNR. 981 690 265)
Ravnåsveien 1-3, 1254 OSLO

30001780022

1

960474708-010

155 - OSLO MISJONSKIRKE BETLEHEM (ORGNR. 971 435 453)
Langerudhaugen 1, 1187 OSLO

30001619000

2

960474708-003

178 - ÅLESUND FRIE MISJONSMENIGHET (ORGNR. 971 369 159)
Postboks 520 Misjonskirken, 6001 ÅLESUND

39003310918

1

960474708-050

193 - SKEDSMO MISJONSMENIGHET (ORGNR. 960 474 708)
c/o Misjonsforbundet, 0186 OSLO

30001510300

1

978668968

AHMADIYYA MUSLIM JAMA'AT
Postboks 200 Furuset, 1001 OSLO
kontakt@ahmadiyya.no

78770819252

16

916014619

AL HIDAYA KULTURSENTER
Storgata 47, 8300 SVOLVÆR
ahmedshekh98@hotmail.com

45801450273

1

916132875

AL-IHSAN ISLAMISKE KULTURSENTER, LILLEHAMMER
Postboks 1048, 2605 LILLEHAMMER
abdiqaadir200@hotmail.com

15036839551

1

975611515

ALBANSK ISLAMSK KULTURSENTER
Sverres gate 8, 0652 OSLO
adm@qiksh.no

15032527539

14

994592742

ALBANSK TROSSAMFUNN OG KULTURSENTER I NORGE
Ryensvingen 8, 0680 OSLO

15031343760

10

870262272-038

ANDENES BAPTISTMENIGHET (ORGNR. 975 755 207)
Postboks 266, 8483 ANDENES

05363079670

1

980002837

ANJUMAN FALAH UL MUSLIMEEN
Postboks 208 Holmlia, 1204 OSLO
a.f.muslimeen@gmail.com

50820526195

1
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971251727

ASKIM FRIE MISJONSMENIGHET
Roald Amundsens gate 1, 1831 ASKIM
post@misjonskirken-askim.no

11000714161

1

960531256

BAHA'I-SAMFUNNET I NORGE
Holmenkollveien 26A, 0376 OSLO
nsanor@bahai.no

78780566697

6

971279621

BAZIM NAQUSHBAND MUSLIMER - SPIRITUAL CENTER
Sverdrups gate 24A, 0559 OSLO

81011211100

4

979961073

BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH
Ryenstubben 2, 0679 OSLO
kontakt@bcc.no

25300504178

5

985702314

BUDDHISTFORBUNDET
Postboks 9340 Grønland, 0135 OSLO
kontor@buddhistforbundet.no

12542020480

28

974813491

BYDELSKIRKEN FILADELFIA SØNDRE NORDSTRAND AVD
Postboks 37 Mortensrud, 1215 OSLO

60620519963

1

974444216

CENTER RAHMA
Grønlandsleiret 17, 0190 OSLO
centerrahma@yahoo.com

60960513986

1

971490896

CENTRAL JAM-E-MOSQUE WORLD ISLAMIC MISSION NORWAY
Åkebergveien 28B, 0650 OSLO
post@wim.no

60390545374

24

938835969

CENTRAL JAMAAT-E AHL-E SUNNAT NORWAY REGD.
Motzfeldts gate 10, 0187 OSLO
ch.sarwar@hotmail.com

90011236897

13

997275209

CHURCH OF PENTECOST INTERNATIONAL NORWAY
Nedre Rommen 5E, 0988 OSLO

16142781577

13

975846962

D.F.E.F. KLIPPEN
Postboks 110, 4295 VEAVÅGEN
jan.inge.nilsen@haugnett.no

33616408963

1

992556803

DEN AFGHANSKE MOSKEEN

15030687474

1
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Postboks 52 Furuset, 1051 OSLO
986251030

DEN BULGARSKE ORTODOKSE MENIGHET
I NORGE ST. KIRIL OG ST. METODIJ
Postboks 9129 Grønland, 0133 OSLO
menighet@gmail.com

60840902962

1

987807709

DEN ERITREISKE KOPTISKE KIRKE I NORGE
c/o Dawit Haile Røedsholtet 5, 1449 DRØBAK
dhaile@online.no

16078503770

6

983901867

DEN ETIOPISKE ORTODOKSE KIRKE I NORGE
Alnafetgata 2, 0192 OSLO
post@eotcnor.no

05391638502

4

963558406

DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE
Pilestredet 69, 0350 OSLO
post@frikirken.no

82200286169

9

871245762

DEN FINSKE MENIGHETEN I NORGE
Rådhusgata 1-3, 0151 OSLO

05300479253

3

984221568

DEN GRESKE ORTHODOKSE MENIGHET EVANGELISMOS TIS THEOTOKOU
Thor Olsens gate 9, 0177 OSLO
osloxo@gmail.com

70386356627

10

979706596

DEN ISLANDSKE EVANGELISKE- LUTHERSKE MENIGHET I NORGE
Pilestredet park 20, 0176 OSLO

51320522416

7

971278315

DEN ORTODOKSE KIRKE I NORGE - HELLIGE NIKOLAI MENIGHET
Postboks 9162 Grønland, 0134 OSLO
fader.johannes@ortodoks.org

20500319357

1

971279990

DEN TYRKISK ISLAMSKE UNION
Postboks 9410 , Grønland, 0134 OSLO
post@nortib.com

78780520212

9

970540903

DET EVANGELISK-LUTHERSKE KIRKESAMFUNN
Døvikveien 2, 3176 UNDRUMSDAL
delk@delk.no

30002491210

2

976182251

DET ISLAMSKE FELLESSKAP BOSNIA OG HERZEGOVINA
Fougners vei 2A, 0571 OSLO

16090468999

6
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senaid.kobilica@gmail.com
983228364

DET ISLAMSKE FORBUNDET
Postboks 658 Sentrum, 0106 OSLO
post@rabita.no

05302156206

13

941069991

DET MOSAISKE TROSSAMFUND
Postboks 2722 St Hanshaugen, 0131 OSLO

60520600151

1

987558075

DET NORSKE IMAM ALI SENTER
Tvetenveien 152, 0671 OSLO
post@imamali.no

50100671198

2

985817669

DET NORSKE ZARATHUSHTHRISKE TROSSAMFUNN (DNZT)
Postbos 6688 Rodeløkka, 0502 OSLO
post@dnzt.org

32601542624

1

981928989

DET SERBISKE ORTODOKSE KIRKESAMFUND
I NORGE HL VASILIJE OSTROSKI MENIGHET
Frognerveien 47, 0266 OSLO
spc.norway@gmail.com

30001883948

12

971270691

EVANGELIEHUSET
Postboks 84, 2031 NANNESTAD
evange-a@online.no

16221558867

2

981519515

EVANGELIKIRKEN ØSTERBO
Østerbo, 1764 HALDEN

05325214432

1

870262272-053

FAITH BAPTIST CHURCH (ORGNR. 996 767 582)
v/Sinnathamby, Skoleveien 6, 1914 YTRE ENEBAKK

30002501606

8

871432562

FILADELFIA HØNEFOSS
Postboks 306, 3502 HØNEFOSS
filadelfia@filadelfiahonefoss.no

22802158045

1

975494454

FILADELFIA RÆLINGEN
2008 FJERDINGBY
post@filadelfiakirken.com

12753024059

6

971428074

FILADELFIA SKIPTVET
Postboks 63, 1806 SKIPTVET

11004198419

1

174

983227562

FORN SED NORGE
Postboks 8851 St. Olavs Plass, 0028 OSLO
forening@forn-sed.no

50790603653

4

938498318

FRELSESARMEEN
Postboks 6866 St Olavs Plass, 0130 OSLO

30001507334

1

916271468

GRACE CHURCH
c/o Katherine Nguyen Chow Osterhaus, 0183 OSLO

15036990934

3

988403601

GRENLAND KRISTNE SENTER
Gulsetvegen 81, 3718 SKIEN
friberg@gkskirken.no

28014572718

2

984525206

GURDUARA SRI GURU NANAK DEV JI
Postboks 207 Alnabru, 0668 OSLO
gurduara@online.no

78770650681

12

977365325

HELLIGE OLGA MENIGHET-DEN RUSSISKE ORTODOKSE KIRKE
Akersveien 33, 0177 OSLO
kliment@ortodoks.no

30002688022

20

971338946

HILLSONG NORWAY
Postboks 32, 4001 STAVANGER

54130628551

1

985662509

HOLISTISK FORBUND
Postboks 8925 Youngstorget, 0028 OSLO
sekretaer@holisme.no

12540525291

6

943762236

HUMAN ETISK FORBUND
Postboks 9076 Grønland, 0133 OSLO

15031027400

179

985345619

HUMANISTFORBUNDET
Møllergata 24, 0179 OSLO

60940560678

6

988322296

IMAM MEHDI SENTER
c/o Farris Mohammad Abdulrida Solfj, 0677 OSLO
oslo-2001@hotmail.com

05393935741

1

992730129

ISKCON NORGE
c/o Mark Breitenstein Bauneveien 4, 1182 OSLO
info@harekrishna.no

05396553106

3

175

971490888

ISLAMIC CENTER OG AKTIVITETSHUS OSLO
Aasta Hansteens vei 8, 0988 OSLO
ipi@getmail.no

16004016754

4

956708923

ISLAMIC CULTURAL CENTRE NORWAY
Postboks 9361 Grønland, 0135 OSLO
info@islamic.no

60794602592

21

994039512

ISLAMIK KULTURSENTER KONGSVINGER
Engens gate 1, 2208 KONGSVINGER

18226366918

4

911872382

ISLAMS KURDISKE TRO SENTER
c/o Salah Habibollahzadeh Stalsberg, 2010 STRØMMEN
ikts.norge@gmail.com

15034433671

15

985637865

ISLAMSK KULTURSENTER NORDLAND
Rønnvikveien 1 B, 8009 BODØ
post@iknordland.no

45092050002

1

879492742

JEHOVAS VITNER
Gaupeveien 24, 1914 YTRE ENEBAKK

36300713364

67

916947623

KRISTEN FORSAMLING
c/o Kjetil Armand Tveter Harald Hår, 1511 MOSS

10803678141

1

871271712

KRISTENSAMFUNNET I NORGE
Finnbergåsen 84, 5063 BERGEN

12540500019

1

983238882

KRISTENT FELLESSKAP BØMLO
5428 FOLDRØYHAMN

35205651517

1

979510381

KRISTI SAMFUNN
Hovseterveien 50B, 0768 OSLO
kontakt@kristisamfunn.com

15033466126

2

979346336

LIVING WORD BIBLE CENTER
Geitmyrsveien 7D, 0171 OSLO
livingwordbiblecenter@yahoo.no

16090477505

1

988226491

MAROKKANSK TROSSAMFUNN
Postboks 4607 Sofienberg, 0506 OSLO

70500527852

5

990574146

MENIGHETEN BETEL

16212020072

2
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Byveien, 2009 NORDBY
970551964

MENIGHETEN I FILADELFIA
Postboks 6854 St Olavs plass, 0130 OSLO
post@filadelfia.no

30003119609

49

974230887

METODISTKIRKEN I NORGE
Postboks 2744 ST HANSHAUGEN, 0131 OSLO
hovedkontoret@metodistkirken.no

82200283801

20

971280301

MINHAJ UL QURAN INTERNATIONAL NORWAY
Postboks 6 Vålerenga, 0626 OSLO
post@minhaj.no

15031695551

4

983644201

MUHIBAN-E-AHLIL BAIT CENTRE OSLO
Grønlandsleiret 39, 0190 OSLO

05390714213

2

985695318

MUSLIM FORUM SANDNES
Postboks 567, 4302 SANDNES
post@moskesandnes.no

32600731202

1

918076921

NORDENS PAGANISTER
c/o Lena H Ragnvaldsdatter Skarning, 2123 BRUVOLL
skogheksa@hotmail.com

18703058244

1

976019725

NORDIC CHINESE CHRISTIAN CHURCH IN OSLO
Geitmyrsveien 7D, 0171 OSLO
scccoslo@gmail.com

30001807923

2

880563602

NORGES HINDU KULTUR SENTER
Postboks 85 Grorud, 0905 OSLO
post@hindutemple.no

16075679592

4

992324155

NORGES HINDU RELIGIOUS SERVICE SENTER
Mosseveien 144, 1172 OSLO
n-nava@online.no

05395892330

1

915338852

NORSK IFA FORENING
c/o Humberto Bergolla Pedroso Nordr, 4307 SANDNES

32502637281

1

993788635

NORSK SPIRITUALISTISK TROSSAMFUNN
Sørkedalsveien 74B, 0377 OSLO
post@nsts.no

15033411933

2

177

986046445

OROMO EVANGELISKE KIRKE I OSLO
Postboks 977 Sentrum, 0104 OSLO
ormokirke@yahoo.com

16450085766

4

938431744

OSLO KATOLSKE BISPEDØMME
Akersveien 5, 0177 OSLO
okb@katolsk.no

30001543683

494

954087808

OSLO KRISTNE SENTER
Trondheimsveien 50, 2007 KJELLER
post@oks.no

90491103441

10

992526637

OSLOS SAIED ALSJOHADA HOSSEINIE
0975 OSLO
moradi2002@hotmail.com

12027367443

7

991648372

PESHAWA TRO- OG KULTURSENTER
Voldgata 51, 2000 LILLESTRØM
peshawa.kls@gmail.com

15030146872

12

971491027

PINSEKIRKEN KOLBOTN
Postboks 175, 1411 KOLBOTN
post@pinsekirkenkolbotn.no

16142788962

2

971313471

PINSEKIRKEN MJØNDALEN
Postboks 171, 3051 MJØNDALEN
aril@svartdahl.no

30003814935

1

971491000

PINSEKIRKEN NESODDEN
Fjellveien 31, 1458 FJELLSTRAND
post@pinsekirken.as

16032373961

1

974920263

PINSEKIRKEN SALEN SKI
Sentrumveien 4, 1400 SKI
leder@pinsekirken-ski.no

11004065338

2

971430230

PINSEMENIGHETEN SION
Postboks 76, 4465 MOI
pastor@sion.no

30303276668

2

996119947

PRAKAS PUTHTHADHUM
Ryggeveien 437, 1580 RYGGE

61180654436

5

178

watmoss2010@yahoo.com
916810911

SAFA SENTER
Postboks 32, 0620 OSLO

15037477432

1

983424570

SALAHADDIN SENTER
Grønlandsleiret 39, 0190 OSLO
post@sase.no

15030524443

9

986356991

SALT
Bjørnsons gate 28, 5059 BERGEN
post@bergenskirken.no

30003014661

1

881525992

SANATAN MANDIR SABHA
Nyveien 6, 3470 SLEMMESTAD

51400510257

7

971491035

SENTRUM KIRKEN
Postboks 48, 2011 STRØMMEN
post@sentrumkirken.net

13102047847

1

976578546

SENTRUMKIRKEN, RINGERIKE
Postboks 1280 Flattum, 3503 HØNEFOSS
epost@sentrumkirken.no

22803304452

1

998100747

SJAMANISTISK FORBUND
c/o Kyrre Gram Franck Gneisvegen 39, 9022 KROKELVDALEN
sjamanforbundet@gmail.com

12540578050

1

996932869

SKEDSMO MUSLIMKULTUR SENTER
Nittedalsgata 93, 2000 LILLESTRØM
shaka.post@yahoo.no

15032944393

7

870262272-027

SOMMARØY BAPTISTMENIGHET (ORGNR. 871 494 762)
Postboks 218, 9110 SOMMARØY

47996525720

1

871436142

SVENSKA KYRKAN I NORGE
v/Per Anders Sandgren Hammersborg t, 0179 OSLO
oslo@svenskakyrkan.se

90460505711

26

944671102

SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN - DEN NORSKE UNION
Postboks 124, 3529 RØYSE
post.dnu@adventist.no

30003033100

17

179

987627824

SØNDRE NORSTRAND MUSLIMSKE SENTER
Postboks 100 Mortensrud, 1215 OSLO
styreleder@muslimskesenter.no

60620531599

19

974459299

TAUHEED ISLAMIC CENTRE
Olaves Hvervens vei 11, 1266 OSLO
post@tauheed.no

60670518437

8

917749957

THAI TEMPEL HADELAND BUDDHISTFORENING
Haugengutua 1, 2770 JAREN
wat.thai.tammada@gmail.com

22804053577

1

975940608

THE ANGLICAN CHAPLAINCY IN NORWAY
British Embassy, 0244 OSLO

70290514973

2

999219845

TSJETSJENSK ISLAMSK KULTURSENTER BART
Postboks 9102 Grønland, 0133 OSLO
tiksbart@gmail.com

15033380698

2

979655673

TYRKISK ISLAMSK UNGDOMSFORENING
Tvetenveien 152, 0671 OSLO

05302263150

1

871454612

TØNSBERG PINSEKIRKE BETANIA
Skogergaten 3 - 5, 3112 TØNSBERG
post@tonsbergpinsekirke.no

24002453378

1

819645922

ULLENSAKER MUSLIMSKE SENTER
Postboks 609, 2062 JESSHEIM

15039812573

1

870262272-013

VÅLERENGA BAPTISTKIRKE (ORGNR. 971 277 939)
Vålerenggt 2, 0657 OSLO

30002162438

2

985255482

ÅLESUND JAMII ISLAMSK SENTER
Latinskolegata 1, 6004 ÅLESUND
segvan_2005@hotmail.com

65500590771

4

988060321

ÅSATRUFELLESSKAPET BIFROST
Postboks 272, 1326 LYSAKER
info@bifrost.no

15030597432

3

Samfunn som det foreløpig IKKE skal utbetales tilskudd til:
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(For mer informasjon se rundskriv fra Kulturdepartementet)
Orgnr
Navn
--------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------987299266
AL-REDHA ISLAMISK SENTER
Postboks 68, 0619 OSLO
Kontonummer: 60450541950
Ant.tilskuddstellende: 1
ali.jahal@hotmail.com
971279354

GHOUSIA MUSLIM SOCIETY
Postboks 9099 Grønland, 0133 OSLO
Kontonummer: 60490528035
Ant.tilskuddstellende: 1

971260440

JESUS IS LORD JESUS ER HERRE
Jens Bjelkes gate 61, 0650 OSLO
Kontonummer: 60870542162
Ant.tilskuddstellende: 5
jilnorway@gmail.com

915920616

NLM TROSSAMFUNN
Sinsenveien 25, 0572 OSLO
Kontonummer: 30003359545
Ant.tilskuddstellende: 8

990958335

YARI TROSSAMFUNN
Nordre Dals vei 44, 1285 OSLO
Kontonummer: 05395259506
Ant.tilskuddstellende: 2
yaritrossamfunn@hotmail.com

Totalt antall tilskuddstellende: 1376

181

ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/2400

Arkivkode:

Saksframlegg
144

Saksbehandler:

Eivind Ekeli

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

39/18
71/18
84/18
109/18

Utvalg for kultur, oppvekst og skole
Utvalg for teknikk og utvikling
Formannskapet
Kommunestyret

13.11.2018
15.11.2018
26.11.2018
03.12.2018

Rullering av anleggsprogram idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023
Vedlegg
1 Enebakk idrettsråd uttalelse
2 Uprioritert liste anlegg idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
RÅDMANNENS INNSTILLING:

Forslag til prioritert anleggsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for
Enebakk 2019-2023 godkjennes.

Saksprotokoll for Utvalg for kultur, oppvekst og skole - 13.11.2018
Votering: Rådmannens innstilling enst. vedtatt
KOS INNSTILLING:
Forslag til prioritert anleggsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for
Enebakk 2019-2023 godkjennes.

Saksprotokoll for Utvalg for teknikk og utvikling - 15.11.2018
Behandling:

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til prioritert anleggsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for
Enebakk 2019-2023 godkjennes.
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SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunestyret i henhold til gjeldene praksis.
Prioritert
1

Anleggstype/sted
Mini-Flerbrukshall
Ytre Enebakk skole

Nybygg/rehab
Nybygg

Anleggseier
Enebakk
kommune

Kommentar
Fornyet søknad for tildeling
2019. Fikk ikke tilskudd i
2018 pga for lav kommunal
prioritering.
Tilskuddsberettigede
kostnader er på kr 4
millioner, trenger derfor et
tilsagn på
spillemiddelsøknaden slik at
man kan sende anmodning
om delutbetaling. Anlegget
er ferdigstilt.

Sammendrag

Rådmannen gir i denne saken en oversikt over hvilke anlegg som må prioriteres inn i
anleggsprogrammet for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for den kommende tildelingen av
spillemidler i 2019. Prioriteringene er basert på innspill fra lag og foreninger, anbefalinger fra
Enebakk idrettsråd og behovsvurderinger fra administrasjonen. Rådmannens innstilling
omhandler og prioriterer 2 ordinære anlegg og 6 nærmiljøanlegg.
Bakgrunn

Saken fremmes med bakgrunn i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
utgitt av Kulturdepartementet som tilsier at for å kunne søke spillemidler til et anlegg må dette
være prioritert i en vedtatt kommunal plan. For å fange opp nye eller endrede behov og
forutsetninger krever plan- og bygningsloven en årlig rullering av anleggsprogrammet for
ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.
Saksopplysninger

Rulleringen av anleggsprogrammet ble annonsert i Enebakk avis og på kommunes nettsider
med frist 15. september. Lag og foreninger har også mottatt et eget skriv med informasjon om
søknadsfrist. I tillegg ble lag og foreninger bedt om å gi en status rapport på de anleggene de
har hatt inne på prioritert og uprioritert liste ved forrige rullering. Det ble også sendt ut
påminnelse på fristen for å komme med innspill. Ved fristen utløp var det kommet inn innspill
fra 5 lag/foreninger. Innspillende har vært gjennomgått av administrasjonen og oversendt til
Enebakk idrettsråd med et forslag på prioriteringer. Innspillene har vært behandlet av Enebakk
idrettsråd som har stilt seg bak administrasjonens prioriteringer uten merknader.
Prioritert liste ordinært anlegg:
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2

Innendørs
skyteranlegg
Ignarbakke
Kirkebygda

Prioritert liste nærmiljøanlegg:
Prioritet Anleggstype/sted
1
Hindreløype
Ytre Enebakk skole

2
3

Parkour
Ytre Enebakk skole
Skatepark
Kirkebygda

4

Hinderløype
Kirkebygda

5

Parkour
Kirkebygda
Parkour
Flateby

6

Nybygg

Enebakk
skytterlag

Fornyet søknad for tildeling
2019, forutsatt at det stilles
en kommunalgaranti for
banklån. Sak er til
behandling i kommunestyret.
Anlegget er ikke ferdigstilt.

Nybygg/rehab Anleggseier Kommentar
Fornyet søknad for tildeling
Nybygg
Enebakk
2019. Fikk ikke tilskudd i
kommune
2018 pga for lav kommunal
prioritering.
Anlegget er ferdigstilt.
Nybygg
Enebakk
Ny søknad for tildeling 2019.
Anlegget er ferdigstilt
Kommune
Nybygg
Enebakk
Fremtidig spillemiddelsøknad
kommune
for tildeling 2020. Anlegget
er under utredning med
tanke på hensiktsmessig
plassering i Kirkebygda.
Nybygg
Enebakk
Fremtidig spillemiddelsøknad
for tildeling 2020. Anlegget
kommune
er under utredning med
tanke på hensiktsmessig
plassering i Kirkebygda.
Nybygg
Enebakk
Fremtidig spillemiddelsøknad
for tildeling 2020.
kommune
Nybygg
Enebakk
Fremtidig spillemiddelsøknad
kommune
for tildeling 2020.

Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Nei
Klima- og miljømessige forhold

Alle anlegg som bygges, benyttes det miljøvennlige materialer i konstruksjonen.
Økonomiske forhold

Anleggene finansieres ved hjelp av egenkapital, lån og spillemidler.
Risikovurdering
Alternative løsninger

Vurderinger og begrunnelse
Rådmannens innstilling bygger på anbefalinger gitt av Enebakk Idrettsråd og administrasjonens
behovsvurderinger. I vurderingene er det blitt lagt til grunn om anlegget er ferdigstilt og at
spillemiddelsøknaden formelt er i orden for tildeling i 2019. Anlegg hvor det ikke foreligger noen
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spillemiddelsøknad for tildeling i 2019 er blitt lavere prioritert da fylkeskommunen tar
utgangspunkt i den kommunale prioriteringen når de gjør tildeling fra spillemidlene. Rådmannen
ser derfor at det ikke er hensiktsmessig å sette en høyere prioritering på anlegg hvor det ikke
foreligger noen spillemiddelsøknad for tildeling i 2019.
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Fra: haavard.myrseth@brother.no[haavard.myrseth@brother.no]
Sendt: 16.10.2018 10:17:10
Til: eivind.ekeli@enebakk.kommune.no[eivind.ekeli@enebakk.kommune.no]
Tittel: SV: forslag til prioritering av anleggsprogrammet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023

Hei Eivind,
Vi har ikke hatt noe møte men vi har klart å kjøre en runde likevel.
Konklusjonen er at vi stiller oss bak den prioriteringen som er satt opp.
Var det så at du ønsket en oversikt over sammensetningen av EIR? Husker ikke om jeg har sendt den tidligere.
Her kommer den hvertfall.
Navn
Håvard Myrseth
Eivind Ungersness
Geir Sæther
Ranveig Renolen
Peter Brox‐Sundholm
Marius Høvik
Ann‐Kristin Hoelstad‐Hansen
Wiggo Skotvold

Runar Carlsen

Rolle
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Styremedlem
Vara
Styremedlem

Mail adresse
hmyrseth@brother.no
eungersness@deloitte.no
geir.sether@motek.no
renolen@hotmail.com
indiapeter@gmail.com
Marius.hovik@hotmail.com
leder@enebakkif.no

Mobil
92899494
48262882
95057304
46749467
95786561

97146360
92415363

Klubb
Driv
Driv
EMK
Driv
EIF
Driv
EIF

wiggo.skotvold@lexmark.com

92013262 Enebakk Pistolklubb

klatring@online.no

90848360 Enebakk Klatreklubb

Mvh
Håvard Myrseth
Leder Enebakk Idrettsråd
Fra: Eivind Ekeli <eivind.ekeli@enebakk.kommune.no>
Sendt: 15. oktober 2018 07:36
Til: Håvard Myrseth (BNN) <haavard.myrseth@brother.no>
Emne: SV: forslag til prioritering av anleggsprogrammet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019‐2023
Hei Håvard
Har Idrettsrådet fått sett på prioriteringene til rulleringen av anleggsprogrammet for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv enda?
Jeg må ha politisk sak klar til onsdag 17 oktober, så må ha en tilbakemelding senest onsdag morgen.
Mvh Eivind Ekeli
Kultur og idrettskonsulent
Enebakk kommune
Fra: Eivind Ekeli
Sendt: onsdag 26. september 2018 13.20
Til: 'haavard.myrseth@brother.no' <haavard.myrseth@brother.no>
Kopi: 'geir.sether@motek.no' <geir.sether@motek.no>
Emne: forslag til prioritering av anleggsprogrammet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019‐2023
Hei
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Sender som avtalt oversikten over anleggene til rulleringen av anleggsprogrammet for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
2019-2023 med KOS-avdelingens forslag til prioriteringer.
Veldig fint om idrettsrådet kan går igjennom forslaget å gi en tilbakemelding innen 15 oktober på prioriteringene.
Fint om denne tilbakemeldingen merkes med saksnummer 2018/2400 sendes til kommunens postmottak,
postmottak@enebakk.kommune.no eller til Enebakk kommune, Postmottak, 1912 Enebakk og til meg.
Lurte også på om jeg kunne få en tilbakemelding på hvordan sammensetningen av idrettsrådet er nå.
Mvh Eivind Ekeli
Kultur og Idrettskonsulent
Tlf 488 67 371
IMPORTANT NOTICE The contents of this email are confidential and are for the exclusive use of the intended recipient(s). If
you are not the intended recipient(s) please note that any form of distribution, copying or use of this communication or the
information in it is strictly prohibited and may be unlawful. Please note that, although this email has been virus-checked,
neither Brother Norge, filial til Brother Nordic AS nor the sender accepts any responsibility for viruses and it is your
responsibility to scan the email and attachments (if any).If you believe you have received this communication in error, please
return it (with the title "received in error") to the sender then delete the email and destroy any copies of it. We would be
grateful if you would also copy the communication to: IThelpdesk@brother.no
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Uprioriterte anlegg og områder for idrett 2019-2030 (Ordinær anlegg)


Utvidelse av grusbanen på Streifinn, Flateby hundeklubb
Ønsker å utvide deres treningsbane for å kunne øke aktiviteten på banen.



Mini-hall Streifinn, Flateby Hundeklubb
Ser behovet for å også ha en hall på det planlagte nye banehalvdelen slik at
aktivtetsnivået kan holdes oppe gjennom vinteren.



To nye Tennisbaner tilknyttet idrettsanleggene ved Mjær, Driv IL
Driv IL ønsker å flytte dagens tennisanlegg ved Betel til Mjær stadion. Samt
oppdragere dekke fra grus til fast dekke.



Flerbrukshall Streifinn, Enebakk IF
Ny flerbrukshall på Streifinn grusbane.



Kunstgressbane Kirkebygda, Enebakk IF
Ny kunstgressbane i Kirkebygda. Primært en 9er kunstgressbane på eksisterende
Enebakk Stadion.



Kunstgressbane Kirkebygda, Enebakk IF
Ny 7er bane fortrinnsvis på grusplassen Kirkebygda barneskole.



Ny skiheis i alpinanlegget Solveiglia/Streifinn, Enebakk IF
Ny heis i alpinanlegget da det eksisterende anlegget begynner å bli veldig slit.



Mjær stadion friplass, Driv IL
Etablering av friplass for friidrett, gym, turn, ballspill i søndre sektor av
kunstgressbanen



Ombygging leirduebane, Enebakk Jeger og Fiskerforening
Nytt utstyr og rehabilitering/modernisering av anlegg.



Påbygg klubbhus, Enebakk jeger og Fiskerforening
Utvidelse med møterom, garderobe samt toaletter tilpasset funksjonshemmede.



Ridestier Flateby, Fortuna Rideklubb
Opparbeiding av ridestier på Flateby

Uprioriterte anlegg og områder for fysisk aktivitet/nærmiljø (friluftsliv)


O-kart, Driv IL
Omhandler kart over området rundt Mjærskaukollen og barneskolen.



Ballbinge Fjellveien, Enebakk kommune
Etablere ny ballbinge inni skogen ved Fjellveien i Ytre Enebakk på den eksisterende
grus-balløkken. Spillemiddelsøknad 2020. Rullers inn på prioritert liste i
anleggsprogrammet ved rullering i 2019.
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/32

Arkivkode:

Saksframlegg
M45

Anne Marie Solsvik
Heidenreich / Robert Bjørnstad

Saksbehandler:

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

23/18
69/18
85/18
101/18

Utvalg for klima og miljø
Utvalg for teknikk og utvikling
Formannskapet
Kommunestyret

19.11.2018
15.11.2018
26.11.2018
03.12.2018

Finansiering av arbeid med opprydning av avløpsanlegg i spredt bebyggelse
Dokumenter som er vedlagt: Ingen
Dokumenter som ikke er vedlagt: Plan for opprydding i spredte avløp, tilhørende vedtak i
politiske organ.
RÅDMANNENS INNSTILLING:

1) Mindreinntekter som følge av reduserte gebyrsatser for behandling av søknad
om utslippstillatelse og byggetillatelse dekkes gjennom bruk av
disposisjonsfondet i henhold til tidligere vedtak i kommunestyret (39/18).
2) Det opprettes et fond for dette formålet.
3) Kr 2 363 000 + 1 546 056 = 3 909 056 overføres fra disposisjonsfondet til det
nyetablerte fondet.
4) Dersom antall tillatelser overstiger det som er lagt til grunn i beregningen
overføres ytterligere midler.
5) Eventuelle gjenstående midler per utgangen av 2022 tilbakeføres
disposisjonsfondet.

Saksprotokoll for Utvalg for klima og miljø - 19.11.2018
Behandling:

Kai Bergersen (FRP) framsatte forslag til ny innstilling:
FRP foreslår å sende saken tilbake med ønske om å få til en kostnadsreduksjon med
bakgrunn i at sakene er like og derfor bør en rasjonaliseringsgevinst kunne oppnås.
Votering:
Forslag fra Kai Bergersen (FRP) fikk 3 stemmer (2 FRP, UAVH). 4 stemte imot (KRF, 2
AP, UAVH).
Rådmannens innstilling pkt. 1, 2, 3 og 5 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling pkt. 4 ble vedtatt med 4 stemmer for (KRF, 2 AP, UAVH) og 3
stemmer mot (2 FRP, UAVH).
KMU’s INNSTILLING:
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1. Mindreinntekter som følge av reduserte gebyrsatser for behandling av søknad
om utslippstillatelse og byggetillatelse dekkes gjennom bruk av
disposisjonsfondet i henhold til tidligere vedtak i kommunestyret (39/18).
2. Det opprettes et fond for dette formålet.
3. Kr 2 363 000 + 1 546 056 = 3 909 056 overføres fra disposisjonsfondet til det
nyetablerte fondet.
4. Dersom antall tillatelser overstiger det som er lagt til grunn i beregningen
overføres ytterligere midler.
5. Eventuelle gjenstående midler per utgangen av 2022 tilbakeføres
disposisjonsfondet.

Saksprotokoll for Utvalg for teknikk og utvikling - 15.11.2018
Behandling:

Votering:

Rådmannens innstilling pkt. 1, 2, 3 og 5
Rådmannens innstilling pkt. 4

enstemmig
5 stemmer for (1, AP, 1 SP, 1 SV,
1 KRF, 1 V)
4 stemmer mot (3 H, 1 FRP)

VEDTAK:

1) Mindreinntekter som følge av reduserte gebyrsatser for behandling av søknad
om utslippstillatelse og byggetillatelse dekkes gjennom bruk av
disposisjonsfondet i henhold til tidligere vedtak i kommunestyret (39/18).
2) Det opprettes et fond for dette formålet.
3) Kr 2 363 000 + 1 546 056 = 3 909 056 overføres fra disposisjonsfondet til det
nyetablerte fondet.
4) Dersom antall tillatelser overstiger det som er lagt til grunn i beregningen
overføres ytterligere midler.
5) Eventuelle gjenstående midler per utgangen av 2022 tilbakeføres
disposisjonsfondet
Bent Aasli, H, forlot møtet etter denne behandlingen.

SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunestyret med bakgrunn i kommunelovens bestemmelser og delegasjonsreglementet.
Sammendrag

Det er vedtatt 60 % rabatt på gebyr for saksbehandling av byggesøknad og søknad om
utslippstillatelse ved rehabilitering av eldre avløpsanlegg. Rabatten skal finansieres ved bruk
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av disposisjonsfond. I saken beregnes nødvendig finansieringsbehov fram til arbeidet er
ferdigstilt.
Bakgrunn

Under behandling av «Plan for opprydning av avløpsanlegg i spredt bebyggelse» vedtok
kommunestyret følgende (vedtak 2c i KST-sak 38/18):

Saksopplysninger

Hittil har kommunen av kapasitetshensyn i liten grad arbeidet med opprydning av
avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Dette arbeidet har fått økt prioritering i 2017 og 2018, blant
annet gjennom opprettelse av en 100 % stilling innenfor selvkostområdene i 2017 og
omprioritering av øvrige ressurser.
Kommunens arbeid med forvaltning av de mindre avløpsanleggene kan finansieres enten med
gebyrer eller gjennom frie inntekter (disposisjonsfond). Rådmannen har prioritert de frie
inntektene til andre formål og har derfor lagt til grunn at arbeidet med de mindre
avløpsanleggene fullfinansieres ved gebyrinntekter. Dette ut fra prinsippet om at forurenser
betaler, som også ligger til grunn for beregning av gebyrsatsene. Det er to gebyrsatser som er
aktuelle her, saksbehandlingsgebyret og tilsynsgebyret. Disse to gebyrtypene er hjemlet
samme sted og inngår i samme selvkostregnskap. Det gis ikke rabatt på tilsynsgebyrer.
Saksbehandlingsgebyret vil over tid bli betalt av alle som oppgraderer sitt avløpsanlegg.
Tilsynsgebyret betales i dag av alle som har eldre typer avløpsanlegg. I beregning av
gebyrsats har rådmannen lagt til grunn at det vil ta 5 år før anleggene er oppgradert. Noen år
vil kostnadene være høyere enn gebyrinntektene, mens det andre år vil være omvendt. Det
som er viktig er at gebyrinntektene over tid ikke overstiger kostnadene knyttet til kommunens
arbeid.
I arbeidet med beregning av forslag til satser for 2018 ble det utarbeidet en modell for
forventede inntekter og utgifter i perioden 2017-2021. Modellen ble ikke lagt ved saken, men
er nyttig for å vise inndekning for området i perioden.

192

Modellen viser at med de forutsetningene som er satt vil inntektene dekke kostnadene ved
arbeidet for perioden samlet (merinntekt på 12 000). I 2017 og 2018 vil området ha høyere
utgifter enn inntekter, mens dette vil tas igjen i løpet av de øvrige årene i perioden slik at dette
omtrent balanserer ved periodens slutt.
Med direkte kostnader menes her innkjøpskostnader. Hoveddelen av dette gjelder tiltaksrettet
vannkvalitetsovervåkning. Som indirekte kostnader regnes arbeid utenfor avdelingen som er
nødvendig for å kunne tilby tjenesten (servicetorg, IKT, post, rådmannskontor, personal,
fakturering, etc.).
Forslag til sats for saksbehandlingsgebyr for 2018 (8 156,-) tilsvarer satsen for 2017 justert
med prisstigningen.
Modellen viser at inntektene forventes å være langt lavere enn kostnadene i starten av
arbeidet. Det ble derfor innarbeidet en kraftig økning av saksbehandlingsgebyret i 2019 for å
oppnå tilstrekkelige inntekter; opptil 14 000 i 2019 og deretter til 15 000 i 2021.
Tilsynsgebyret foreslås også økt i perioden, men fra et lavere nivå (367,- til 500,- per år).
Modellen viser at dette er nødvendig for å dekke de estimerte kostnadene.
Noen av de aktuelle boligene vil bli koblet til offentlig nett. Disse vil ikke generere
saksbehandlingsgebyr. Her er dette anslått til 80 stykker. Arbeidet med dette kan finansieres
med inntekter fra ordinært avløpsgebyr.
Arbeidet er forsinket, blant annet i påvente av at planen ble vedtatt. Dermed har det blitt brukt
mindre ressurser på arbeidet enn planlagt i 2018. Samtidig er det samlede antallet anlegg som
skal oppgraderes uendret, og dermed også det tilhørende arbeidet.
Innlegging av 60 % rabatt gir følgende restfinansieringsbehov i perioden:
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Beregningen over viser at ved 60 % rabatt på saksbehandlingsgebyr mangler det 2,36
millioner for å fullfinansiere arbeidet.
Antall søknader og fremdriften i arbeidet er satt opp i henhold til vedtatt plan for opprydding.
Erfaringene med oppfølgingen tilsier at arbeidet høyst sannsynlig vil ta noe lenger tid. Det
totale arbeidet og tilhørende ressursbehov blir likevel det samme.
Tidsbruken vil variere med sakenes kompleksitet. Kommunen har ikke erfaring med slik
massiv utsending av oppgraderingspålegg. Det vil nødvendigvis være stor variasjon sakene
imellom. Det er, blant annet basert på erfaringer fra nabokommuner, lagt til grunn et høyere
antall søknader per år lenger ut i perioden. Grunnleggende arbeid er da utført og det har
kommet mer systematikk i arbeidet. Det legges da til grunn at ett årsverk vil kunne behandle
100 søknader per år.
Siden arbeidet pågår over flere år foreslås det at midlene settes av på fond og hentes ut
ettersom arbeidet pågår.
Som en del av oppfølgingen vil det bli etablert en egen registrering av faktisk tidsforbruk som
legges til grunn for overføring fra fondet. Dette er nødvendig da det meste av kostnadene er
knyttet til egen saksbehandling.
I tillegg til saksbehandlingsgebyret for utslippstillatelse påløper gebyrer for behandling av
byggesøknad om oppgradering av avløpsanlegg. Gebyrsatsen for byggesaksbehandlingen
fremkommer av «Gebyrregulativ for behandling av natur-, areal- og byggesaker i Enebakk
kommune i 2018» varenummer 66271 «Andre tiltak utendørs» og er på kr 8 180,- i 2018.
Byggesaksgebyrene fastsettes årlig i forbindelse med årlig budsjettbehandling. Gebyrene er
fastsatt i henhold til selvkostprinsippene som er retningsgivende for kommunale gebyrer.
Nivået på gebyrene er fastsatt etter en omfattende undersøkelse med registrering av tid brukt
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per sak. For nærmere redegjørelse for nivået på kommunale gebyr vises til revisjon av
kommunale avgifter utført av Follo distriktsrevisjon i 2017.

Som det fremkommer av beregninger vist i tabell over medfører en reduksjon på 60 % av
gebyrene en inntektsreduksjon på 1 546 056,-. Normalt økes byggesaksgebyrene med
prisstigningen hvert år. Som grunnlag for beregningen legges dette til grunn, og at
prisstigningen i perioden blir tilsvarende gjennomsnittet i forrige 4- års periode.
Den økte arbeidsbelastningen vil medføre et behov for innkjøp av tjenester eller at det
systematiske arbeidet med ulovlighetsoppfølging utsettes til 2022.
Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Ikke relevant.
Klima- og miljømessige forhold

Manglende finansiering vil gi redusert fremdrift i arbeidet og utslipp fra spredt avløp vil
vedvare.
Økonomiske forhold

I tillegg til at saken omhandler økonomiske forhold vil ordningen kreve en viss ressursbruk til
registrering av faktisk tidsforbruk, og rapportering av dette.
Risikovurdering

Ikke relevant.
Alternative løsninger

Nei, hvordan dette skal finansieres er allerede vedtatt av KST.
Vurderinger og begrunnelse

Saken viser behovet for finansiering av arbeidet med opprydning av avløpsanlegg i spredt
bebyggelse og hvordan dette er planlagt løst.

195

ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/2408

Arkivkode:

Saksframlegg
223

Saksbehandler:

Eivind Ekeli

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

40/18
86/18
110/18

Utvalg for kultur, oppvekst og skole
Formannskapet
Kommunestyret

13.11.2018
26.11.2018
03.12.2018

Spillemiddelprosjekter 2019
Dokumenter som er vedlagt:
Dokumenter som ikke er vedlagt:

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Enebakk kommune fremmer søknad om spillemidler til ordinære anlegg og
nærmiljøanlegg som det fremgår av saksopplysningene.
2. Søknadene fremmes under forutsetning av at søknadene er komplette.
3. Søknadene sendes med den prioritering som gjøres av kommunestyret i sak om
rullering av handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
4. Enebakk kommune erkjenner de forpliktelser kommunen påtar seg ved å
fremme slike søknader, og bekrefter dette ved oversendelse av søknadene.

Saksprotokoll for Utvalg for kultur, oppvekst og skole - 13.11.2018
Behandling:
Votering: Rådmannens innstilling enst. vedtatt
KOS INNSTILLING:
1. Enebakk kommune fremmer søknad om spillemidler til ordinære anlegg og
nærmiljøanlegg som det fremgår av saksopplysningene.
2. Søknadene fremmes under forutsetning av at søknadene er komplette.
3. Søknadene sendes med den prioritering som gjøres av kommunestyret i sak
om rullering av handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
4. Enebakk kommune erkjenner de forpliktelser kommunen påtar seg ved å
fremme slike søknader, og bekrefter dette ved oversendelse av søknadene.
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SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunestyret i henhold til gjeldene praksis.
Sammendrag
Rådmannen redegjør i denne saken om ordningen med spillemiddeltilskudd, og for hvilke
prosjekter det skal søkes spillemiddeltilskudd til i 2018. Når saken skrives er ikke alle søknadene
komplette. Saken må allikevel fremmes på dette tidspunktet for å overholde søknadsfrist satt av
Akershus fylkeskommune 15.januar 2018. Rådmannen forutsetter i sin innstilling at alle
søknadene er formelt i orden før oversendelse av søknadene til fylkeskommunen.
Bakgrunn

Saken fremmes med bakgrunn i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
utgitt av kulturdepartementet som sier at søknader om spillemidler skal prioriteres gjennom
politisk fattede vedtak.
Saksopplysninger
Frist for innlevering av søknader har vært satt til 15. september
Muligheten for å søke spillemiddeltilskudd til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg har vært
informert om i egne møter med frivillige lag og organisasjoner avholdt våren 2018, samt at det har
vært gitt individuell veiledning til de organisasjonene som skal fremme søknad for tildelingsåret
2019. Fristen for å søke er også blitt annonser i Enebakk avis og på kommunens nettsider,
sammen med et kortfattet sammendrag om forutsetningene for å kunne søke spillemidler. Lag og
foreninger har også blitt tilsendt denne informasjonen direkte.

Ved søknadsfristens utløp foreligger det to komplette søknader. Dette er gjentatt søknad for miniflerbrukshallen ved Ytre Enebakk skole og gjentatt søknad for hinderløypen ved Ytre Enebakk
skole. Administrasjonen samarbeider med avdeling for teknikk og samfunn og to frivillige
organisasjoner om innhenting av nødvendig dokumentasjon. Det forventes at alle søknadene er
komplette før fylkeskommunens søknadsfrist i januar 2019.
Ordningen med spillemidler til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er delt i to kategorier, tilskudd
til ordinære idrettsanlegg og tilskudd til nærmiljøanlegg. Kulturdepartementet har utgitt
bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet som angir definisjoner og
søkerkritterier
Ordinære idrettsanlegg: anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk
aktivitet.
Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for
allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle), og som ikke er underlagt
fortjenestebasert eierform.
Som hovedregel kan det søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad til bygging og/eller
rehabilitering.
Nærmiljøanlegg: utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til
bo- og/eller aktivitetsområder.
Nærmiljøanlegget skal være fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert fysisk aktivitet, først og
fremst for barn og ungdom (6 – 19 år).
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Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad. Grunnlaget for tilskudd er
begrenset oppad til kr 600 000. Nedre godkjente kostnadsramme er kr 50 000.
Det ytes ikke tilskudd til drift av anlegg, løst utstyr som ikke er definert i bestemmelsene eller
kostnader knyttet til følgende:
 leie
 erverv av grunn
 publikumstribuner
 parkeringsplasser
 tilknytningsavgifter
 finansieringskostnader med unntak av renter på byggelån i byggeperioden, dvs inntil
ferdigstillelse av anlegget
 flytting av høyspentledninger og kabler
 eiendomsgjerder
 reguleringsarbeider
For at søknader om tilskudd til ordinære- og nærmiljøanlegg skal kunne fremmes må følgende
kriterier være oppfylt:
 Anlegg skal tilfredsstille kravene til universell utforming.
 Det skal foreligge planer for finansiering og drift av anlegget.
 For enkelte ordinære anleggstyper er det krav om kommunal garanti knyttet til
finansiering og drift (alle typer haller, alpinanlegg, golfanlegg, motorsportanlegg,
kunstisbaner, rideanlegg).
 Søker må ha dokumentert rett til bruk av grunn. Ved leie av grunn må det foreligge
tinglyst feste/leierett i minimum 30 år.
 Det skal foreligge en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av anlegg med
behovsoppgave før byggingen startes.
 Ordinære anlegg må være en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og
fysisk aktivitet.
 Nærmiljøanlegg med kostnadsramme over kr 600 000 må være en del av en vedtatt
kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.
Som det fremgår av bestemmelsen kreves det at anleggene er en del av en vedtatt kommunal plan.
Sak om rullering av anleggsprogrammet for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vil bli behandlet
av formannskapet den 26. november, og av kommunestyret før jul.
Bestemmelsene utgitt av kulturdepartementet angir følgende vilkår til driften og disposisjonen
over anlegg:
 Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig virksomhet i 30 år for
ordinære anlegg og 20 år for nærmiljøanlegg.
 Anleggseier plikter å holde anlegget i god stand, og følge de til enhver tid gjeldende
sikkerhetsforskrifter.
 Rettslige disposisjoner som overdragelse, salg, deling, sammenslåing m.v., og faktiske
disposisjoner som flytting, nedlegging og bruksendring m.v. av anlegg krever skriftlig
forhåndssamtykke fra departementet.
 Anlegget kan ikke overdras til private, fortjenestebaserte aktører
Dersom ett eller flere av vilkårene misligholdes kan departementet kreve tidligere utbetalte
tilskudd tilbakebetalt innen 30 virkedager.
For tildelingsåret 2019 skal det fremmes 2 søknader om tilskudd til ordinære idrettsanlegg og 2 til
nærmiljøanlegg.

198

Ordinære anlegg



Enebakk kommune fremmer fornyet søknad for mini-flerbrukshall ved Ytre Enebakk
skole. Anlegget er ferdigstilt, men fikk ikke tilskudd ved fordelingen i 2018 på grunn
av for lav kommunal prioritering i anleggsprogrammet og at det er etterslep på
spillemiddelordningen. Søknaden er komplett. Samlet kostnad er beregnet til kr
18 708 213 og skal finansieres slik:
Spillemidler
Kommunal investering
Totalt



4 000 000
14 708 213
18 708 213

Enebakk skytterlag fremmer ny søknad om tilskudd til innendørs skytebane på
Ignarbakke. Søknaden ble fremmet også i 2018, men ble ikke imøtekommet fordi det
manglet dokumentasjon. Samlet kostnad er beregnet til kr 1 165 894 og skal
finansieres slik:
Spillemidler
Egenkapital
Kommunalt tilskudd
Lån
Dugnad
Gaver og rabatter
Totalt

390 000
0
0
396 994
378 900
0
1 165 894

Av søknaden til Enebakk skytterlag fremgår det at deler av prosjektet skal lånefinansieres. For å
få lån har banken deres satt som forutsetning at det gis kommunal garanti for lån. Rådmannen har
i sak om kommunal lånegaranti til skytterlaget innstilt på å imøtekomme søknad om kommunal
garanti forutsatt at skytterlaget ferdigstiller anlegget innen 2020. Sak er til behandling i
kommunestyret når denne saken skrives.
Nærmiljøanlegg
 Enebakk kommune fremmer fornyet søknad om tilskudd til hindreløype ved Ytre Enebakk
skole. Anlegget er ferdigstilt, men fikk ikke tilskudd i 2018 på grunn av for lav kommunal
prioritering i anleggsprogrammet og at det er etterslep på spillemiddelordningen.
Søknaden er komplett. Samlet kostnad er beregnet til kr 934 750 og skal finansieres slik:

Spillemidler
Kommunalt tilskudd
Totalt


300 000
634 750
934 750

Enebakk kommune fremmer ny søknad om tilskudd til parkour anlegg ved Ytre Enebakk.
Søknaden er ikke komplett. Det mangler spesifikt kostnadsoverslag og detaljerte tegninger
over anlegget. Administrasjonen har dialog for å få dette på plass før søknadsfristen.
Samlet kostnad er beregnet til kr 243 251 og skal finansieres slik:

Spillemidler 50 %
Kommunalt tilskudd
Totalt

121 000
122 251
243 251
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Anleggene finansieres gjennom vedtak knyttet til Ytre Enebakk skole.
I tillegg til spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet finnes spillemiddel ordning for
kulturbygg/kulturarenaer. Denne er basert på samme forutsetninger som ordningen for anlegg til
idrett og fysisk aktivitet.
Det foreligger ingen søknad for tilskudd til kulturarenaer for tildeling i 2019.

Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Nei
Klima- og miljømessige forhold

Alle anlegg som bygges, benyttes det miljøvennlige materialer i konstruksjonen.
Økonomiske forhold

Alle anleggene er fullfinansierte under forutsetning at de får innfri søknad om spillemidler og lån.
Risikovurdering
Alternative løsninger

Vurderinger og begrunnelse

Enebakk kommune har en uttalt målsetning om å prioritere barn og unge. Rådmannen
vurderer alle prosjektene til å være i tråd med dette gjennom at anleggene vil bidra til økt
aktivitet i egnede lokaler og anlegg for denne gruppen.
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/4313

Arkivkode:

Saksframlegg
Saksbehandler:

231

Anne Marie Solsvik
Heidenreich

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

62/18
30/18
87/18
107/18

Utvalg for teknikk og utvikling
Utvalg for klima og miljø
Formannskapet
Kommunestyret

15.11.2018
19.11.2018
26.11.2018
03.12.2018

Overgang til fire terminer for kommunale eiendomsgebyrer
Dokumenter som er vedlagt:
Dokumenter som ikke er vedlagt:
Vedtekter for tømming av slam i Enebakk kommune
Renovasjonsforskrift for Enebakk kommune
Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer
Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann i Enebakk
kommune
RÅDMANNENS INNSTILLING:

Det gjøres nødvendige endringer i forskriftene for avløp-, slamtømming-, renovasjon- og
tilsynsgebyr slik at årsgebyrene kan faktureres fire ganger i året.

Saksprotokoll for Utvalg for teknikk og utvikling - 15.11.2018
Behandling:

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres nødvendige endringer i forskriftene for avløp-, slamtømming-, renovasjon- og
tilsynsgebyr slik at årsgebyrene kan faktureres fire ganger i året.

Saksprotokoll for Utvalg for klima og miljø - 19.11.2018
Behandling:

VEDTAK:
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SAKSUTREDNING:
Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunen kan fatte vedtak om eller forskrift om innkreving av gebyr for avløp- og
renovasjonstjenester med hjemmel i forurensningsloven §25, §34 og §52a, samt lov om
kommunale vass- og avløpsanlegg §3.
Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller
delegasjonsvedtak (kommuneloven §6).
Delegasjonsreglement er hjemlet i kommunelovens §39.
I henhold til delegasjonsreglementet punkt 2.2.6 f) skal kommunestyret vedta
betalingsregulativ og satser.
Sammendrag

Det gjøres nødvendige endringer i forskriftene for avløp-, slamtømming-, renovasjon- og
tilsynsgebyr slik at årsgebyrene kan faktureres fire ganger i året. Siden gebyrutsendingen nå i
hovedsak skjer digitalt koster ikke hver utsending særlig mye hverken i tid eller penger,
samtidig som det anses å være en stor fordel for innbyggerne å få en mindre faktura
hyppigere. Rådmannen foreslår derfor at de nødvendige endringer i relevante forskrifter
gjøres for å oppnå kvartalsvis fakturering.
Bakgrunn

I dag faktureres årsgebyrene for avløp, renovasjon, slamtømming og tilsyn to ganger i året
med forfall 25. mars og 25.september. Kommunen kan selv avgjøre faktureringshyppigheten.

Saksopplysninger

Flere innbyggere har etterlyst hyppigere fakturering istedenfor å motta en relativt stor faktura
to ganger i året. Siden gebyrutsendingen nå i hovedsak skjer digitalt koster ikke hver
utsending særlig mye hverken i tid eller penger.
En inndeling av årsgebyret i fire istedenfor i to vil gjøre det lettere for innbyggerne å innfri
kravet på ordinær måte og det antas at langt færre saker vil gå til innfordring. Videre vil
mellomværende ved eierskifter være av mindre betydning. Endringer som følge av nye
boliger og tillatelser vil også tre i kraft raskere uten at særskilt fakturering er nødvendig.
Inntrykket er at de fleste kommuner har kvartalsvis fakturering.
Det foreslås følgende forfallsdatoer:
15. februar

15. mai

15. august

15. november

Gebyr for feiing og branntilsyn i bolig faktureres i dag årlig. Det legges opp til å fortsette med
årlig fakturering siden gebyret er relativt lavt.
For å få til dette fra og med 2019 er saken sendt på høring parallelt med den politiske
saksforberedelsen. Frist for innspill er satt til 13. november. Det antas utfra sakens art at det
ikke vil foreligge innspill ved høringsfristens utløp. Dette siden de aller fleste antas å se
positivt på endringen. Dersom det foreligger innspill som går imot endringen vil innspillene
bli forelagt ved den politiske behandlingen slik at det kan tas stilling til eventuelle endringer.
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Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Ja, men fremlegges ikke i FUN/ELD.
Klima- og miljømessige forhold

Ikke relevant.
Økonomiske forhold

Ikke relevant for kommunens økonomi.
Risikovurdering

Ingen kjent.
Alternative løsninger

Beholde dagens terminantall.
Vurderinger og begrunnelse

Etter rådmannens vurdering er fakturering av renovasjons, avløps- slamtømmingsgebyret fire
ganger i året istedenfor to langt å foretrekke. Det foreslås å gjøre de nødvendige endringer i
tilhørende lokale forskrifter for å få til dette.
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/3648

Arkivkode:

Saksframlegg
Saksbehandler:

231

Anne Marie Solsvik
Heidenreich

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

27/18
88/18

Utvalg for klima og miljø
Formannskapet
Kommunestyret

19.11.2018
26.11.2018

Årsgebyr for slamtømming 2019
Dokumenter som er vedlagt:
Dokumenter som ikke er vedlagt: Vedtekter for tømming av slam i Enebakk kommune
RÅDMANNENS INNSTILLING:

Gebyr for tømming av våtslam på private avløpsanlegg holdes uendret i 2019.

Saksprotokoll for Utvalg for klima og miljø - 19.11.2018
Behandling:

VEDTAK:

SAKSUTREDNING:
Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Adgangen til å ta gebyr for slamtømmingstjenesten er hjemlet i forurensningslovens §34 samt
i kommunens lokale slamvedtekt.
Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller
delegasjonsvedtak (kommuneloven §6).
Delegasjonsreglement er hjemlet i kommunelovens §39.
I henhold til delegasjonsreglementet punkt 2.2.6 f) skal kommunestyret vedta
betalingsregulativ og satser.
Sammendrag

Det foreslås å holde gebyrene for slamtømming uendret i 2019.
Bakgrunn

Kommunen skal sørge for tømming av våtslam fra private sanitærinstallasjoner, jfr.
forurensningslovens §26. For dette skal kommunen beregne et gebyr for å dekke kostnadene
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med ordningen. Tjenesten omfatter innsamling og videre håndtering av slammet, samt
fakturering og kundeoppfølging. Kommunen har ikke anledning til å subsidiere tjenesten med
frie inntekter; gebyrinntektene skal dekke alle kostnadene forbundet med ordningen.
Det ble ved årsskiftet 2017 opprettet et fond for å håndtere over- og underskudd på
slamtømmingen siden dette er et eget selvkostområde. Fondet var ved inngangen av 2018 på
165’.
Kommunen har satt ut selve slamtømmingen til en ekstern leverandør og dette fungerer godt.
Det vil bli foretatt ny anbudsrunde i 2019.
Slamtømmingstjenesten omfatter tømming av slam fra slamavskillere/septiktanker,
minirenseanlegg, gråvannsrenseanlegg og tette tanker. Det er ca. 500 anlegg som tømmes;
hovedsakelig slamavskillere, men også mange minirenseanlegg. Antallet private anlegg som
trenger slamtømming er ganske konstant fordi det skjer liten utbygging i området hvor det
ikke er fremført offentlig avløpsnett.
Det ble i 2018 gjort noen endringer i gebyrstrukturen som medførte at slamtømming på
fellesanlegg ble rimeligere. Gebyrstrukturen holdes uendret i år.
Saksopplysninger
Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Ja. Det er konkludert med å ikke fremlegge saken i FUN/ELD.
Klima- og miljømessige forhold

Innsamling av våtslam er svært viktig for anleggenes renseevne; særlig minirenseanlegg.
Videre er det viktig å tømme slam slik at anleggene fungerer godt rent hydraulisk.
Økonomiske forhold

Ingen betydning for kommunens økonomi siden området er 100% gebyrfinansiert.
Risikovurdering

Ingen kjente.
Alternative løsninger

Å øke gebyret mer enn foreslått vil gi økt avsetning til fond. Å redusere gebyret vil medføre
bruk av fond.
Kostnadene knyttet til tjenesten består av følgende elementer (foreløpige tall for 2018):
Nr
1
2
3
4
5
5

Type kostnad/ressurs
Slamtømming og øvrige direkte kostnader
Behandling og transport av slam
Håndtering av tjenesten på TES
Indirekte kostnader
Kapitalkostnader
Samlede kostnader

Kommentar til kostnadselementene:
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Beløp
380 000
272 000
210 000
100 000
266 000
1 228 000

1) Kostnader til ekstern leverandør for innsamling av slam hos abonnentene og transport
til Flateby renseanlegg for videre behandling, samt mindre kostnader knyttet til porto
og telefon, etc.
2) Det er beregnet at 3 % av de totale driftsutgiftene på renseanleggene (funksjon 3500)
gjelder slamtømmingsordningen. Dette er basert på at 3 % av forurensningene i det
sanitære avløpsvannet som tilføres renseanleggene er innsamlet våtslam; ut fra antall
abonnenter på henholdsvis avløpsnett og private anlegg.
3) Det er beregnet av administrasjon av tjenesten på TES utgjør ca. 20 % stilling i 2018. I
tillegg kommer andel ledelse på området.
4) Beløpet dekker fakturering, innfordring, servicetorg, post- og arkivfunksjon,
personaltjeneste, IKT og rådmannskontor.
5) Kapitalkostnadene gjelder en andel av investeringen i Flateby renseanlegg siden
slammet leveres der for videre rensing.
Det forventes ingen vesentlige endringer i 2019 bortsett fra at stillingsandelen knyttet til
administrasjon av tjenesten økes til 30% i 2019 siden det skal foretas ny anbudsrunde på
slamtømmingstjenesten det året.
Det er utfra dette nødvendig å ha et gebyrnivå som gir ca. 1 228 000 i gebyrinntekter. Det
budsjetteres ikke med bruk av fond; dette bør stilles i bero i påvente av eventuelle økte
kostnader som følge av ny slamtømmingsavtale fra 2020.
Under vises en oversikt over forventede inntekter og kostnader for området i de neste årene og
forutsetningene beregningen bygger på:

Utfra dette foreslås det å holde gebyrsatsene for tømming av våtslam uendret i 2019.
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Vurderinger og begrunnelse

Det foreslås å holde gebyrsatsene for tømming av våtslam uendret i 2019. Dette vil gi full
gebyrfinansiering av tjenesten samtidig som fondet stilles i bero i tilfelle høyere kostnader
som følge av ny avtale om slamtømming fra 2020.
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/3648

Saksframlegg

Arkivkode:

Saksbehandler:

231

Anne Marie Solsvik
Heidenreich

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

67/18
89/18

Utvalg for teknikk og utvikling
Formannskapet
Kommunestyret

15.11.2018
26.11.2018

Gebyr 2019 for abonnenter på kommunalt avløpsnett
Dokumenter som er vedlagt:
Dokumenter som ikke er vedlagt:
Beregningsark for kapitalkostnader avløpssektor
Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD)
RÅDMANNENS INNSTILLING:

Årsgebyrer for abonnenter tilknyttet offentlig avløpsnett økes med 3% i 2019
(tilsvarende relevant prisindeks).
Engangsgebyr for tilknytning til kommunalt avløpsnett økes slik:
Gebyrtype
2018
Lav sats
17 500
Normal sats
50 000
Mva kommer i tillegg

2019
22 000
60 000

Saksprotokoll for Utvalg for teknikk og utvikling - 15.11.2018
Behandling:

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Årsgebyrer for abonnenter tilknyttet offentlig avløpsnett økes med 3% i 2019
(tilsvarende relevant prisindeks).
Engangsgebyr for tilknytning til kommunalt avløpsnett økes slik:
Gebyrtype
2018
Lav sats
17 500
Normal sats
50 000
Mva kommer i tillegg

2019
22 000
60 000
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SAKSUTREDNING:
Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunen kan fastsette avløpsgebyr ifølge lov om kommunale vass- og avløpsanlegg §3, jf
forurensninglovens §25.
Nærmere bestemmelser om gebyrene fremgår i forurensningsforskriftens kap 16 (del4A) og i
kommunens lokale forskrift om avløpsgebyrer.
Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller
delegasjonsvedtak (kommuneloven §6).
Delegasjonsreglement er hjemlet i kommunelovens §39.
I henhold til delegasjonsreglementet punkt 2.2.6 f) skal kommunestyret vedta
betalingsregulativ og satser.
Sammendrag

En gjennomgang av forventede kostnader og inntekter i 2019 innenfor avløpssektoren; gitt
betingelser for renteutvikling, pris- og lønnstigning og befolkningsvekst innebærer at satsene
for årsgebyr bør økes med 3% i 2019 for å opprettholde dagens aktivitet.
Satsene for tilknytning til kommunalt avløpsnett økes som foreslått i tidligere behandlet sak
(KST 73/17). Dette innebærer følgende endringer:
Gebyrtype
2018
Lav sats
17 500
Normal sats
50 000
Mva kommer i tillegg

2019
22 000
60 000

Bakgrunn

Gebyrsats vedtas årlig i kommunestyret.
Det legges til grunn at inntektene fra avløpsgebyrene skal dekke alle kostnadene knyttet til
avløpstjenesten, men heller ikke være høyere enn kostnadene. «Retningslinjer for beregning
av selvkost for kommunale betalingstjenester» (H-3/14, KMD) brukes i selvkostberegningen.
For å beregne en forventet utvikling av inntekter og kostnader er det nødvendig å gjøre
forutsetninger på følgende forhold:
-

Kostnadsutvikling
Utvikling i rentesats
Økning i befolkning: antall nye boliger/abonnenter

Det legges til grunn et jevnt aktivitetsnivå samt at bufferfondet skal være av begrenset
størrelse ved periodens utgang. For å kunne vurdere om retningslinjer knyttet til
fondsbeholdning er ivaretatt er det gjort en 5-års fremføring.
Investeringsnivå i gjeldende handlings- og økonomiplan, samt endringsforslag i budsjett 2019
og handlings- og økonomiplan 2019-2022 er innarbeidet.
Endring i forutsetningene vil endre utviklingen i avløpsgebyret. Gebyret er særlig følsomt for
endring i rentenivå grunnet høy andel kapitalkostnader (ca 45 %).
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Det har i 2014, 2015 og 2016 vært foretatt omfattende investeringer innenfor sektoren på
grunn av krav om overføring av avløpsvann fra Ytre Enebakk til Øyeren som resipient, behov
for fornying av ledningsnett samt bygging av nytt sentralrenseanlegg på Kirkebygda. Dette
har nødvendiggjort vesentlige gebyrøkninger i 2015 og 2016 med henholdsvis 20 % og 25 %.
I 2017 ble satsen økt med 2 %, mens gebyrene ble holdt uendret i 2018. Bufferfondet på
avløpsområdet er i dag på 2,8 millioner.
Høsten 2017 ble satser for engangsgebyr for avløpstilknytning utredet og foreslås økt. Dette
som følge av at gebyrsatsene hadde stått uendret i lang tid. Videre ønsket man å oppnå at nye
boliger finansierte en større del av eksisterende avløpssystem enn det tidligere gebyrsatser
åpnet for. Deler av avløpssystemet er også nødvendiggjort for å legge til rette for utbygging.
Satsene ble økt fra 1. november 2017. Det ble i saken foreslått en ytterligere opptrapping i
2019 og 2020. Dette følges opp nå.
Saksopplysninger

En foreløpig gjennomgang av regnskapet for 2018 på sektoren viser at det er nødvendig å
bruke ca 551’ av avløpsfondet i år. Det var budsjettert på bruke ca 900’ fra avløpsfondet.

Følgende elementer har virkning for 2018:
-

Høyere renter, det ble i budsjettet lagt til grunn en rente på 2%, mens den nå er på
2,35%. Dette har betydning siden området har høy gjeld og medfører ca 600’ i
høyere kapitalkostnader enn budsjettert.
Høye inntekter på tilknytningsgebyr på grunn av store næringsbygg.
Ikke særskilt høyere strømkostnader på tross av høy strømpris på grunn av fastpris
på kraft.
Stor innsparing som følge av ny avtale på slamtransport/-behandling.
Ingen økning av årsgebyrsats i 2018.
Uvanlig personalsituasjon (med sykefravær og nytilsettinger).
Høyere årsgebyrinntekter som følge av kvalitetssikring av gebyrgrunnlaget
Lavere investeringer enn budsjettert.

I økonomiplanperioden legges følgende til grunn:
-

Videreføring av dagens aktivitetsnivå
Gradvis økt rente/økte kapitalkostnader
Befolkningsøkning på mellom 1% og 1,5%
Prisstigning på 2,5% til 3%
Reduksjon av bufferfond avløp
Flere tiltak føres på driftsregnskapet istedenfor investeringsregnskapet.
Økt fokus på overvannshåndtering

Tabell 1 viser forventet utvikling på området:
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Satsene for tilknytning til kommunalt avløpsnett økes som foreslått i tidligere behandlet sak
om revidering av satser for engangsgebyrer (KST 73/17). Dette innebærer følgende endringer
i 2019:
Gebyrtype
2018
Lav sats
17 500
Normal sats
50 000
Mva kommer i tillegg

2019
22 000
60 000

Klima- og miljømessige forhold

Avløpstjenesten er et viktig miljøtiltak som skaper hygieniske forhold og bedre vannkvalitet i
vassdragene.
Det gjøres vesentlige tiltak for å redusere utslipp fra kommunalt avløp i Enebakk. Det satses i
stor grad på å unngå innlekking av regnvann på avløpsnettet for å unngå overløpsdrift ved
anlegget.
I Enebakk er det sårbare resipienter og langt ledningsnett med mange pumpestasjoner, noe
som stiller store krav til en velfungerende avløpstjeneste. Tidligere har både Morsa-vassdraget
og Øyeren vært resipient for renset kommunalt avløpsvann. Nå slippes renset avløpsvann bare
ut til Øyeren som er en langt mer robust resipient enn Morsa-vassdraget.
Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Ja, men dette er ikke vurdert som en sak som skal legges frem for FUN/ELD.
Klima- og miljømessige forhold

Bortledning, innsamling og rensing av avløpsvann er en viktig kommunal oppgave med
vesentlig betydning for miljø og helse.
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Økonomiske forhold

Endring i gebyrsats gir ingen virkning på kommunens økonomi siden området er fullfinansiert
med gebyrinntekter.
Risikovurdering

En risiko kan være at gebyret ikke økes som foreslått siden avløpsgebyret allerede er høyt på
grunn av tidligere investeringer. Dette vil gå utover aktiviteten på området.
Alternative løsninger

Annen endring av gebyrsats; innenfor de begrensinger selvkostregelverket setter.
Vurderinger og begrunnelse

Basert på tilgjengelig informasjon, de begrensninger regelverket setter og forutsetningene som
er gjort anbefaler rådmannen å øke årsgebyrsatsene for abonnenter som er tilknyttet offentlig
avløpsnett med 3% i 2019. Dette tilsvarer prisindeks for tjenester der arbeidskraft dominerer
som regnes som relevant for området.
Det er ingen endring i behovet eller begrunnelsen for tidligere foreslått opptrapping av
engangsgebyrer. Det legges derfor opp til at opptrappingen av engangsgebyrer videreføres i
2019.
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/3648

Arkivkode:

Saksframlegg
Saksbehandler:

231

Anne Marie Solsvik
Heidenreich

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

24/18
90/18

Utvalg for klima og miljø
Formannskapet
Kommunestyret

19.11.2018
26.11.2018

Gebyr for renovasjonstjenesten 2019
Dokumenter som er vedlagt:
Dokumenter som ikke er vedlagt:
Innkalling til representantskapsmøte i Romerike Avfallsforedling 11. desember 2018 (disse er
vedlagt i en annen sak som er til behandling).
RÅDMANNENS INNSTILLING:

1) Renovasjonsgebyrene utenom hytterenovasjonsgebyr økes med 6% i 2019
2) Hytterenovasjonsgebyr økes med 2% i 2019
3) Hjemmekomposteringsrabatten settes til 0 fra og med 2019

Saksprotokoll for Utvalg for klima og miljø - 19.11.2018
Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KMU’s INNSTILLING:

1. Renovasjonsgebyrene utenom hytterenovasjonsgebyr økes med 6 % i 2019.
2. Hytterenovasjonsgebyr økes med 2 % i 2019.
3. Hjemmekomposteringsrabatten settes fra 0 fra og med 2019.

SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunen kan fastsette renovasjonsgebyr ifølge forurensningslovens §34.
Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller
delegasjonsvedtak (kommuneloven §6).
Delegasjonsreglement er hjemlet i kommunelovens §39.
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I henhold til delegasjonsreglementet punkt 2.2.6 f) skal kommunestyret vedta
betalingsregulativ og satser.
Sammendrag
Det foreslås å øke gebyrsatsen for husholdningsrenovasjon med 6 % og gebyrsats for
hytterenovasjon med 2 % 2019. Bakgrunnen for økningen er en foreslått økning i ROAFs
driftstilskudd på 13% (1,5 millioner for Enebakks del).

Et styringsmål for området er at renovasjonsfondet skal være brukt opp i løpet av en 4-års periode.
Det er gjort anslag for rentesats, befolkningsvekst og prisvekst i perioden 2019-2022. ROAFs
forslag til handlings- og økonomiplan er lagt til grunn når det gjelder størrelse på driftstilskudd i
perioden. Utover i perioden (2021 og 2022) legges det opp til en gebyrøkning på 2% årlig. Ved
utgangen av 2022 vil renovasjonsområde da ha en bufferkapital på 215’.
Bakgrunn
Gebyrsatsene vedtas årlig av kommunestyret. Inntektene fra renovasjonsgebyret finansierer i sin
helhet kommunes utgifter som er knyttet til renovasjon; 100 % selvkostfinansiering. Dette ifølge
forurensningsloven. Kommunen bruker «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale
betalingstjenester» (H-3/14) for å beregne gebyrgrunnlaget.

Driftstilskuddet til ROAF utgjør den største delen av renovasjonskostnaden; ca. 94 %. Endring i
gebyrnivå er derfor tett knyttet opp mot utviklingen i driftstilskuddet. Driftstilskuddet vedtas årlig
av ROAFs representantskap der alle eierkommune er representert. Se egen sak om dette.
Eventuelt overskudd innenfor renovasjonssektoren settes av til bruk for senere år innenfor
renovasjonsområdet. Midlene skal tilbakeføres innen 5 år, jf retningslinjene.
Kommunens rett og plikt innenfor renovasjonsområdet knytter seg til husholdningsavfallet; altså
avfall fra boliger og hytter. Det er et mål at inntekter og kostnader innenfor hver
abonnementsgruppe skal balansere.
Saksopplysninger
Historikk:
Tabell 1 viser endring i renovasjonsgebyret i Enebakk og endring i driftstilskuddet til ROAF for
perioden 2015-2018:

År
2015
2016
2017
Endring renovasjonsgebyr
+ 34%
-14%
0%
Endring driftstilskudd
23%
-19%
24%
Tabell 1: Årlig endring i renovasjonsgebyr og driftstilskudd i prosent

2018
2%
3%

I tillegg til gebyrendringen øker gebyrinntektene med mellom 1 og 2 % årlig grunnet
befolkningsvekst.
Aktuelt:
For 2019 foreslår ROAFs styre en økning i driftstilskuddet på ca 13%. Dette utgjør 1,5 millioner
for Enebakk. Videre i perioden legges det opp til mindre økninger; mellom 2 og 3 %. En viktig
årsak til den store økningen i 2019 er at ROAF etter konkursene i VeiReno og RenoNorden gikk
bort fra å kontrahere renovasjonstjenesten for disse to kontraktsområdene. Renovatørene er
isteden ansatt direkte hos ROAF. Det har vist seg at prisene på innsamling av avfall var basert på
uholdbare arbeidsforhold. Kostnadene for å hente inn avfall har dermed økt.
For en mer detaljert fremstilling vises det til egen sak.
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Se oversikt under for planlagt utvikling av driftstilskudd:

Tabell 2: Driftstilskudd per kommune i mill. kr. Driftstilskudd per boenhet eks. mva.
Renovasjonsområdet i perioden 2019-2022:
Figur 1 viser planlagt og historisk utvikling i renovasjonsgebyr i perioden:

Figur 1: Endring i renovasjonsgebyr
Det er innarbeidet 6% gebyrøkning i 2019, 5% i 2020 og deretter 2% årlig i resten av perioden.
Ved utgangen av 2022 vil fondet da være på 215’. Nesten halvparten av dagens fond planlegges
brukt opp i 2019. Dermed unngås en enda brattere økning i gebyrsatsen.
For perioden 2019-2022 er følgende lagt til grunn:
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-

Styrets forslag til utvikling av driftstilskudd til ROAF
Mellom 1 % og 1,5 % årlig befolkningsvekst
Gradvis nedbygging av renovasjonsfondet.
2 % økning per år i kommunens kostnader knyttet til ordningen (direkte og indirekte)
Gradvis renteøkning

I tabell 3 er budsjettet for renovasjonsområdet for 2019 vist:

Tabell 3: Selvkostbudsjett for renovasjonsområdet for 2019
Posten «Øvrige direkte kostnader» omfatter kostnader som posteres direkte på området utenom
driftstilskuddet til ROAF. Se tabell 4 under.

Tabell 4: Direkte kostnader knyttet til renovasjonssektoren.
Posten «Indirekte kostnader» omfatter kostnader som ikke posteres direkte på området, men som
er nødvendige for at kommunen kan tilby tjenesten (fakturering, posthåndtering, arkivtjeneste,
servicetorg, innfordring, IKT-systemer, etc.). Se tabell 5 for spesifisering.
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Tabell 5: Indirekte kostnader knyttet til renovasjonssektoren.

Hjemmekompostering
Det gis i dag inntil 15% rabatt på renovasjonsgebyret til husstander som hjemmekomposterer.
Ordningen ble innført i 2004 og omfatter i dag ca 40 abonnenter. Rabatten kommer ikke i
tillegg til rabatt på grunn av beholderdeling. Det foreslås at rabatt for hjemmekompostering
settes til 0% fra og med 2019.
I denne møterunden fremmes også egen sak om å avvikle ordningen med rabatt ved
hjemmekompostering.
Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Ja, konklusjonen er at saken ikke fremlegges for FUN/ELD.
Klima- og miljømessige forhold

Renovasjonsgebyrene brukes til å håndtere avfall, fremme gjenvinning og for øvrig ivareta
målene i ROAFs planhierarki. Avfall kan være er en vesentlig bidragsyter til forurensning.
Kommunen har derfor gjennom forurensingsloven rett og plikt til å sørge for innsamling og
behandling av husholdningsavfall. I avfallsstrategien legges avfallspyramiden til grunn, se figur 2:
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Figur 2: Avfallspyramiden
Se for øvrig ROAFs miljørapport for 2017 på www.roaf.no.
Økonomiske forhold

Renovasjonstjenesten skal være gebyrfinansiert; altså at alle kostnadene innenfor tjenesten skal
dekkes av renovasjonsgebyrene. Det er ikke anledning for kommunen til å subsidiere tjenesten.
Det er heller ikke anledning til å bruke gebyrinntektene til andre formål enn renovasjonstjenesten.
Derfor har ikke gebyrnivå eller nivået på driftstilskuddet noen innvirkning på kommunens
økonomi.
Risikovurdering

Å vedta en annen gebyrendring enn foreslått kan komme i strid med selvkostregelverket.
Alternative løsninger

Den store økningen det legges opp til i 2019 skyldes at økningen i driftstilskuddet til ROAF
skjer dette året. Siden området har et selvkostfond har man imidlertid en mulighet til å
forskyve økningen til senere år. For eksempel 5% økning i 2019 og 6% i 2020.
Vurderinger og begrunnelse
Utfra dagens økonomiske status og de planer som foreligger foreslås det å øke
renovasjonsgebyrene med 6 % i 2019. Hytterenovasjonsgebyret foreslås økt med 2%. Det foreslås
en lavere økning for hytterenovasjonsabonnentene siden dette er en uensartet gruppe der noen
bruker renovasjonsordningen lite og noen mye. Dessuten er frekvensen på tilsyn av
hytterenovasjonscontainere justert ned i løpet av 2018.

Hjemmekompostering
Den relative miljømessige effekten av hjemmekompostering har blitt redusert etter at ROAF
startet med utsortering av matavfall i 2014. Matavfallet går nå til
biogassproduksjon/kompostering. Etter at ROAF har fått bedre tilbud på etterbehandlingen er
også den økonomiske fordelen av lokal behandling redusert. Videre gir hjemmekompostering ikke
noen reduksjon i driftstilskuddet som kommunen betaler til ROAF. Det er også en del forvaltning
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rundt ordningen; med innsending og behandling av søknader. En fordel med lokal håndtering er at
transportbehovet reduseres. Dette anses likevel ikke å være tilstrekkelig til at ordningen bør
videreføres. På bakgrunn av dette foreslås det at rabatten settes til 0 i 2019.
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/4205

Saksframlegg

Arkivkode:

Saksbehandler:

Dag Edvard Winther

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

66/18
91/18

Utvalg for teknikk og utvikling
Formannskapet
Kommunestyret

15.11.2018
26.11.2018

Årsgebyr 2019 - Gravesøknader
Dokumenter som er vedlagt: Ingen
Dokumenter som ikke er vedlagt:
 Gravegebyr for Enebakk kommune
 Nasjonal ledningsforskrift, endret med virkning fra 01.01.2018
RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Forringelsesgebyret fjernes, da hjemmelen for å ta slikt gebyr er tatt bort. Dette
nødvendiggjør en større aktivitet for å sikre at reparasjoner av veianleggene utføres
med tilstrekkelig kvalitet. For å dekke den økte aktiviteten økes derfor øvrige
gebyrer som følger:
a. Gebyr for søknad om gravetillatelse (gravegebyr) fra kr 2.370 til kr 3.175
b. Gebyr for søknad om arbeidstillatelse (arbeidsvarslingsplan) økes fra kr
1.000 til kr 1.160
c. Gebyr for graving uten søknad (kontrollgebyr) økes fra kr 6.000 til kr 8.000

Saksprotokoll for Utvalg for teknikk og utvikling - 15.11.2018
Behandling:

Terje Taraldset, FRP, fremmet følgende forslag:
a.
b.
c.

uendret
kr 2.370.uendret
kr 1.000,endres fra kr 6.000,-til kr 20.000,-

Anne-Karin Ødegården, SV, fremmet følgende forslag til pkt. c:
c. endres fra kr 6.000,- til kr 10.000
Votering:

Rådmannens pkt. a
Rådmannens pkt. b

8 stemmer

8 stemmer (1 AP, 1 SP, 1 V, 1 SV,
1 KRF,3 H)
1 stemme mot (1 FRP)
8 stemmer
8 stemmer (1 AP, 1 SP, 1 V, 1 SV,
1 KRF,3 H)
1 stemme mot (1 FRP)
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Taraldsets forslag pkt c

1 stemme for (1 FRP)
8 stemmer mot (1 AP, 1 SP, 1 V, 1 SV,
1 KRF,3 H
3 stemmer for (3 H)
6 stemmer mot (1, AP, 1 SP, 1 SV, 1
KRF, 1 V, 1 FRP)
6 stemmer for (1 AP, 1 SP, 1 V,1 SV,
1 KRF, 1 FRP)
3 stemmer mot (3 H)

Rådmannens pkt c
Ødegårdens forslag

VEDTAK:

2. Forringelsesgebyret fjernes, da hjemmelen for å ta slikt gebyr er tatt bort. Dette
nødvendiggjør en større aktivitet for å sikre at reparasjoner av veianleggene utføres
med tilstrekkelig kvalitet. For å dekke den økte aktiviteten økes derfor øvrige
gebyrer som følger:
a. Gebyr for søknad om gravetillatelse (gravegebyr) fra kr 2.370 til kr 3.175
b. Gebyr for søknad om arbeidstillatelse (arbeidsvarslingsplan) økes fra kr
1.000 til kr 1.160
c. Gebyr for graving uten søknad (kontrollgebyr) økes fra kr 6.000 til kr 10.000

SAKSUTREDNING:
Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet i gebyrsaker. Dette går fram av punkt 2.2.4 i
delegeringsvedtaket til kommunen.
Sammendrag

Enebakk kommune vedtar med hjemmel i ledningsforskriften, priser for søknad om graving
og om arbeidstillatelse. I samme liste er det fastsatt gebyr for ulovlig graving. Prislisten ligger
på vårt hjemmeområde.
Forringelsesgebyret foreslås fjernet, da hjemmelen for å ta slikt gebyr er tatt bort.
Dette stiller større krav til kommunen for å påse at berørt veiareal blir istandsatt med
tilstrekkelig kvalitet. Det forslås derfor at gebyr for søknad om gravetillatelse (gravegebyr)
økes fra kr 2.370 til kr 3.175 og at gebyr for søknad om arbeidstillatelse
(arbeidsvarslingsplan) økes fra kr 1.000 til kr 1.160.
Det legges opp til at kontrollaktiviteten økes for å raskere avdekke ulovlig graving i eller nær
veier. Av den grunn foreslås gebyr for graving uten søknad (kontrollgebyr) økt fra 6.000 til
8.000.
Bakgrunn

Med hjemmel i «Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger
over, under og langs offentlig veg» (ledningsforskriften) § 18 kan det tas gebyr i tråd med
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prinsipper for selvkost for søknad om tillatelse til graving, varsling og kontroll av utførelse,
samt kontroll av om det forekommer ulovlig graving. Gebyrene vurderes/reguleres årlig som
en del av budsjettet for kommende år.
Saksopplysninger

Dagens satser for de gebyr som hører med under «Graving over, under og langs offentlig vei»
er som følger:
Gebyrsatser 2018
Søknad om gravetillatelse
Søknad om arbeidstillatelse(arbeidsvarslingsplan)
og utsetting av container på vei
Graving uten søknad avdekket ved tilsyn

2 370,-

Forringelsesgebyr vei/grøfteareal 0-10 m2
Forringelsesgebyr vei/grøfteareal 10–20 m2
Forringelsesgebyr vei/grøfteareal 20–50 m2
Forringelsesgebyr vei/grøfteareal over 50 m2

1 500,2 000,3 000,6 000,-

1 000,6 000,-

Forringelsesgebyr. Ledningsforskriften ble endret med virkning fra 1. januar 2018.
Muligheten til å ta gebyr for forventet forringelse av veien ble da tatt bort, og må derfor
fjernes fra gebyrregulativet.
Tidligere ble stipulerte kostnader dekket gjennom et forringelsesgebyr. All graving be belastet
et slikt gebyr som skulle dekke kostnader ved at veier må utbedres oftere eller mer omfattende
etter inngrep. Det er fra 2018 av ikke hjemmel til å ta slikt gebyr. Nå må slike kostnader
dekkes av de enkelte prosjekt som forårsaker skader. I den grad skader ikke blir avdekket må
kommunen selv bekoste slike reparasjoner. Kommunen legger derfor opp til å gjøre slike
vurderinger for det enkelte prosjekt og da ta inn slike kostnader enkeltvis. Dette stiller større
krav til kommunen for å påse at berørt veiareal blir istandsatt med tilstrekkelig kvalitet. Det
legges derfor opp til en økning av de øvrige gebyrene.
Søknad om gravetillatelse (Gravegebyr): Inntektene fra gravegebyret skal dekke kostnadene
knyttet til å kunne behandle og gi en gravetillatelse. Dagens nivå er for lavt til å ivareta
kommunens tilsynsoppgaver for nåværende og ikke minst planlagt økende aktivitet, og det er
derfor behov for økning.
Gravesøknadsgebyr foreslås derfor økt til NOK kr 3.175. Dette er i tråd med prinsipper for
selvkost ut fra et stipulert antall saker og medgått tid, pluss indirekte kostnader.
Arbeidstillatelse (arbeidsvarslingsplan). Hvis arbeidene berører veien direkte ved at det
plasseres ut utstyr som påvirker trafikken skal det lages en arbeidsvarslingsplan og søkes om
en arbeidstillatelse. Gebyret skal dekke utstedelse og oppfølging av søknad og utførelse. Dette
kan ha stor konsekvens for sikkerheten til myke trafikanter, og kommunen ønsker derfor å
følge opp og kontrollere arbeidsvarslingsplaner i større grad framover.
Gebyr for arbeidstillatelse (arbeidsvarslingsplaner) foreslås derfor økt til kr 1.160. Dette ut fra
de samme prinsipper som gravesøknader.
Graving uten søknad avdekket ved tilsyn (kontroll). Inngrep i eller nær veien vil gi skader
som medfører behov for oppgradering eller reparasjon raskere enn i uberørt vei. Det foregår
til en viss grad graving uten søknad, og uten at kommunen får oversikt over hvilke effekter
dette vil kunne få i tiden etter inngrepet.
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Gebyr for ulovlig graving foreslås økt til kr 8.000. Dette vil dekke økte kontrollkostnader,
men har også som effekt at det skal bli billigere å søke om grave- og arbeidstillatelse enn å
grave ulovlig.
Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Ikke relevant.
Klima- og miljømessige forhold

Ikke relevant.
Økonomiske forhold

Gebyrene er beregnet å dekke kommunens kostnader.
Risikovurdering

Dersom gebyrinntektene ikke dekker kommunens kostnader vil manglende midler måtte tas
fra vegbudsjettet.
Alternative løsninger

Lavere gebyrer gir mindre mulighet til ulovlighetsoppfølging.
Vurderinger og begrunnelse

Forslaget anbefales. Når det ikke lenger er hjemmel for å ta forringelsesgebyr bør utfordringer
knyttet til dårlig utførelse av utbedring av veien etter reparasjon og ulovlighetsoppfølging
medføre økt kontrollaktivitet for å hindre at kommunen påføres økte kostnader over egne
budsjett.
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Saksframlegg
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Utvalg for helse og omsorg
Formannskapet
Kommunestyret

14.11.2018
26.11.2018

Priser i helse og omsorgsavdelingen 2019
Vedlegg: Ingen
RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Satser for egenbetaling ved praktisk bistand økes i henhold til
Konsumprisindeksen (KPI).
2. Egenbetaling for praktisk bistand ved inntekt under 2G settes til kr 60 pr time
med betalingstak kr 180 pr mnd.
3. Egenandel for trygghetsalarm settes til kr 368 pr mnd.
4. Gebyrer i forbindelse med salgs- og skjenkebevillinger settes lik statens høyeste
sats.
5. Egenandel for korttidsopphold i sykehjem settes lik statens øvre grense.
6. Egenandel for behandling hos fysioterapeut settes lik statens øvre grense.
7. Egenandel for dagsenter med transport økes i hht konsumprisindeksen (KPI).
8. Betaling for praktisk bistand når bruker ikke ønsker tjenesten:


Bruker av praktisk bistand må betale for det antallet timer som er fastsatt i
vedtak om praktisk bistand dersom det ikke gis beskjed om fravær en uke før
avtalt tjeneste.



Ved akutt behov for helsehjelp skal det, om mulig, gis beskjed ett døgn i
forveien. Det skal brukes skjønn i forhold til brukers helsetilstand.
Dersom punkt 2 ovenfor vedrørende egenbetaling ved alminnelig inntekt under 2
G ikke vedtas:


Brukere i inntektsgruppen under 2G skal betale kr 60 pr time som er fastsatt
i vedtak om praktisk bistand dersom det ikke er gitt beskjed etter reglene
ovenfor.

SAKSUTREDNING:
Sammendrag

Rådmannen legger frem forslag til egenbetaling for helse og omsorgstjenester i 2019. Det
foreslås en økning av betalingssatsene for praktisk bistand lik KPI for 2018. Det foreslås også
at husstander med inntekt under 2G skal betale en lav sats pr time for tjenesten.
Betaling for korttidsopphold i institusjon og gebyrer vedrørende fysioterapi, tilsynsavgift for
salgssteder av tobakksvarer og salgs- og skjenkebevillinger settes lik statens høyest tillatte
sats for 2019.
Pris for opphold på dagsenteret økes i henhold til KPI for ett år pr 01.12.2018.
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Det foreslås at egenandelen for trygghetsalarm økes til kr 368 pr måned uavhengig av inntekt.
Ved overgang til digitale trygghetsalarmer behøver ikke brukerne abonnere på fasttelefon og
skal heller ikke betale tellerskritt ved bruk av alarmen.
Rådmannen foreslår at det innføres en plikt til å gi beskjed om at de ikke ønsker praktisk
bistand med en frist på en uke ved planlagt fravær. Ved fravær på grunn av nødvendig
helsehjelp skal det om mulig gis beskjed et døgn i forveien. Det skal utøves skjønn i forhold
til brukerens helse ved krav om betaling dersom det ikke er gitt beskjed om fravær på forhånd.
En stor andel av brukere av praktisk bistand har inntekt under 2 G og betaler ikke for denne
tjenesten i dag. Det foreslås at også disse må betale et bestemt beløp dersom de ikke gir
beskjed om at de ikke vil motta praktisk bistand innenfor de bestemte fristene.
Bakgrunn

Som et ledd i budsjettprosessen for kommende periode, ønsker rådmannen en vurdering av
dagens priser for egenbetalig innenfor pleie- og omsorgstjenestene.
Saksopplysninger

Skjenkebevillinger
Gebyrer vedrørende salgs- og skjenkebevillinger ble hevet til statens høyeste sats i 2016 i sak
vedrørende Plan for salgs og skjenkebevillinger i Enebakk kommune 2016 – 2020.
Rådmannen foreslår at gebyret øker til statens øverste tillatte sats for 2019, som fastsettes i
statsbudsjettet i desember 2018.
Tabellen nedenfor viser gjeldende gebyrer vedtatt i statsbudsjettet for 2018:
Gebyrer
Gjeldende gebyrer 2018
Gebyr ved søknad om skjenkebevilling ved enkeltanledning
350
Minstegebyr ved salg av alkoholholdig drikk
1 630
Minstegebyr ved skjenking av alkoholholdig drikk
5 100
Korttidsopphold i sykehjem
Rådmannen foreslår at Enebakk kommune fortsatt skal benytte statens høyeste tillatte sats for
korttidsopphold i sykehjem i 2019. Denne satsen fastsettes ved behandling av statsbudsjettet i
desember 2018. Betalingssatsen for 2018 ble fastsatt til kr 160 pr døgn.
Praktisk bistand, hjelp i hjemmet
Fastsettelse av betaling for helsetjenester er regulert i «Forskrift om egenandel for kommunale
helse- og omsorgstjenester».
For gruppen mellom 0-2G er timesats og betalingstak oppgitt i forskriften nevnt ovenfor til
maksimalt kr 205 pr mnd. i 2018. For de øvrige inntektsgruppene er begrensningen i timesats
og betalingstak gitt ved kommunens egne kostnader til tjenestene (selvkost). Selvkost for
2017 er beregnet til kr 313 pr time.
For 2018 ble satsene for praktisk bistand økt betydelig. For 2019 foreslås det å øke prisene i
henhold til konsumprisindeksen, KPI. For gruppen mellom 0-2G foreslås det å sette
timeprisen til kr 60 pr time og maks antall timer til 3 timer pr måned. Dette gir et betalingstak
på kr 180 pr måned.
Inntektsgruppe
0-2G
2-3G
3-4G
4-5G
over 5 G

Nåværende betalingstak
0 timer
4 timer
6 timer
7 timer
over 10 timer

Nye betalingstak
3 timer
4 timer
6 timer
7 timer
over 10 timer

Tabellen nedenfor viser nåværende satser og forslag til nye betalingssatser og betalingstak:
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Verdien av 1G pr 01.05.5018
Inntektsintervaller
Fra
0-2G:
Betalingstak 3 t/mnd
2-3G:
Betalingstak 4 t/mnd
3-4G:
Betalingstak 6 t/mnd
4-5G :
Betalingstak 7 t/mnd
5G:
Betalingstak 10 t/mnd

Til
0

193 765

187 268

290 648

280 902

387 531

374 536

484 414

468 170

484 415

96 883
Nåværende
satser og
betalingstak
0
0
194
774
237
1 419
267
1 871
307
3 069

Nye satser og
betalingstak
60
180
194 * KPI
774 * KPI
237 * KPI
1 419 * KPI
267 * KPI
1 871 * KPI
307 * KPI
3 069 * KPI

Betaling for praktisk bistand når bruker ikke er hjemme
Brukere som har vedtak om praktisk bistand får fast avtale om ukedag og tidspunkt for mottak
av tjenesten fra Renholdsenheten. Det er et gjentakende problem at brukere ikke er hjemme
eller ikke vil ha tjenesten (andre kan ha gjort jobben, ikke nødvendig om sommeren o.l.) når
ansatte i Renholdsenheten kommer for å utføre tjenesten.
Renholdstjenesten setter opp bemanningsplaner på bakgrunn av de planlagte oppgavene
hjemme hos brukerne. Når renholderne kommer til låst dør brukes det tid som ellers kunne
vært benyttet til noe annet. Ved varsel om fravær i god tid kan renholdsleder vurdere om det
er nødvendig å ta inn vikar f.eks. ved ferieavvikling. Dersom brukerne gir beskjed når de ikke
vil motta tjenesten, kan renholdsleder planlegge en mer effektiv tjeneste.
Det er gjort undersøkelser i 7 andre kommuner i nærområdet om hvordan dette håndteres der.
I tre kommuner, Frogn, Sørum og Rælingen, er praksis som i Enebakk kommune. Det får
ingen konsekvenser for brukeren om de ikke er hjemme når renholderne kommer. I de 4 andre
kommunene, Fet, Aurskog-Høland, Ski og Ås, blir brukerne fakturert for den tiden som er
fastsatt i vedtaket. En av disse (Fet kommune) har kun abonnementsbetaling, hvor brukerne
betaler en fast sats for praktisk bistand pr måned.
Det foreslås følgende ordning i forhold til betaling for tjenesten praktisk bistand, hjelp i
hjemmet:
 Brukere av forplikter seg til å gi beskjed 1 uke i forveien om at de ikke ønsker
tjenesten. Dersom beskjed ikke er gitt må det betales for det antallet timer som er
angitt i vedtaket om tjenesten.
 Ved akutt behov for legehjelp og annen akutt helsehjelp skal det om mulig gis beskjed
senest et døgn i forveien. Det skal brukes skjønn i forhold til den enkelte brukers helse
ved krav om betaling.
 Dersom bruker gjentatte ganger frasier seg behovet for praktisk bistand, hjelp i
hjemmet, vil vedtaket om tildeling av tjenesten bli tatt opp til ny vurdering.
I denne saken er det foreslått at brukere med inntekt under 2 G skal betale kr 60 pr time for
praktisk bistand. Dersom dette ikke skal gjennomføres bør denne gruppen allikevel måtte
betale dette beløpet dersom de ikke er til stede når renholder kommer. Dersom det ikke skal få
økonomiske konsekvenser for denne store gruppen av tjenestemottakere, vil det bli en
urettferdig ordning for de andre tjenestemottakerne.
Trygghetsalarmer
I løpet av høsten 2018 vil digitale trygghetsalarmer installeres og tas i bruk hos
hjemmeboende i Enebakk kommune. Overgangen fra analoge til digitale trygghetsalarmer
markerer starten på satsningsområdet velferdsteknologi i kommunen. Enheten som mottar og
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sender signaler (Hub) er dimensjonert for alle typer alarmer knyttet til velferdsteknologi slik
vi kjenner det i dag. Behov for andre alarmer, f.eks fallalarm, døralarm mm., kan kobles til
samme enhet. Alt fysisk utstyr leies av Hepro og kan skiftes ut til nyere og mer moderne
enheter ettersom utviklingen går fremover.
Trygghetsalarmene leies av Hepro. Investeringskostnadene omfatter installasjon og
konfigurasjon ved utskifting av eksisterende digitale alarmer, oppsett av Hepro respons og
kostnader til opplæring. Kostnaden er beregnet til kr 133 000. Investeringskostnadene er en
engangskostnad og vil ikke bli regnet inn i brukerbetalingen.
Kostnadene til leie av 135 alarmer, armbånd til brukerne, tjenester fra responssenter o.a.
beløper seg til kr 33 000 pr måned, dvs kr 243 pr enhet. I tillegg kommer abonnement for
SIM-kort, kr 125 pr enhet og kostnader ved bruk.
Tidligere har det vært krav om at brukere av trygghetsalarmer måtte tegne abonnement på
fasttelefon. Oppringning som følge av bruk av alarmen ble belastet telefonregningen til
brukeren. Ved overgang til digitale trygghetsalarmer kan brukerne si opp dette abonnementet.
Beregnet egenandel innebærer at Enebakk kommune dekker kostnadene ved oppringning til
responssenter ved bruk av trygghetsalarmene og kostnader ved service og montering av
alarmene. I tillegg kommer utrykning ved behov for hjelp av hjemmesykepleien som er en
gratis tjeneste.
Det foreslås at prisene øker slik at det dekker de direkte kostnadene for kommunen til leie av
alarmer og abonnement for SIM-kort. Egenbetalingen for trygghetsalarm blir da kr 368 pr
måned.
Det foreslås at alle brukere betaler samme sats for trygghetsalarm uavhengig av inntekt.
Endring i egenbetalingen for trygghetsalarmer blir da som tabellen nedenfor viser.
Betalingssatser trygghetsalarm:
Trygghetsalarm pr mnd ved inntekt under 4 G, kr 387 532
Trygghetsalarm pr mnd ved inntekt fra 4 G, kr 387 532

Nåværende
Nye satser
satser analog
Endring
digital alarm
alarm
205
368
163
309
368
59

Dagsenter
Betalingssatsene for opphold ved dagsenteret og transport til og fra foreslås å økes i hht
konsumprisindeksen (KPI). Det foreslås å bruke KPI fra desember 2017 til desember 2018
som grunnlag.
Nåværende
Nye satser og
satser og
betalingstak
betalingstak
104
104*KPI
21
21*KPI

Betalingssatser dagsenter:
Dagsenter pr dag
Transport dagsenter
Vurderinger og begrunnelse

Saksprotokoll for Utvalg for helse og omsorg - 14.11.2018
Behandling:

AP, SV og V fremla følgende forslag:
Pkt 2 i rådmannens innstilling tas ut.

227

Endring
KPI
KPI

Pkt 3 Satser for trygghetsalarmer til personer med inntekt u 2G settes til 205,- / mnd pluss
konsumprisregulering.
Satser for trygghetsalarmer til personer med inntekt over 2G settes til 368,-/mnd.
Pkt 8, kulepunkt 2: Ved akutt behov for helsehjelp skal det varsles så sant det er mulig.
Votering: Rådmannens innstilling:
4 stemmer (2H, 2FRP)
Rådmannens innstilling med endringer: 5 stemmer (2AP, 1SV og 2V)
HOS INNSTILLING:
1. Satser for egenbetaling ved praktisk bistand økes i henhold til
Konsumprisindeksen (KPI).
2. Satser for trygghetsalarmer til personer med inntekt u 2G settes til 205,- / mnd
pluss konsumprisregulering.
Satser for trygghetsalarmer til personer med inntekt over 2G settes til 368,/mnd.
3. Gebyrer i forbindelse med salgs- og skjenkebevillinger settes lik statens høyeste
sats.
4. Egenandel for korttidsopphold i sykehjem settes lik statens øvre grense.
5. Egenandel for behandling hos fysioterapeut settes lik statens øvre grense.
6. Egenandel for dagsenter med transport økes i hht konsumprisindeksen (KPI).
7. Betaling for praktisk bistand når bruker ikke ønsker tjenesten:
 Bruker av praktisk bistand må betale for det antallet timer som er fastsatt
i vedtak om praktisk bistand dersom det ikke gis beskjed om fravær en
uke før avtalt tjeneste.
 Ved akutt behov for helsehjelp skal det varsles så sant det er mulig.
Dersom punkt 2 ovenfor vedrørende egenbetaling ved alminnelig inntekt under 2
G ikke vedtas:
 Brukere i inntektsgruppen under 2G skal betale kr 60 pr time som er
fastsatt i vedtak om praktisk bistand dersom det ikke er gitt beskjed etter
reglene ovenfor.

I handlingsprogram 2017-2020 er det vedtatt å øke brukerbetalingene for praktisk bistand.
Økningen som ble vedtatt for 2018 ga langt på vei bedre dekning av kommunens utgifter til
praktisk bistand for husstander med inntekt over 2G. De fleste mottakere av praktisk bistand
er imidlertid fremdeles i inntektsgruppen 0 – 2G. For å få en noe større grad av finansiering
av tjenesten foreslås det å sette en lav timepris også på denne inntektsgruppen.
Betaling for korttidsopphold i institusjon og gebyrer vedrørende fysioterapi, tilsynsavgift for
salgssteder av tobakksvarer og salgs- og skjenkebevillinger settes lik statens høyest tillatte
sats for 2019.
Ved overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil kostnadene for Enebakk kommune
øke. Det foreslås en økning av egenandelen for brukere med trygghetsalarm. Ved vurdering
av økningen må det tas hensyn til at brukerne ikke lenger behøver å ha fasttelefon. Mange har
måttet anskaffe fasttelefon med analog linje for å kunne ha trygghetsalarm. Brukerne har også
dekket tellerskritt over egen telefonregning. Dette dekkes nå av Enebakk kommune.
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Gebyrsats for feiing og branntilsyn i bolig
Dokumenter som er vedlagt:
Dokumenter som ikke er vedlagt:
Økonomiplan for Follo Brannvesen 2018-2021
RÅDMANNENS INNSTILLING:

Det foreslås å holde gebyrsatsene for feiing og tilsyn med fyringsanlegg uendret i 2019.

Saksprotokoll for Utvalg for teknikk og utvikling - 15.11.2018
Behandling:

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det foreslås å holde gebyrsatsene for feiing og tilsyn med fyringsanlegg uendret i 2019.

SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunestyret utfra kommuneloven og delegasjonsreglementet.
Hjemmel: Lov om brannvern samt forebyggendeforskriften.
Sammendrag

Det foreslås å holde gebyrsatsene for feiing og tilsyn med fyringsanlegg uendret i 2019.
Bakgrunn

Satser for feiing og branntilsyn i boliger vedtas årlig av kommunestyret. Hjemmel for gebyrene
finnes i brannloven §28, mens beskrivelse av tjenesten finnes i brannlovens §11 og
forebyggendeforskriftens § 17.
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Etter at forebyggendeforskriften ble endret i 2016 er det ikke lenger noe forskriftsfestet intervall
for hvor ofte feiing eller tilsyn skal foretas. Mens det tidligere var krav til feiing og tilsyn hvert
fjerde år skal feiing og tilsyn nå foretas etter behov.
Follo Brannvesen har videreført en praksis med tilsyn av pipeløpet samt branntilsyn hvert 4. år.
En annen endring ved forrige revisjon av forskriften var at kommunens plikt knyttet til feiing og
branntilsyn nå omfatter alle fyringsanlegg; ikke bare i boliger.
Saksopplysninger

Driftstilskuddet til Follo Brannvesen utgjør den største delen av kostnadene knyttet til
tjenesten. For øvrig består kostnadene av abonnementshåndtering, kvalitetssikring av
grunnlaget, produksjon av fakturaer, informasjon om ordningen og innfordring.
Driftstilskuddet knyttet til feiing og branntilsyn utgjør 794 000. I henhold til styrets forslag til
økonomiplan for 2018-2021 holdes dette beløpet uendret i 2019. Dette skyldes at Follo
Brannvesen bruker av et feiefond i perioden. Driftstilskuddet foreslås økt til 825 000 i 2020
og 859 000 i 2021.
Det foreslås å holde et konstant gebyrnivå i perioden fordi:
-

Kostnadene til Follo Brannvesen til tjenesten ikke øker i 2019
Kommunen har allerede et bufferfond for feiing
Det forventes ingen brå kostnads- eller inntektsendringer

Dette gir følgende selvkostoppsett:

Tabellen viser at fondet er så godt som brukt opp ved slutten av perioden med en saldo på
18 000.
Gebyrsatsene for tilsyn og feiing er i dag like store. Det beregnes ett tilsynsgebyr per husstand
og ett feiegebyr per pipeløp.
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Follo Brannvesen har nylig igangsatt et arbeid for å gjennomgå feietjenesten/branntilsyn i
bolig og gebyrstruktur hos eierkommunene med bakgrunn i endringen i
forebyggendeforskriften. Eierkommunene deltar i arbeidet. Dette kan resultere i omlegginger
som får påvirkning på tjenesten og gebyrnivå. Arbeidet er forventet ferdigstilt første halvdel
av 2019.
Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Ja, men lite relevant.
Klima- og miljømessige forhold

Nei
Økonomiske forhold

Innvirker ikke på kommunens økonomi, men på gebyrnivået på grunn av 100 %
gebyrfinansiering.
Risikovurdering

Ingen kjent risiko.
Alternative løsninger

1) Å redusere gebyret og senere øke det gradvis, istedenfor jevnt nivå i perioden.
2) Å gå bort fra 100% selvkost (subsidiere tjenesten). Dette vil redusere kommunens
økonomiske handlingsrom på andre områder.
3) Justere gebyrsatsene for henholdsvis feiing og brannstilsyn innbyrdes, men på en slik
måte at man fortsatt har selvkost.
Vurderinger og begrunnelse

Med bakgrunn i kostnads- og inntektsutviklingen på området anbefaler Rådmannen å holde
gebyrsatsene for feiing og tilsyn med fyringsanlegg uendret i 2019.
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kommune 2019 punkt A til K
Dokumenter som er vedlagt:
 Gebyrregulativ for behandling av natur, areal- og byggesaker i Enebakk kommune i
2018
Dokumenter som ikke er vedlagt:



Rundskriv H-3/14 fra KMD «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale
betalingstjenester»
Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for tjenester hvor arbeidskraft dominerer
(https://www.ssb.no/kpi)

Rådmannens innstilling:
1. I punkt D.1 «Dispensasjon Plan- og bygningsloven § 19-1» innføres et redusert
gebyr på 50 % for arealoverføringer som ikke involverer regionale myndigheter.
2. I punkt D2 tilføyes teksten «Ved fradeling av festetomter, samferdselsanlegg,
teknisk infrastruktur og grøntstruktur belastes 50 % av ordinært gebyr».
3. Tekst i punkt H1, siste avsnitt, endres til: «25 % av det totale gebyret skal betales
senest 1 måned etter at varsel om oppstart av planarbeidet er utsendt og
publisert i avis og på kommunens nettside.»
4. I punkt J opprettes et nytt gebyr for sammenslåing av bruksenheter. Gebyret
fastsettes til kr 7500,-.
5. I punkt K økes gebyret for midlertidig brukstillatelse til det dobbelte av gebyret
for ferdigattest for tiltak etter byggeforskriftens kap. 2.
6. Gebyrene økes med 8 % som tilsvarer Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks
for tjenester hvor arbeidskraft dominerer pluss 5 %. Gebyrene rundes opp til
nærmeste hele 10 kr.

Saksprotokoll for Utvalg for teknikk og utvikling - 15.11.2018
Behandling:

Terje Taraldset, FRP, fremsatte følgende forslag til nytt pkt.
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7. Rådmannen gjennomfører en gjennomgang av gebyrregulativet med sikte på samordning
av regulativets form og priser, jfr nabokommune(r).
Votering:

Rådmannens pkt. 1
Rådmannens pkt. 2
Rådmannens pkt. 3
Rådmannens pkt. 4
Rådmannens pkt. 5
Rådmannens pkt. 6
Taraldsets pkt. 7

enstemmig
enstemmig
enstemmig
enstemmig
7 stemmer (1 AP, 1 SP, 1 V, 1 SV, 1 KRF,2 H)
2 stemmer mot (1 FRP, 1 H)
7 stemmer (1 AP, 1 SP, 1 V, 1 SV, 1 KRF,2 H)
2 stemmer mot (1 FRP, 1 H)
6 stemmer (1 FRP, 3 H, 1 SV, 1 KRF)
3 stemmer mot (1 AP, 1 SP, 1 V)

VEDTAK:

1. I punkt D.1 «Dispensasjon Plan- og bygningsloven § 19-1» innføres et
redusert gebyr på 50 % for arealoverføringer som ikke involverer regionale
myndigheter.
2. I punkt D2 tilføyes teksten «Ved fradeling av festetomter, samferdselsanlegg,
teknisk infrastruktur og grøntstruktur belastes 50 % av ordinært gebyr».
3. Tekst i punkt H1, siste avsnitt, endres til: «25 % av det totale gebyret skal
betales senest 1 måned etter at varsel om oppstart av planarbeidet er utsendt
og publisert i avis og på kommunens nettside.»
4. I punkt J opprettes et nytt gebyr for sammenslåing av bruksenheter. Gebyret
fastsettes til kr 7500,-.
5. I punkt K økes gebyret for midlertidig brukstillatelse til det dobbelte av
gebyret for ferdigattest for tiltak etter byggeforskriftens kap. 2.
6. Gebyrene økes med 8 % som tilsvarer Statistisk sentralbyrås
konsumprisindeks for tjenester hvor arbeidskraft dominerer pluss 5 %.
Gebyrene rundes opp til nærmeste hele 10 kr.
7. Rådmannen gjennomfører en gjennomgang av gebyrregulativet med sikte på
samordning av regulativets form og priser, jfr nabokommune(r).

SAKSUTREDNING:
Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunen kan fastsette gebyrer for saksbehandling etter plan- og bygningsloven ifølge planog bygningsloven § 33-1. Videre kan kommunen fastsette gebyr for seksjoneringssaker ifølge
eierseksjonsloven § 15 og for saksbehandling etter matrikkelloven ifølge matrikkelloven § 32.
Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller
delegasjonsvedtak (kommuneloven §6).
Delegasjonsreglement er hjemlet i kommunelovens §39.
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I henhold til delegasjonsreglementet punkt 2.2.6 f) skal kommunestyre vedta
betalingsregulativ og satser.
Sammendrag

Gebyrregulativet skal vedtas som en del av budsjettbehandlingen for det enkelte år. Det
foreslås å øke gebyrene med 8,0 % fra 2018 til 2019 som tilsvarer Statistisk sentralbyrås
konsumprisindeks for tjenester hvor arbeidskraft dominerer pluss 5 %.
De enkelte forslagene er begrunnet i avsnittet «Vurderinger og begrunnelse» bakerst i
saksframlegget.
Bakgrunn

Gebyrregulativet skal vedtas som en del av budsjettbehandlingen for det enkelte år. Statistisk
sentralbyrås konsumprisindeks for tjenester hvor arbeidskraft dominerer er tidligere benyttet
til gebyrjusteringer. Dette skyldes at gebyrene i hovedsak går til å dekke lønnsutgifter for
kommunens saksbehandlere. Endringen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for
tjenester hvor arbeidskraft dominerer er på 3,0 % september 2017 til september 2018.
Saksopplysninger

Rundskriv H-3/14 fra KMD «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale
betalingstjenester» ligger til grunn for gebyrfastsettelsen i gebyrregulativ for behandling av
areal- og byggesaker i Enebakk kommune. Dagens gebyrnivå ble fastsatt etter en omfattende
gjennomgang av gebyrregulativet i 2010. I forbindelse med de årlige gebyrsakene foretas det
sammenlikninger med andre kommuner. Kommuner som det er naturlig å sammenlikne seg
med er de andre kommunene i Follo. En sammenlikning av noen utvalgte byggesaksgebyrer
viser at Enebakk ligger nokså høyt sammenliknet med andre kommuner i Follo, men at
Enebakk ligger godt under kommuner som Lørenskog og Nittedal.

Er saken vurdert fremlagt fir FUN/ELD

Ikke aktuell
Klima- og miljømessige forhold

Ikke aktuell.
Økonomiske forhold

De foreslåtte økningene vil gi økt grad av selvkostdekning for alle selvkostområdene.
Økningen vil ikke føre til full selvkostdekning for noen av områdene.
Risikovurdering

Dersom gebyrene ikke justeres vil selvkostområdene fortsatt måtte subsidieres via ordinære
overføringer fra kommunens øvrige inntekter.

234

Alternative løsninger

Gebyrene beholdes uendret, eller økes for å oppnå større selvkostdekning. Ingen av
saksområdene har full selvkostdekning. I 2017 var selvkostdekningen 70 % for oppmåling og
delesak, 82 % for byggesak og 66 % for plan.
Vurderinger og begrunnelse

I det følgende begrunnes kort de endringer som foreslås i forhold til gjeldende gebyrregulativ
for 2018.
1. I punkt D.1 «Dispensasjon Plan- og bygningsloven § 19-1» innføres et redusert gebyr
på 50 % for arealoverføringer som ikke involverer regionale myndigheter.
2. I punkt D2 tilføyes teksten «Ved fradeling av festetomter, samferdselsanlegg, teknisk
infrastruktur og grøntstruktur belastes 50 % av ordinært gebyr». Gebyret reduseres for
å stimulere til å fradele der dette er mest hensiktsmessig. Fradeling i disse sakene er
ønskelig og krever mindre arbeid enn ordinære fradelingsaker.
3. Punkt H1, siste avsnitt, endres slik at 25 % av det totale gebyret for behandling av
reguleringsplan skal betales 1 måned etter at varsel om oppstart er utsendt/publisert, i
stedet for 1 måned etter at oppstartsmøte er avholdt. Dette foreslås endret fordi forslag
til planavgrensning ofte ikke blir endelig avklart før kommunen mottar forslag til
oppstartsvarsel. Det har dermed vært vanskelig å sende ut gebyr etter oppstartsmøtet.
4. I punkt J opprettes et nytt gebyr for sammenslåing av bruksenheter. Gebyret fastsettes
til kr 7500,-. Gebyrregulativet har i dag ikke et eget gebyr for sammenslåing av
bruksenheter. Et eksempel på et slikt tilfelle kan være sammenslåing av enebolig med
sekundærleilighet til enebolig.
5. I punkt K økes gebyret for midlertidig brukstillatelse til det dobbelte av gebyret for
ferdigattest for tiltak etter byggeforskriftens kap. 2. Det er ønskelig at så mange som
mulig gjør tiltakene ferdig slik at vi unngår merarbeid med midlertidig brukstillatelse.
De som gjør tiltakene ferdig og søker direkte på ferdigattest blir ikke berørt av denne
gebyrøkningen.
6. Gebyrene økes med 8 % som tilsvarer Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for
tjenester hvor arbeidskraft dominerer, pluss 5 %. Gebyrsummen rundes opp til
nærmeste hele 10 kr. Rådmannen finner det nødvendig å foreslå at alle gebyrene økes
med 5 % utover lønns-/prisstigningsindeksen. Begrunnelsen er at dette, pga
kommunens økonomiske situasjon, er et nødvendig grep for å sikre nødvendige midler
til styrking av kommunens pleie- og omsorgstjenester.
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ENEBAKK KOMMUNE
Natur, areal og byggesak
Saksnr: 2014/801 Arkivkode: 151

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV NATUR-, AREALOG BYGGESAKER I ENEBAKK KOMMUNE I 2018
GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 30.10.2017 MED HJEMMEL I:


Kommunelovens § 13



Plan og bygningsloven av 27. juni 2008 § 33-1



Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) §§ 30 og 32 med tilhørende forskrift §§ 16,
17, 18 og 35



Lov om eierseksjoner av 20. mars 1997 § 7



Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993
§ 1, bokstav b, (Forskrift til forvaltningsloven § 27a, gjelder for punkt C.3)



Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010

REGULATIVET GJELDER FRA DEN 01.01.2018 OG ERSTATTER TIDLIGERE VEDTATTE
GEBYRREGULATIV FOR ALLE SØKNADER INNKOMMET ETTER 01.01.2018
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A

Generelle bestemmelser

A.1 Betalingsplikt
Gebyr skal være betalt innen forfallsdato på fakturaen. Gebyret innkreves normalt når vedtak er fattet
eller den aktuelle behandlingen er utført, med et visst unntak for reguleringsplaner, se punkt H1
Kommunen skal av eget tiltak betale tilbake det rekvirenten måtte ha til gode. Det samme gjelder der
kommunen ved feil har krevd og mottatt for mye i gebyr.
Det kan ikke kreves rentetillegg for for mye betalt gebyr.
Der tinglysing er nødvendig vil tinglysingsgebyr komme i tillegg, se lov om rettsgebyr § 21. Gebyr
for innhenting av opplysninger fra Grunnboken vil også komme i tillegg der dette er nødvendig.
Tinglysningsgebyret er pr d.d.kr.525,-(66711) Dokumentasjonsavgift er 2.5% av avgiftsgrunnlaget
(66710) Rettsgebyr er pr. d.d. kr. 1.049,For søknader som trekkes etter innsendelse skal det betales en %-andel av fullt gebyr etter hvor langt
saksbehandlingen har kommet.

A.2 Hvilket regulativ skal brukes
Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en
tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon.

A.3 Betalingstidspunkt
For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og for kommunens utgifter til sakkyndig bistand,
skal kommunen ved forskuddsbetaling skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag. Når
kommunens arbeider er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut
tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr.
Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn
månedsvis.
Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke
utsettelse av betalingsfrist.

A.4 Redusert gebyr
1. Søknader om utsatte tidsfrister gebyrlegges med 50% av ny søknad dersom annet ikke er
spesifisert i gebyrregulativet.
2. Byggesaksgebyret reduseres med 50% når det gis vedtak om avslag. Det gis ikke reduksjon av
dispensasjonsgebyret.
3. Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det
arbeidet og de kostnadene kommunen har, kan Enebakk kommune v/Avdeling for Teknikk og
Samfunn av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
4. Enebakk kommune v/Avdeling for Teknikk og Samfunn kan under samme forutsetninger, eller
når særlige grunner tilsier det, og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om
betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr eller ved forespørsel gi et forpliktende pristilbud.
Dette kan for eksempel brukes i større utbyggingssaker der gebyrregulativet er urimelig eller
mindre egnet.
5. Det gis 15% avslag i gebyret pr. uke ved oversitting av tidsfrister fra kommunens side, unntatt
saker som har dette element i seg ved lov (jfr. pbl § 21-7, 1. ledd og byggesaksforskriften § 7-4).

A.5 Klage
Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette regulativet.
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A.6 Endring av regulativet eller gebyrsatsene
Dersom kommunestyret ikke vedtar noe annet det enkelte år, skal satsene i gebyrregulativet reguleres
i samsvar med sist tilgjengelig konsumprisindeks pr 01.01 hvert år.

A.7 Unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning
Gjennomføring av oppmålingsforretning har en tidsfrist på 16 uker etter matrikkelforskriften § 18
første ledd. Dersom den lovpålagte fristen på 16 uker overskrides medfører det 1/3 avkortning av
gebyrsatsene.
I vinterperioden 15. november til 15. april kan tidsfristen på 16 uker fravikes uten at det medfører
avkortning av gebyrsatsene. Forutsetningen er at snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre
oppmålingsarbeid. Denne regelen om unntak fra tidsfrister i vinterperioden er vedtatt med hjemmel i
forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd.

B

Tjenester som skal betales etter medgått tid

For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser:
Gebyr
Varenummer
Kontorarbeid
Kr. 1.220,66631
Feltarbeid: Enkeltperson
Kr. 1.360,66632
Feltarbeid: Målelag (Utstyr)
Kr. 2.020,66633
Minstegebyr 1 time
Disse satsene kan også benyttes for utøvelse av offentlig myndighet etter matrikkelloven og plan- og
bygningsloven med tilhørende forskrifter som ikke omfattes av andre punkter i gebyrregulativet.

C

Gebyrer for eiendomsopplysninger

C.1 Prosjekteringspakker for plassering av byggetiltak
Prosjekteringspakke er koordinatbestemte og kvalitetssjekkede data for eiendomsgrenser,
reguleringslinjer og fastmerker som skal benyttes til prosjektering. I tillegg leveres situasjon og høyde.
Prosjekteringspakken leveres digitalt. (Innhold: Sosi/dxf-fil med digitale kartbaser inkl. reg. plan,
fastmerker, matrikkelbrev, målebrev, reguleringsbestemmelser, naboliste og situasjonskart.)
Forenklet prosjekteringspakke består av situasjonskart (analogt), naboliste og
reguleringsbestemmelser.

Forenklet prosjekteringspakke
Prosjekteringspakke

Gebyr for prosjekteringspakke pr. eiendom
1.030,2.840,-

Varenummer
66641
66642

For eiendommer over 10 dekar avtales eget gebyr. (66643)

C.2 Gebyr for påvisning av reguleringslinjer
For særskilt påvisning av reguleringslinjer etter plan (for eksempel byggelinje eller” regulert
gjerdelinje”) betales gebyr som for grensepåvisning, punkt E.2. Dette forutsetter at det ikke må
avholdes kartforretning over eiendomsgrenser.
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C.3 Disposisjonsrett til kartdata + mva
For salg av disposisjonsrett for kart og geodata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av
geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kap. 15 (priskalkulatoren + påslag 33% + mva). (varenr.
66652). Minstesatsen er kr. 1 180,-, + 25 % mva.
Det tilkommer et ekspedisjonsgebyr på kr 1 140,- + 25% mva. (Varenr. 66653)

C.4 Formidling av eiendomsinformasjon til avtalepart
Ved formidling av eiendomsinformasjon gebyr pr. eiendom/salgsobjekt:
Standard meglerpakke
Kr 2.700,- + 25% mva
66661
Standard meglerpakke inneholder opplysninger om:
- Eiendomsinformasjon
- Målebrev/utskrift eiendomskart
- Grunnkart
- Bygningsdata
- Midl. brukstillatelse/ferdigattest
- Godkjente bygningstegninger (bolig/leilighet)
- Innsendt forslag nye planer
- Gjeldende regulering m/best.
- Tilknyting off. vann og avløp
- Kommunale avgifter

C.5 Kopiering/utskrift av kart o.a. dokumenter i storformat + mva
Gebyr pr kopi/utskrift
Større enn A3, men mindre enn
A0
A0 eller større

Varenummer

Kr. 460,-

66712

Kr. 520,-

66713

I tillegg kommer 25 % mva og ekspedisjonsgebyr på kr 1 110,-.
Det gis prisreduksjon på 10% for 10 eller flere like kopier.

C.6

Utlevering av situasjonskart

Situasjonskart

Gebyr pr kopi/utskrift
Varenummer
Kr. 500,66651

I tillegg kommer 25 % mva.
Situasjonskart skal benyttes ved alle byggesøknader og ved innmelding av utførte, ikke
søknadspliktige bygg og anlegg.

239

Gebyrregulativ TES 2017

Side 5 av 15

_________________________________________________________________________________________

D
Gebyrer for saksbehandling av delesaker og grensejusteringer etter
plan- og bygningsloven (§ 33-1)
D.1 Dispensasjon (Plan- og bygningsloven § 19-1)
Gebyr for dispensasjon kommer i tillegg til saksgebyr etter pkt. D.2.
For hver sak/hvert forhold* som krever dispensasjon:

Kr. 19.420,-

66371

*Kommunen velger hva den vil bruke som gebyrenhet: sak eller forhold

D.2 Delingssøknad (Plan- og bygningsloven § 20-1)
Ved søknad om fradeling i regulert område og for
innløsning av festetomt, pr. nyopprettet bruksnr.
Ved søknad om fradeling i uregulert område, pr.
nyopprettet bruksnr.

Kr. 11.280,-

66381

Kr. 15.800,-

66391

Ved fradeling av flere tomter i samme vedtak reduseres gebyret slik:
 For tomt 3 og flere betales 60 % av gebyret (66382 reg. omr.) (66392 ureg. omr.)
 For fradeling av 10 tomter eller flere betales 40 % av gebyret.
Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betales gebyr etter pkt.D.1.
For delingssak som også krever godkjenning etter jordloven, skal det i tillegg kreves gebyr som er
fastsatt av Staten, for tiden på kr 2.260,- pr. sak. (10711)

D.3 Søknad om arealoverføring (Matrikkelloven § 15 og plan- og
bygningsloven § 20-1)
Søknad om arealoverføring

Kr. 7.340,-

66673

I tillegg påløper et gebyr for arbeid med bestyrelse av overdragelsen, avklaring av rettigheter m.m.
Etter medgått tid i henhold til pkt. B.

D.4 Gebyr for ufullstendige søknader (Plan- og bygningslovens § 21-2)
Gebyret kan kun gis en gang pr. søknad

Kr. 680,-
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E

Gebyrer for oppmålingsarbeider (Matrikkelloven)

E.1

Oppmålingsforretninger

E.1.1 Kombinert oppmålings- og delingsforretning for nytt
registernummer eller oppmålingsforretning over eksisterende
registernummer per registernummer
Varenum
mer tomt
1-2
Areal til og med 1 dekar
Areal 1 til 2 dekar
Areal 2 til 5 dekar
Areal 5 til 20 dekar
Areal 20 til 50 dekar
Areal 50 til 100 dekar
Areal over 100 dekar etter
medgått tid. Minstesats

Kr. 24.600,Kr. 29.080,Kr. 36.660,Kr. 53.510,Kr. 72.160,Kr. 96.210,Kr. 120.250,-

66401
66411
66421
66431
66434
66436
66438

Pris tomt 3 >
Ved samtidig
fradeling
Kr. 18.450,Kr. 21.800,Kr. 25.520,Kr. 40.150,Kr. 54.120,Kr. 75.160,Kr. 90.190,-

Varenummer
tomt 3 >
66402
66412
66422
66432
66435
66437
66439

Ønsker rekvirent større endringer som medfører at ny kartforretning må avholdes, vil gebyret økes
med 10 %.

E.1.2 Kombinert oppmålings- og delingsforretning for tilleggsareal (også
grensejustering) til eksisterende registernummer eller uregistrert
samferdselsgrunn
Grensejustering
Areal til og med 100 m²
Areal i intervallet 101 m² - 500 m²
Anleggsareal opp til 1000 m³

Kr. 7.900,Kr. 11.280,Kr. 11.280,-

66454
66455
66456

Arealoverføring
Areal til og med 100m2
Areal 100 til 500m2
Areal 500m2 til 1000 m2
Areal > 1000 m²

Kr. 10.450,66451
Kr. 16.600,66452
Kr. 20.870,66453
Gebyrlegges etter E.1.1

Der hvor tilleggsarealet (arealoverføring) kommer fra flere eiendomsenheter, skal det betales gebyr
for hvert tilleggsareal (arealoverføring) etter ovenstående tabell. Grensejustering i forbindelse med
oppmålingsforretning ((pkt. E.1.1, E.1.2, eller E.1.4) inngår i nevnte gebyr. Der grensejusteringen
berører to eller flere eiendommer skal det betales gebyr for hver eiendom som er berørt.
Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer økes eller reduseres med inntil
5 %, men maksimalt 500 m 2 for grunneiendom og 1000 m3 for anleggseiendom. En grunneiendom
kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.
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E.1.3 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er
koordinatbestemt
Hvis alle grensene rundt eiendommen skal gås opp, betales gebyr etter punkt E.1.1
Til og med 2 grensepunkter
Kr. 10.150,For overskytende grensepunkter, per punkt
Kr. 4.510,-

66511
66512

E.1.4 Oppmålingsforretning over volum (anleggseiendom)
Hvor et registernummer helt eller delvis blir avgrenset som et volum, skal det betales gebyr etter
E.1.1 eller E.1.2.

E.1.5 Oppmålingsforretning over punktfeste
Inntil tre punktfeste, som ligger på ett
registernummer og som blir etablert i samme sak
(per punktfeste)
For overskytende punktfeste etablert samtidig på
samme eiendom

Kr. 9.420,66521
Gebyrlegges med 80 % av
fullt gebyr

E.1.6 Oppmålingsforretning som utføres uten markarbeider (”
kontorforretning”)
Dersom oppmålingsforretning blir utført uten
markarbeider

Gebyrlegges med 65 % i henhold til
ovenstående satser

E.1.7 Gebyr til kommunen når oppmålingsforretningsarbeidet delvis blir utført
av kommunen, delvis av andre
Der det ikke er kommunen som utfører alt arbeid med oppmålingsforretningen fordeles kostnadene
for forretningen (gebyrer etter E.1.1-E.1.6) etter følgende % satser:
Oppgave
1 Fremskaffe datagrunnlag
2 Varsling og <<bestyrerrolle>>
3 Oppmålingstekniske arbeider og
beregninger
4 Registerarbeidene
(matrikkelføring/underretning)

30 %
15 %
30 %
25 %

Fordelingen mellom oppgave 3 og 4 forutsetter at koordinatdokumentasjonen er i digital og nasjonal
godkjent standard. Der dokumentasjonen er analog, skal aktivitet nr. 4 sin andel økes og aktivitet nr 3
minskes med 5 %.

E.1.8 Avbrudd i oppmålingsforretningsarbeidet
Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er
fullført, skal det betales:
Ferdig innkalt forretning
Ferdig avholdt forretning
Når matrikkelføring er utført

50 % av oppmålingsgebyret
75 % av oppmålingsgebyr
100 % av oppmålingsgebyret
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E.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensene er
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (grensepåvisning)
For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt målebrev av tilfredsstillende kvalitet eller
reguleringslinjer, er gebyret for:
Første punkt/oppstart, 1 stk
Kr. 4.690,66531
Tillegg per punkt utover første punkt
Kr. 2.350,66532
Dersom det ikke foreligger målebrev av tilfredsstillende kvalitet, må det betales gebyr for avholdt
kartforretning etter punkt E.1.1 eller E.1.3
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F

Matrikkelføring m.m.

(Matrikkelloven § 32, matrikkelforskriften § 16)

F.1 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Oppretting av ny matrikkelenhet faktureres med 25 % av gebyrsatsene i E.1.1 eller E.1.2.
Ved særlige grunner kan det være hensiktsmessig å føre ny matrikkelenhet inn i matrikkelen før
oppmålingsforretningen er fullført. Matrikkelloven § 6 andre ledd. Når enheten opprettes må det
settes en frist på at oppmålingsforretningen skal være fullført innen 3 år. Matrikkelforskrift § 25 pkt.
3. Ved endelig oppmåling i terreng kreves de resterende 75 % av gebyrsatsene i E.1.1 eller E.1.2.

6.F.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Pr. ny registrering i matrikkelen

Kr. 3.460.-

66623

F.3 Utstedelse av matrikkelbrev (matrikkelforskrift § 16 pkt.4)
Matrikkelbrev inntil 10 sider
Matrikkelbrev over 10 sider

Kr. 250.Kr. 490.-

66625
66626

Maksimalsats fastsatt av Statens Kartverk.

F.4 Klarlegging av rettigheter
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

G

66631

Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)

G.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom
Fast gebyr
Tillegg pr. opprettet seksjon

Kr 9.990,Kr 500,-

66621
66622

G.2 Oppmålingsforretning av utomhusareal som inngår i en seksjon
(matrikkelforskriften § 35)
Gebyrlegges som grensejusteringer i punkt E.1.2.
Ved oppmåling av kompliserte seksjonerings- eller reseksjoneringssaker kan det beregnes
gebyr etter punkt B.
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H

Gebyrer for behandling av reguleringsplaner m.m.

H.1 Behandling av reguleringsplan
0 - 3000
62.130,-

Varenr.
66681

AREAL I M²
3000 – 6000 Varenr. 6000 – 30000 Varenr.
66683
103.560,66682
158.710,-

>30000
Varenr.
207.120,- 66684

For reguleringsplaner over 30 000 m2 betales i tillegg kr 5.400,- pr. 1000 m2. [66684]
Det settes et øvre tak på kr 842.100,- på gebyret for reguleringsplaner, inkl. saksbehandling av
planprogram og avklaring av planspørsmål. (Gebyret for konsekvensutredning kommer i tillegg.)
For reguleringsplaner som krever konsekvensutredning betales i tillegg 25 % av gebyret for selve
reguleringsplanen [66740].
25% av det totalet gebyret skal betales senest 1 måned etter oppstartsmøtet, dersom tiltakshaver
etter forhåndskonferanse/ oppstartsmøte ønsker å gå videre med planen.

H.2 Behandling av mindre vesentlig endring og søknad om forlengelse av
gyldighetstid for reguleringsplan
Behandling av mindre vesentlig endring av plan - pr. endring
Behandling av søknad om forlengelse av gyldighetstiden for byggeog anleggstiltak etter detaljregulering

Kr. 34.570,- (66701)
Kr. 20.730,- (66702)

H.3 Behandling av planprogram eller planforespørsel
Behandling av planprogram
Behandling av planforespørsel

Kr. 27.590,- (66703)
Kr. 27.590,- (66703)

H.4 Kommunale planer
For kommunale planer (område- og detaljregulering) skal det foretas en overføring fra den
enheten/det prosjektet som er ansvarlig for planen til Stab (4000/3010) tilsvarende gebyret for
vedkommende plan.

H.5 Godkjenning av utbyggingsplan, utomhusplan e.l.

Kr 37.450,- (66696)

H.6 Godkjenning av detaljplan/byggeplan for tekniske anlegg
(infrastrukturplan)
Beregninger av behov og plan for overvannshåndtering og Massedisponeringsplan, for hver
plan dersom disse ikke er en del av Utomhusplan /Utbyggingsplan Kr 10.000,- (66375)
Miljøoppfølgingsplan

Kr 10.000,- (66376)
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I
Gebyr for tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og
bygningslovens § 20-3, byggesaksforskriftens kap. 2 (større tiltak)
TYPE TILTAK

Bolig/fritidsbolig
Første boenhet
F.o.m. andre boenhet i samme bygg, pr.
boenhet
Tilbygg, påbygg og ombygging
Garasjeanlegg og frittstående bygg over 70
m2 uten egen boenhet.
I tillegg kommer et gebyr på kr 30,- pr m2
for bruksareal (BRA) over 70 m2.

Gebyr

Varenr.

Kr. 31.650,- 66100
Kr. 16.500,- 66106
Kr.11.010,- 66110
Kr.10.350,- 66113

Hotell, restaurant, sykehus, sykehjem
Nybygg
Kr. 125.210,- 66131
Ombygging, tilbygg og/eller påbygg
Kr. 104.450,- 66141
I tillegg kommer et gebyr på kr 30,- pr m2 for bruksareal (BRA) over 200 m2.
Næringsbygg og bygg for offentlig og/eller privat tjeneste (unntatt ovennevnte type bygg)
Kr. 85.380,- 66101
Nybygg
Ombygging, tilbygg og/eller påbygg
Kr. 42.640,- 66111
I tillegg kommer gebyr på kr 30,- pr m2 for bruksareal (BRA) over 200 m2
Bygg for jordbruk, fiske og/eller fangst
Nybygg, ombygging, tilbygg og/eller påbygg
Kr. 9.020,66151
dersom bygningens totale areal overstiger
1000 m2 bruksareal (BRA)
I tillegg kommer et gebyr på kr 130,- pr m2 for bruksareal (BRA) mellom 70-200 m2 og kr 25,pr m2 for bruksareal (BRA) over 200 m2
Andre tekniske installasjoner i eller på
Kr. 9.530,66221
bygg
Gebyr beregnes pr tiltak. Eks: Heis, antenne, antennemaster, pipe, ildsted, brannmur
Igangsettingstillatelse
Kr. 6.720,66157
Riving
Kr. 6.780,66241
Bruksendring uten bygningsmessige tiltak, Kr. 10.630,66251
men som krever ansvarsrett
Veianlegg
Kr. 12.760,66231
Andre tiltak utendørs
Kr. 8.180,66271
Eksempler: Skilt/reklameinnretninger, støttemur, gjerde, levegg, fylling, utgraving, basseng,
brønn, dam, brygge, molo, massemottak, tekniske installasjoner i grunn o.l.
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Større deponier (over 5 dekar)
Kr. 12.500,66276
I tillegg betales kr 1.210,- pr dekar over 5 dekar. Maksimalt kr 30.070,-----------------------------------------------------------------------------------------------Det presiseres at massemottak under 5 dekar fortsatt kommer inn under gebyrtypen «Andre tiltak
utendørs»

J Gebyr for tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og
bygningslovens § 20-4, byggesaksforskriftens kapittel 3
(Mindre tiltak som kan forestås av tiltakshaver)
TYPE TILTAK

Gebyr

Varenr.

Bygg for jordbruk, fiske og/eller fangst, jfr. byggesaksforskriften § 3-2
Nybygg, ombygging, tilbygg og/eller påbygg dersom
9.020,- 66331
bygningens totale areal ikke overstiger 1000 m2 bruksareal
(BRA)
I tillegg kommer et gebyr på kr 150,- pr m2 for bruksareal (BRA) mellom 70-200 m2 og kr 30,- pr m2
for bruksareal (BRA) over 200 m2
Mindre tiltak på bebygd bolig- eller hytteeiendom eiendom, jfr. byggesaksforskriften § 3-1
Tilbygg maks 50 m2, frittliggende bygning som ikke skal
9.020,- 66361
brukes til beboelse maks 70 m2.
19
Mindre tiltak på andre typer bebygde eiendommer, jfr. byggesaksforskriften § 3-1
Tilbygg maks 50 m2, frittliggende bygning som ikke skal
13.860,- 66363
brukes til beboelse maks 70 m2.,
Andre tiltak, jfr. plan- og bygningsloven § 20-2
Andre mindre tiltak
Dette omfatter tilbygg på inntil 15 m2, fasadeendringer som
endring av vinduer, en enkeltstående antenne med maks
høyde 5,0 m, skilt og reklameinnretninger i h.h.t.
byggesaksforskriften § 3-1 punkt d, ikke overbygde terrasser
på inntil 30 m2 og mindre støttemur
Terrasser over 30 m2
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innen en
bruksenhet, byggesaksforskriften § 3-1 punkt c
Riving (som kan forestås av tiltakshaver)
Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller
anlegg for kortere tidsrom enn 2 år

247

3.570,-

66351
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K Andre gebyr for behandling/oppfølgning av bygge- og anleggssaker
etter plan- og bygningsloven
Gebyr for konkret vurdering av byggesaker som ikke er søknadspliktige
En konkret vurdering av enkle, ikke søknadspliktige tiltak utført av byggesaksbehandler, inkl.
situasjonskart, Kr. 2.930,- (Varenummer 66697)
TYPE TILTAK

Gebyr

Gebyr for tillatelse etter plan- og bygningslovens § 29-4
Tillatelse etter plan- og bygningslovens § 29-4, 3. ledd til at bygning
plasseres nærmere nabogrense enn fastsatt i § 29-4, første og andre ledd

3.520,-

66368

19.420,-

66301

9.710,-

66302

4.860,-

66303

Behandling av dispensasjonssøknad etter plan- og bygningslovens § 19-1
Kommunen velger hva den vil bruke som gebyrenhet; sak eller forhold.
Eksempler på avvik fra plan med bestemmelser som krever
dispensasjonssøknad: Byggeforbud, plankrav, utnyttelsesgrad, regulert
byggelinje, etasjetall, høyde
Redusert dispensasjonsgebyr etter plan- og bygningslovens § 19-1

For dispensasjonssøknader fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1
for tiltak på eksisterende bolig- og hytteeiendommer med unntak for
tiltak som etablerer nye boenheter

For mindre tiltak som fasadeendringer og tilbygg/påbygg og på inntil
15 m² og terrasser opptil 30m² på fritidseiendommer i LNF-områder
Forutsetningen for redusert dispensasjonsgebyr er at tiltaket ikke krever
dispensasjon etter andre paragrafer i kommuneplanbestemmelsene eller fra
Markalovens bestemmelser.
Redusert dispensasjonsgebyr på 25 %
Beregnet av fullt gebyr ved behandling av dispensasjon for mindre tiltak i
strid med byggegrense mot kommunal vei og fylkesvei.
Forhåndsavklaring av om det kan gis tillatelse til oppføring av kårbolig
Tilleggsmeldinger uten arealendringer
Tilleggsmeldinger med arealendringer

Varenr.

8.300,- 66367
2.700,- 66261
5.120,- 66262

Overtredelsesgebyr etter plan- og bygningslovens § 32-8, byggesaksforskriftens kap. 16
Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon som reaksjon på en utført ulovlighet.
Ilegges av NAB pr. overtredelsesforhold etter forskrift om
1.700,- - 265.990,- 66283
byggesak av 26.03.2010 §§16-1 og 16-2. Samlet overtredelsesgebyr for ett tiltak kan ikke overstige kr 400 000,Tvangsmulkt etter plan- og bygningslovens § 32-5
Tvangsmulkt brukes for å få gjennomført gitte pålegg innen en særskilt angitt frist.
Tvangsmulkt i form av dagbøter (pbl § 32-5)
Fastsettes av NAB
Dagbøter forfaller til betaling hver fjortende dag etter at lovlig konkret i hvert
vedtak er fattet.
tilfelle.
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Tvangsmulkt som engangsbeløp
Fastsettes av NAB.

Fastsettes av NAB
konkret i hvert
tilfelle.

Gebyr etter SAK 10 § 6.8
Gebyr regnes for hver funksjon pr. foretak

1.360,-

66282

66291

Gebyr for ufullstendige søknader, jfr. plan- og bygningslovens § 21-2
Gebyret kan kun gis en gang pr. søknad
680,-

66624

Purregebyr
For ikke overholdt tidsfrist, 1. purring
3.For ikke overholdt tidsfrist, 2. purring

66624
66624

680,1.630,-

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest, jfr. plan- og bygningslovens § 21-10
Midlertidig brukstillatelse
1.770,Ferdigattest for tiltak etter byggeforskriftens kap. 2
1.770,Ferdigattest for tiltak etter byggeforskriftens kap. 3
850,-

L

66750
66751
66752

Gebyr for arbeid innenfor vilt og landbruk

Planleggingstjeneste landbruk
 Feltarbeid pr. time
 Kontorarbeid pr time
Fellingsavgift for elg
(den delen som skal betales til Enebakk kommune)
 Voksent dyr
 Kalv
Konsesjonsgebyr

(Statens satser)
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1.530,- + mva
1.220,- + mva

10702
10701

540,230,-

10204
10205

5.000,-

10710
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Rundskriv H-3/14 fra KMD «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale
betalingstjenester»



Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for tjenester hvor arbeidskraft dominerer
(https://www.ssb.no/kpi)



Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-14-1336?q=konsesjons og
delingssaker)



Maksimalsats for fellingsavgift jaktåret 2018/2019
(http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Jakt-og-fangst/Storviltjakt/)

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Fellingsavgift på voksen elg, punkt L, holdes på dagens nivå.
2. Fellingsavgift på elgkalv, punkt L, økes til maksimalsatsen på 316,- kr.
3. Konsesjonsgebyret, punkt L, holdes uendret på kr 5000,- i tråd med forskrift om
gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker.
4. Gebyret for delingssaker som krever godkjenning etter jordloven justeres til kr
2000,- i tråd med forskrift om gebyr for behandling av konsesjons og
delingssaker.
5. Øvrig gebyrer økes med 8 % som tilsvarer Statistisk sentralbyrås
konsumprisindeks for tjenester hvor arbeidskraft dominerer pluss 5 %.
Gebyrsummen rundes opp til nærmeste hele 10 kr.
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Saksprotokoll for Utvalg for klima og miljø - 19.11.2018
Behandling:

VEDTAK:

SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunen kan fastsette gebyrer for saksbehandling etter konsesjonsloven og saksbehandling
etter jordloven ifølge forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker.
Videre kan kommunen fastsette fellingsavgift for elg i tråd med forskrift om kommunale
viltfond og fellingsavgift for elg og hjort.
Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller
delegasjonsvedtak (kommuneloven §6).
Delegasjonsreglement er hjemlet i kommunelovens §39.
I henhold til delegasjonsreglementet punkt 2.2.6 f) skal kommunestyre vedta
betalingsregulativ og satser.
Sammendrag

Gebyrregulativet skal vedtas som en del av budsjettbehandlingen for det enkelte år. Det
foreslås å øke gebyrene med 8,0 % fra 2018 til 2019 som tilsvarer Statistisk sentralbyrås
konsumprisindeks for tjenester hvor arbeidskraft dominerer pluss 5 %.
De enkelte forslagene er begrunnet i avsnittet «Vurderinger og begrunnelse» bakerst i
saksframlegget. For enkelte gebyr er det gjort tilpasninger i tråd med gitte føringer.
De enkelte forslagene er begrunnet i avsnittet «Vurderinger og begrunnelse» bakerst i
saksframlegget.
Bakgrunn

Gebyrregulativet skal vedtas som en del av budsjettbehandlingen for det enkelte år. Statistisk
sentralbyrås konsumprisindeks for tjenester hvor arbeidskraft dominerer er tidligere benyttet
til gebyrjusteringer. Dette skyldes at gebyrene i hovedsak går til å dekke lønnsutgifter for
kommunens saksbehandlere. Endringen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for
tjenester hvor arbeidskraft dominerer er på 3,0 % september 2017 til september 2018.
Saksopplysninger

Rundskriv H-3/14 fra KMD «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale
betalingstjenester» ligger til grunn for gebyrfastsettelsen i gebyrregulativ for behandling av
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natur-, areal- og byggesaker i Enebakk kommune. Dagens gebyrnivå ble fastsatt etter en
omfattende gjennomgang av gebyrregulativet i 2010.
For konsesjonsgebyr og fellingsavgift på elg er det gitt sentrale føringer som begrenser
muligheten til å øke gebyrene i takt med konsumprisindeksen.
Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Ikke aktuell
Klima- og miljømessige forhold

Ikke aktuell
Økonomiske forhold

De foreslåtte økningene vil gi økt grad av selvkostdekning for alle selvkostområdene.
Økningen vil ikke føre til full selvkostdekning for noen av områdene.
Risikovurdering

Dersom gebyrene ikke justeres vil selvkostområdene fortsatt måtte subsidieres via ordinære
overføringer fra kommunal drift.
Alternative løsninger

Gebyrene beholdes uendret, eller økes for å oppnå større selvkostdekning.
Vurderinger og begrunnelse

I det følgende begrunnes kort de endringer som foreslås i forhold til gjeldende gebyrregulativ
for 2018.
1. Gebyret for fellingsavgift på voksen elg, punkt L, holdes på dagens nivå. Avgiften blir
da i tråd med maksimalsats for fellingsavgift jaktåret 2018/2019 fastsatt av
Miljødirektoratet.
2. Gebyret for fellingsavgift på elgkalv, punkt L, økes til maksimalsatsen på 316,- kr.
Avgiften blir da i tråd med maksimalsats for fellingsavgift jaktåret 2018/2019 fastsatt
av Miljødirektoratet.
3. Konsesjonsgebyret, punkt L, holdes uendret på 5000,- kr i tråd med forskrift og gebyr
for behandling av konsesjons- og delingssaker.
4. Gebyret for delingssaker som krever godkjenning etter jordloven justeres til kr 2000,i tråd med forskrift om gebyr for behandling av konsesjons og delingssaker.
5. Øvrig gebyrer økes med 8 % som tilsvarer Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks
for tjenester hvor arbeidskraft dominerer pluss 5 %. Gebyrsummen rundes opp til
nærmeste hele 10 kr. Begrunnelsen er at dette, pga kommunens økonomiske situasjon,
er et nødvendig grep for å sikre nødvendige midler til styrking av kommunens pleieog omsorgstjenester.
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GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV NATUR-, AREALOG BYGGESAKER I ENEBAKK KOMMUNE I 2018
GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 30.10.2017 MED HJEMMEL I:


Kommunelovens § 13



Plan og bygningsloven av 27. juni 2008 § 33-1
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Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 29. desember 1993
§ 1, bokstav b, (Forskrift til forvaltningsloven § 27a, gjelder for punkt C.3)
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A

Generelle bestemmelser

A.1 Betalingsplikt
Gebyr skal være betalt innen forfallsdato på fakturaen. Gebyret innkreves normalt når vedtak er fattet
eller den aktuelle behandlingen er utført, med et visst unntak for reguleringsplaner, se punkt H1
Kommunen skal av eget tiltak betale tilbake det rekvirenten måtte ha til gode. Det samme gjelder der
kommunen ved feil har krevd og mottatt for mye i gebyr.
Det kan ikke kreves rentetillegg for for mye betalt gebyr.
Der tinglysing er nødvendig vil tinglysingsgebyr komme i tillegg, se lov om rettsgebyr § 21. Gebyr
for innhenting av opplysninger fra Grunnboken vil også komme i tillegg der dette er nødvendig.
Tinglysningsgebyret er pr d.d.kr.525,-(66711) Dokumentasjonsavgift er 2.5% av avgiftsgrunnlaget
(66710) Rettsgebyr er pr. d.d. kr. 1.049,For søknader som trekkes etter innsendelse skal det betales en %-andel av fullt gebyr etter hvor langt
saksbehandlingen har kommet.

A.2 Hvilket regulativ skal brukes
Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en
tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon.

A.3 Betalingstidspunkt
For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og for kommunens utgifter til sakkyndig bistand,
skal kommunen ved forskuddsbetaling skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag. Når
kommunens arbeider er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut
tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr.
Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn
månedsvis.
Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke
utsettelse av betalingsfrist.

A.4 Redusert gebyr
1. Søknader om utsatte tidsfrister gebyrlegges med 50% av ny søknad dersom annet ikke er
spesifisert i gebyrregulativet.
2. Byggesaksgebyret reduseres med 50% når det gis vedtak om avslag. Det gis ikke reduksjon av
dispensasjonsgebyret.
3. Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det
arbeidet og de kostnadene kommunen har, kan Enebakk kommune v/Avdeling for Teknikk og
Samfunn av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
4. Enebakk kommune v/Avdeling for Teknikk og Samfunn kan under samme forutsetninger, eller
når særlige grunner tilsier det, og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om
betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr eller ved forespørsel gi et forpliktende pristilbud.
Dette kan for eksempel brukes i større utbyggingssaker der gebyrregulativet er urimelig eller
mindre egnet.
5. Det gis 15% avslag i gebyret pr. uke ved oversitting av tidsfrister fra kommunens side, unntatt
saker som har dette element i seg ved lov (jfr. pbl § 21-7, 1. ledd og byggesaksforskriften § 7-4).

A.5 Klage
Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette regulativet.
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A.6 Endring av regulativet eller gebyrsatsene
Dersom kommunestyret ikke vedtar noe annet det enkelte år, skal satsene i gebyrregulativet reguleres
i samsvar med sist tilgjengelig konsumprisindeks pr 01.01 hvert år.

A.7 Unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning
Gjennomføring av oppmålingsforretning har en tidsfrist på 16 uker etter matrikkelforskriften § 18
første ledd. Dersom den lovpålagte fristen på 16 uker overskrides medfører det 1/3 avkortning av
gebyrsatsene.
I vinterperioden 15. november til 15. april kan tidsfristen på 16 uker fravikes uten at det medfører
avkortning av gebyrsatsene. Forutsetningen er at snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre
oppmålingsarbeid. Denne regelen om unntak fra tidsfrister i vinterperioden er vedtatt med hjemmel i
forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd.

B

Tjenester som skal betales etter medgått tid

For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser:
Gebyr
Varenummer
Kontorarbeid
Kr. 1.220,66631
Feltarbeid: Enkeltperson
Kr. 1.360,66632
Feltarbeid: Målelag (Utstyr)
Kr. 2.020,66633
Minstegebyr 1 time
Disse satsene kan også benyttes for utøvelse av offentlig myndighet etter matrikkelloven og plan- og
bygningsloven med tilhørende forskrifter som ikke omfattes av andre punkter i gebyrregulativet.

C

Gebyrer for eiendomsopplysninger

C.1 Prosjekteringspakker for plassering av byggetiltak
Prosjekteringspakke er koordinatbestemte og kvalitetssjekkede data for eiendomsgrenser,
reguleringslinjer og fastmerker som skal benyttes til prosjektering. I tillegg leveres situasjon og høyde.
Prosjekteringspakken leveres digitalt. (Innhold: Sosi/dxf-fil med digitale kartbaser inkl. reg. plan,
fastmerker, matrikkelbrev, målebrev, reguleringsbestemmelser, naboliste og situasjonskart.)
Forenklet prosjekteringspakke består av situasjonskart (analogt), naboliste og
reguleringsbestemmelser.

Forenklet prosjekteringspakke
Prosjekteringspakke

Gebyr for prosjekteringspakke pr. eiendom
1.030,2.840,-

Varenummer
66641
66642

For eiendommer over 10 dekar avtales eget gebyr. (66643)

C.2 Gebyr for påvisning av reguleringslinjer
For særskilt påvisning av reguleringslinjer etter plan (for eksempel byggelinje eller” regulert
gjerdelinje”) betales gebyr som for grensepåvisning, punkt E.2. Dette forutsetter at det ikke må
avholdes kartforretning over eiendomsgrenser.
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C.3 Disposisjonsrett til kartdata + mva
For salg av disposisjonsrett for kart og geodata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av
geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kap. 15 (priskalkulatoren + påslag 33% + mva). (varenr.
66652). Minstesatsen er kr. 1 180,-, + 25 % mva.
Det tilkommer et ekspedisjonsgebyr på kr 1 140,- + 25% mva. (Varenr. 66653)

C.4 Formidling av eiendomsinformasjon til avtalepart
Ved formidling av eiendomsinformasjon gebyr pr. eiendom/salgsobjekt:
Standard meglerpakke
Kr 2.700,- + 25% mva
66661
Standard meglerpakke inneholder opplysninger om:
- Eiendomsinformasjon
- Målebrev/utskrift eiendomskart
- Grunnkart
- Bygningsdata
- Midl. brukstillatelse/ferdigattest
- Godkjente bygningstegninger (bolig/leilighet)
- Innsendt forslag nye planer
- Gjeldende regulering m/best.
- Tilknyting off. vann og avløp
- Kommunale avgifter

C.5 Kopiering/utskrift av kart o.a. dokumenter i storformat + mva
Gebyr pr kopi/utskrift
Større enn A3, men mindre enn
A0
A0 eller større

Varenummer

Kr. 460,-

66712

Kr. 520,-

66713

I tillegg kommer 25 % mva og ekspedisjonsgebyr på kr 1 110,-.
Det gis prisreduksjon på 10% for 10 eller flere like kopier.

C.6

Utlevering av situasjonskart

Situasjonskart

Gebyr pr kopi/utskrift
Varenummer
Kr. 500,66651

I tillegg kommer 25 % mva.
Situasjonskart skal benyttes ved alle byggesøknader og ved innmelding av utførte, ikke
søknadspliktige bygg og anlegg.
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D
Gebyrer for saksbehandling av delesaker og grensejusteringer etter
plan- og bygningsloven (§ 33-1)
D.1 Dispensasjon (Plan- og bygningsloven § 19-1)
Gebyr for dispensasjon kommer i tillegg til saksgebyr etter pkt. D.2.
For hver sak/hvert forhold* som krever dispensasjon:

Kr. 19.420,-

66371

*Kommunen velger hva den vil bruke som gebyrenhet: sak eller forhold

D.2 Delingssøknad (Plan- og bygningsloven § 20-1)
Ved søknad om fradeling i regulert område og for
innløsning av festetomt, pr. nyopprettet bruksnr.
Ved søknad om fradeling i uregulert område, pr.
nyopprettet bruksnr.

Kr. 11.280,-

66381

Kr. 15.800,-

66391

Ved fradeling av flere tomter i samme vedtak reduseres gebyret slik:
 For tomt 3 og flere betales 60 % av gebyret (66382 reg. omr.) (66392 ureg. omr.)
 For fradeling av 10 tomter eller flere betales 40 % av gebyret.
Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betales gebyr etter pkt.D.1.
For delingssak som også krever godkjenning etter jordloven, skal det i tillegg kreves gebyr som er
fastsatt av Staten, for tiden på kr 2.260,- pr. sak. (10711)

D.3 Søknad om arealoverføring (Matrikkelloven § 15 og plan- og
bygningsloven § 20-1)
Søknad om arealoverføring

Kr. 7.340,-

66673

I tillegg påløper et gebyr for arbeid med bestyrelse av overdragelsen, avklaring av rettigheter m.m.
Etter medgått tid i henhold til pkt. B.

D.4 Gebyr for ufullstendige søknader (Plan- og bygningslovens § 21-2)
Gebyret kan kun gis en gang pr. søknad

Kr. 680,-
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E

Gebyrer for oppmålingsarbeider (Matrikkelloven)

E.1

Oppmålingsforretninger

E.1.1 Kombinert oppmålings- og delingsforretning for nytt
registernummer eller oppmålingsforretning over eksisterende
registernummer per registernummer
Varenum
mer tomt
1-2
Areal til og med 1 dekar
Areal 1 til 2 dekar
Areal 2 til 5 dekar
Areal 5 til 20 dekar
Areal 20 til 50 dekar
Areal 50 til 100 dekar
Areal over 100 dekar etter
medgått tid. Minstesats

Kr. 24.600,Kr. 29.080,Kr. 36.660,Kr. 53.510,Kr. 72.160,Kr. 96.210,Kr. 120.250,-

66401
66411
66421
66431
66434
66436
66438

Pris tomt 3 >
Ved samtidig
fradeling
Kr. 18.450,Kr. 21.800,Kr. 25.520,Kr. 40.150,Kr. 54.120,Kr. 75.160,Kr. 90.190,-

Varenummer
tomt 3 >
66402
66412
66422
66432
66435
66437
66439

Ønsker rekvirent større endringer som medfører at ny kartforretning må avholdes, vil gebyret økes
med 10 %.

E.1.2 Kombinert oppmålings- og delingsforretning for tilleggsareal (også
grensejustering) til eksisterende registernummer eller uregistrert
samferdselsgrunn
Grensejustering
Areal til og med 100 m²
Areal i intervallet 101 m² - 500 m²
Anleggsareal opp til 1000 m³

Kr. 7.900,Kr. 11.280,Kr. 11.280,-

66454
66455
66456

Arealoverføring
Areal til og med 100m2
Areal 100 til 500m2
Areal 500m2 til 1000 m2
Areal > 1000 m²

Kr. 10.450,66451
Kr. 16.600,66452
Kr. 20.870,66453
Gebyrlegges etter E.1.1

Der hvor tilleggsarealet (arealoverføring) kommer fra flere eiendomsenheter, skal det betales gebyr
for hvert tilleggsareal (arealoverføring) etter ovenstående tabell. Grensejustering i forbindelse med
oppmålingsforretning ((pkt. E.1.1, E.1.2, eller E.1.4) inngår i nevnte gebyr. Der grensejusteringen
berører to eller flere eiendommer skal det betales gebyr for hver eiendom som er berørt.
Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer økes eller reduseres med inntil
5 %, men maksimalt 500 m 2 for grunneiendom og 1000 m3 for anleggseiendom. En grunneiendom
kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.
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E.1.3 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er
koordinatbestemt
Hvis alle grensene rundt eiendommen skal gås opp, betales gebyr etter punkt E.1.1
Til og med 2 grensepunkter
Kr. 10.150,For overskytende grensepunkter, per punkt
Kr. 4.510,-

66511
66512

E.1.4 Oppmålingsforretning over volum (anleggseiendom)
Hvor et registernummer helt eller delvis blir avgrenset som et volum, skal det betales gebyr etter
E.1.1 eller E.1.2.

E.1.5 Oppmålingsforretning over punktfeste
Inntil tre punktfeste, som ligger på ett
registernummer og som blir etablert i samme sak
(per punktfeste)
For overskytende punktfeste etablert samtidig på
samme eiendom

Kr. 9.420,66521
Gebyrlegges med 80 % av
fullt gebyr

E.1.6 Oppmålingsforretning som utføres uten markarbeider (”
kontorforretning”)
Dersom oppmålingsforretning blir utført uten
markarbeider

Gebyrlegges med 65 % i henhold til
ovenstående satser

E.1.7 Gebyr til kommunen når oppmålingsforretningsarbeidet delvis blir utført
av kommunen, delvis av andre
Der det ikke er kommunen som utfører alt arbeid med oppmålingsforretningen fordeles kostnadene
for forretningen (gebyrer etter E.1.1-E.1.6) etter følgende % satser:
Oppgave
1 Fremskaffe datagrunnlag
2 Varsling og <<bestyrerrolle>>
3 Oppmålingstekniske arbeider og
beregninger
4 Registerarbeidene
(matrikkelføring/underretning)

30 %
15 %
30 %
25 %

Fordelingen mellom oppgave 3 og 4 forutsetter at koordinatdokumentasjonen er i digital og nasjonal
godkjent standard. Der dokumentasjonen er analog, skal aktivitet nr. 4 sin andel økes og aktivitet nr 3
minskes med 5 %.

E.1.8 Avbrudd i oppmålingsforretningsarbeidet
Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er
fullført, skal det betales:
Ferdig innkalt forretning
Ferdig avholdt forretning
Når matrikkelføring er utført

50 % av oppmålingsgebyret
75 % av oppmålingsgebyr
100 % av oppmålingsgebyret
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E.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensene er
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (grensepåvisning)
For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt målebrev av tilfredsstillende kvalitet eller
reguleringslinjer, er gebyret for:
Første punkt/oppstart, 1 stk
Kr. 4.690,66531
Tillegg per punkt utover første punkt
Kr. 2.350,66532
Dersom det ikke foreligger målebrev av tilfredsstillende kvalitet, må det betales gebyr for avholdt
kartforretning etter punkt E.1.1 eller E.1.3
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F

Matrikkelføring m.m.

(Matrikkelloven § 32, matrikkelforskriften § 16)

F.1 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Oppretting av ny matrikkelenhet faktureres med 25 % av gebyrsatsene i E.1.1 eller E.1.2.
Ved særlige grunner kan det være hensiktsmessig å føre ny matrikkelenhet inn i matrikkelen før
oppmålingsforretningen er fullført. Matrikkelloven § 6 andre ledd. Når enheten opprettes må det
settes en frist på at oppmålingsforretningen skal være fullført innen 3 år. Matrikkelforskrift § 25 pkt.
3. Ved endelig oppmåling i terreng kreves de resterende 75 % av gebyrsatsene i E.1.1 eller E.1.2.

6.F.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Pr. ny registrering i matrikkelen

Kr. 3.460.-

66623

F.3 Utstedelse av matrikkelbrev (matrikkelforskrift § 16 pkt.4)
Matrikkelbrev inntil 10 sider
Matrikkelbrev over 10 sider

Kr. 250.Kr. 490.-

66625
66626

Maksimalsats fastsatt av Statens Kartverk.

F.4 Klarlegging av rettigheter
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

G

66631

Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)

G.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom
Fast gebyr
Tillegg pr. opprettet seksjon

Kr 9.990,Kr 500,-

66621
66622

G.2 Oppmålingsforretning av utomhusareal som inngår i en seksjon
(matrikkelforskriften § 35)
Gebyrlegges som grensejusteringer i punkt E.1.2.
Ved oppmåling av kompliserte seksjonerings- eller reseksjoneringssaker kan det beregnes
gebyr etter punkt B.
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H

Gebyrer for behandling av reguleringsplaner m.m.

H.1 Behandling av reguleringsplan
0 - 3000
62.130,-

Varenr.
66681

AREAL I M²
3000 – 6000 Varenr. 6000 – 30000 Varenr.
66683
103.560,66682
158.710,-

>30000
Varenr.
207.120,- 66684

For reguleringsplaner over 30 000 m2 betales i tillegg kr 5.400,- pr. 1000 m2. [66684]
Det settes et øvre tak på kr 842.100,- på gebyret for reguleringsplaner, inkl. saksbehandling av
planprogram og avklaring av planspørsmål. (Gebyret for konsekvensutredning kommer i tillegg.)
For reguleringsplaner som krever konsekvensutredning betales i tillegg 25 % av gebyret for selve
reguleringsplanen [66740].
25% av det totalet gebyret skal betales senest 1 måned etter oppstartsmøtet, dersom tiltakshaver
etter forhåndskonferanse/ oppstartsmøte ønsker å gå videre med planen.

H.2 Behandling av mindre vesentlig endring og søknad om forlengelse av
gyldighetstid for reguleringsplan
Behandling av mindre vesentlig endring av plan - pr. endring
Behandling av søknad om forlengelse av gyldighetstiden for byggeog anleggstiltak etter detaljregulering

Kr. 34.570,- (66701)
Kr. 20.730,- (66702)

H.3 Behandling av planprogram eller planforespørsel
Behandling av planprogram
Behandling av planforespørsel

Kr. 27.590,- (66703)
Kr. 27.590,- (66703)

H.4 Kommunale planer
For kommunale planer (område- og detaljregulering) skal det foretas en overføring fra den
enheten/det prosjektet som er ansvarlig for planen til Stab (4000/3010) tilsvarende gebyret for
vedkommende plan.

H.5 Godkjenning av utbyggingsplan, utomhusplan e.l.

Kr 37.450,- (66696)

H.6 Godkjenning av detaljplan/byggeplan for tekniske anlegg
(infrastrukturplan)
Beregninger av behov og plan for overvannshåndtering og Massedisponeringsplan, for hver
plan dersom disse ikke er en del av Utomhusplan /Utbyggingsplan Kr 10.000,- (66375)
Miljøoppfølgingsplan

Kr 10.000,- (66376)
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I
Gebyr for tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og
bygningslovens § 20-3, byggesaksforskriftens kap. 2 (større tiltak)
TYPE TILTAK

Bolig/fritidsbolig
Første boenhet
F.o.m. andre boenhet i samme bygg, pr.
boenhet
Tilbygg, påbygg og ombygging
Garasjeanlegg og frittstående bygg over 70
m2 uten egen boenhet.
I tillegg kommer et gebyr på kr 30,- pr m2
for bruksareal (BRA) over 70 m2.

Gebyr

Varenr.

Kr. 31.650,- 66100
Kr. 16.500,- 66106
Kr.11.010,- 66110
Kr.10.350,- 66113

Hotell, restaurant, sykehus, sykehjem
Nybygg
Kr. 125.210,- 66131
Ombygging, tilbygg og/eller påbygg
Kr. 104.450,- 66141
I tillegg kommer et gebyr på kr 30,- pr m2 for bruksareal (BRA) over 200 m2.
Næringsbygg og bygg for offentlig og/eller privat tjeneste (unntatt ovennevnte type bygg)
Kr. 85.380,- 66101
Nybygg
Ombygging, tilbygg og/eller påbygg
Kr. 42.640,- 66111
I tillegg kommer gebyr på kr 30,- pr m2 for bruksareal (BRA) over 200 m2
Bygg for jordbruk, fiske og/eller fangst
Nybygg, ombygging, tilbygg og/eller påbygg
Kr. 9.020,66151
dersom bygningens totale areal overstiger
1000 m2 bruksareal (BRA)
I tillegg kommer et gebyr på kr 130,- pr m2 for bruksareal (BRA) mellom 70-200 m2 og kr 25,pr m2 for bruksareal (BRA) over 200 m2
Andre tekniske installasjoner i eller på
Kr. 9.530,66221
bygg
Gebyr beregnes pr tiltak. Eks: Heis, antenne, antennemaster, pipe, ildsted, brannmur
Igangsettingstillatelse
Kr. 6.720,66157
Riving
Kr. 6.780,66241
Bruksendring uten bygningsmessige tiltak, Kr. 10.630,66251
men som krever ansvarsrett
Veianlegg
Kr. 12.760,66231
Andre tiltak utendørs
Kr. 8.180,66271
Eksempler: Skilt/reklameinnretninger, støttemur, gjerde, levegg, fylling, utgraving, basseng,
brønn, dam, brygge, molo, massemottak, tekniske installasjoner i grunn o.l.
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Større deponier (over 5 dekar)
Kr. 12.500,66276
I tillegg betales kr 1.210,- pr dekar over 5 dekar. Maksimalt kr 30.070,-----------------------------------------------------------------------------------------------Det presiseres at massemottak under 5 dekar fortsatt kommer inn under gebyrtypen «Andre tiltak
utendørs»

J Gebyr for tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og
bygningslovens § 20-4, byggesaksforskriftens kapittel 3
(Mindre tiltak som kan forestås av tiltakshaver)
TYPE TILTAK

Gebyr

Varenr.

Bygg for jordbruk, fiske og/eller fangst, jfr. byggesaksforskriften § 3-2
Nybygg, ombygging, tilbygg og/eller påbygg dersom
9.020,- 66331
bygningens totale areal ikke overstiger 1000 m2 bruksareal
(BRA)
I tillegg kommer et gebyr på kr 150,- pr m2 for bruksareal (BRA) mellom 70-200 m2 og kr 30,- pr m2
for bruksareal (BRA) over 200 m2
Mindre tiltak på bebygd bolig- eller hytteeiendom eiendom, jfr. byggesaksforskriften § 3-1
Tilbygg maks 50 m2, frittliggende bygning som ikke skal
9.020,- 66361
brukes til beboelse maks 70 m2.
19
Mindre tiltak på andre typer bebygde eiendommer, jfr. byggesaksforskriften § 3-1
Tilbygg maks 50 m2, frittliggende bygning som ikke skal
13.860,- 66363
brukes til beboelse maks 70 m2.,
Andre tiltak, jfr. plan- og bygningsloven § 20-2
Andre mindre tiltak
Dette omfatter tilbygg på inntil 15 m2, fasadeendringer som
endring av vinduer, en enkeltstående antenne med maks
høyde 5,0 m, skilt og reklameinnretninger i h.h.t.
byggesaksforskriften § 3-1 punkt d, ikke overbygde terrasser
på inntil 30 m2 og mindre støttemur
Terrasser over 30 m2
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innen en
bruksenhet, byggesaksforskriften § 3-1 punkt c
Riving (som kan forestås av tiltakshaver)
Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller
anlegg for kortere tidsrom enn 2 år
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3.570,-

66351

6.250,6.870,-

66278
66252

4.180,6.870,-

66365
66341
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K Andre gebyr for behandling/oppfølgning av bygge- og anleggssaker
etter plan- og bygningsloven
Gebyr for konkret vurdering av byggesaker som ikke er søknadspliktige
En konkret vurdering av enkle, ikke søknadspliktige tiltak utført av byggesaksbehandler, inkl.
situasjonskart, Kr. 2.930,- (Varenummer 66697)
TYPE TILTAK

Gebyr

Gebyr for tillatelse etter plan- og bygningslovens § 29-4
Tillatelse etter plan- og bygningslovens § 29-4, 3. ledd til at bygning
plasseres nærmere nabogrense enn fastsatt i § 29-4, første og andre ledd

3.520,-

66368

19.420,-

66301

9.710,-

66302

4.860,-

66303

Behandling av dispensasjonssøknad etter plan- og bygningslovens § 19-1
Kommunen velger hva den vil bruke som gebyrenhet; sak eller forhold.
Eksempler på avvik fra plan med bestemmelser som krever
dispensasjonssøknad: Byggeforbud, plankrav, utnyttelsesgrad, regulert
byggelinje, etasjetall, høyde
Redusert dispensasjonsgebyr etter plan- og bygningslovens § 19-1

For dispensasjonssøknader fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1
for tiltak på eksisterende bolig- og hytteeiendommer med unntak for
tiltak som etablerer nye boenheter

For mindre tiltak som fasadeendringer og tilbygg/påbygg og på inntil
15 m² og terrasser opptil 30m² på fritidseiendommer i LNF-områder
Forutsetningen for redusert dispensasjonsgebyr er at tiltaket ikke krever
dispensasjon etter andre paragrafer i kommuneplanbestemmelsene eller fra
Markalovens bestemmelser.
Redusert dispensasjonsgebyr på 25 %
Beregnet av fullt gebyr ved behandling av dispensasjon for mindre tiltak i
strid med byggegrense mot kommunal vei og fylkesvei.
Forhåndsavklaring av om det kan gis tillatelse til oppføring av kårbolig
Tilleggsmeldinger uten arealendringer
Tilleggsmeldinger med arealendringer

Varenr.

8.300,- 66367
2.700,- 66261
5.120,- 66262

Overtredelsesgebyr etter plan- og bygningslovens § 32-8, byggesaksforskriftens kap. 16
Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon som reaksjon på en utført ulovlighet.
Ilegges av NAB pr. overtredelsesforhold etter forskrift om
1.700,- - 265.990,- 66283
byggesak av 26.03.2010 §§16-1 og 16-2. Samlet overtredelsesgebyr for ett tiltak kan ikke overstige kr 400 000,Tvangsmulkt etter plan- og bygningslovens § 32-5
Tvangsmulkt brukes for å få gjennomført gitte pålegg innen en særskilt angitt frist.
Tvangsmulkt i form av dagbøter (pbl § 32-5)
Fastsettes av NAB
Dagbøter forfaller til betaling hver fjortende dag etter at lovlig konkret i hvert
vedtak er fattet.
tilfelle.
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Tvangsmulkt som engangsbeløp
Fastsettes av NAB.

Fastsettes av NAB
konkret i hvert
tilfelle.

Gebyr etter SAK 10 § 6.8
Gebyr regnes for hver funksjon pr. foretak

1.360,-

66282

66291

Gebyr for ufullstendige søknader, jfr. plan- og bygningslovens § 21-2
Gebyret kan kun gis en gang pr. søknad
680,-

66624

Purregebyr
For ikke overholdt tidsfrist, 1. purring
3.For ikke overholdt tidsfrist, 2. purring

66624
66624

680,1.630,-

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest, jfr. plan- og bygningslovens § 21-10
Midlertidig brukstillatelse
1.770,Ferdigattest for tiltak etter byggeforskriftens kap. 2
1.770,Ferdigattest for tiltak etter byggeforskriftens kap. 3
850,-

L

66750
66751
66752

Gebyr for arbeid innenfor vilt og landbruk

Planleggingstjeneste landbruk
 Feltarbeid pr. time
 Kontorarbeid pr time
Fellingsavgift for elg
(den delen som skal betales til Enebakk kommune)
 Voksent dyr
 Kalv
Konsesjonsgebyr

(Statens satser)
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1.530,- + mva
1.220,- + mva

10702
10701

540,230,-

10204
10205

5.000,-

10710

ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2013/598

Arkivkode:

Saksframlegg
151

Saksbehandler:

Kjellaug Joten

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

68/18
96/18

Utvalg for teknikk og utvikling
Formannskapet
Kommunestyret

15.11.2018
26.11.2018

Satser for utleie av lokaler i Enebakk kommune 2019
RÅDMANNENS INNSTILLING:

1) Satser for utleie av lokaler i Enebakk kommune økes med konsumprisindeksen
på 3 prosent.

Saksprotokoll for Utvalg for teknikk og utvikling - 15.11.2018
Behandling:

Beløpet avrundes til nærmeste hele 10 kr.
Votering:

Rådmannens innstilling:

Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Satser for utleie av lokaler i Enebakk kommune økes med konsumprisindeksen på 3
prosent.
Beløpet avrundes til nærmeste hele 10 kr.

SAKSUTREDNING:
Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller
delegasjonsvedtak (kommuneloven §6).
Delegasjonsreglement er hjemlet i kommunelovens §39.
I henhold til delegasjonsreglementet punkt 2.2.6 f) skal kommunestyre vedta
betalingsregulativ og satser.
Sammendrag

Kommunale betalingssatser skal vedtas som en del av budsjettbehandlingen for det enkelte år
og fastsettes av kommunestyret. Det benyttes tall fra Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks.
Det foreslås å justere utleieprisen på utleie av kommunale lokaler med konsumprisindeksen
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som er på 3 prosent. Det benyttes konsumprisindeks etter leveringssektor på tjenester der
arbeidskraft dominerer.
Bakgrunn

Kommunale betalingssatser skal vedtas som en del av budsjettbehandlingen for det enkelte år
og fastsettes av kommunestyret.
Saksopplysninger

Satsene for leie av kommunens lokaler til private, samt lag og foreninger som ikke har gratis
leie ble justert etter konsumprisindeksen i 2017. Satser for 2018 foreslås økt med gjeldende
konsumprisindeks fra SSB som går fra september 2017 til september 2018. Indeksen er på 3,4
prosent. Alle poster er rundet opp eller ned til nærmeste 5 kroner.
Herredstyresalen kan leies på timebasis. Dette gjelder bare for leie i ukedager. For helger
gjelder dagspris, det vil medføre for mye administrasjon å dele opp helger.
Depositum for nøkkelkort er endret til å gjelde erstatning for tap av nøkler eller nøkkelkort.
Dette er gjeldende praksis.
Oppvask og rengjøring av kjøkken på herredshuset er endret fra en enhetspris til pris per time.
Det betales for hver påbegynte time.
For tiden gjøres det en vurdering av reglene for utleie og fakturering. Dette kan medføre at det
blir fremmet forslag til endringer av utleiesatsene.
For kultursalen er det enhet for kultur – og oppvekst som står for utleie. Utleiesats for denne
er fastlagt gjennom egen sak.
LOKALER DAGSPRIS

Sats 2018

Sats 2018

Herredstyresalen dag/kveld helger
Herredstyresalen dag/kveld Hverdager
Formannskapssalen
Rausjø skole (renhold av leietager)
Hallene pr. døgn
Hallene pr. weekend
LOKALER TIMEPRIS

3 300 kr
1 850 kr
650 kr
650 kr
6 550 kr
13 000 kr
Sats 2017

3 400 kr
1 900 kr
670 kr
670 kr
6 750 kr
13 400 kr
Sats 2018

Herredstyresalen pr time, kun hverdager
400 kr
415 kr
Kjøkken herredshuset: oppvask /rengjøring pris per time, minimum
400 kr
350 kr
en time.
Hallene pr. bane/pr. time
650 kr
670 kr
Gebyr for tap av nøkler eller nøkkelkort
500 kr
500 kr
Klasserom
150 kr
155 kr
Store undervisningslokaler
300 kr
310 kr
Gymsaler
300 kr
310 kr
Skolekjøkken
150 kr
155 kr
Renhold av skolekjøkken etter utleie pris per time, minimum en time
350 kr
Ekstra oppvarming av lokaler utenom «vanlig leietid» (gjelder alle)
150 kr
155 kr
Ekstra renhold av haller og lokaler
Faktiske kostnader
Redusert leie til Pensjonistforeningen og Helselaget
-1 000 kr + en gratis leie
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Rådmannen har fullmakt til å fastsette leien ved store arrangementer i hallene.
Økonomiske forhold

Inntektene fra denne type utleie er lave, da kommunens lag og foreninger som omfattes av det
utvidede kulturbegrepet, disponerer skolens lokaler gratis innenfor angitte tidspunkter.
Vurderinger og begrunnelse

Rådmannen foreslår at satser for utleie av kommunale lokaler til private, samt lag og
foreninger som ikke omfattes av det utvidede kulturtilbudet i kommunen, justeres etter
gjeldende konsumprisindeks.
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/3648

Arkivkode:

Saksframlegg
Saksbehandler:

231

Anne Marie Solsvik
Heidenreich

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

28/18
97/18

Utvalg for klima og miljø
Formannskapet
Kommunestyret

19.11.2018
26.11.2018

Årsgebyr 2019 for tilsyn og saksbehandling - mindre avløpsanlegg
Dokumenter som er vedlagt: Ingen
Dokumenter som ikke er vedlagt: Ingen
RÅDMANNENS INNSTILLING:

1) Det fastsettes følgende satser på tilsynsgebyr for husstander/hytter tilknyttet
avløpsanlegg i spredt bebyggelse:
a) Bygninger knyttet til gråvannsanlegg og/eller tett tank: 378 kr per
husstand/hytte
b) Bygninger knyttet til slamavskiller/septiktank: 919 kr per husstand
2) Saksbehandlingsgebyr for søknad om utslippstillatelse settes til 14 000,-.

Saksprotokoll for Utvalg for klima og miljø - 19.11.2018
Behandling:

VEDTAK:

SAKSUTREDNING:
Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunen kan fastsette forskrift om tilsyns- og saksbehandlingsgebyrer ifølge
forurensningloven §52a.
Nærmere bestemmelser om gebyrene fremgår i forurensningsforskriftens § 11-4 (del 4) og i
kommunens lokale forskrift om tilsyns- og saksbehandlingsgebyr.
Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller
delegasjonsvedtak (kommuneloven §6).
Delegasjonsreglement er hjemlet i kommunelovens §39.
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I henhold til delegasjonsreglementet punkt 2.2.6 f) skal kommunestyret vedta
betalingsregulativ og satser.
Sammendrag

Det foreslås å øke gebyret for saksbehandling av søknad om utslippstillatelse i samsvar med
den økningen som ble planlagt da plan for oppgradering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse
ble utarbeidet.
Tilsynsgebyret foreslås hevet med konsumprisindeksen til 378,- for husstander med
gråvannsanlegg og/eller tett tank og 919,- for husstander med septiktank/slamavskiller.
Saksbehandlingsgebyr for søknad om utslippstillatelse foreslås økt til 14 000,-.
Bakgrunn

Kommunen er forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg. Dette er uttrykt i
forurensningsforskriftens §12. Forurensningsmyndigheten skal føre tilsyn med at de relevante
bestemmelsene i forskriften blir etterlevd. For dette kan kommunen ilegge
saksbehandlingsgebyr og tilsynsgebyr. Norsk Vann har utarbeidet en veileder i hvordan dette
kan gjøres. Kommunen har praktisert saksbehandlingsgebyr tidligere (gebyr for behandling av
søknad om utslippstillatelser), men innførte først i 2018 et gebyr for alle anlegg i spredt
bebyggelse med unntak av minirenseanleggene.
Saksbehandlingsgebyr og tilsynsgebyr kan sees i sammenheng og gebyrinntektene skal ikke
overstige kommunens kostnader med dette. Allerede i arbeidet med plan om opprydning i
spredt bebyggelse la rådmannen opp til en vesentlig økning av gebyr for behandling av
utslippstillatelse i 2019; opp til 14 000 kr per anlegg. Dette var en følge av en vesentlig
underdekning av arbeidet med avløp i spredt bebyggelse tidligere, samt et ønske om at det
årlige tilsynsgebyret ikke skulle være for høyt.
Da opprydningsplanen ble vedtatt i mai 2018 ble det samtidig vedtatt at husstander som fikk
pålegg om oppgradering av avløpsanlegget bare skulle betale 40% av gebyrsatsen. Resten
skulle finansieres med disposisjonsfondet. Det aller fleste saker gjelder oppgraderinger; det er
sjelden det gis nye utslippstillatelser i spredt bebyggelse. Det fremmes i denne møterunden
egen sak om dette.
Saksopplysninger

De relevante gebyrene er i dag følgende:
Gebyrtype
Saksbehandlingsgebyr
Tilsynsgebyr slamavskiller
Tilsynsgebyr gråvannsanlegg/tett tank

Sats
8 156,892,367,-

Det er en forutsetning for tilsynsgebyret at det foreligger utslippstillatelse for anlegget.
Det beregnes ikke mva på gebyrene siden disse regnes som utøvelse av offentlig myndighet.
Rabattert saksbehandlingsgebyr er på 3 262 kr (40% av sats).
Om saksbehandlingsgebyr:
Gebyret er aktuelt for de som søker om utslippstillatelse; enten i forbindelse med
rehabilitering av avløpsanlegg eller ved etablering av nytt avløp. Gebyret dekker behandling
av søknaden etter forurensningsloven med forskrifter.
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Om tilsynsgebyr:
Gebyret ble opprettet i 2018 og ilegges alle bygninger med innlagt vann og som har
utslippstillatelse, med unntak av minirenseanleggene. For å kunne utføre tilsynet er det
nødvendig å utarbeide og ajourholde en oversikt over anleggene, inkludert plassering og
rensemetode. Videre er det nødvendig å ha kunnskap om anleggenes virkemåte og at de
ivaretas som planlagt. Ved brudd på bestemmelsene vil tilsynet resultere i pålegg om opphør
av forurensning. Dette nødvendiggjør kjennskap til de krav lovverket setter til reaksjonene
som gis. Videre kan det iverksettes kontrolltiltak på det enkelte anlegg for å vurdere om
bestemmelsene er overholdt.

Tabellen under viser forventet utvikling i perioden frem til 2021:

NB – avregning for 2018 vil først bli foretatt ved årets slutt. Det er derfor brukt foreløpige
tall. For 2017 er tall fra områdets selvkostregnskap brukt. Tallene er for øvrig oppdatert noe i
forhold til saken om finansiering av rabatt på saksbehandlingsgebyr med disposisjonsfond.
Ordningen med at minirenseanlegg ikke ilegges tilsynsgebyr foreslås videreført. Dette utfra
en risikovurdering samt sett i lys av at det ble gjennomført tilsynsaktiviteter for
minirenseanleggene for få år siden. Det foreslås derfor ingen sats for denne gruppen for 2019.
Er saken vurdert fremlagt for FUN/ELD

Ja, men det er vurdert at saken ikke legges frem for FUN/ELD.
Klima- og miljømessige forhold

Utslipp fra spredt bebyggelse kan ha vesentlig betydning for vannkvaliteten. Kommunen har
sårbare ferskvannsresipienter som krever høygradig rensing for å opprettholde god
miljøstatus. Kommunen ligger oppstrøms i flere vassdrag.
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Økonomiske forhold

Gebyrsatsene påvirker bare kommunens økonomi dersom kostnadene på området ikke er
fullfinansiert med gebyrinntekter. Dette gjelder saksbehandlingsgebyret.
Risikovurdering

Ingen kjente.
Alternative løsninger

-

Økt eller redusert subsidiering av saksbehandlingsgebyret ved bruk av kommunens
frie inntekter
Økt subsidiering av tilsynsgebyret ved bruk av kommunens frie inntekter
Andre satser som vil gi samme inntekt samlet, men annerledes fordelt mellom
inntekter fra saksbehandlingsgebyr og inntekter fra tilsynsgebyr

Vurderinger og begrunnelse

Fra starten av arbeidet med opprydning i spredt bebyggelse har det vært lagt til grunn at
hoveddelen av de nødvendige inntektene for å finansieres opprydningsarbeidet skal komme
gjennom saksbehandlingsgebyret. Dette siden kommunen på den tiden ikke hadde innført noe
årlig generelt tilsynsgebyr. Dette er nå på plass, men rådmannen har fastholdt strategien ved å
ha hoveddelen av inntekten fra saksbehandlingsgebyret.
For å ivareta finansiering av området må saksbehandlingsgebyret økes vesentlig. Det var stor
underdekning av området i 2017 (350’ lavere inntekter enn kostnader). Det er derfor lagt opp
til samme økning som opprinnelig lagt til grunn, til 14 000 kr per søknad.
Tilsynsgebyret foreslås økt tilsvarende Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for tjenester
hvor arbeidskraft dominerer. Denne er på 3% fra september 2017 til september 2018.
Dette gir følgende satser:
Gebyrtype
Saksbehandlingsgebyr
Tilsynsgebyr septiktank/slamavskiller
Tilsynsgebyr gråvannsanlegg/tett tank

Sats
14 000,919,378,-
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/4228

Arkivkode:

Saksframlegg
033

Saksbehandler:

Hilde Pedersen Karlsen

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

4/18
98/18

Barn og unges kommunestyret
Formannskapet

05.11.2018
26.11.2018

Hjertesakene - BUK

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Fremmes uten innstilling
BUK vedtar liste på 5 hjertesaker som oversendes Formannskapet

Saksprotokoll for Barn og unges kommunestyret - 05.11.2018
Behandling:

Innkommende forslag fra arbeidsgruppene:
1. Lenger busskort til 1800
2. Ungdomsklubb i Ytre og Kirkebygden som ikke er religiøs
3. Rydde i v/Tangen brua / elva til YES
4. Ny bru til YES
5. Leksefri skole/lengre skoledag + undersøkelse på hvor mye tid som brukes på lekser
6. Felles leker for alle skolene (hinderløype) mer lek og aktivitet i skolegården
7. Dele ut lekene i fra Bjerkly og flere lekestativ til skolene
8. Trafikksikkerhet ved skolene – redusere hastigheten ved skolene - veivakt til og fra
skolen – trafikklys ved YES
9. Utenlandstur for 10. klasse
10. Lenger leirskole for 7. klasse
11. Bedre busstilbud i hele Enebakk også Dalefjerdingen
12. Fikse veien som går ned til Mjær v/Østmarkskollen
13. Flere og bedre steder å være etter skoletid
14. Lekeplass ved Kirkebygden og Flateby med ballbinge osv.
15. Gjøre noe med gamle Rema bygget
16. Trivsel leder for alle skoler
17. Ikke sidemål
18. Døgnbemanning på brannstasjonen
19. Varmere i hallene Kirkebygda og Flateby
20. Varmere vann i dusjene i Mjærhallen
21. Større del kunstgress i Flatebyhallen
22. Reparere dusjene i Flatebyhallen
23. Plastfrie varer
Votering:
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1.
2.
3.
4.
5.

Lenger busskort til 1800 – 18 stemmer
Ungdomsklubb i Ytre og Kirkebygden som ikke er religiøs – 7 stemmer
Rydde i v/Tangen brua / elva til YES – 4 stemmer
Ny bru til YES – 1 stemme
Leksefri skole/lengre skoledag + undersøkelse på hvor mye tid som brukes på lekser -20
stemmer
6. Felles leker for alle skolene (hinderløype) mer lek og aktivitet i skolegården – 1 stemme
7. Dele ut lekene i fra Bjerkly og flere lekestativ til skolene – 6 stemmer
8. Trafikksikkerhet ved skolene – redusere hastigheten ved skolene - veivakt til og fra
skolen – trafikklys ved YES – 4 stemmer
9. Utenlandstur for 10. klasse – 14 stemmer
10. Lenger leirskole for 7. klasse – 2 stemmer
11. Bedre busstilbud i hele Enebakk også Dalefjerdingen – 2 stemmer
12. Fikse veien som går ned til Mjær v/Østmarkskollen – 1 stemme
13. Flere og bedre steder å være etter skoletid – ingen stemmer
14. Lekeplass ved Kirkebygden og Flateby med ballbinge osv. – ingen stemmer
15. Gjøre noe med gamle Rema bygget. – 8 stemmer
16. Trivsel leder for alle skoler – ingen stemmer
17. Ikke sidemål – 17 stemmer
18. Døgnbemanning på brannstasjonen – 1 stemme
19. Varmere i hallene Kirkebygda og Flateby – 3 stemmer
20. Varmere vann i dusjene i Mjærhallen – 1 stemme
21. Større del kunstgress i Flatebyhallen – 3 stemmer
22. Reparere dusjene i Flatebyhallen – 4 stemmer
23. Plastfrie varer – 2 stemmer
BUK vedtar liste på 5 hjertesaker som oversendes Formannskapet – enstemmig vedtatt
VEDTAK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lenger busskort til 1800
Leksefri skole/lengre skoledag + undersøkelse på hvor mye tid som brukes på lekser
Utenlandstur for 10. klasse
Gjøre noe med gamle Rema bygget
Ikke sidemål
5 vedtatte hjertesaker oversendes Formannskapet.

SAKSUTREDNING:

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken
Barne- og Unges kommunestyre
Sammendrag

Kommunestyret skal vedta budsjett i desember. Innspill til politikerne vil vise hvilke saker
som er viktige for Barn og Unges Kommunestyre.
Hjertesakene som ble vedtatt i 2017 har vært jobbet med i det kommunale elevrådet, og
sakene vil fortsatt jobbes med der.
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Bakgrunn

Elevrådene er en viktig kanal for kommunestyret og administrasjonen for å høre hvilke saker
som er viktig for de unge i kommunen. Det er en rekke saker som ikke kan ordens gjennom
BUK’s årlige bevilgning på kr. 100 000,-, men som likevel er viktige. Her har Buk mulighet
til å komme med viktige innspill.
Saksopplysninger

I BUK møte 15.11.2017 ble det enighet om 5 saker som ble videre sendt til kommunestyret.
Hjertesakene fra møte:
1. Mulighet for lek og aktivitet i skolegården for alle.
Hinderløype på skolen
2. Leksefri og lengre skoledag
3. Felles turer for 10. klassene EU og Mjær
Skidag eller lignede for alle – Vinteraktivitet
Lengre leirskole 7. trinn
Tryvannstur hvert år eller lignede for alle
Prahatur alle skoler 10. klasse
4. Felles busskort for alle skoleelever frem til kl. 18.00
5. Bevare ungdomsklubben Flateby
Av disse sakene har tre vært gjenstand for behandling i kommunestyret. Det gjelder punkt 1, 2
og 5.
Vurderinger og begrunnelse

Hjertesakene ble oversendt til Kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen 2017.
Oppfølgningen av hjertesakene er i det kommunale elevrådet.
Saken legges frem uten innstilling. Det vil jobbes med å komme til en ny prioriteringsliste i
årets BUK.
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ENEBAKK KOMMUNE
Saksnr.:

2018/2158

Arkivkode:

Saksframlegg
150

Saksbehandler:

Silje Kathrine Olsen

Utvalgsaksnr.:

Utvalg:

Møtedato:

74/18
99/18

Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

05.11.2018
26.11.2018

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 – 2022 med årsbudsjett
2019
Dokumenter som er vedlagt:
 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 – 2022 med årsbudsjett 2019.
 Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid - FIKS
RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Netto driftsutgifter til avdelingene vedtas som en rammebevilgning for budsjettåret
2019, fordelt som følger, korrigert for eventuelle endringer, driftskonsekvenser
under pkt. 4, 5, 6 og 7, jfr. Enebakk kommunes økonomireglement del 3.
2.
BUD 2019
41 102 000
Sentraladministrasjonen
260
732 000
Kultur- og oppvekstavdelingen
178 416 000
Helse- og omsorgsavdelingen
65 684 000
Teknikk og samfunn
-14 622 000
Selvkost
5 894 000
Kirkelig fellesråd
537 206 000
Sum fordelt ramme
3. Det er budsjettert med netto driftsresultat på 0,15 % av inntektene.
4. Rådmannen tildeles fullmakt til å fordele avsetning til lønnsøkning som følge av
lønnsoppgjøret i 2019.
5. Tilskudd til Enebakk kirkelige fellesråd for 2019 fastsettes til kr 5 894 000.
6. Forslag til prisliste for 2019 for Enebakk kirkelige fellesråd vedtas i samsvar med
vedlegg og gjøres gjeldende fra 01.01.2019.
7. Forslag til prisliste for Enebakk kommune 2019 vedtas og gjøres gjeldene fra
01.01.2019.
8. Endringer i gebyrregulativene er innarbeidet i rådmannens forslag til
handlingsprogram 2019 – 2022.
9. Husleiesatser for leie av kommunale bygg økes i tråd med konsumprisindeksen og i
overenstemmelse med husleielovens bestemmelser
10. Handlingsprogrammets investeringsdel vedtas i henhold til Handlingsprogram 20192022 jfr. kap. 7
11. Det søkes opptak av lån til nye investeringer inntil kr 92,094 mill. kroner i tråd med
investeringsbudsjett for 2019, jfr. kap. 7
12. Det søkes om opptak av opptil 10 mill. kroner i startlån i Husbanken.
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13. Rådmannen ved økonomisjef delegeres myndighet til å refinansiere innenfor
gjeldende nedbetalingsplaner, samt fullmakt til å godkjenne rente- og avdragsvilkår
jfr. finansreglement kap. 5.
14. Boligbyggeprogram med utbyggingsrekkefølge 2019-2022 legges til grunn for
utbygging i kommunen i denne perioden i henhold til Handlingsprogram 2019-2022
jfr. kap. 2.1.
15. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid vedtas.

Saksprotokoll for Formannskapet - 05.11.2018
Behandling:

Votering: Saken utsettes til neste møte 26. november 2018 – enstemmig vedtatt
VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte 26. november 2018

SAKSUTREDNING:
Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Kommunestyret skal en gang i året vedta et rullerende handlingsprogram jf.
økonomireglement. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.
Sammendrag

Kommunens driftsbudsjett er på om lag 537 millioner kroner, en økning på underkant av
2,2% fra 2018. Enebakk kommune vil måtte effektivisere/omstille driften med 13,2 millioner i
2019 og ytterligere 18,1 millioner i planperioden.
Rådmannens forslag til handlingsprogram for kommende fireårsperiode og budsjett for 2019
er hovedsakelig utarbeidet i henhold til føringer fra kommuneplanen og regjeringens forslag
til statsbudsjett for 2019.
Kommunens økonomiske handlingsrom vil reduseres i årene som kommer. Et fortsatt fokus
på effektivisering for å sikre samsvar mellom inntekter og utgifter prioriteres.
Satsingsområdet i dette budsjettforslaget blir også i år hovedsakelig innen helse- og omsorg.
Bakgrunn

Kommuneloven §§ 44-47 regulerer hvordan handlingsprogrammet og budsjettet skal utformes
og behandles. Egne forskrifter om årsbudsjettet gir mer utfyllende og forklarende beskrivelse
av formkravene. Handlingsprogrammet og budsjettet er utarbeidet i henhold til Enebakk
kommunes økonomireglement del II og III. Budsjett og handlingsprogram skal vedtas i
balanse. Med utgangspunkt i rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett, fremmer
formannskapet sin innstilling til kommunestyret som selv skal vedta handlingsprogrammet og
budsjettet.
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Årsbudsjettet er en bindene plan for kommunens midler og bruk av disse i budsjettåret.
Årsbudsjettet skal være realistisk.
Saksopplysninger

Kommunens økonomiske utgangspunkt
De siste årene har kommunes gjeld generelt økt kraftig, langt mer enn inntektsveksten. Det
avspeiler store investeringer kombinert med relativt begrenset evne til egenfinansiering. Det
har vært flere drivere bak investeringsveksten generelt sett. Befolkningsvekst, investeringer,
sterk gjeldsvekst og relativt lave netto inntekter bygger til sammen en utfordring for
kommuneøkonomien framover.
Kommunens økonomiske rammer:
Forslaget til handlingsprogram (2019 - 2022) bygger på rammene for 2018 pr 2. tertial justert
for regjeringens forslag til statsbudsjett. Prognosemodellen fra KS er lagt til grunn for å
beregne de frie inntektene i perioden. I tabellen nedenfor vises forventet utvikling i frie
inntekter for Enebakk kommune.
Frie inntekter - prognose
(i 1000 kr)

Rammeoverføring
Skjønnstilskudd
Inntektsutjevning
Skatteinntekter
Sum skatt og rammetilskudd

Budsjett
2018
247 949
2 900
19 448
292 028
562 325

BUDSJETT
2019

260 871
2 800
19 309
302 517
585 497

PLAN
2020
259 367
2 600
19 329
304 294
585 590

PLAN
2021
257 216
2 600
19 337
304 400
583 553

PLAN
2022
256 095
2 600
19 308
303 919
581 922

Årsbudsjettet for 2019 bygger på en forventet gjennomsnittlig rentesats på 1,9 %. Utviklingen
av rentenivå i planperioden bygger på anslagene fra Norges Bank. Ved utgangen av 2022
forventes det at gjennomsnittsrenten vil være på ca. 3,0 %.
Den lave renten de siste årene har ført til at den økte gjelden har vært enklere å bære, men høy
gjeld gjør Enebakk kommune svært sårbar for eventuelle framtidige renteøkninger. Sett i
forhold til dagens gjeldsnivå (pr 2. tertial 2018) vil en økning av lånerenten på 2 % medføre
ekstra renteutgifter på ca. 7,9 mill. kroner i året.
Investeringer:
Investeringene er den største variabelen og kostnadsdriveren som påvirker finansområdet i
form av renter, avdrag og økte driftsutgifter. Tabellen under viser lånebehovet i kommende
handlingsplanperiode. Forutsatt at inntektene realiseres som planlagt og at
prosjektfremgangen går som planlagt, vil Enebakk kommune ta opp ny gjeld på 95,2 mill.
kroner i handlingsplanperioden. Totalt nytt finansieringsbehov er ca. 206,5 mill. kroner (inkl.
selvkost, ekskl. startlån).
BUD 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022
Finansierings behov ekskl. selvkost
79 339
41 125
21 500
16 000
Finansierings behov selvkost
21 500
9 000
10 000
8 000
Inntekter – Alle prosjekter
-8 745
-24 745
-21 480
-56 250
Netto låneopptak - alle prosjekter
-92 094
-25 380
-10 020
32 250
SUM
0
0
0
0
(i 1000 kr)

SUM
157 964
48 500
-111 220
95 244
0

For flere detaljer vedrørende investeringsprosjektene og finansieringsbehov henvises det til
kapitel 7 i handlingsprogrammet.
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Driftsbudsjettet i HP 2019 – 2022:
Tabellen under gir en oppsummering av avdelingenes driftsrammer for HP-perioden.
RÅDMANNENS FORSLAG TIL
BUDSJETTRAMMER (I 1000 KR)
Sentraladministrasjonen
Kultur- og oppvekstavd.
Helse- og omsorgavd.
Avd. for teknikk og samfunn
Selvkost
Kirkelig fellesråd
Sum driftsutgifter

BUD 2019
41 102
260 732
178 416
65 684
-14 622
5 894
537 206

PLAN 2020
39 091
255 651
178 460
65 460
-15 022
5 720
529 360

PLAN 2021
39 235
253 273
179 054
63 144
-15 722
5 948
524 932

PLAN 2022
38 706
251 233
178 584
63 059
-16 222
5 915
521 275

Rammereduksjonen fra 2019 til 2022 viser forventede utfordringer i planperioden. Mye av
denne reduksjonen er knyttet til økte renteutgifter og avdrag som følge av gjeldsøkning og
høyere rentenivå.
Driftsrammen for Enebakk kommune i HP-perioden finansieres slik:
FINANSPOSTER (I 1000 KR)
Utgifter i egenproduksjon
Overføring til andre private
Finansutgifter
Refusjoner
Overføringer fra andre
Finansinntekter
Til finansiering av drift

BUDSJETT 2019
175
8 110
93 767
-13 130
-585 587
-40 541
-537 206

PLAN 2020
170
8 150
103 028
-13 402
-585 680
-41 627
-529 360

PLAN 2021
170
8 150
106 585
-13 679
-583 643
-42 516
-524 932

PLAN 2022
170
8 150
108 167
-13 962
-582 012
-41 788
-521 275

I planperioden blir utfordringen for kommunen å finne god balanse mellom inntekter og
utgifter som over tid gir kommunene mulighet for å opprettholde et stabilt tjenestetilbud.
Forslag til statsbudsjett 2019 viser at økningen i de frie inntektene ikke vil være store nok til å
dekke forventet kostnadsøkning som følge av demografisk utvikling, samt utvidelse og
videreutvikling/nye aktiviteter som avdelingene har behov for. Dette medfører at Enebakk
kommune må gjøre interne prioriteringer og tilpasse aktivitetsnivået.
Avdelingene har i budsjettprosessen meldt om utfordringer og krevende prioriteringer. Ut ifra
innmeldt behov resulterer dette i et inndekningsbehov på totalt 13,2 mill. kroner. Dette utgjør
i underkant av 2,5 % av rammebehovet for 2019. Inndekningen er innarbeidet i
budsjettrammene til avdelingene. I diagrammet nedenfor vises innsparingene som
avdelingene må gjøre for å komme i balanse. Driftskonsekvensene av dette er gjort i form av
varige tiltak som også vil videreføres i hele planperioden.
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Rådmannens forslag (i 1000 kr)
A.
B.
C.
D.
E.
E.
E.
E.

Videreført ramme fra 2018
Rammejusteringer
Politiske vedtak
Utvidelse
Videreutvikling og/eller ny
aktivitet
Inndekningstiltak 2019
Inndekningstiltak 2020
Inndekningstiltak 2021
Inndekningstiltak 2022
Ny netto driftsramme

Budsjett
2019
525 672
15 604
1 447
5 127

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

525 672
15 146
5 580
5 143

525 672
14 336
5 040
6 319

525 672
14 663
3 886
6 319

2 590

2 690

3 190

2 190

-13 234
0
0
0
537 206

-13 234
-11 737
0
0
529 260

-13 234
-11 737
-4 654
0
524 932

-13 234
-11 737
-4 654
-1 830
521 275

Inndekningene har skjedd via effektivisering, økte inntekter og kutt i drift.
Alternative inntekter
Eiendomsskatt er ikke tatt med i rådmannens forslag til budsjett 2019 eller i planperioden.
Likevel er det viktig å påpeke at dette er et virkemiddel som kommunen kan benytte for å øke
varige inntekter til Enebakk kommune.
I kommuneplanen og vedtatte reguleringsplaner åpnes det for stor utbygging både i Ytre
Enebakk og på Flateby. Økt innbyggerantall innebærer høyere inntekter, men også økt behov
for tjenester. Enebakk kommune vil være tjent med en jevn vekst over tid, til de områdene
hvor det er ledig kapasitet i tjenestetilbudet.
Vurderinger og begrunnelse

Rådmannen legger med dette fram et konservativt budsjett som sikrer driften omlag på dagens
nivå. I 2019 og i planperioden finner ikke rådmannen rom til å budsjettere med et netto
driftsresultat på 3 % av driftsinntektene, noe som er fylkesmannens anbefaling. I rådmannens
forslag utgjør netto driftsresultat i 2019 kun 0,15 %. Dette tilsvarer ca. 1,1 mill. kroner.
Som følge av stor aktivitetsøkning i helse- og omsorgsavdelingen har rådmannen igjen
prioritert mesteparten av rammeøkningen dit. Dette har vært nødvendig for å sikre at
avdelingen skal klare å ha et budsjett i balanse januar 2019. Det forventes også endringer i
den demografiske sammensetningen i kommunen, og prognosene viser en betydelig vekst i
den eldre befolkningen. Rådmannen forslår i budsjettforslaget å styrke helse- og
omsorgsavdelingen for å imøtekomme omsorgsbehovet i den eldre aldersgruppen.
Den største utfordringen i handlingsprogrammet vil være reduksjonen i rammene i årene
framover og håndtering av oppgaveløsningen og tjenesteproduksjonen. Handlingsrommet vil
reduseres betraktelig etterhvert som rentenivået øker, i tillegg kommer det tunge investeringer
som følge av demografisk utvikling på sikt. Det er gjort flere effektiviseringstiltak i
kommunen gjennom mange år. Det blir stadig mer krevende å løse kommunens utfordringer
gjennom ytterligere effektiviseringer da kommunen allerede drives svært kostnadseffektivt.
Et viktig arbeid framover vil være å digitalisere tjenestene i kommunen. Dagens prosesser er i
stor grad basert på manuell behandling. Gjennom klare overordnede mål, tiltak og ambisjoner
skal digitalisering i kommunen føre til optimalisering av arbeidsprosesser, smartere og mer
ressurseffektiv drift, samt stimulere til økt gjennomføringsevne.
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Rådmannen vil legge til grunn god og stram økonomistyring i alle ledd i organisasjonen.
Dette vil være avgjørende i årene som kommer for å kunne opprettholde et kvalitativt godt
tilbud til innbyggerne i årene som kommer.
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Handlingsprogram 2019-2022
med årsbudsjett 2019

«Mulighetenes Enebakk»
05.11.2018
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Mulighetenes Enebakk
Overordnede og langsiktige utviklingsmål
 Enebakk skal fortsatt være en god kommune å vokse opp i, leve i
og bli gammel i
 I Enebakk skal vi legge til rette for en fremtidsrettet
sentrumsutvikling med gode fellesarealer for alle
 I Enebakk skal vi legge til rette for et variert næringsliv og et
levende landbruk
 Enebakk kommune skal ha en organisasjon med evne til
nyskapning, endring og forbedring
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Handlingsprogram
Handlingsprogrammet (HP) viser hvordan Enebakk kommune skal oppnå forsvarlig drift og
økonomiske forpliktelser på en realistisk måte. HP skal være i økonomisk balanse i
planperioden, og skal legge til rette for å bygge opp en økonomisk reserve for å stå godt rustet
mot fremtidige utfordringer, samtidig sikre nødvendig handlefrihet på kort sikt. I dette
programmet synliggjøres de tilgjengelige økonomiske ressursene kommunen har til rådighet,
samt hva som skal prioriteres. Det er viktig for å få samsvar mellom aktiviteter og økonomiske
ressurser over tid, slik at det blir kontinuitet i de tjenestene som tilbys.
HP 2019-2022 består av et detaljert årsbudsjett for 2019, samt økonomiplan for 2020 til 2022.
Årsbudsjettet for hver avdeling vedtas på netto nivå. Det vil si at merinntekter kan benyttes
til merutgifter innenfor hver avdeling uten at budsjettjustering må tas opp i kommunestyret.
Definisjoner


Utvidelse

Økt aktivitet som følge av at tjenestene/tilbudene vi allerede
leverer, koster mer eller gjelder flere.



Politiske vedtak

Pålegg som er gitt ved politiske vedtak, både sentralt og lokalt.



Videreutvikling

Videreutvikling av tjenester som ikke er pålagt, men som er
endringer som burde gjøres eller ønskelig.



Inndekningstiltak

Inndekningstiltak er nye tiltak for å komme i
budsjettmessig balanse. Dette kan være effektiviseringstiltak,
kutt, økte inntekter, interne prioriteringer og generell tilpasning
av aktivitetsnivå.
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Rådmannens oppsummering
Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett og handlingsprogram for Enebakk
kommune for perioden 2019 – 2021. I forslaget har rådmannen hatt fokus på å opprettholde
så godt tjenestetilbud som mulig til innbyggerne innenfor svært trange økonomiske rammer.
Rådmannens forslag baserer seg på føringer fra kommuneplanen, kommunestyrets
behandling av rammesaken i juni 2018 samt regjeringens forslag til statsbudsjett.
Kommunens driftsbudsjett er i overkant 537 mill. kroner, en økning på 2,2 % fra 2018. Det er
planlagt helt nye investeringer for 27,2 mill. kroner i HP.
Som følge av et høyt investeringsnivå gjennom flere år har kommunen nå en gjeldsgrad som
setter store begrensninger på tjenesteutviklingen. I budsjett 2019 og planperioden vil
kommunens økte frie inntekter i stor grad måtte benyttes til å betjene økte rente- og
avdragskostnader. Som en følge av dette har rådmannen sett seg nødt til å begrense
investeringsnivået fremover til et minimum. Dette er en strategisk beslutning i arbeidet med
å få ned gjeldsgraden og på sikt få tilbake et nødvendig handlingsrom i økonomien.
Enebakk kommune må med dette budsjettforslaget endre tjenestetilbudet for å holde seg
innenfor rammene i handlingsprogrammet. I løpet av kommende 4-årsperiode må kommunen
realisere besparelser på til sammen kr 31,3 mill. kr. for å unngå underskudd. Rådmannens
budsjettforslag inneholder betydelige og krevende innsparingstiltak. I budsjett 2019 må
rådmannen gjennomføre innsparingstiltak/effektivisering for totalt 13,2 mill. kr. for å få et
resultat i balanse.
Enebakk kommune er en effektiv kommune som hvert år klarer å levere høy kvalitet på
tjenestene med en av landets laveste enhetskostnader i driften. Svært kompetente og
motiverte medarbeidere gjør dette mulig, noe som er avgjørende for at kommunen skal klare
å levere gode tjenester fremover. Samtidig blir det stadig mer krevende å ta ut ytterligere
effektiviseringsgevinster, og innsparingstiltak vil derfor i større grad tvinge frem endringer i
tjenestetilbudet.
Rådmannen har klart å budsjettere med et positivt netto driftsresultat i hele
handlingsplanperioden. Nivået er lavt, men stigende gjennom planperioden. Dette er også et
viktig strategisk grep for å bedre økonomien på sikt og viktig for å kunne håndtere svingninger
på inntektssiden og rentebanen fremover.
Innenfor muligheten gitt med innføring av ulike teknologiske løsninger finner vi grunnlaget for
å effektivisere driften i planperioden. I budsjett 2019 har rådmannen derfor prioritert en
satsing på IKT med investeringer innenfor trådløs internettdekning på kommunale bygg, mobil
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dekning i hele kommunen, velferdsteknologi og stor IKT-satsning innenfor skole. Samtidig
legger satsingen til rette for å arbeide smartere, forenkle og effektivisere driften slik at den
kan tilpasses kommunens økonomiske rammer fremover. Dette er nødvendig for at
kommunen skal være i førersete når det gjelder teknologisk utvikling og digitalisering.
Den demografiske sammensetningen i befolkningen endres. Prognosene indikerer en
betydelig vekst i den eldre befolkningen. Rådmannen har på denne bakgrunn også i år
prioritert økonomiske midler til helse og omsorgsavdelingen i budsjettet. Gjennom hele 2018
har avdelingen hatt stor aktivitetsøkning som videre forventes å øke i 2019. Avdelingen vil få
et stort merforbruk i driftsregnskapet for 2018, og rådmannen har sett seg nødt til å overføre
midler til helse og omsorg slik at avdelingen skal kunne opprettholde driften i 2019.
Det er et stort behov for vedlikehold av og oppgradering av bygg. Det er avsatt midler til
vedlikehold, men det er ikke tilstrekkelig til å få gjennomført alle tiltak tatt inn i kommunens
vedlikeholdsplan.
Med dette budsjettforslaget har rådmannen utarbeidet et helhetlig budsjettforslag for både
inntekter og utgifter for 2019 og gjort nødvendige prioriteringer for å imøtekomme rammene
og kravene som er meldt inn fra avdelingene.

Kjersti Øiseth
Rådmann
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1 DET KOMMUNALE STYRINGSSYSTEMET
Hver enkelt kommune har ansvaret for god økonomistyring i sin kommune. Kommuner som
skaper en sunn økonomi med handlingsrom vil kunne møte innstramminger eller uforutsette
hendelser ved å redusere driftsresultatet eller bruke tidligere års avsetninger uten at dette
går på bekostning av tjenestetilbudet i kommunen. Lykkes ikke kommunen i å opprettholde
et tilfredsstillende netto driftsresultat over tid vil dette få konsekvenser for innbyggerne. Det
politiske handlingsrommet vil reduseres og tjenestetilbud må kuttes. Det er derfor viktig at
økonomien i kommunen planlegges og styres i riktig retning.
For å skape sunn økonomi i Enebakk har kommunene en rekke styringsdokumenter som sikrer
at kommunen er på rett vei og når de mål og krav som kommunen har satt seg. De sentrale
styringsdokumentene i Enebakk kommune er kommuneplanen, handlingsprogrammet,
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning.

Kort oppsummert inneholder kommuneplanen kommunens visjon og overordnede strategier,
og mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Visjonen og strategiene blir omdannet til
konkrete mål i handlingsprogrammet (HP) og videre ned i avdelingene. I årsberetningen
synliggjøres resultatene.
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Handlingsprogrammets forhold til den øvrige planlegging
Kommuneloven § 5 nr. 2: «Kommuneplanleggingen skal bygge på en realistisk vurdering av
den forventede utvikling i kommunen, og av de økonomiske ressursene som vil stå til rådighet,
slik dette framgår av økonomiplanen (HP).»
Den klare framhevingen av HP innebærer at HP er den sentrale premissleverandøren for all
annen planlegging inklusive det årlige budsjettet. Dette betyr blant annet at kommunestyrets
behandling av areal- og sektorplaner må inneholde henvisninger til HP der konsekvenser
samsvarer med det som ligger inne i HP jfr. figuren nedenfor. Sektorovergripende planer er
plassert under avdelingen som er hovedansvarlig for utarbeidelse av planen. I forbindelse med
revideringen av kommunal planstrategi oktober 2016 ble det vedtatt en ny planstruktur for
kommunen. I planstrategien inneholder overordnede føringer for kommunens planlegging,
utviklingstrekk og utfordringer og planbehov (se vedlegg for fullstendig oversikt over
planprioriteringene).
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2 SAMFUNNSUTVIKLING
2.1 Demografisk utvikling
I Enebakk har det vært kontinuerlig befolkningsvekst fra 2005. Ved utgangen av andre kvartal
2018 var det 11 004 innbyggere i kommunen. I Enebakk er det forventet vekst i befolkningen
i planperioden.

Befolkning, etter kommune og år
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Bærekraftig samfunnsutvikling er et viktig fokusområde i kommuneplanen. Det skal legges til
rette for en befolkningsvekst på 1,5 % pr. år i kommuneplanperioden.
Befolkningsmengden i Enebakk har de siste årene ikke økt så mye som det er lagt til grunn i
kommunens prognoser. Dette skyldes i hovedsak at det heller ikke er bygget så mange boliger
som det er lagt opp til i kommunens boligbyggeprogram. I vedtatt kommuneplan er det lagt
ut rikelig med boligområder i forhold til utbyggingen lagt grunn i boligbyggeprogrammet. Flere
områder er også ferdig regulert, men ikke utbygd, f.eks. Kjensli og Høgåsen på Flateby, Haukås
i Kirkebygda samt BY20/21 i Ytre. For å få økt boligbygging i Enebakk er det således i vesentlig
grad en større interesse fra utbyggere det står på.
Nedenfor vises boligbyggeprogram med utbyggingsrekkefølge 2019-2022, jfr.
kommuneplanbestemmelse 3.4.1. Boligbyggeprogrammet skal revideres som en del av
handlingsprogrammet hvert år. Antall boliger er et anslag ut fra det enkelte områdets
muligheter. Endelig antall boliger vil bestemmes ut i fra den enkelte reguleringsplan.
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Forklaring til tabellen:
*STATUS - R= regulert, UR = under regulering, DR = deler av området regulert, U = uregulert, AF = regulert til
annet formål
**Potensielt snitt pr. år viser til hva som kan bygges hvis etterslep (underskudd i boligbygging 2015-2017)
fordeles og bygges innenfor tidsperioden definert i boligbyggeprogrammet.
***Fordeling av boliger mellom tettstedene tar utgangspunkt i mål fra kommuneplanens samfunnsdel av 2015,
kap. 3.3 (s. 19) – Ytre Enebakk og Flateby ca. 40 % hver, Kirkebygda ca. 15 %, spredt bebyggelse ca. 5 %.
^Fortetting i tettstedene er lagt sammen for alle tettstedene, fordi det er vanskelig å vite konkret hvor fradelinger
og nye boliger i etablerte boligfelt dukker opp.
^^Prosentfordeling av utbygging vises med fortetting som eget felt. Se ^.

Planer for områder avsatt til sentrumsformål vil bli prioritert når dette er aktuelt. Områder
med lengre avstand til sentrum vil dermed bli nedprioritert i forhold til områder med kort
avstand til sentrum.
Planlagt boligbygging i kommuneplanen er 120 boligenheter i gjennomsnitt pr. år, i den forrige
kommuneplanen var det 80 boliger. I tabellen nedenfor vises planlagt boligbygging opp mot
faktisk boligbygging. Tallene for boligbygging viser fullførte boliger pr. år.

BOLIGBYGGING
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Av figuren over kommer det tydelig frem at boligutbyggingen i kommunen ligger langt lavere
enn ønsket.
Ferdigstillelse av nytt renseanlegg og vedtak av flere større reguleringsplaner legger til rette
for at boligbyggingen kan nærme seg 120 boliger pr. år i snitt, som vedtatt i sammenheng med
gjeldende kommuneplan.
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2.2 Befolkningsprognoser
Statistisk sentralbyrå (SSB)
I tabellen nedenfor illustreres forventet demografisk utvikling beregnet av SSB. Dette er
framskrivingsalternativet «middels nasjonal vekst», som er hovedalternativet til SSB.
Framskrivingen fra SSB viser liten vekst i de yngre aldersgruppene, men høy vekst i de eldre
aldersgruppene. Disse tallene viser et behov for planlegging og tilrettelegging for et høyere
antall eldre.
Aldersgruppe

Vekst Vekst, i %,
totalt 2018-2035

2018

2020

2025

2030

2035

0 år

102

105

109

111

111

9

8,9 %

1-5 år

666

615

574

584

586

-80

-12,0 %

6-12 år

1120

1118

939

836

837

-283

-25,3 %

13-15 år

423

454

460

404

358

-65

-15,4 %

16-19 år

556

545

647

593

482

-74

-13,3 %

20-44 år

3491

3464

3343

3294

3182

-309

-8,9 %

45-66 år

3180

3301

3500

3574

3481

301

9,5 %

67-79 år

1119

1237

1354

1369

1587

468

41,2 %

80 + år

288

302

456

728

862

574

199,3 %

10 945

11 141

11 382

11 493

11 486

541

4,9 %

Totalt

SSB – Hovedalternativ (MMMM)

Befolkningsprognose med boligbyggeprogram
I befolkningsframskrivingen nedenfor legges det opp til boligbygging på i gjennomsnitt 74
boliger pr. år. Denne utbyggingstakten er vurdert til å være sannsynlig hvis utbygging av ferdig
regulerte boligområder i kommunen kommer i gang. Kommuneplanen legger til grunn at det
kan bygges i gjennomsnitt 120 boliger pr. år. Det ligger derfor et usikkerhetsmoment i
framskrivingene.
Aldersgruppe
0 år

2018

2020

2025

2030

2035

Vekst
totalt

Vekst, i %,
2018-2035

102

115

125

134

141

39

38,2 %

1-5 år

666

643

693

743

788

122

18,3 %

6-12 år

1120

1136

1069

1111

1191

71

6,3 %

13-15 år

423

454

477

474

499

76

18,0 %

16-19 år

556

541

639

632

614

58

10,4 %

20-44 år

3491

3564

3793

4077

4308

817

23,4 %

45-66 år

3180

3294

3553

3786

3962

782

24,6 %

67-79 år

1119

1226

1317

1328

1515

396

35,4 %

80 + år

288

303

461

708

820

532

184,7 %

10 945

11 277

12 127

12 992

13 838

2893

26,4 %

Totalt

KOMPAS – med boligbyggeprogram på i snitt 74 boliger pr. år
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I handlingsprogramperioden vil kommunen ha nok kapasitet på skolene til å håndtere veksten
i antall barn mellom 6 til 15 år. I Ytre Enebakk sto den nye skolen klar til skolestart i 2018 og
den har god kapasitet til å ta imot flere elever. I denne prognosen er det kun Enebakk
ungdomsskole som kan få kapasitetsproblemer i slutten av perioden. Ved boligbygging som
nærmer seg ønsket på 120 boligenheter pr. år vil presset på skolene kunne bli høyere.
Barn i barnehagealder (1-5 år) øker fra 666 i 2018 til 788 i 2035. Østmarkskollen barnehage
utvidet med to avdelinger i 2018 og Melgård barnehage kan øke kapasiteten med ti nye
plasser i løpet av 2019. Kirkebygden barnehage har en avdeling som står tom på grunn av få
barn i barnehagen.
Eldre over 80 øker fra 288 i 2018 til 820 i 2035 noe som tilsvarer nesten 200 % vekst. Dette er
en meget kraftig økning i antall eldre mennesker over 80 år. Det er i denne aldersgruppen
demenslidelser og generelt pleie- og omsorgsbehov i størst grad finner sted. I planperioden
2020-2022 er det lagt inn en økning i utgiftsbehovet for enhet sykehjem og hjemmetjeneste
på grunn av disse forventede demografiske endringene. Det har i dette budsjettforslaget, og
tidligere budsjettforslag, vært foreslått å styrke helse- og omsorgsavdelingen for å
imøtekomme omsorgsbehovet i den eldre aldersgruppen. Det legges opp til å blant annet
styrke hjemmetjenesten og enhet for sykehjem.

2.3 Digitalisering
Undersøkelser viser at flere og flere innbyggere ønsker å bruke digitale
kommunikasjonskanaler. Det samme gjelder for næringslivet hvor staten også har gitt føringer
for digital kommunikasjon. For å møte de nye behovene og retningslinjene fra staten har
kommunen laget en digitaliseringstrategi. Den forteller hva kommunen må vektlegge, hva
som er kommunens mål og den belyser også utfordringene. Den kommuniserer retning og
prioriteringer innad i kommunen, og overfor innbyggere og næringsliv.
Kommunens målsetting er å tilby gode og tilgjengelige digitale tjenester til våre innbyggere,
næringsliv, besøkende og øvrige grupper. Digitalisering av kommunale tjenester skal gi
mulighet for å tilby mer til flere på en mer effektiv måte.
Et av formålene med digitalisering av kommunale tjenester er at nytteverdien skal tilflyte
innbyggere, næringsliv, kommunens ansatte og virksomheter.
Kommunen har kommet godt i gang med etablering digitale tjenester. Mange interne
tjenester er digitalisert og mye av kommunikasjonen med det offentlige går digitalt. Mer og
mer av tjenestene rettet mot innbyggerne blir også tilbudt digitalt. Gjennom samarbeidet med
KS har vi fått muligheten til å kommunisere digitalt på en sikker måte. Disse mulighetene og
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e-dialog blir implementert fortløpende og mye vil være på plass i løpet av 2018. Digitalisering
innebærer også omstillinger av arbeidsprosesser, organisasjonen og styringsmodellen.
I forbindelse med digitaliseringen må kommunen fastsette omfang av hva som skal være
kommunale digitale tjenester og hvordan kommunen på andre områder legger grunnlaget for
samskaping med innbygger, næringsliv og frivillige. Her spiller kommunen en vesentlig rolle
som både premissgiver og tilrettelegger.

3 SENTRALE FØRINGER - ØKONOMISK UTVIKLING
3.1 Lokale og regionale utviklingstrekk
Økonomisk utvikling i Norge styres i større grad av utviklingen i verdensøkonomien enn
tidligere. Samarbeid på tvers av landegrenser er blitt mer utbredt og fører til økt flyt av varer
og tjenester utover landegrensene. Den globale oljenedturen har hatt og vil fortsatt ha effekt
for industri tilknyttet ikke-fornybare ressurser som olje og gass. For Norge utgjør inntektene
fra olje og gass en vesentlig andel av finansieringen som ligger til grunn for statsbudsjettene.
Som følge av lavere avkastning på olje- og gassinvesteringer har industrien vært igjennom en
periode med stor omstilling, men veksten har nå tatt seg opp.
Politisk uro, ustabilitet i verdensøkonomien og fortsatt store omstillingsbehov på nasjonalt
nivå påvirker i stor grad fremtiden for offentlig sektor. Det er rimelig å forvente at kravene til
økonomisk effektivitet øker ytterligere for kommune-Norge. Prognosene tilsier at eldrebølgen
vil inntreffe innen få år. Kommunen vil sannsynligvis få endrede ansvarsområder og økt behov
for ressurser i tjenesten, uten at det finnes tilsvarende grunnlag for inntektsvekst.
Rentenivået forventes å øke gradvis i årene fremover. Første renteøkning kom allerede i 2018.
Økt rentenivå, usikkerhet rundt fremtidige inntekter og utgifter til demografisk utvikling vil
påvirke kommuneøkonomien i stor grad fremover. God planlegging og satsing innen IKT vil
være viktig for å løse morgendagens utfordringer.
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3.2 Forslag til stats- og nasjonalbudsjett 2019
I forslag til statsbudsjett legger Regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens
samlende inntekter i 2019 på om lag 1,9 mrd. Regjeringens budsjettforslag for 2019 innebærer
en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på om lag 2,6 mrd. Inntektsveksten er regnet
fra inntektsnivået i 2018 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av Revidert
nasjonalbudsjett 2018. Veksten i frie inntekter er i sin helhet tildelt kommunene.
Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter:
- Demografisk vekst: 1 mrd. kr.
- Økte pensjonskostnader utover lønnsvekst: 0,7 mrd. kr.
- Satsinger som skal dekkes av veksten i frie inntekter (rus, habilitering og rehabilitering
og tidlig innsats i skolen): 0,5 mrd. kr.
Etter dette har kommunesektoren en ramme på 0,3 mrd. kr. Denne skal dekke andre
kostnader, herunder økte rentekostnader som vil overgå inntektsveksten for mange
kommuner. Det vil dermed være nødvendig for kommunesektoren å effektivisere og/eller
kutte tjenester i 2019.
Endringer i bevilgninger til kommunene:
Av veksten i frie inntekter skal kommunene dekke:
- Opptrappingsplanen for rus: 200 mill. kr.
- Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering: 100 mill. kr.
- Tidlig innsats skole: 200 mill. kr.
Tilskudd til heldøgns omsorgsplasser
Regjeringen setter av en tilsagnsramme på 3 milliarder kroner til videreføring av tilskudd til
heldøgns omsorgsplasser.
Fornyelse, forenkling og forbedring
Regjeringen setter av 125 mill. kr til finansieringsordning for kommunale IKT prosjekter. KS har
invitert alle kommuner til å delta i ordningen.
Ressurskrevende tjenester
Regjeringen foreslår å stramme inn toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere
ved å øke innslagspunktet med 50 000 kr. ut over prisjusteringen. Kompensasjonsgraden på
80 % foreslås uendret. Dette gjør at kommunene må dekke en større andel av utgiftene med
ressurskrevende tjenester. Regjeringens beregning av økt handlingsrom for kommunene tar
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ikke hensyn til dette. KS har anslått at dette vil gi økte kostnader for kommunene med 0,3
mrd. kroner.
Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger
Det er satt av en samlet tilsagnsramme på 2,7 mrd. kr. i 2019 som tilsvarer tilskudd til ca. 1
500 heldøgns omsorgsplasser
Barnehage
Foreldrebetalingen for barnehageplass er økt med 50 kr. pr. mnd. fra 1.august 2019.
Rammetilskuddet til kommunen er redusert med forventede økte inntekter i foreldrebetaling.
Det er innført bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm i barnehagene. KS og regjeringen
er uenige om alle merutgiftene for dette er kompensert i rammetilskuddet.
Barnevern
Regjeringen setter av 80 mill. kr. til en strategi for å styrke kompetansen i barnevernet.
Strategien gjelder for perioden 2018-2024, og skal forberede kommunene på et større
kommunalt ansvar for barnevernet (barnevernreformen) fra 2020.
Gratis kjernetid for 2 åringer fra familier med lavinntekt
Familier med lav inntekt har i dag gratis kjernetid (20 timer per uke) for 3-5 åringer, samt barn
med utsatt skolestart. Regjeringen ønsker å utvide ordningen til 2-åringer fra 1. august 2019.
Rammetilskuddet til kommunene økes som følge av dette.
Tidlig innsats i skole og barnehage
I statsbudsjettet legges det til grunn at kommunene vil benytte 200 mill. kr av realveksten i de
frie midlene til tidlig innsats i barnehage og skole.
Eiendomsskatt – innstramminger
I 2018 ble reglene for eiendomsskatt endret slik at det ikke ble gitt adgang til å skattlegge
produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner. Det er vedtatt overgangsregler slik at
endringen innføres gradvis over 7 år fra 2019.
Pris og lønnsvekst (deflator) i forslag til statsbudsjett er på 2,8%. Lønnsveksten er beregnet å
utgjøre 3,25%.

3.3 Lønn og pensjoner
Det legges opp til at utgifter til pensjon holdes på samme nivå som i budsjett 2018. Det er
avsatt midler i ett pensjonsfond hos KLP som kommunen kan benytte for å jevne ut
svingningene på pensjonsutgiftene. Kommunen har et positivt akkumulert premieavvik på
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pensjoner som er forpliktelser som vil gjøres gjeldende på et senere tidspunkt. For å håndtere
disse forpliktelsene er det avsatt kr. 31,6 mill. kroner på premieavviksfond. Regulering av
fondet skjer i regnskapssaken hvert år.

4 MÅL- OG RESULTATSTYRING
Enebakk kommune har innført mål- og resultatstyring som en del av det kommunale
styringssystemet. Ved å definere tydelige mål og samtidig foreta systematiske målinger av
resultater, skal målstyring bidra til god oversikt over tilstanden og utviklingen innen de mest
sentrale områdene i kommunen. Dette vil skape en tydeligere sammenheng mellom de
overordnede strategiene og de helt konkrete arbeidsmålene i enhetene. På denne måten
sikres strategisk gjennomføring i større grad enn tidligere. Samtidig vil ledelsen i kommunen
og de folkevalgte få bedre styringsinformasjon som grunnlag for å treffe gode beslutninger.

4.1 Fokusområder i handlingsplanperioden
I kommuneplanen er det definert fokusområder og kritiske suksessfaktorer som kommunen
skal jobbe mot. Fokusområdene skal på sikt danne grunnlaget for alle styringsdokumentene i
kommunen. Nedenfor vises kommunens overordnede målekort.
Fokusområder

Overordnet målsetting

Brukere/ tjenester

Gode tjenester med fokus
på kvalitet

Medarbeidere/
Organisasjon

Motiverte medarbeidere

Kritiske suksessfaktorer
B1. God kvalitet på tjenestetilbudet
B2. God informasjon til brukerne om
kommunens tilbud
B3. Gode arenaer for brukermedvirkning
M1. Godt arbeidsmiljø
M2. Tilrettelegge forhold for
kompetanseutvikling
M3. God ledelse

Produksjon/kvalitet

Samfunn og miljø

Økonomi

R1. Gode kontrollsystemer

Gode resultater

R2. Kvalitet i tjenestetilbudet

Sikre bærekraftig utvikling
i lokalsamfunnet

S1. Fokus på miljøutfordringer

God økonomistyring

Ø1. God budsjettdisiplin
Ø2. Effektiv tjenesteproduksjon
Ø3. Godt økonomisk handlingsrom
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4.2 Brukere
Enebakk kommune har som mål at innbyggerne skal tilbys gode tjenester med fokus på
kvalitet. Dette området skal sikre at kommunen leverer tjenester i henhold til lovkrav,
hensiktsmessig omfang og god kvalitet. Kritiske suksessfaktorer for området er:
 God kvalitet på tjenestetilbudet.
 God informasjon til brukeren om kommunens tilbud.
 God arena for brukermedvirkning.
God kvalitet på tjenestetilbudet
Kommunene har som mål å levere tjenester med god kvalitet til brukere av kommunale
tjenester. Brukernes synspunkter er viktig for å utvikle og forbedre tjenestene. Det vil jobbes
med å få gjennomført brukerundersøkelser i løpet av handlingsplanperioden.
God informasjon til brukeren om kommunens tilbud
For å kunne levere et godt tjenestetilbud til innbyggerne i kommunen må det være kjennskap
til tjenestene blant innbyggerne.
God arena for brukermedvirkning
Befolkningens forventninger til tjenester øker og det skal være en høy grad av
brukermedvirkning. Tjenestene skal være tilpasset ut i fra behov og rettigheter innenfor
forsvarlige økonomiske rammer. Dette krever god dialog og tydelig kommunikasjon. Det er
viktig å sikre at de som mottar tjenester, tilbud og service forstår det kommunen formidler.

4.3 Medarbeidere
Enebakk kommune har som mål at kommunen skal ha motiverte og kompetente
medarbeidere. Enebakk kommune jobber for en livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk for å
rekruttere og beholde arbeidstakere.
For å tiltrekke seg rett kompetanse ønsker kommunen å sette fokus på arbeidsmiljø og
utvikling. Godt arbeidsmiljø fremmer trivsel på arbeidsplassen. Dette er et
konkurransefortrinn og tiltrekker seg kompetanse, derigjennom etablering av fagmiljøer. Med
fokus på disse områdene ligger det til rette for motiverte arbeidstakere som leverer gode
tjenester til innbyggerne. I 2019 er det planlagt å kjøre medarbeiderundersøkelse i hele
kommunen for første gang. Dette vil gi nyttig informasjon som kommunen kan bruke til læring
og videreutvikling.
M å l ei ndi ka tor

For kl a r i ng

M1. Godt arbeidsmiljø

M1.1. Nærvær

2.ter ti a l 2018

1
Di ff. fr a 2017 .

91,5 %
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0,7 %

2017
92,2 %

4.4 Produksjon/kvalitet
Enebakk kommune har som mål at det skal rettes oppmerksomheten mot kvaliteten i
tjenesteproduksjonen. Dette gjøres blant annet ved å vurdere i hvilken grad tjenestene har
klart å dekke de behovene de er ment å dekke. God kvalitet og høy produksjon bidrar til flere
fornøyde tjenestemottakere. Kritisk suksessfaktorer innenfor dette området vil variere
mellom tjenesteområdene.

4.5 Samfunn
Enebakk kommune har som mål å sikre bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet. Fokusområdet
samfunn og miljø omfatter kommunens rolle og ansvar for å ivareta lokalmiljøet. Kritiske
suksessfaktorer for området er fokus på miljøutfordringer.
Miljøutfordringer
Det er både globale og lokale utfordringer med klima, energiforbruk, biologisk mangfold og
miljøfarlige kjemikaler. I kommuneplanen fastsettes det at Enebakk kommune skal være
«klima-, energi- og miljøbevisste, og delta i felles dugnad for fremtiden». Enebakk kommune
jobber aktivt med å redusere energiforbruket i kommunen. Blant annet har Enebakk kommune
gjennomført energisparendetiltak for å redusere energiforbruket.

4.6 Økonomi
Enebakk kommune har som mål at kommunen skal ha god økonomistyring. Fokusområdet
økonomi skal bidra til at kommunen skaper handlefrihet for å kunne videreutvikle og tilpasse
tjenestetilbudet til lokalmiljøet. Finansielle ressurser skal anvendes for å gi et best mulig tilbud
til brukerne på en produktiv og formålseffektiv måte. God økonomistyring og maksimalt
utnyttelse av ressurser i organisasjonen, er en avgjørende faktor for å kunne levere tjenester
i henhold til kravene i en sterkt presset økonomisk situasjon.
Kritiske suksessfaktorer for området er:
 God budsjettdisiplin
 Effektiv tjenesteproduksjon
 Godt økonomisk handlingsrom
 God rapportering
Godt økonomisk handlingsrom
Enebakk kommune er avhengig av økonomisk handlingsrom for å videreutvikle og tilpasse
tjenestetilbudet i kommunen. Dette øker muligheten for å gjøre lokale prioriteringer innenfor
de økonomiske rammene. Enebakk kommune har tre indikatorer som utgangspunkt for å si
noe om det økonomiske handlingsrommet til kommunen. Disse tre kritiske faktorene er:
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Netto lånegjeld av driftsinntektene
Netto driftsresultat av driftsinntektene
Disposisjonsfond av driftsinntektene.

Det er viktig å analysere disse faktorene samlet, da dårlige resultater innenfor et område ikke
nødvendigvis betyr at kommunen har liten handlingsfrihet. Er alle indikatorene innenfor
ønsket ambisjonsnivå (grønt) indikerer dette at kommunen har god økonomisk handlefrihet.
Er flere indikatorer lavere enn ønsket nivå (gult), samtidig som noen av indikatorene er under
akseptabelt nivå (rødt), betyr dette at kommunen begynner å få et moderat økonomisk
handlingsrom. Er alle disse indikatorene utenfor akseptabelt nivå indikerer dette et begrenset
økonomisk handlingsrom.

Måleindikator

Forklaring

Mål

Ø3.1. Netto lånegjeld av driftsinntekten
Ø3. Godt økonomisk
handlingsrom

Lavere enn 50 %

Ø3.2. Netto driftsresultat av
Høyere enn 3 %
driftsinntekten
Ø3.3. Disposisjonsfond av driftsinntekten Høyere enn 8 %

Resultat 2017

Resultat 2016

121,1 %

107,8 %

2,0 %

4,7 %

14,3 %

11,3 %

Det er viktig å poengtere at dette kun gir en indikasjon på handlingsfriheten i kommunen. Det
vil også være andre indikatorer som påvirker hvordan den økonomiske situasjonen er i
kommunen, og som ikke kommer fram her.
Netto lånegjeld av driftsinntekter
For å si noe om gjeldssituasjonen i Enebakk tas det utgangspunkt i netto lånegjeld. Netto
lånegjeld defineres som langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte
lånemidler. Det er ingen bestemt grense som definerer hva som er høyt eller lavt gjeldsnivå,
men kommunen har satt en gjeldsgrad på lavere enn 50 %. Når gjelden begynner å bli høyere
enn 75 % betyr dette at gjeldsnivået i kommunen begynner å bli høyt.
Netto driftsresultat av driftsinntektene
Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat
beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til eksterne
finansieringstransaksjoner. Dette måletallet sier dermed noe om andelen som kan benyttes
til avsetninger og finansiering av investeringer. I følge fylkesmannens anbefaling bør netto
driftsresultat være 3 % av driftsinntekten. Enebakk har som ambisjon om å klare dette. Sett i
forhold til TBU er dette høyere enn anbefalingen deres som er på 1,75%
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Disposisjonsfond av driftsinntektene
Indikatoren viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfond er
oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og
investeringsregnskapet, og indikatoren kan si noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen
har for sin løpende drift. Oppsparte reserver er viktig for å kunne håndtere uforutsette
kostnader og for å kunne håndtere på kort sikt svingninger i rentenivået. Enebakk har satt seg
et ambisjonsnivå på at disposisjonsfondet skal være høyere enn 8 %.

5 ØKONOMISKE RAMMER 2019-2022
5.1 Netto driftsresultat
I rådmannens forslag budsjetteres det med et netto driftsresultat på 0,15 % av
driftsinntektene i 2019, noe som utgjør ca. 1,1 mill. kroner. I planperioden er det lagt opp en
svak økning i netto driftsresultat hvert år. Økonomien er svært stram, men det er viktig for
rådmannen å prioritere noen midler til dette. Rådmannen ønsker på sikt å klare 3 % for å sikre
bærekraftig økonomi i årene som kommer
Hvordan faktisk utviklingen av netto driftsresultatet vil være knyttes det usikkerhet til.
Driftsutgiftene påvirkes av flere eksterne faktorer (makroøkonomiske m.m.) som er avhengig
av å slå til for at kommunens økonomi skal gå i balanse. Det er knyttet usikkerhet til utviklingen
av de frie inntektene og kostnader til pensjon i perioden, men også hvordan utgiftsnivået i de
forskjellige tjenestene vil endres i henhold til nye nasjonale politiske vedtak og demografiske
befolkningsendringer i kommunen m.m.
Som tabellen under viser har netto driftsresultat relativt sett vært bra den siste
fireårsperioden og har vært klart bedre enn normalen i Kommune-Norge.
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Enebakk kommune har hatt positive netto driftsresultater de siste årene og har derfor styrket
disposisjonsfondet i kommunen. De gode resultatene har sammenheng med ekstraordinære
store uttak av utbytte til personlig skatteytere, som skyldes tilpasninger i forkant av
skattereformen i 2016. Dette resulterte i at kommunen fikk ekstra høye skatteinntekter.

5.2 Frie inntekter
Sammensetningen av kommunenes inntekter bestemmes i hovedsak av staten gjennom
Stortingets årlige vedtak av statsbudsjettet. Skatt på personlig inntekt og formue og
rammetilskudd omtales ofte som kommunenes frie inntekter. Frie inntekter er avgjørende for
økonomisk handlefrihet og utvikling av tjenestetilbudet i kommunen. Nedenfor vises anslag
for skatt og rammetilskudd (frie inntekter) i kommende periode.
Frie inntekter - prognose
(i 1000 kr)

Rammeoverføring
Skjønnstilskudd
Inntektsutjevning
Skatteinntekter
Sum skatt og rammetilskudd

Budsjett
2018
247 949
2 900
19 448
292 028
562 325

BUDSJETT
2019

260 871
2 800
19 309
302 517
585 497

PLAN
2020
259 367

PLAN
2021
257 216

PLAN
2022
256 095

2 600

2 600

2 600

19 329

19 337

19 308

304 294

304 400

303 919

585 590

583 553

581 922

Rådmannen tar utgangspunkt i prognosemodellen til kommunenes sentralforbund (KS) ved
beregning av de frie inntektene. Tilpasninger i inntektssystemet og forslag til statsbudsjett er
innarbeidet i modellen. Rådmannen har lagt til grunn middels nasjonal vekst som er
hovedalternativet til SSB for befolkningsprognosen i perioden. Det er også lagt til grunn en
pris og lønnsvekst (deflator) på 2,8%.
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Veksten i frie inntekter skal dekke prisstigning, lønnsoppgjør, befolkningsvekst, økt
tjenestebehov, renter og avdrag m.m.

5.1 Disposisjonsfond
Disposisjonsfondet er i hovedsak avsatt til inndekning av fremtidige regnskapsmessige
underskudd som følge av endringer på skatte- og rentenivå. Størrelsen på fondet pr. dags dato
er stort nok til å kunne håndtere plutselige økonomiske utfordringer. I 2017 utgjør
disposisjonsfondet 14,5 % av brutto driftsinntekter. Totalt utgjør disposisjonsfond driftsmidler
i 2018 ca. 77,8 mill. kroner.

I 2019 foreslår rådmannen å budsjettere med en avsetning til disposisjonsfond på 0,15 % av
driftsinntektene. Dette utgjør ca. 1,1 mill. kroner. Dette er på samme nivå som fjorårets
vedtatte budsjett. Avsetningen øker marginalt gjennom planperioden.
Fond pr. sept. (Tall i 1000 kr)
Spillemiddelfond
Premieavviksfond pensjoner
Disposisjonsfond driftsmidler
Andre ubundne fond
Sum ubundne fond

2018
1 170
31 602
77 828
653
111 253

Ubundne investeringsfond
Sum ubundne fond

7 727
118 980

Bundne driftsfond
Bundne investeringsfond
Sum bundne fond

31 700
22 961
54 661
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5.2 Investeringer
Enebakk kommune har vært inne i en periode med stor aktivitet på investeringsprosjektene.
De siste årene har derfor kommunens langsiktig gjeld økt kraftig, langt raskere enn
inntektsveksten. Tabellen nedenfor illustrerer dette og viser at gjelden pr. innbygger har
steget mye. Fra 2014 til 2017 har det vært en gradvis økning i lånegjeld pr. innbygger.

Netto lånegjeld (inkl. selvkost) utgjør 31.12.2017 ca. 122,9 % av driftsinntektene. Dette er ikke
høyt sett i forhold til sammenlikningskommunene, men langt høyere enn landsgjennomsnittet
og KOSTRA-gruppe 7. Høy andel av investeringsprosjektene i Enebakk kommune finansieres
med lånopptak, noe som har vært med på å øke gjeldsveksten de siste årene. Det lave
rentenivået har ført til at den økte gjelden har vært enklere å bære, men høy gjeld gjør
kommunen svært sårbar for forventede framtidige renteøkninger.
Investeringer i handlingsprogrammet
I budsjett 2019 er finansieringsbehovet ca. 101 mill. kroner (inkl. selvkost ekskl. startlån).
Investeringene finansieres i hovedsak med lån, tilskudd, salgsinntekter og kompensasjon av
merverdiavgift. Investeringene knyttet til selvkost vil finansieres ved hjelp av gebyrinntekter.
Fordi kommunene i stor grad finansierer investeringene med låneopptak medfører dette økt
press på driftsbudsjettet. Tabellen under viser finansieringsbehov i kommende periode. Nye
låneopptak i perioden blir 95 mill. kroner, hvor 92 mill. kroner forventes tatt opp i 2019.

25
Handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022
Enebakk kommune

308

(i 1000 kr)

Finansierings behov ekskl. selvkost
Finansierings behov selvkost
Inntekter – Alle prosjekter
Netto låneopptak - alle prosjekter
SUM

BUD 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022
79 339
41 125
21 500
16 000
21 500
9 000
10 000
8 000
-8 745
-24 745
-21 480
-56 250
-92 094
-25 380
-10 020
32 250
0
0
0
0

SUM
157 964
48 500
-111 220
-95 244
0

Kommunen har flere vedtatte prosjekterer under arbeid. Mange av disse blir ikke ferdigstilt i
2018 slik at resterende budsjettmidler overføres til 2019. Per 2. tertial 2018 var det forventet
overførte investeringsmidler på ca. 220 mill. kroner. Totalt ligger investeringsbehovet på kr.
320 mill. i 2019.
Den største investeringen i budsjett 2018 var ferdigstillelse av den nye skolen i Ytre Enebakk.
Byggestart var høsten 2016, mens bygget med utomhusarbeid sto ferdig august 2018. Den nye
skolen innebærer store investeringskostnader for Enebakk kommune.
Rådmannen legger opp til et relativt lavt investeringsnivå i handlingsprogrammet for å bremse
gjeldsveksten i kommunen. Dette medfører at lånegjelden vil reduseres i framtiden. Dette
forutsetter imidlertid at inntektene realiseres som planlagt og at prosjektfremgangen går etter
planen.

Netto langsiktig gjeld 2018 - 2022
1 200 000
1 100 000

i 1000 kroner

1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
BUD 2018

BUD 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Netto rente- og avdragsbelastning
I 2019 budsjetteres det med et rentenivå på gjennomsnittlig 1,90 % hensyntatt forventet
flytende rente og fastrenteavtaler. Sett i forhold til historisk rentenivå og forventninger om
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fremtiden vil 2019 og økonomiplan gi gradvis økt rentenivå. Renteprognosen baseres på
signaler fra Norges Bank om fremtidig renteutvikling og fasterenteavtalene i kommunen.
Forventet renteutvikling lagt inn i budsjett 2019 og planperioden 2020 - 2022 er:
Rentesats
Budsjettert rentesats

BUDSJETT 2019
1,90 %

PLAN 2020
2,40 %

PLAN 2021
2,70 %

PLAN 2022
3,00 %

Kommunen beregner minste tillatte avdrag på lån ved å vekte gjenværende levetid på
driftsmidlene i forhold til bokført verdi totalt. Metoden sørger for at relatert lån er nedbetalt
når anlegget er ferdig nedskrevet.

Renter og avdrag
80 000 000
70 000 000
60 000 000

Kroner

50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
2018

2019

2020

2021

2022

Tabellen ovenfor viser forventet rente og avdragsnivå i perioden 2019 - 2022. Fra budsjett
2018 til 2019 forventes det at rente- og avdragskostnadene vil øke med ca. 9,4 mill. kroner.
En stor del av økningen skyldes låneopptak til ferdigstillelse av Ytre Enebakk skole. I tillegg til
økte rente- og avdragskostnader i planperioden vil også økte driftsutgifter til nye anlegg
medføre press på kommuneøkonomien.
Startlån
Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer skal kunne skaffe seg egnet bolig og beholde den. Den nasjonale strategien for
boligsosialt arbeid, Bolig for velferd, har særlig fokus på barnefamilier. Et av de nasjonale
målene er å hjelpe flere vanskeligstilte barnefamilier til å kjøpe egen bolig. I
handlingsplanperioden 2019-2022 forslås det budsjettert med videreformidling av startlån på
10 mill. kroner årlig.
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Stresstest
Tabellen under viser en stresstest på kommunens portefølje av gjeld og plasseringer.
Stresstesten tar utgangspunkt i de maksimale risikorammene og angir et potensielt tap i løpet
av en 12 måneders periode. Testen tar utgangspunkt i hva utslaget av et «rentesjokk» på 2 %poeng vil ha på kommunen. Gjeld med fastrenteavtale er gruppert i «gjeld med fast rente».
Gjeld med fast rente vil ikke bli påvirket av endringer i rentekostnaden det første året. Tapet
blir derfor kroner null. Gjeld med fast rente under ett år utgjør 51 % (43%+8%) av
gjeldsporteføljen. Ved en renteøkning på 2 %-poeng vil dette kunne medføre en
kostnadsøkning på 11,9 mill. kroner. Økt rente vil til gjengjeld øke avkastningen på kortsiktig
midler slik som bankinnskudd, og kan gi en gevinst på 4,0 mill. kroner. Samlet vil en
renteøkning på 2 %-poeng gi økte netto rentekostnader på om lag 7,9 mill. kroner på kort sikt.
Dette gir en illustrasjon av renterisikoen på kort sikt med posisjonering pr 30.08.2018.
Stresstest Enebakk kommune
Aktiva
Rentebinding over 1 år (fastrente)
Rentebinding under 1 år (flytende rente)
Flytende rente p.t. vilkår
Total gjeld
Innskudd hos hovedbankforb.
Pengemarked og obligasjonsfond
Ledig likviditet
Mulig tap vil utgjøre :

Balanse
%
49 %
43 %
8%
100 %
71 %
29 %
100 %

Balanse
MNOK
569
498
96
1 163
185
76
262
-7,9

Endrings
parameter

Dura
- sjon

2%
2%
2%
2%

0,20

Beregnet
tap
0,0
-10,0
-1,9
-11,9
3,7
0,3
4,0

Finansområdet
På bakgrunn av informasjonen om renter, avdrag og inntekter gir dette oppsummert en
finansiell ramme i handlingsplanperioden som vist nedenfor:
FINANSPOSTER (I 1000 KR)
Utgifter i egenproduksjon
Overføring til andre private
Finansutgifter
Refusjoner
Overføringer fra andre
Finansinntekter
Til finansiering av drift

BUDSJETT 2019
175
8 110
93 767
-13 130
-585 587
-40 541
-537 206

PLAN 2020
170
8 150
103 028
-13 402
-585 680
-41 627
-529 360

PLAN 2021
170
8 150
106 585
-13 679
-583 643
-42 516
-524 932

PLAN 2022
170
8 150
108 167
-13 962
-582 012
-41 788
-521 275

Lønnsoppgjørspotten for 2019 er plassert sentralt på finansområdet og deles ut når
resultatene av lønnsoppgjøret foreligger.
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6 RÅDMANNENS FORSLAG TIL DRIFTSRAMMER 2019 - 2022
Budsjettprosessen har vært krevende og utfordrende for hele organisasjonen. Et redusert
handlingsrom medfører at rådmannen har gjort harde interne prioriteringer i utarbeidelsen
av budsjettforslaget for 2019 og videre i planperioden.
Kommunene får stadig flere oppgaver og mer ansvar. Kommunens hovedoppgave i tillegg til
et overordnet samfunnsansvar, er å være leverandør av tjenester og å yte service til
innbyggerne. Det fremheves i kommuneplanen at de folkevalgte politikerne har et stort og
viktig ansvar for at kommunen er i stand til å ivareta lovpålagte oppgaver og andre oppgaver
som er viktige for et godt tjenestetilbud. Administrasjonen skal styre ut i fra budsjettene som
vedtas, samt finne effektive og gode måter å yte tjeneste og service på.
Rådmannens forslag til driftsrammer bygger på rammene vedtatt for 2018 justert for
regjeringens forslag til statsbudsjett. I tillegg er politiske vedtak i 2018, samt tiltak som følge
av lov eller forskrift innarbeidet i rammene.
Tabellen under gir en oppsummering av avdelingenes rammer i perioden.
RÅDMANNENS FORSLAG TIL
BUDSJETTRAMMER (I 1000 KR)
Sentraladministrasjonen
Kultur- og oppvekstavd.
Helse- og omsorgavd.
Avd. for teknikk og samfunn
Selvkost
Kirkelig fellesråd
Sum driftsutgifter

BUD 2019

PLAN 2020

PLAN 2021

PLAN 2022

41 102
260 732
178 416
65 684
-14 622
5 894
537 206

39 091
255 651
178 460
65 460
-15 022
5 720
529 360

39 235
253 273
179 054
63 144
-15 722
5 948
524 932

38 706
251 233
178 584
63 059
-16 222
5 915
521 275

Det forventes en rammereduksjon i planperioden etter 2019. Dette vil være forventede
utfordringer i planperioden. Denne reduksjonen er knyttet til økte rente- og avdragsutgifter
på grunn av investeringstakten og rentenivå, samt noe lavere forventet frie inntekter. Ut i fra
erfaringstall er utviklingen av disse faktorene usikre og det presiseres at dette kun er et anslag
på mulig effekt hvis alle forutsetningene lagt til grunn inntreffer. For å dekke inn dette i
perioden er det nødvendig med omstillings- og effektiviseringstiltak.

29
Handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022
Enebakk kommune

312

Diagrammet nedenfor viser endringen av avdelingenes budsjettrammer fra 2018 til 2019.
Helse og omsorgsavdelingen er høyest prioritert i budsjett 2019. Dette henger sammen med
stor aktivitetsøkning i 2018 som forventes å øke videre i 2019.

Rammeendring fra 2018 til 2019

I 1000 kroner

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
(2 000)
SA

KOS

HOS

TES

Kirke

Rammeendringene i hver avdeling beskrives i detalj senere i kapitel 6.
Oppsummering
Tabellen under viser hovedoversikten for Enebakk kommune, hvor bruk av kommunens
inntekter og avsetning til disposisjonsfond framkommer:
Alle tall i 1000 kr)

Refusjoner
Overføringer fra andre
Finansinntekter
Sum frie inntekter
Sentraladministrasjonen
Kultur- og oppvekstavdelingen
Helse- og omsorgsavdelingen
Avdeling for Teknikk og samfunn
Selvkost
Kirkelig fellesråd
Sum fordelt på avdelingene
Andre driftsutgifter

BUDSJETT 2019

PLAN 2020

PLAN 2021

PLAN 2022

-13 130
-585 587
-5 541
-604 258
41 102
260 732
178 416
65 684
-14 622
5 894
537 206
35 175

-13 402
-585 680
-6 127
-605 209
39 091
255 651
178 460
65 460
-15 022
5 720
529 360
35 670

-13 679
-583 643
-7 016
-604 338
39 235
253 273
179 054
63 144
-15 722
5 948
524 932
35 670

-13 962
-582 012
-6 788
-602 762
38 706
251 233
178 584
63 059
-16 222
5 915
521 275
35 170
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Alle tall i 1000 kr)

Overføring til andre private
Renteutgifter
Avdrag
Sum finansutgifter
Motpost avskrivninger
Avsetning disp. fond
Regnskapsmessig resultat

BUDSJETT 2019

PLAN 2020

PLAN 2021

PLAN 2022

8 110
22 312
35 348
57 660
-35 000
1 107
0

8 150
29 053
37 257
66 310
-35 500
1 219
0

8 150
32 594
36 893
69 487
-35 500
1 599
0

8 150
34 783
35 977
70 760
-35 000
2 407
0

Bemanning
Avdeling
Sentraladministrasjonen
Kultur- og oppvekstavdelingen
Helse- og omsorgsavdelingen
Avdeling for Teknikk og samfunn
Totalt

Budsjetterte årsverk 2018
21,1
264,8
208,7
72,7
567,3

Budsjetterte årsverk 2019
22,1
264,7*
207,1
73,2
567,1

Antall budsjetterte årsverk vil være på samme nivå som i 2018. Det er imidlertid noe
usikkerhet rundt budsjetterte årsverk ved kultur og oppvekstavdelingen på grunn av innføring
av lærernorm, pedagognorm og bemanningsnorm i barnehager.
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6.1 Det overordnede utfordringsbilde
Forholdet mellom fremtidige inntekter og behov for tjenesteyting medfører et betydelig økt
press på kommunens økonomi. Kommunen er en stor organisasjon som forvalter komplekse
og varierte tjenesteområder. Rapportering, både hver måned og tertial, er et av flere viktige
verktøy som brukes aktivt som en del av økonomistyringen i kommunen. I en stram økonomisk
situasjon blir det avgjørende med velfungerende rutiner for internkontroll. Ressurser knyttet
til dette arbeidet skal sørge for kontinuerlig oppfølging og tilpassinger. Teknologisk utvikling
som støtter opp under arbeidet er viktig å få implementert i alle ledd. Det er derfor viktig å
fokusere på god internkontroll som videre skal sikre en mer effektiv organisering og et bedre
beslutningsgrunnlag.
I økonomiplanen blir utfordringen for kommunen å finne en god balanse mellom inntekter og
utgifter som over tid gir kommunen mulighet for å opprettholde et stabilt tjenestetilbud.
Forslag til statsbudsjett 2019 viser at økningen i de frie inntektene ikke vil være store nok til å
dekke forventet økte demografikostnader, utvidelse og videreutvikling/nye aktiviteter som
avdelingene har behov for. Dette medfører at Enebakk kommune må gjøre vanskelige interne
prioriteringer for å tilpasse aktivitetsnivået.
Avdelingene meldte om et stort økt rammebehov i starten av budsjettprosessen. Etter en
grundig gjennomgang av rammebehovene ble det klart at flere av disse oppgavene kunne
løses innenfor eksisterende rammer eller man ble nødt til prioritere noe bort. Til slutt valgte
rådmannen å prioritere ca. 1,5 mill. kroner for å imøtekomme økte kostnader knyttet til
politiske vedtak, 5,1 mill. kroner til utvidelse av driften og 2,6 mill. kroner til videreutvikling.
Totalt utgjør dette 9,2 mill. kroner. I tillegg til dette har helse og omsorgsavdelingen fått kr. 7
mill. for å dekke opp varig merforbruk i driften (plassert under rammejusteringer). Ettersom
kommunen i tillegg til disse nye tiltakene, har økte kostnader til pris- og lønnsvekst, rente,
avdrag m.m. har rådmannen vært nødt til å finne inndekningstiltak på ca. 13,2 mill. kroner for
å balansere budsjettet. Inndekning skjer ved effektiviseringstiltak, kutt, økte inntekter, interne
prioriteringer og tilpasning av aktivitetsnivå.
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A.
B.
C.
D.
E.
E.
E.
E.

Rådmannens forslag (i 1000 kr)
Videreført ramme fra 2018
Rammejusteringer
Politiske vedtak
Utvidelse
Videreutvikling og/eller ny
aktivitet
Inndekningstiltak 2019
Inndekningstiltak 2020
Inndekningstiltak 2021
Inndekningstiltak 2022
Ny netto driftsramme

Budsjett 2019
525 672
15 604
1 447
5 127

Plan 2020
525 672
15 146
5 580
5 143

Plan 2021
525 672
14 336
5 040
6 319

Plan 2022
525 672
14 663
3 886
6 319

2 590

2 690

3 190

2 190

-13 234
0
0
0
537 206

-13 234
-11 737
0
0
529 260

-13 234
-11 737
-4 654
0
524 932

-13 234
-11 737
-4 654
-1 830
521 275

For å synliggjøre utfordringene kommunen står ovenfor i planperioden er inndekningsbehovet
skilt ut i egne linjer i tabellen over. Tabellen viser at det i 2020 vil være et ytterligere
inndekningsbehov på 11,7 mill. kroner, i 2021 4,7 mill. kroner og i 2022 1,8 mill. kroner. Totalt
må kommunen finne inndekning på 31,5 mill. kroner fra 2019 til 2022. Dette forutsetter at
behovene (A til D) blir som budsjettert i 2019 og økonomiplan.
Rådmannen ser at det for hvert år blir vanskeligere å finne gode inndekningstiltak for å
imøtekomme stadig mer krevende utfordringer. Rådmannen registrerer at Enebakk er blant
kommunene som ligger helt i toppsjiktet når det kommer til lavest kostnadsnivå i landet
(Kommunebarometeret, 2018), og dette indikerer at Enebakk begynner å ha et begrenset
handlingsrom for effektivisering. I tillegg til lave kostnader til tjenesteproduksjon, oppleves
det at kommunesektoren i økende grad tildeles oppgaver fra staten gjennom lover og regler.
Dette innebærer at kommunens ressurser bindes opp og reduserer kommunens mulighet til å
prioritere og tilpasse tjenestene innenfor tildelte økonomiske rammer. Kommunens oppgave
blir dermed i større grad å tilpasse aktivitetsnivået innenfor inntektsrammen kommunen har.
Det ble i 2017 gjennomført en større utredning av tjenestetilbudet i kommunen for å belyse
hvilke aktiviteter og tjenester kommunen tilbyr. Det var fokus på hva som er lovpålagte og
ikke-lovpålagte oppgaver, samt kostnadsnivået ved tjenesteproduksjonen. Denne
utredningen er et steg på vei for å tilpasse kommunens aktivitetsnivå mot framtidige
utfordringer. Denne utredningen planlegges revidert i løpet av 2019.
Rådmannen ser at det er uheldig at kommunen må sette budsjettert netto driftsresultat av
driftsinntektene langt lavere enn fylkesmannens og TBUs anbefaling. Slik økonomiplanen er
budsjettert nå ligger det ikke inne en stor nok buffer for å kunne takle svingninger på både
inntekts- og utgiftssiden, men rådmannen har lagt inn en liten gradvis opptrapping i perioden.
I kommende år vil kommunen oppleve store endringer i den demografiske sammensetningen
i befolkningen. Stor vekst blant den eldre befolkningen vil gi utfordringer for kommunen, og
da spesielt innenfor helse- og omsorg. Kommunen har de siste årene hatt en satsning på pleie
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og omsorg, men behovet for ytterligere prioriteringer er fortsatt gjeldende. Flere
sykehjemsplasser og omsorgsboliger vil være viktig for å møte de helsemessige utfordringene
til den eldre befolkningen.
Enebakk kommune har opplevd høyt investeringsvolum gjennom flere år. Dette har medført
at lånegjelden har økt kraftig. I løpet av planperioden vil kommunens inntekter i større grad
gå til å dekke renter og avdrag. I tillegg vil investeringene også i flere tilfeller medføre økte
driftskostnader. Dette medfører videre at en mindre del av de frie inntektene kan gå til å styrke
tjenestetilbudet i kommunen. Den høye gjeldsveksten i kommunen gir grunn til bekymring.
Ved en eventuelt større renteøkning vil dette kunne gå kraftig utover tjenesteproduksjonen
på relativt kort sikt.
Enebakk kommune leverer tjenester på et godt nivå. Med de utfordringene vi står overfor i
handlingsplanperioden må kommunen jobbe aktivt for å finne løsninger som tilpasser
organisasjonen slik at tjenestene kan opprettholdes på ønsket nivå.
Eiendomsskatt er ikke innarbeidet i rådmannens forslag i handlingsplanperioden. Likevel er
det viktig å påpeke at dette er et virkemiddel som kommunen kan benytte seg av for å øke
varige inntekter. Ytterligere vurderinger knyttet til inntektspotensialet til kommunen vil kunne
tvinge seg frem i årene som kommer.
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6.2 SENTRALADMINISTRASJONEN
Målstyring for avdelingen
Hovedmål:
God service ovenfor innbyggere gjennom å legge til rette for døgnåpen drift ved at kommunen
tilbyr et digitalt førstevalg.
I tillegg skal avdelingen være en støttefunksjon slik at kommunen og dens ledere og
medarbeidere når sine mål.
Øvrige mål for avdelingen:
Sentraladministrasjonen skal skape gode styringsverktøy og forutsigbarhet for de
tjenesteytende virksomhetene. Sentraladministrasjonen fortsetter arbeidet med og fokus på:
 Elektronisk flyt av tjenester.
 Brukervennlige løsninger for dokumenthåndtering og arkivering.
 Rådgivende, konsultativ og proaktiv virksomhet som kvalitetssikring.
 Fokus på kompetanse, læring og utvikling.
 Organisasjonsutvikling, ledelse, medarbeiderskap og kompetanseutvikling.
 Økonomistyring og internkontroll
 Planer, rutiner, varslingssystemer som ivaretar samfunnssikkerhet og beredskap
 Gevinstrealisering ved anskaffelser
Virkemidler for å nå målene i sentraladministrasjonen:
Utvikling, digitalisering og elektronisk flyt av interne tjenester:
For å jobbe smartere i en mer og mer hektisk arbeidshverdag må vi finne de enkleste måtene
å utføre arbeidet på.
1. Sentraladministrasjonen vil igangsette automatisering/robotisering av manuelle
oppgaver på kommunens arkiv og saksbehandlingssystem ePhorte. Robotisering /
automatisering av rutinepreget arbeid kan bidra til effektivisering og frigjøre tid til mer
kreative arbeidsprosesser. Robotisering av prosesser vil også gi en konsistent kvalitet
på arbeidet. Dette gjøres også for å få bedre kvalitet og dokumentfangst. Målet er å gi
saksbehandlere en lettere hverdag og et enda bedre arkiv.
2. Nye intranettsider for kommunikasjon- og dokumentasjonstilgang for kommunens
ansatte. Ses i sammenheng med nytt design av kommunens kvalitetssikringsdokumentasjonssystem på Kvalitetslosen.
3. Etablere læringsportal på intranett med bruk av nano-læring som lederopplæring/OU
i strukturer og systemer.
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4. Initiere nye samarbeidsmåter – redusere silo-jobbing
1. Ressursmessig tilpasning som følge av omstrukturering ØIKT.
2. Samlokalisering av kommunalsjefenes staber til SA (bl.a. økonomi og IKT) for
bedre utnyttelse og kvalitet av administrative ressurser og oppgaver. Bruk av
prosjektorganisering.
3. Understøtte leder- og medarbeiderutvikling gjennom medarbeiderskap.
Utvikling, digitalisering og elektronisk flyt av eksterne tjenester:
5. Kommunen vil inngå avtale med KS for igangsetting av KS’ digitale portal (digitalt
førstevalg)
1. e-dialog. Melding fra publikum/innbyggere til kommunen gjennom bruk av
skjemaer, med tilgang fra kommunens hjemmeside. I første omgang
meldinger til kommunen generelt og Barnevern.
2. SvarUt/SvarInn. Utnytte muligheter for økt bruk som følge av punkt 1
ovenfor.
3. e-signatur. Bruk av elektronisk signatur ved utsendelse fra kommunen og ved
innsendelse til kommunen.
4. KS «Min Side». Innbyggeres oversikt over mine dokumenter i Enebakk og
andre kommuner.
Senere vurderes det robotisering (jfr. Kommune-Kari) av kommunens hjemmesider med
informasjons- og svartjeneste, samt skjematilgang.

Budsjetterte årsverk:
Enhet
Rådmannskontoret
Kommunikasjon, dokumentasjon og
personal (KDP)
Økonomi
Totalt

Budsjetterte Budsjetterte
årsverk
årsverk
2018
2019
2
2
10,1
10,1
9
21,1
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10
22,1

Status
Utvalgte KOSTRA indikatorer
Enebakk Enebakk Vestby Frogn
2016
2017

Aurskog

Fet Rælingen Nannestad

Kostragr. 07

Prioritet
Driftsutgifter til funksjon
100 Politisk styring , i kr.
pr. innb.
Driftsutgifter til funksjon
110, Kontroll og revisjon,
i kr. pr. innb.
Driftsutgifter til funksjon
120 Administrasjon, i kr.
pr. innb.

463

484

431

498

294

390

372

418

393

97

109

10

64

119

144

93

127

105

3 907

3 893

4 361 4 743

4 586

2 145

3 759

3 161 4 494

Enebakk kommune har høye utgifter til politisk styring sammenliknet med snittet blant
sammenlikningskommunene. Dette skyldes blant annet at kommunen har noe høye kostnader
til møtegodtgjørelse og andre kostnader knyttet til folkevalgte organer sammenliknet med
andre kommuner. De høye kostnadene kan ha sammenheng med at Enebakk har relativt
mange utvalgsmøter gjennom året. Sett i forhold til kommuneøkonomien og ressursbruk til
politisk styring bør kostnadsnivået reduseres fremover.
Innenfor området kontroll og revisjon har ikke Enebakk kommune spesielt høye kostnader sett
i forhold til sammenlikningskommunene og KOSTRA-gruppe nr. 7. Kostnadene til kontroll og
revisjon har vært relativt stabile de siste årene. Kommunen har relativt rimelige kostnader til
dette området som trolig kan skyldes at kommunen opplever stordriftsfordeler ved å ha
samarbeidsavtaler med flere kommuner i Follo.
Kostnadene
til
administrasjon
er
høye
sammenliknet
med
de
fleste
sammenlikningskommunene. Årsaken til at Enebakk kommune har noe høyere
administrasjonskostnader enn noen av sammenlikningskommunene har sammenheng med at
Enebakk i mindre grad splitter opp kostnadene på ulike tjenestefunksjoner. I
handlingsprogramperioden blir det viktig å utnytte den eksisterende administrative
bemanningen for å imøtekomme nytt og utvidet tjenestebehov.
Utfordringer i planperioden
Sentraladministrasjonen vil i planperioden ha svært krevende utfordringer i forhold til å
tilpasse aktivitetsnivået til de økonomiske rammene i kommunen. Mesteparten av utgiftene i
sentraladministrasjonen går til lønn og andre faste utgifter. Etter flere år med generelle
budsjettreduksjoner er det vanskelig å få budsjettet og planperioden i balanse.
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Det vil være helt sentralt for avdelingen å ha fokus på effektivisering, digitalisering og
forenkling (automatisering) for alle tjenesteområdene. Avdelingen arbeider kontinuerlig med
prosessforbedring av oppgavene. Sentraladministrasjonen har innført flere elektroniske
systemer for å erstatte tidligere manuelle ikke-digitale oppgaver. Digitale løsninger bidrar
blant annet til høyere effektivitet, redusert risiko for manuelle feil og forbedringer i forhold til
etterprøvbarhet.
Sentraladministrasjonen vil i 2019 og planperioden fortsatt ha fokus på effektivisering ved
hjelp av elektronisk flyt av informasjon og større utnyttelsesgrad av eksisterende
styringsverktøy. Formålet er å skape bedre kommunikasjon internt i kommunen. Den største
gevinsten for sentraladministrasjonen vil knytte seg til dokumentfangst, arkivering,
gjenfinning og kontroll. Overgang til elektroniske skjema med automatisk registrering i
fagsystem og arkiv, vil bidra til tidsbesparelse for de tjenesteytende virksomhetene. I tillegg
forventes det ytterligere økonomisk besparelse som følge av digitalisering i årene som
kommer.
Kommunens kommunikasjons- og digitaliseringstrategi er retningsgivende i
sentraladministrasjonens arbeid med nye løsninger internt, og førende for utvikling av
informasjon og kommunikasjon eksternt. Blant annet skal det fokuseres på videreutvikling av
kommunens hjemmesider med mål om digitalt førstevalg for innbyggerne. Intranett skal på
sikt utvikles til å bli en plattform for all interninformasjon. Dette vil effektivisere tidsbruk
knyttet til dokumentsøk og gjøre diverse dokumenter mer tilgengelig.
Kommunen har tatt i bruk sikker digital sending fra mange fagsystemer (SvarUt) og målet er
at alle eksterne sendinger skal gå digitalt i fremtiden. Dette vil gi kommunen direkte
økonomiske besparelser på sikt, samtidig som det vil være tidsbesparende.
Sentraladministrasjonen arbeider kontinuerlig for å ivareta og forbedre samfunnssikkerheten
i kommunen. Det skal alltid være et fokus på planer, rutiner, varslingssystemer som ivaretar
beredskap og samfunnssikkerhet. Det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)
for å avdekke uønskede hendelser eller kriser. Administrasjonen arbeider for å redusere
sannsynligheten for at slike hendelser eller kriser oppstår, samtidig som konsekvensene av
hendelsene skal reduseres. Et av formålene med analysene er å avdekke områder kommunen
må iverksette tiltak, når risiko/sannsynlighet for uønsket utfall er for høyt.
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Beredskap
Kommune er gjennom forskriften om kommunal beredskapsplikt pålagt å ivareta
innbyggernes sikkerhet og trygghet. Dette blir ivaretatt med en helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for
uønskede hendelser som kan inntreffe og hvordan disse kan påvirke kommunen. Den
helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er forankret i kommunestyret.
For at kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, er det med
utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeidet en overordnet
beredskapsplan. Den samordner og integrer øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal
også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner.
Det foreligger et tett samarbeid med de andre kommunene i Follo, politiet og Follo
brannvesen. Hensikten er å styrke beredskapen og lett hente ressurser utenfor kommunens
grenser om behovet melder seg. Kommunens gjennomfører beredskapsøvelser hvert annet
år, sistegang i 2017 i regi av fylkesmannen. I den utstrekning det er mulig har kommunen som
målsetning å gjennomføre øvelsen i samarbeid med en eller flere av Follokommunene.
I tillegg har kommunen som mål å få gjennomført inntil fire skrivebordsøvelser i året. I 2018
er det gjennomført 2 skrivebordsøvelser. Det blir også gjennomført opplæring som sikrer at
alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner.

Forslag til netto driftsramme:
RÅDMANNENS FORSLAG
(I 1000 KR)

A.
B.
C.
D.
E.

Videreført ramme fra 2018
Rammejusteringer
Politiske vedtak
Utvidelse
Videreutvikling og/eller ny
aktivitet
Inndekningstiltak
Ny netto driftsramme

A.

RAMMEJUSTERINGER

A.

Rammejusteringer(i 1000 kr)

BUDSJETT
2019

PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022

40 099

40 099

40 099

40 099

729

729

729

729

-809

-1 109

-809

-1 109

650

650

650

650

1 200

700

700

700

-767

-1 978

-2 134

-2 363

41 102

39 091

39 235

38 706

Budsjett
2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

1. Lønnsoppgjør 2018

406

406

406

406

2. Prisstigning 2019

323

323

323

323

729

729

729

729

Sum rammejusteringer
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1. Det gis full kompensasjon for lønnsoppgjøret 2018.
2. Avdelingen kompenseres for forventet prisstigning i 2019.
B.

POLITISKE VEDTAK

B. Politiske vedtak (i 1000 kr)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Statsbudsjettet 2019
Frivillighetssentralen
Vedtak fra HP 2018-2021
Stortingsvalg
Folkevalgt opplæring
IFT
ØIKT
Digitaliseringsstrategi/prosjekt
forvaltes av KS
Vakant stilling
rådmannskontoret

Sum Politiske vedtak

Budsjett
2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

11

11

11

11

300
0
-400
0

0
0
-400
0

300
0
-400
0

0
0
-400
0

-220

-220

-220

-220

-500

-500

-500

-500

-809

-1 109

-809

-1 109

3. Frivillighetssentralen – Kommunen fikk tildelt kr. 11 000 i regjeringens forslag til
statsbudsjett.
4. Dette skal dekke alle utgifter til valget i 2019.
5. Det forutsettes at midler til folkevalgtopplæring dekkes av avsetningen gjort i pkt. 4.
6. Engasjement på personalavdelingen tas ut av rammen.
7. Tilskuddet til ØIKT økes mer enn antatt. Flyttet til linje 11 nedenfor.
8. Digitaliseringstrategi/prosjekt KS ble gjennomført i 2018. Midlene tas ut av rammen.
9. Vakant stilling flyttes fra 2019 til 2020 (Se pkt. 15 nedenfor)
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C.

UTVIDELSE
Budsjett
2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

10. Framsikt

350

350

350

350

11. ØIKT

300

300

300

300

1 300

0

0

0

-1 300
1 100
-1 100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

650

650

650

650

C. Utvidelse (i 1000 kr)

Bredbånd - Kommunens
andel
13. Bredbånd - Bruk av disp.fond
14. ØIKT - Engangssum
15. ØIKT - Bruk av disp.fond
12.

Sum Utvidelse

10. Det settes av midler til anskaffelse av økonomi, budsjett og rapporteringsmodul. Dette
skal gradvis implementeres gjennom 2019. Avtalen er allerede inngått med Framsikt,
men med forbehold om positivt vedtak i KST.
11. Kostnaden til fiberleie flyttes til kommunene. Enebakk kommunes andel er kr. 300 000.
12. Enebakk kommune har søkt om tilskudd til bredbåndsutbygging i kommunen gjennom
NKOM. Søknaden har en ramme på 5,6 mill. Kommunen må selv betale ca. 1,3 mill.
som foreslås dekket av disposisjonsfond driftsmidler.
14. Omstillingskostnader som følge av at Fet går ut av IKT-samarbeidet fra 1.1.2020.
15. Kostnaden foreslås dekket med av bruk av disposisjonsfond driftsmidler.
D.
D.

VIDEREUTVIKLING OG/ELLER NY AKTIVITET UTVIDELSE
Videreutvikling og/eller
ny aktivitet (i 1000 kr)

Vakant stilling
rådmannskontoret fra 2020
Controller (lønn og sosiale
17.
utgifter)
16.

Sum Videreutvikling
og/eller ny aktivitet

Budsjett
2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

500

0

0

0

700

700

700

700

1 200

700

700

700

16. Det budsjetteres med ett vakant årsverk fra 2020 (flyttes fra 2019).
17. Kommunen har et stort behov for å styrke controllerfunksjonen i kommunen. I dag
er det kun 2 årsverk som følger opp økonomistyring, internkontroll,
gjeldsforvaltning, finansielle plasseringer, budsjett, rapportering mm.
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E.
E.
18
19.
20.
21.
22.

INNDEKNINGSTILTAK
Inndekningstiltak (i 1000 kr)
Reduksjon administrative
kostnader KDP
Reduksjon administrative
kostnader Rådmannskontoret
Reduksjon administrative
kostnader Økonomikontoret
Reduksjon administrative
kostnader SA
Reduserte utgifter til politisk
styring

Budsjett
2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

-246

-246

-246

-246

-393

-393

-393

-393

-128

-128

-128

-128

0

-500

-656

-885

0

-500

-500

-500

-211

-211

-211

-1 978

-2 134

-2 363

23. Effektivisering

Sum Reduksjon

-767

18 – 20. (2019) Sentraladministrasjonen må justere ned nivået på budsjettert
kursvirksomhet, seminar, fagbøker og tidsskrifter, overtid og diverse innkjøp.
21 – 23. (2020 – 2022) Sentraladministrasjonen har høye kostnader til administrasjon
og politisk virksomhet sammenliknet med andre tilsvarende kommuner. I
økonomiplanen skal det foretas reduksjoner ved å legge opp til mer effektiv drift og
generelt kutt i kostnader.
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6.3 KULTUR OG OPPVEKSTAVDELINGEN
Målstyring for avdelingen
Hovedmål:
Kultur- og oppvekstavdelingen skal yte gode tjenester innenfor avdelingens tjenesteområder
i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og rammeforutsetninger.
Øvrige mål for avdelingen:
Grunnskole:
 Rekruttere, beholde og videreutdanne lærere i henhold til krav om godkjent
undervisningskompetanse i forhold til fag og trinn.
 Videreføre drift av ressursteam.
 Gjennomgå og kvalitetssikre rutiner og maler for spesialundervisning.
 Kvalitetssikre rutiner knyttet opp mot nytt kapittel 9A i Opplæringsloven.
 Heve kompetansen i PPT og skolene i forhold til utvikling av gode skole- og
læringsmiljø.
 Videreføre skolebaserte kompetanseutviklingstiltak og lederutviklingstiltak i
samarbeid med eksterne kompetansemiljø.
 Ny lærernorm oppfylles så langt det er mulig med hensyn til faglært arbeidskraft. Det
viser seg vanskelig å få nok faglært arbeidskraft og med forslaget til budsjett vil det
sannsynligvis måtte søkes fritak fra lærenormen.
Barnehage:
 Videreføre kompetanseutvikling i barnehagene med fokus på ledelse, rekruttering av
nye barnehagelærere og økt av kompetanse hos hele barnehagepersonalet.
 Videreutvikle likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet i alle barnehager.
 Styrke barnehagen som læringsarena med vekt på språk-, relasjon-, interkulturell
kompetanse og tidlig innsats.
 Gjennomgå og kvalitetssikre rutiner for samarbeid med PPT, skole, helsestasjon,
barnevernet, barnas hjem.
 Videreføre implementering og forankring av den Nye Rammeplan for barnehager.
 Implementere og kvalitetssikre pedagognorm og bemanningsnorm knyttet opp mot
endringer i Barnehageloven.
Kultur, integrering og forbyggende ungdomsarbeid.
 Enheten skal jobbe målrettet med integrering, inkludering og aktivisering.
 Kulturtjenesten skal jobbe for et aktivt kulturliv og bidra til å skape gode og
forutsigbare vilkår for kommunens organisasjonsliv.
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Kulturskolen skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturaktivitet i
kommunen og tilby plass til alle elever i grunnskolen som ønsker det.
Enebakk bibliotek skal fremme opplysning og utdanning gjennom formidling ved å
stille bøker og andre medier til disposisjon for alle.
Flyktningetjenesten skal jobbe for å øke kompetansen innen fagfeltet, tilrettelegge for
et godt samarbeid med frivilligheten og næringslivet og være pådriver for å
videreutvikle flyktningeteamet.
SLT m klubbene skal ha gode tiltak rettet mot barn og unge og jobbe for at kommunen
skal være et trygt og godt sted å vokse opp.
Fritidssektoren skal gi et tilbud som er i tråd med brukernes ønsker og behov.

Barneverntjenesten.
 Rekruttere, beholde og videreutdanne barnevernskonsulenter for til enhver tid å sikre
levering av forsvarlige barneverntjenester til de barna som er i behov av det.
 Holde frister for gjennomgang av bekymringsmeldinger.
 Holde frister for gjennomføring av undersøkelser.
 Oppfylle lovkravene om at alle barn med tiltak skal ha tiltaksplan som evalueres minst
fire ganger per år.
 Videreføre intern og ekstern kompetanseutvikling i barneverntjenesten med fokus på
temaene tiltaksplaner og evalueringer, primærvansker og vold/traumer.
 Ha god kjennskap til samarbeidsrutinen mellom politi og barnevern i vold- og
overgrepssaker, samt ha en klar felles forståelse av hvor terskelen for akutte
plasseringer i disse sakene ligger.
Virkemidler for å nå mål
Grunnskole:
 Strategisk plan sikrer at man har en læringsorientert og utviklende skole.
 Handlingsplan og årshjul for ressursteamene.
 En felles guide for rutine og maler for spesialundervisning – utarbeides i samarbeid
med PPT.
 1310.no kvalitetsikrer rutiner knyttet opp mot nytt kapittel 9A i Opplæringsloven
 Lokale handlingsplaner for skolemiljø på skolene – utvikles i fellesskap med skolefaglig
rådgiver.
 Utviklingsplan for kompetanseutviklingstiltak og lederutviklingstiltak i
samarbeid med eksterne kompetansemiljø.
 Fokus på rekruttere og beholde: læringsorientert skole som tiltrekker seg en høyt
kompetent søkermasse.
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Barnehage:
 Tiltaksplan for rekruttering av barnehagelærere i Enebakk kommune.
 Målrettet arbeid med barnehagenes kvalitetsstruktur. Rutiner for arbeid med språk-,
relasjon-, interkulturell kompetanse og tidlig innsats (kvalitetsmelding)
 Rutiner for samarbeid med PPT, skole, helsestasjon, barnevernet, barnas hjem.
 Tiltaksplan for implementering av Ny Rammeplan
 Årshjul for kommunale styrermøter
Kultur, integrering og forebyggende ungdomsarbeid:
 Kulturtjenesten skal så langt som mulig tilrettelegge både praktisk og økonomisk for
organisasjonslivet i kommunen.
 Kulturskolen skal jobbe med å implementere og forankre Rammeplanen.
 Biblioteket skal fokusere på kvalitet, allsidighet og aktualitet, samt tilrettelegge
møtesteder og arenaer for samtale og debatt.
 Flyktningetjenesten skal tilrettelegge for tverrfaglighet gjennom arbeid med
Flyktningeteamet og få på plass gode samarbeidsrutiner og møteplasser med andre
instanser og frivilligheten.
 SLT m klubbene skal jobbe for å inkludere flere, fokusere på forebygging og involvere
andre aktuelle instanser.
Barneverntjenesten:
 Ansette en barnevernkonsulent for å tilfredsstille kravet om å levere forsvarlige
tjenester uten å måtte leie inn private konsulenter til å utføre saksbehandling.
 Gjennomføre internkontroll fire ganger per år ved hjelp av skjema der alle
barnevernkonsulentene skal rapportere på om frister og lovkrav er overholdt.
 Årlig utarbeide en fagutviklingsplan med klare målsettinger, fokustemaer og oversikt
over fagmøter.
 Arrangere hel fagdag med fokus på samarbeidsrutinen mellom politi og barnevern,
vold og traumer og akuttplasseringer.
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Bemanning

Enhet
Administrasjon og felles tjenester
Kultur, integrering og forebyggende
PPT
Ytre Enebakk skole inkl SFO
Kirkebygden barne- og ungdomsskole
inkl SFO
Hauglia skole inkl SFO
Stranden skole
Mjær ungdomsskole
Ytre Enebakk barnehage
Kirkebygden barnehage
Flateby barnehage
Barneverntjenesten
Totalt

Budsjetterte
årsverk 2018
10,75
15,77
7,65
56,20
49,89
28,66
16,00
22,28
19,00
10,00
17,00
11,60
264,80

Budsjetterte
årsverk 2019
9,75
15,65
7,65
Ikke klart
Ikke klart
Ikke klart
Ikke klart
Ikke klart
Ikke klart
Ikke klart
Ikke klart
12,60

(Budsjetterte årsverk 2019 er ikke definert for skoler og barnehager. Innføring av
lærernorm, pedagognorm og bemanningsnorm i barnehager vil bestemmes ut i fra
elevtall og barnetall som ikke er klart for 2019.)

46
Handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022
Enebakk kommune

329

Status
Grunnskole
Prioritet

Netto driftsutgifter til
grunnskole (202), per
innbygger 6-15 år(B) **)
Netto driftsutgifter til
skoleskyss (223), per
innbygger 6-15 år **)

Produktivitet

Brutto driftsutgifter til
skolefritidstilbud (215),
per komm. og priv.
bruker(B)

Dekningsgrad

Andel
elever
i
grunnskolen som får
spesialundervisning(B)
Andel innbyggere 6-9 år i
kommunal SFO

Kvalitet

Andel undervisning gitt
av
undervisningspersonale
med godkjent utdanning
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse,
1.10.årstrinn

Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog2016
2017
Høland

Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe
07

80 291

82 779 92 664 86 922

76 741 77 016

78 821

71 881

82 717

3 828,7

3 899,1 2 655,9 1 680,1

2 742,7 1 710,1

920,4

3 371,3

2 622,4

33 493

35 789 28 161 24 875

32 563 31 410

30 980

35 971

30 029

8,8 %

3,5 %

7,1 %

7,1 %

62,1 % 65,1 %

71,6 %

44,7 %

57,5 %

6,9 %
47,1 %

6,5 %

7,2 %

8,9 %

44,8 % 75,4 % 70,1 %

7,7 %

85,2

86,3

91,1

97,6

96,5

91,0

96,2

91,1

15,9

16,3

13,3

13,1

15,0

15,7

17,0

16,4

14,2

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Netto driftsutgifter per elev: Her ligger Enebakk så å si likt med snittet for KOSTRA-gruppe 07.
Netto driftsutgifter skoleskyss: Her ligger Enebakk betydelig over både sammenlignede
kommuner og snittet for KOSTRA-gruppe 07. Dette skyldes at vi har en stor andel elever med
rett til skyss ut fra avstand til skolen, men også at vi har en stor andel elever med rett til skyss
på grunn av trafikkfarlig vei. Dette defineres som spesialskyss og prisen beregnes per elev per
tur.
Andel elever som får spesialundervisning: Her ligger Enebakk lavere enn flere av de
sammenlignede kommunene, og lavere enn snittet i KOSTRA-gruppen totalt. Vi ser at andel
årstimer undervisning brukt til spesialundervisning har hatt positiv utvikling
Brutto driftsutgifter til SFO: Økte brutto kostnader for drift av SFO skyldes delvis et økt antall
elever i SFO som krever en høyere bemanning, delvis sykefravær som krever vikarbruk og
delvis bygging av ny skole på Ytre Enebakk som krevde bemanningsøkning som følge av
lokaler. Kostnaden ligger betydelig over sammenligningskommunene og KOSTRA-gruppe 7.
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Nettoresultatet for SFO i 2017 var overskudd som følge av økt brukerbetaling og
refusjonsinntekter. Det forventes at brutto driftsutgifter vil gå ned i 2018.
Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning: Her
skårer Enebakk lavest av alle kommunene. Utdanningsdirektoratets tall i Skoleporten
bekrefter det samme. Utviklingen er negativ over de siste tre årene, og sett i forhold til at det
neste år ikke vil bli uteksaminert noen nye lærere pga. omlegging av lærerutdanningen, pluss
nedgang i antall søkere til lærerutdanning for 1.-7. trinn er dette en stor utfordring for
kommunen.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse: tallene som vises her gjelder gruppestørrelse 1, som
omfatter spesialundervisning og særskilt språkopplæring i tillegg til ordinær undervisning.
Denne har økt for hvert år, og ligger over snittet for KOSTRA-gruppen. Denne må ikke
forveksles med gruppestørrelse 2 som gjelder for beregning av lærernorm.
Barnehage
Prioritet

Netto driftsutgifter per
innbygger 1-5 år i kroner,
barnehager(B) **)

Produktivitet

Korrigerte oppholdstimer
per årsverk i kommunale
barnehager(B)

Dekningsgrad

Andel barn 1-5 år med
barnehageplass(B)

Kvalitet

Andel barnehagelærere i
prosent av
grunnbemanningen
(prosent)

Grunnlagsdata (Nivå
3)

Pedagogiske ledere alle
barnehager

Enebak Enebak Vestby Frogn Aurskog
k 2016 k 2017
-Høland
131 415 144 852 131 37 151 05
9
7

Fet Rælinge Nannesta Kostragrupp
n
d
e 07

131 708 154 60
9

129 939

133 421

140 564

13 673

13 948 14 129 13 020

12 897 13 200

13 529

13 637

13 274

89,5 %

92,6 % 93,0 % 94,3 %

89,5 % 89,7 %

91,0 %

84,1 %

91,6 %

27,2 %

29,3 % 36,0 % 31,1 %

28,6 % 33,3 %

32,4 %

32,1 %

34,9 %

97

62

2 105

55

56

105

64

73

64

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år har gått opp. Økningen i netto driftsutgifter skyldes at
andelen barn i alderen 1 – 5 år har gått opp. Dette fører også til økte kostnader til private
barnehager.
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Antall oppholdstimer pr årsverk er høyt sammenlignet med andre kommuner og KOSTRAgruppen. Dette indikerer at barnehagene drives effektivt, man får mange oppholdstimer ut av
hvert årsverk. Det betyr normalt at det er færre ansatte pr barn. Med tanke på
bemanningsnormen som trer i kraft 1. august 2019 vil det muligens kreve ekstra tiltak for
kommunale barnehager f.o.m. denne datoen.
Andel barn i alder 1-5 år som benytter seg av barnehageplass har gått noe opp og nærmer seg
gjennomsnittsnivå. En forklaring kan være gode nasjonale ordninger med moderasjoner
(gratis kjerne tid for 3, 4 og 5 åringer, redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon).
Tallene viser også at andelen barnehagelærere og styrer/pedagogiske ledere med godkjent
utdanning har gått noe opp, men er fortsatt markant lavere enn sammenligningsgrunnlaget.
Med dagens endring i regelverket står Enebakk kommune foran en kjempe stor utfordring i
forhold til rekrutering av flere barnehagelærere for å nå pedagogisknorm.
Kultur og idrett

Prioritet

Netto driftsutgifter for
kultursektoren
per
innbygger i kroner

Dekningsgrad

Andel elever (brukere) i
grunnskolealder
i
kommunens musikk- og
kulturskole, av antall
barn i al(B)

Kvalitet

Besøk i folkebibliotek per
innbygger

Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog2016
2017
Høland
1 334

13,8 %

1 501

1 808 1 896

16,3 % 15,1 %

1,0

0,4

3,0

14,0
%

3,6

Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe
07

1 140 1 139

1 637

1 450

1 649

18,1 % 22,8
%

26,7 %

19,0 %

16,0 %

2,1

3,8

3,6

1,5

1,2

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

I Enebakk har det vært en svak økning av netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger.
Vi begynner å nærme oss nivået for sammenlignbare kommuner.
For kulturskolen har det vært en økning i antall elever i grunnskolealder fra 2016 – 2017.
Kulturskolerektor har høyt fokus på rekruttering og utnyttelse av lærerressurser. Videre har
kulturskolen jobbet målbevisst med å endre tilbudet i takt med elevenes og lokalsamfunnets
ønsker og behov.
Biblioteket har et fallende besøkstall i perioden. Dette skyldes blant annet at biblioteket var
stengt i 3 måneder pga. oppussing og at besøkstallene er basert på stikkprøver. Det skal
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jobbes for å få på plass en permanent besøksteller. Sammenliknet med KOSTRA gruppe 07
ligger Enebakk generelt lavt på besøksstistikken. Dette kan skyldes bibliotekets beliggenhet
med lang avstand fra de to største delene av bygda. Det jobbes med å finne løsninger for
kunne drive mer utadrettet virksomhet for å nå ut til alle.
Flyktninger og integrasjon

Andre nøkkeltall

Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog- Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe
2016
2017
Høland
07

Flyktninger - Anmodning
om bosetting - antall
personer
Flyktninger - Faktisk
bosetting
antall
personer

25

15

25

25

25 20

25

15

26

17

26

22

21 17

27

10

Flyktningetjenesten mottar flyktninger etter anmodning fra IMDI. Det har vært en nedgang i
antall flyktninger i perioden 2016-2017. For 2017 ble det faktiske antallet flyktninger bosatt
noe høyere en anmodet pga. familieforhold. Flyktningetjenesten bosetter færre enn
sammenlikningskommunene. Dette skyldes at vi har fått færre anmodninger om bosetting fra
IMDI.
Barnevern
Prioritet

Andel netto
driftsutgifter til barn
som er plassert av
barnevernet (f.252)
Andel netto
driftsutgifter til
saksbehandling
(funksjon 244)
Netto driftsutgifter
(funksjon 244, 251,
252) per barn med
tiltak
Netto driftsutgifter til
sammen per innbygger
**)

Produktivitet

Andel undersøkelser
med behandlingstid
innen 3 måneder
Barn med undersøkelse
eller tiltak per årsverk
(funksjon 244)

Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog2016
2017
Høland

Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe
07

54,8 %

55,9 % 40,2 % 69,9 %

62,9 % 40,3 %

56,3 %

58,8 %

57,4 %

37,5 %

36,7 % 48,9 % 22,9 %

28,0 % 49,6 %

26,9 %

24,3 %

30,1 %

141 366 130 307 153 963 205 024

159 043 199 940

136 548

150 743

171 183

2 023

1 715

2 433

2 082

96,0 % 100,0 %

95,0 %

92,0 %

90,0 %

23,9

19,3

21,5

1 888

81,0 %
22,0

1 813

958

2 227

89,0 % 98,0 % 89,0 %
22,9

21,1

24,5

2 303

25,0

14,0

Dekningsgrad
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Andel barn med
barnevernstiltak ift.
innbyggere 0-22 år

Kvalitet

Stillinger med
fagutdanning per 1 000
barn 0-17 år(B)

Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog2016
2017
Høland

Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe
07

4,5 %

4,8 %

2,1 %

4,0 %

5,3 %

3,0 %

4,1 %

5,4 %

4,0 %

4,2

4,2

2,8

3,2

3,8

6,1

3,8

4,8

4,1

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Barnevernstjenesten har de siste årene hatt en jevn nedgang i netto driftsutgifter per barn
med tiltak og lå i 2017 på det laveste utgiftsnivået av alle kommunene i KOSTRA-gruppe 07.
Det var kun Vestby og Rælingen som hadde lavere kostnader enn Enebakk i 2016. Sett i forhold
til innbyggertallet, bruker barnevernstjenesten i Enebakk 1 813 kroner per innbygger. Dette
er noe i underkant av gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 07. Tallene fra 2015 viste imidlertid
et annet bilde. Da brukte Enebakk 4,2 mill. kroner mer enn KOSTRA-gruppe 07 på
barnverntjenester. En forklaring på dette kan være at barneverntjenesten mottok et betydelig
antall flere bekymringsmeldinger i 2015 enn i de foregående årene. Enebakk har siden 2015
redusert kostandene sine per innbygger, mens generelle trenden blant
sammenlikningskommunene og KOSTRA-gruppe 07 er at utgiftsnivået har økt.
Av de totale utgiftene til barnevernet brukes om lag 56 % av disse på barn som er plassert,
enten i fosterhjem eller institusjon. Det er om lag på snittet med de fleste sammenlignings
kommunene. Videre bruker barneverntjenesten i Enebakk noe mer enn gjennomsnittet på
saksbehandling sett i forhold til KOSTRA-gruppe 07. Med unntak av Nannestad og AurskogHøland, er Enebakk kommune den kommunen blant sammenlignings kommunene som har
høyest andel av innbyggerne mellom 0-22 år med en eller annen form for barneverntiltak.
I Enebakk kommune var andelen undersøkelser innen 3 måneder i 2016 på 81 %. I 2017 var
andelen forbedret til 89 % og lå dermed omkring gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 07. En
andel på 81 % og 89 % betyr derimot ikke at Enebakk har brutt fristene i de resterende sakene.
Det disse tallene gjenspeiler er at det har vært behov for å utvide undersøkelser til 6 måneder,
grunnet alvorlig problematikk og kompleksitet. Barneverntjenesten har full anledning til å
utvide en undersøkelse til 6 måneder når dette viser seg å være nødvendig. Det at kun 81 %
av undersøkelsene var ferdige innen 3 måneder betyr derfor ikke at fristen ble brutt i de
resterende 19 %. KOSTRA tallene kan derfor misforstås på dette punktet. Enebakk har, tvert
imot, svært få fristbrudd på undersøkelser.
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Utfordringer i planperioden
Grunnskole:
Enebakkskolen har hatt en positiv utvikling med stort fokus på utviklingsarbeid. Dette krever
stor innsats fra både ledere og ansatte på skolene. I planperioden 2020-2022 legges det opp
til en reduksjon av grunnskolerammen, og hovedutfordringen blir da å greie å holde fokus og
motivasjon oppe hos de ansatte på skolene samtidig som rammebetingelsene for opplæringen
reduseres. Med reduksjonen vil vi måtte legge ned drift av basene på skolene. Reduksjonen
må tas fra ikke lovpålagte tiltak.
Fra høsten 2018 er det krav om innføring av en lærernorm som innebærer et makstall på antall
elever per lærer. Skolene skal ha maks 16 elever per lærer i 1-4. trinn og 21 elever i 5-10.
klasse. Fra høsten 2019 justeres tallet til 15 elever i 1-4. og 20 elever i 5-10. trinn.
Administrativ skoleeier, som gir de overordnede føringene for skolenes endrings- og
utviklingsarbeid må redusere krav og forventinger i forhold til reduserte rammebetingelser for
drift og kompetanseutvikling.
Avvikling av basene kan på sikt føre til en økning av antall elever som blir tilkjent rett til
spesialundervisning. Dette er en lovpålagt individuell rettighet, og kan ikke reduseres som en
følge av reduserte budsjettrammer. Eventuelle økte kostnader i forhold til hva vi har tjent inn
ved å legge ned basene må dekkes opp gjennom en reduksjon av det ordinære
opplæringstilbudet. Skolene må ha som mål å tilsette nok faglærte lærere for å oppfylle
lærernormen. Om det viser seg at det ikke er mulig å rekruttere nok faglærte lærere for å
oppfylle normen, kan skoleeier ansette i midlertidige stillinger. Det antas at økt lærertetthet
vil kunne avhjelpe deler av arbeidet basene har utført. Spesielt på 1.-4.trinn hvor økningen i
lærere vil være størst.
Barnehager:
Den største utfordringen er å øke andelen pedagoger med godkjent utdanning, og unngå
dispensasjoner. Dette er en ekstra stor utfordring med tanke på lovendring innført i august
2018 om krav til økt pedagogtetthet og lovendring som trer i kraft august 2019 om økt
bemanningstetthet.
Finansieringssystemet gjør også at kravet til økt pedagogtetthet og bemanningstetthet fører
til økte utgifter i kommunale barnehager, som vil kunne gi betydelig økning i utgifter til
driftstilskudd for private fra 2020.
Det må jobbes kontinuerlig med kompetansehevingstiltak for å heve kompetansen til
personalet i barnegruppen, for å kompensere for den lave andelen godkjente pedagoger. Det
satses på rekrutteringstiltak som arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) hvor
motiverte ansatte oppfordres til å ta videre/etterutdanning.
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Kultur, integrering og forebyggende ungdomsarbeid:
 De største utfordringene for biblioteket vil være å opprettholde tjenestetilbudet i
biblioteket i tråd med formålsparagrafen i lov om folkebibliotek. Dagens lokaler er små
med tanke på å kunne imøtekomme kravet om å være en uavhengig møteplass og en
arena for samtale og debatt. Biblioteket har også en stor utfordring når det gjelder å
nå målgrupper vi mister, særlig ungdom og unge voksne.
 Kulturskolens rammeforutsetninger vil gjøre det vanskelig å videreutvikle et tilbud i
tråd med nasjonalt mål om at alle elever i grunnskolen som ønsker det kan tilbys
plass.
 Fritidsklubbene har en utfordring i form av at ungdommers ønske om tilbud stadig er
i endring og det kan være vanskelig å vite hvilke tilbud som til enhver tid vil være
hensiktsmessig. Enkelte av tilbudene til kommunen er svært godt besøkt, mens andre
har færre besøkende.
 Det jobbes med å integrere flyktningene i kommunen på en god måte. Det er
utfordrende å kunne tilby jobb lokalt og å få flyktningene delaktige i lokale
aktiviteter. Vi har ikke bosatt flyktninger i 2018 noe som fører til en reduksjon av
tilskudd. Det er også utfordringer med at det er lang skolevei, og spesielt når de skal
starte på videregående eller studier. Det medfører at de unge flyktningene vil flytte
ut av kommunen, og nærmere skole/studiested.
 Det er et aktivt kulturliv i kommunen. Utfordringen er å inkludere alle som ønsker det
i aktivitetene ved å informere om hvilke tilbud som finnes.





Hvordan skal utfordringene imøtekommes?
Utfordringene til biblioteket kan til dels imøtekommes gjennom oppsøkende arbeid i
skoler, barnehager og andre institusjoner som fritidsklubbene og lignende. Enebakk
bibliotek ønsker å øke samarbeidet med skolebibliotekene på Hauglia og Ytre Enebakk
skole for å møte barn og unge med aktiv litteraturformidling der de er. Det ses på
mulighetene for å bruke disse lokalene også på kveldstid.
Gjennom kulturskolens rammeplan- breddetilbud - skal tilbudet utvikles i samarbeid
og dialog med andre instanser som bl.a. SFO.

 SLT har fått ansvaret for fritidsklubbene som gir et økt nettverk av



samarbeidspartnere. Samt at de ansatte jobber tett med naturlige
samarbeidspartnere for å fange opp signaler i ungdomsmiljøene om hvilke tilbud som
er ønsket og hensiktsmessige.
Flyktningetjenestens utfordringer imøtekommes med at fokus på arbeidslinja er
prioritet nr. 1. Det vil være aktuelt å kartlegge utdanning og erfaring for å få brukerne
inn i riktig spor, ift. den bakgrunn hver enkelt har. Et tettere samarbeid med NAV og
deres tilbud «Hurtigsporet» vil være satsingsområdet for å få flere ut i aktivitet,
utdanning og arbeid. I tillegg vil samarbeidet med Norasonde om praksisplasser, og
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jobbmuligheter fortsette, da dette fungerer godt. Det vil også bli arbeidet for å få et
bedre og tettere samarbeid med frivilligheten for å kunne få brukerne mer integrert
og inkludert i lokalsamfunnet.
Det skal gjennomføres en kartlegging av frivilligheten i kommunen og de ulike
aktivitetstilbud med tanke på å inkludere flere i aktivitetene.

Barneverntjenesten:
Barneverntjenesten i Enebakk mottar i dag et nesten fordoblet antall bekymringsmeldinger,
sammenlignet med for noen få år siden. I tillegg omhandler et betydelig større antall av
meldingene alvorlig og kompleks problematikk. På den samme tiden har antallet ansatte i
barneverntjenesten ikke økt tilsvarende. Den store aktiviteten på lovpålagte oppgaver i
tjenesten skaper en svært presset arbeidssituasjon. Den faktiske situasjonen er at
barneverntjenesten ikke makter å gjennomføre alle de lovpålagte oppgavene selv, og derfor
må leie inn private aktører. Dette blir svært kostnadskrevende for kommunen.
I tillegg er barneverntjenesten et felt med stort fokus i media og fra myndighetenes side, og
kravene til forsvarlighet og kompetanse skjerpes og utvides kontinuerlig. Det overføres også
flere oppgaver fra det statlige til det kommunale barnevernet. Kravene til det kommunale
barnevernet er derfor noe helt annet i dag enn det var, for eksempel, for ti år siden. Som følge
av dette er det, fra myndighetenes side, klare forventninger om at de ansatte i
barneverntjenesten hever sin kompetanse ved å delta på videreutdanninger og relevante
studier.
Utfordringene som nevnes over merkes godt i Enebakk og det vil kunne være økonomisk
fornuftig med å få flere ansatte i tjenesten. Dette er den eneste måten kommunen kan sikre
forsvarlige barneverntjenester også i fremtiden. Det nye barnevernet er krevende og kostbart,
og det er det viktig at de kommunale eierne av barneverntjenesten er klar over.
På grunn av stadig økende krav til faglig forsvarlighet, må Enebakk sørge for å ha kvalifiserte
ansatte med høy kompetanse. Relevant etter- og videreutdanning til de som ønsker og er
motivert for det er derfor essensielt. Barneverntjenesten er avhengige av ansatte med mye
og riktig kompetanse. Dette gjelder både på saksbehandlersiden og på tiltakssiden.
Enebakk er i behov av både flere barnevernkonsulenter og ansatte til å utføre tiltak i familier.
Med egne ansatte til å utføre hjemmebaserte tiltak og veiledning vil det bli mindre behov for
å leie inn slik kompetanse utenfra. Barneverntjenesten er i behov av et skikkelig løft, både på
saksbehandler- og tiltakssiden for å møte nåværende og fremtidige utfordringer. Nok ansatte
vil også gi en mer forutsigbar budsjettsituasjon.
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Forslag til netto driftsramme:
(I 1000
KR)

A.
B.
C.
D.
E.

RÅDMANNENS FORSLAG
Videreført ramme fra
2018
Rammejusteringer
Politiske vedtak
Utvidelse
Videreutvikling og/eller ny
aktivitet
Inndekningstiltak

Ny netto driftsramme
A.

BUDSJETT
2019

PLAN 2020

PLAN 2021

PLAN 2022

260 829

260 829

260 829

260 829

3 317
1 194
95

3 317
1 612
111

3 317
435
127

3 317
-419
127

550

650

650

650

-5 253

-10 868

-12 085

-13 271

260 732

255 651

253 273

251 233

RAMMEJUSTERINGER

A.

Rammejusteringer

1.

Lønnsoppgjør 2018

2.

(i 1000 kr)

Budsjett 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

3 120

3 120

3 120

3 120

Prisstigning 2019 – fordelt
til avdelingene

197

197

197

197

Sum rammejusteringer

3 317

3 317

3 317

3 317

1. Rammejustering foretatt i henhold til tariffoppgjør og forhandlinger 2018 helårsvirkning.
2. Prisstigning tilført kommunen gjennom rammetilskuddet fordelt ut til avdelingen.
B.
B.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

POLITISKE VEDTAK
Politiske vedtak (i 1000 kr)

Budsjett
2019

RNB 2018 - Økt inntektsgrense gratis
kjernetid bhg.
Lærernorm
Korreksjoner, statsbudsjettet 2019
Vedtak fra HP 2018 – 2021
Inventar i de kommunale barnehagene
Klassetallsøkning Mjær u.skole høst 2016
Klassetallsøkning Stranden skole høst
2016
Klassetallsøkning Mjær u.skole høst 2018

Sum Politiske vedtak

Plan
2020

Plan
2022

31

31

31

31

1 000
-238

2 120
-238

2 322
-238

2 020
-238

-150
0

-150
-393

-150
-945

-150
-945

0

-309

-743

-743

551

551

158

-394

1 194

1 612

435

-419
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Plan
2021

3. Økt inntektsgrense gratis kjernetid i barnehagene. Fra 1.august 2019 gjelder gratis
kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548.500
kroner per år. Dette fører til at flere husholdninger får rett til gratis kjernetid. For
barnehageåret 2017-2018 er det fattet 44 vedtak om redusert foreldrebetaling, hvorav
39 gjelder gratis kjernetid. Av disse er det 4 vedtak som har fått gratis kjernetid som
følge av økt inntektsgrense.
Gratis kjernetid for toåringer. Fra 1. august 2019 skal det utvides gratis kjerne tid for
barn i 2 års alder.
4. F.o.m august 2018 er det innført norm for lærertetthet ut over allerede eksisterende
tiltak på 1. – 4.trinn. Kalkulatoren som ligger på U.dirs hjemmesider viser at skolene i
Enebakk samlet vil måtte tilsette ca. 10 årsverk lærere basert på GSI-rapportering gjort
høsten 2017. Signalene tilsier at kommunen vil få tilført ca. 3,3 mill. som øremerket
tilskudd i 2019. Dette vil ikke være tilstrekkelig til å finansiere kostnaden ved innføring
av normen. Gjennomsnittlig lønnskostnad for lærere i Enebakk inkl. sos. utgifter er ca.
700. Differansen mellom kostnad og tilskudd vil måtte tilføres skolene med
helårsvirkning. Signalene tilsier at det øremerkede tilskuddet vil bli innlemmet i
kommunens i rammetilskuddet f.o.m. 2020. Tabellen over viser estimert behov for
kommunale midler basert på GSI-rapportering 2017. Hva kommunen blir tildelt i
rammeoverføringen når tilskuddet innlemmes i 2020 er usikkert. Tiltaket må justeres i
budsjettprosessen høsten 2019 hvor GSI-rapporteringen for 2018 benyttes som
grunnlag for beregning, og man har bedre kjennskap til U.dirs beregningsmodell.
Det vil utarbeides en bedre gjennomgang av dette som kan sendes ut etter 20.11.2018.
Den vil kunne tydeligere vise i hvor stor grad rådmannens budsjettforslag eventuelt
underfinansierer lærenormen i perioden.
5. Korreksjoner, statsbudsjettet 2019. Hvert år gjøres det korrigeringer av kommunens
rammeoverføringer gjennom forslag til statsbudsjett. Korrigeringene for 2019 knytter
seg til økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehager, økt inntekt som følge av økt
makspris i barnehager, og elever i statlige og private skoler.
6. Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen for 2017 å avsette midler til innkjøp av
inventar i kommunale barnehager over en 2-årsperiode. Vedtatt tatt ut av rammen
f.o.m. 2019.
7. Klassetallsøkning f.o.m høst 2016. Klassen går ut fra Mjær sommeren 2019. Rammen
justeres ned med 5/12-virkning i 2019, og helårsvirkning f.om. 2020.
8. Klassetallsøkning f.o.m. høst 2016. Klassen går ut fra Stranda sommeren 2019. Rammen
justeres ned med 5/12-virkning i 2019, og helårsvirkning f.o.m. 2020.
9. Klassetallsøkning Mjær f.o.m høst 2018. 5/12-delsvirkning tilført budsjett 2018.
Helårsvirkning tilføres i 2019, for så å fases ut når klassen går ut fra Mjær sommeren
2022.
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C.

UTVIDELSE

C.

Utvidelse

Budsjett 2019

10.

Driftskostnader Visma PPT

95

111

127

127

Sum Utvidelse

95

111

127

127

(i 1000 kr)

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

10. Saks- og journalprogrammet som har vært benyttet av PPT er ikke lenger i drift.
Overgangen til ny programvare, Visma Flyt PPT, medfører en årlig kostnadsøkning for
drift- og supportavtale som gradvis øker i perioden.
D.

VIDEREUTVIKLING OG/ELLER NY AKTIVITET UTVIDELSE

D.

Videreutvikling og/eller ny aktivitet

Budsjett
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

1 årsverk barnevernkonsulent

550

650

650

650

Sum Videreutvikling og/eller ny
aktivitet

550

650

650

650

(i 1000 kr)

11.

11. Gjennom den siste 7 årsperioden har antall bekymringsmeldinger til
barneverntjenesten fordoblet seg uten at bemanningen er økt. Dette har ført til
utstrakt bruk av konsulenttjenester. Det anbefales å ansette en ny barnevernkonsulent
framfor å benytte innleide konsulenter. Det er lagt inn med ansettelse fra mars 2019.
E.

INNDEKNINGSTILTAK
Budsjett
2019

E.

Inndekningstiltak (i 1000 kr)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Baser
Elevmidler grunnskolene
Økt inntekt SFO
Nedgang i årsverk til assistenter
Bortfall av stilling som læringsmiljøveildeder
Lisenser IKT
Generell rammereduksjon mva
Økt inntekt kulturskolen
Reduksjon rammer til Kulturtjenesten
Økt refusjon fra andre kommuner for
skoleplasser i Enebakk
Styrkingsmidler kommunale og private
barnehager
Endret struktur Prosjekthuset,eventuelt
nedleggelse. Kjøp av tjenester
Sentrale kursmidler - grunnskole

21.
22.
23.
24.

Plan
2020

Plan
2022

-1 500
-500
-573
-291
-650
-450
-360
-45
-110

-2 600
-500
-573
-700
-750
-450
-360
-45
-110

-2 600
-500
-573
-700
-750
-450
-360
-45
-110

-2 600
-500
-573
-700
-750
-450
-360
-45
-110

-164

-314

-314

-314

-610

-610

-610

-610

0

-2 882

-2 882

-2 882

0

-140

-140

-140
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Plan
2021

E.
25.
26.
27.
28.

Budsjett
2019

Inndekningstiltak (i 1000 kr)
Økt refusjon fra andre kommuner for
barnehageplasser i Enebakk.
Redusert tilskudd til private barnehager
Endret skolestruktur
Inndekningstiltak Gjennomgang av
lovpålagte/ikke lovpålagte oppgaver

Sum Reduksjon

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

0

-200

-200

-200

0
0

-634
0

-735
-1 116

-745
-1 116

0

0

0

-1 176

-5 253

-10 868

-12 085

-13 271

12. Baser. Det at basene reduseres/legges ned på skolene vil redusere kostnader på
lønnsutgifter for assistenter/miljøarbeidere. En virkning av at basene legges ned kan bli
at spesialundervisningen øker. Ressursteam opprettholdes uendret. Nedleggelse av
basene veies noe opp av økt lærertetthet. Det vil på de fleste skolene være flere lærere.
Enkelte av skolene vil kunne opprettholde delvis drift av baser grunnet enkeltvedtak
hos elever. Dette må ses på gjennom 2019. Reduksjonen er gjort med 7/12 virkning.
13. Elevmidler grunnskole. Reduksjon i elevmidler vil medføre kutt i driftsmidlene til
skolene. Dette vil påvirke generelle innkjøp og skolene må prioritere hva de kjøper inn.
Det er foreslått en innvestering med tanke på IKT-Utstyr til skolene. Dette vil medføre
at skolene ikke har det samme behovet i 2019 for innkjøp som de ellers ville hatt.
14. Økt inntekt SFO. Avdelingen ser at f.o.m høsten 2017 har antall elever i SFO økt og
stabilisert seg. Dette gjør at det forventes en varig inntektsøkning. Den kommunale
finansieringen til drift av SFO går derfor ned.
15. Nedgang i årsverk til assistenter. Som følge av de nye normene i skole- og
barnehagesektoren er behovet for assistenter lavere f.o.m 2019. Det forventes en
innsparing knyttet til naturlig avgang og det er derfor lagt inn en forsiktig reduksjon i
2019. Det forventes helårseffekt av tiltaket fra og med 2020.
16. Bortfall av stilling som av læringsmiljøveileder fra våren 2019. Avdelingen må se på alle
tiltak som ikke er lovpålagte. Bortfall av stillingen vil gjøre at skolefagligrådgiver må
gjøre deler av jobben med å veilede skolene. Det vil også blir ekstra viktig å skolere
sosiallærere og skoleledelse på en god måte.
17. Lisenser IKT. Avdelingen har reforhandlet eller inngått nye avtaler om IKT-lisenser til
bruk i skoler og barnehager. Det er bl.a. inngått kommunelisenser og det forventes
derfor en reduksjon av utgiften.
18. Generell rammereduksjon mva. administrasjon og fellestjenester. Kostnadene til
generelle mva-belagte innkjøp er de siste årene betydelig redusert slik at kostnaden til
mva. er lavere.
19. Økt inntekt brukerbetalinger kulturskolen. For budsjettåret 2017 ble det foretatt en
økning av brukerbetalingen til kr 3 675,- pr skoleår. Det ble ikke gjort justering av
brukerbetalingen for budsjettåret 2018. Det foreslås nå å øke til 3.800,- pr skoleår. Flere
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av elevene ved kulturskolen benytter seg av flere tilbud og dette vil medføre en ekstra
kostnad for disse familiene. Det foreslås derfor ingen endringer knyttet til
søskenmoderasjon eller moderasjonsordninger for flere fag.
20. Reduksjon av rammer til kulturtjenesten
Reduksjon av tilskuddsrammer – kommunale tiltak. Hvert år fremmer
rådmannen sak til KOS-utvalget hvor det foreslås hovedrammefordeling for
ansvarsområdet tilskudd til kulturformål. Rammefordelingen definerer midler til de
forskjellige tilskuddsordningene i vedtatte retningslinjer for kommunale stønader til
kulturformål. Rammefordelingen gjøres for å skape forutsigbarhet i de ordinære
driftstilskuddene til kommunens frivillige organisasjoner. Den foreslåtte reduksjonen vil
medføre at det ikke gis ferietilbud for barn og unge i regi av kommunen. Det vil si at
Kulturskolens sommerskole og fritidsklubbenes sommertur ikke vil bli avholdt. Kulturskolen
har de siste årene hatt sommerskole for barn og unge med fagtilbud innen dans og tegning.
Dette er et tilbud for alle barn og unge i kommunen, men det er et begrenset antall barn
som benytter seg av tilbudet. Fritidsklubbenes sommertur har vært en ferietilbud med
overnatting og opplevelser med trygge voksne. Denne sommeren var det en reduksjon i
antall barn som ønsket deltakelse. Det vil fremdeles gis ferietilbud i regi av organisasjonene.
Det som opprettholdes i tilskuddsrammen vil være de faste tilskuddene til organisasjoner
som fordeles etter søknad en gang pr år (tilskudd til ordinær drift av lagene og vedlikehold
av lekeplasser), og midler organisasjonene kan søke støtte fra til enkeltarrangementer
gjennom året. Kulturtjenesten vil også kunne videreføre stønad til aktiviteter for barn og
unge, UKM og DKS.
Reduksjon tilskudd til vedlikehold av kulturbygg og forsamlingslokaler. Det
har vært avsatt en søkbarpott for lag og foreninger for å vedlikehold og ivaretakelse av ulike
kulturbygg. Kulturbyggene har over flere år fått tildelt midler for å kunne oppgradere og
sette i stand for drift. Dette, og dugnadsinnsats, har gjort det mulig for aktivt utleie og bruk
av lokalene. Rådmannen er av den oppfatning at man nå kan ivareta bygningenes
vedlikehold ved inntjening på utleie og arrangementer. Det vil fremdeles være igjen en pott
for organisasjonene å søke på til mindre vedlikeholdsarbeid.
21. Økt refusjon fra andre kommuner for skoleplasser i Enebakk. Det er p.t. et høyere antall
elever i Enebakkskolene hjemmehørende i andre kommuner enn budsjettert. Det
forventes at denne situasjonen kan fremskrives gjennom planperioden.
22. Styrkingsmidler kommunale og private barnehager. Behovet er antatt redusert, og det
kuttes i tildelinger av systemiske styrkingsmidler til kommunale og private barnehager
(ikke-lovfestede tiltak).
23. Det vil våren 2019 legges frem en analyse/utredning i forhold til Prosjekthuset.
Utredningen vil ha fokus på hvordan elever som er tilhørende prosjekthuset kan få
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utfordringer/tilpasninger på sin hjemskole slik at konsekvensene for nedleggelsen
kommer tydelig frem.
Det er lagt opp til nedleggelse i 2020 da det er viktig med en god prosess i forkant.
Prosjekthuset er en ikke lovpålagt oppgave og rådmannen ser det derfor som vanskelig
å videreføre denne. Prosjekthusets lærere inngår ikke i beregningene knyttet til
lærernormen da dette telles på hver enkelt skole. Det er også slik at spesialundervisning
ikke telles ved beregning av lærenormen.
24. Sentrale kursmidler – grunnskole. Budsjettposten er avsatt sentralt i avdelingen til
kompetanseutvikling på skolene. Denne summen har vært uendret de siste ti årene.
Avdelingen har fondsmidler som kan benyttes til finansiering av den kommunale
andelen av tiltak som igangsettes gjennom den desentraliserte modellen for
etterutdanning og kompetanseheving for lærere. Det vil allikevel være noe reduksjon i
kurs aktivitet.
25. Økt refusjon fra andre kommuner for barnehageplasser i Enebakk. Det er p.t. et høyere
antall barnehagebarn hjemmehørende i andre kommuner enn budsjettert. Det
forventes at denne situasjonen vil vedvare.
26. Redusert tilskudd til private barnehager. Kostnadene i de kommunale barnehagene har
gått ned som en følge av endrede barnegrupper og færre barn. Det forventes derfor en
reduksjon av tilskudd til private barnehager f.o.m. 2020.
27. Endret skolestruktur. Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av HP 2018
– 2021 rådmannens forslag om å se på inntjeningsmuligheter i forhold til endret
skolestruktur gjennom f.eks. felles administrasjon og ledelse ved flere skoler. Dette er
et omfattende arbeid som involverer flere fagområder, og målsettingen er derfor at det
foreligger en ny skolebruksplan innen 2021.
28. Avdelingen vil på nytt gjøre en vurdering av lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver
etter at tiltak er gjennomført for 2019. Det kan også se ut på befolkningsprognoser at
det kan forventes et noe lavere barnetall i barnehager.
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6.4 HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN
Målstyring for avdelingen
Hovedmål:
Helse- og omsorgsavdelingen skal yte tilrettelagte og faglig forsvarlige helse og
omsorgstjenester tilpasset de tildelte økonomiske rammer for sektoren. Avdelingen skal i
planperioden, gjennom et målrettet utviklingsarbeid planlegge, forberede og tilrettelegge for
et vesentlig økende behov for pleie og omsorgstjenester i befolkningen.
Øvrige mål for avdelingen:
Helse og omsorgsavdelingen skal i planperioden jobbe aktivt for å styrke den hjemmebaserte
profilen i tjenestene. Alle tiltak, aktiviteter og prioriteringer skal på ulike måter og nivåer bygge
opp under den enkelte tjenestemottakers mulighet til å kunne bo og leve lengst mulig i eget
hjem.
Virkemidler for å nå målene
Avdelingen vil i planperioden ha særskilt fokus på å:
 Konkretisere og iverksette bygging av nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser.
 Realisering og bygging av ny samlokalisert bolig for mennesker med utv.hemning.
 Konkretisere og iverksette botilbud for mennesker med rus/psykiatri problemer
 Utvide og utvikle dagaktivitetstilbudet for demente.
 Gjennomføre overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer med muligheter for
ulike velferdsteknologiske tilpasninger.
 Styrke og utvikle kompetansen hos ansatte.
Bemanning
Enhet
HOS-administrasjon og
fellestjenester
Helse barn og unge
Psykisk helsearbeid og rus
Friskliv og ReHabilitering
NAV
Sykehjem
Hjemmetjeneste
Tilrettelagte tjenester
Forpleining
Totalt

Budsjetterte
årsverk 2018
10,58

Budsjetterte
årsverk 2019

13,9
12,8
9,2
8
64,76
26,5
57,39
5,93
208,66

13,90
12,40
9,90
8,00
60,00
29,00
57,39
5,93
207,10
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10,58

Status
Utvalgte KOSTRA-tall for pleie og omsorg

Prioritet

Aktivisering,
støttetjenester
(f234) - andel av
netto driftsutgifter
til plo(B)
Netto driftsutgifter
pleie og omsorg i
prosent av
kommunens totale
netto
driftsutgifter(B)
Netto
driftsutgifter, pleie
og omsorg pr.
innbygger 67 år og
over(B)

Produktivitet

Korr. Bto. dr.utg. ,
institusjon, pr.
kommunal plass
Korrigerte brutto
driftsutg pr.
mottaker av
hjemmetjenester (i
kroner)(B)

Enebakk Enebakk
2016
2017
1,3 %

1,7 %

22,6 %

85 980

Vestby Frogn AurskogHøland
7,4 %

Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe
07

6,2 %

2,0 %

8,7 %

6,3 %

4,7 %

5,4 %

23,7 %

24,4 % 29,9 %

30,3 %

26,6 %

29,5 %

24,7 %

29,2 %

93 148

88 638 91 932

90 436

100 846

124 162

97 841

105 851

838 822

983 091 1 023 04 759 930 1 035 865 1 189 72 1 252 099
8
2

1 258 452

1 134 387

210 717

236 887

164 180

243 800

178 088 244 179

173 399

334 626

231 508

Enebakk kommune er en av kommunene i Norge som driver billigst innenfor pleie og
omsorg. Kommunens meget lave kostnadsnivå innenfor tjenesteområdet, gjør det svært
krevende å ytterligere redusere kostnadene.
I 2017 brukte Enebakk rundt 24 % av kommunens totale netto driftsutgifter til dette området.
Gjennomsnittet for kommunegruppe 7 er 29 %. Differansen på ca. 5 %-poeng betyr at dersom
Enebakk kommune skulle bruke en lik andel av kommunens samlede utgift på pleie og omsorg
som kommunegruppe 7, ville kommunen brukt ca. 20 mill. årlig mer på området.
Det er etter rådmannens vurdering en klar og nødvendig prioritering at ressursinnsatsen i
kommunen i større grad må dreies mot pleie- og omsorgssektoren i årene som kommer. Dette
vil være helt nødvendig for å kunne møte den demografiske endringen i
befolkningssammensetningen.
De siste årene har det derfor vært en forsiktig satsning på pleie og omsorg for å styrke
tjenesten i forbindelse med økt oppgaveoverføring som følge av samhandlingsreformen, samt
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en stadig eldre befolkning. Andelene netto driftsutgifter av kommunens totale netto
driftsutgifter økte fra 21,7 % i 2015 til 23,7 % i 2017. Likevel er dette fortsatt langt lavere enn
gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 7.
Netto driftsutgifter til pleie og omsorg målt i kroner pr innbygger 67 år og over ligger ca. 12 700
kroner lavere per innbygger enn KOSTRA-gruppe 07. Sett i forhold til
sammenlikningskommunene Vestby, Frogn og Aurskog-Høland ligger Enebakk kommune på
samme nivå som disse kommunene.
Aktivisering og støttetjenester - Enebakk bruker minst av alle på aktivisering av eldre og
funksjonshemmede. Dette er i stor grad ikke-lovpålagte tjenester som b.la dagsenter for
eldre/demente, funksjonshemmede, dagsenter for psykisk helsearbeid, omsorgslønn,
støttekontakter samt trygghetsalarmer.
Enebakks gjennomsnittskostnader til institusjon utgjør 983 091kroner per kommunale plass.
Dette er relativt lave kostnader pr plass sett opp mot sammenlikningskommunene og KOSTRA
gruppe-07. Det er kun Frogn som har lavere kostnader enn Enebakk i 2017. Dette viser at
Enebakk bruker mindre med ressurser per plass enn det sammenlikningskommunene i
gjennomsnitt gjør. I Enebakk kommune er det i all hovedsak enhet for sykehjem som har
institusjonsplasser.
Gjennomsnittskostnaden per mottaker av hjemmetjenester viser at Enebakk kommune
bruker 6 913 kroner mindre per mottaker enn KOSTRA-gruppe 07. Det er imidlertid stor
variasjon mellom sammenlikningskommunene i forhold til ressursbruket. Her er det meget
viktig å være klar over at denne indikatoren ikke knytter seg til hjemmesykepleien alene. Den
største delen av denne kostnaden relaterer seg til kostnader i Enhet tilrettelagte tjenester for
funksjonshemmede som også føres på denne KOSTRA funksjonen.
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Kommunehelse
Prioritet

Netto driftsutg til
diagnose, behandling og
rehabilitering pr.
innbygger(B) **)
Netto driftsutg til
forebygging,
helsestasjons- og
skolehelsetj. pr. innb 0-20
år(B)
Netto driftsutgifter til
forebyggende arbeid,
helse pr. innbygger(B) **)

Kvalitet

Avtalte
fysioterapeutårsverk per
10 000 innbyggere
(årsverk)

Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog2016
2017
Høland

Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe
07

2 030

1 969

1 317 1 674

1 441 1 585

1 524

2 058

1 546

2 603

2 568

1 889 1 658

1 952 2 019

2 585

2 146

2 473

56

107

26

332

193

216

242

162

185

8,3

9,0

9,1

10,8

8,4

6,4

8,2

7,7

8,6

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Enebakk kommune har de siste årene hatt økte utgifter til diagnose, behandling og
rehabilitering pr. innbygger. Enebakk ligger på et nivå over gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe
07 og gjennomsnittet av sammenligningskommunene. Det er kun Nannestad som har høyere
kostander enn Enebakk kommune. Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 07 har kostnadene i
Enebakk økt relativt mye. En stor del av økningen fra 2015 til 2016 må tilskrives etableringen
av Kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud ved Lillestrøm og Follo LMS. Dette er satsninger som
kommunen bare delvis er kompensert for i rammetilskuddet. Det er etter rådmannens
vurdering tre hovedårsaker til at Enebakk kommune, på denne variabelen, har høyere
kostnader enn gruppe 7: en dyr daglegevaktordning, relativt høye utgifter til Follo LMS og
legevakt/KAD på Lillestrøm. I tillegg er sykehjemslegen ført på denne funksjonen. Det er feil
og er rettet opp fra og med 2018.
Skolehelsetjenesten har de senere årene vært et sentralt satsningsområde, og kommunene er
gitt betydelige økinger i sin frie ramme med den sentrale føring på at disse skulle nyttiggjøres
i skolehelsetjenesten. Enebakk kommune har i stor grad brukt, men ikke fullt ut, disse økte
midlene i rammetilskuddet til å øke ressursinnsatsen innenfor nettopp
helsestasjon/skolehelsetjenesten. Det kan antas at den økte differansen mellom Enebakk
kommune og de nevnte sammenligningskommuner i 2016 skyldes at kommunene i ulik grad
har disponert den økte statlige satsningen i rammetilskuddet til nettopp dette formålet. I
tillegg har kommunen også brukt av øremerkede midler fra bundet fond i 2016. Netto
driftsutgifter er ekskl. bruk av fond og er derfor med på å forklare de økte netto driftsutgiftene
til kommunen i 2016.
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Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger har økt fra 2016 til 2017. Dette
har sammenheng med at frisklivskoordinatorens stilling er ført på denne funksjonen fra 2017.
Enebakk kommune har lavere kostnader til området enn KOSTRA-gruppe 7
Antall fysioterapiårsverk er litt over nivå som KOSTRA-gruppe 07 og har ligget stabilt de siste
årene.
Kommunelege stillingen er en meget viktig funksjon for å at kommunen skal kunne ivareta
sine lovmessige forpliktelser knyttet til samfunnsmedisinsk beredskap og oppfølging.
Nåværende kommunelege har en svært liten stillingsprosent som har vært uforandret i mange
år. Nåværende person går av med pensjon høsten / vinteren 2019. I dagens situasjon, og med
de konsekvenser samhandlingsreformen har, er det helt nødvendig å øke denne ressursen ved
rekruttering av ny person. Både for å kunne være i stand til å faktisk rekruttere, men også fordi
oppgaveporteføljen til kommunelegen tilsier det. I budsjettforslaget viderefører rådmannen
derfor planlagt økning av kommuneoverlege stillingen til 50 % stilling. Status i denne
prosessen er at intervjurundene med aktuelle kandidater ble gjennomført i uke 43/44.
Sosiale tjenester
Prioritet

Netto driftsutg. til råd,
veiledning og
sos.forebyggend arb. pr.
innb, 20-66 år(B) **)
Netto driftsutg. til tilbud
til pers. med rusprobl. pr.
innb. 20-66 år(B) **)
Netto driftsutgifter til
sosialtjenesten pr.
innbygger 20-66 år(B) **)
Netto driftsutgifter til
økonomisk sosialhjelp pr
innbygger 20-66 år(B) **)

Dekningsgrad

Andel mottakere med
sosialhjelp som
hovedinntektskilde(B)
Andelen
sosialhjelpsmottakere
18-24 år, av innbyggerne
(19)-24 år(B)
Andelen
sosialhjelpsmottakere i
alderen 20-66 år, av
innbyggerne 20-66 år(B)
**)

Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog2016
2017
Høland
1 223

1 131

329

311

4 747

5 682

1 489

1 686

51,4 %

1 286 1 374

Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe
07
1 232

948

1 325

160

-5

494

292

4 876 5 609

5 614 4 747

5 171

3 728

5 222

1 936 1 636

2 345 1 771

1 182

895

1 766

29,9
%

52,1 % 51,0 %

34,7 %

41,6 %

39,4 %

313

42,3 % 25,2 %

574

771 1 220

9

6,1 %

6,2 %

4,6 % 2,8 %

8,3 % 3,7 %

4,8 %

2,9 %

5,6 %

3,3 %

3,4 %

2,9 % 3,1 %

4,0 % 3,0 %

2,9 %

2,9 %

3,3 %

Grunnlagsdata
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Gjennomsnittlig
stønadslengde mottakere
18-24 år
Gjennomsnittlig
stønadslengde mottakere
25-66 år
Gjennomsnittlig
utbetaling per
stønadsmåned (kr)

Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog2016
2017
Høland
3,2

4,2

3,8

4,4

4,5

4,4

4,7

5,7

5,7

4,9

9 033

8 772 10 258 8 718

Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe
07
3,2

4,0

3,8

127,1

4,4

5,7

4,9

149,5

10 108 11 874

8 926

8 101

264 529

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Kommunens netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosial forebygging ligger litt under
KOSTRA-gruppe 07 i 2017. I 2016 var netto driftsutgiftene noe høyere enn i dag. Denne
trenden ser man hos de fleste sammenlikningskommunene. Det er noen kommuner som har
relativt lavere netto driftsutgifter enn Enebakk, blant annet Aurskog-Høland og Nannestad.
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp ligger omtrent på nivå med KOSTRA-gruppe 07.
Den gjennomsnittlige stønadslengden har fram til 2016 blitt lavere, både for mottakerne
mellom 18-24 år og for mottakerne mellom 25-66 år. Fra 2017 har mottakslengden økt noe.
Den gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned har imidlertid ikke økt i 2017, utbetalingene
ligger kun svakt over Frogn og Nannestad.
Når det gjelder hvor mange av sosialhjelpsmottakerne som har sosialstønad som sin
hovedinntektskilde, var det frem til 2016 en økning på dette området. Noe som var meget
bekymringsverdig. I 2017 har dette tallet imidlertid blitt betydelig redusert. Dette er svært
gledelig og det er viktig at man gjennom ulike tiltak fortsatt jobber målrettet for å redusere
denne variabelen.
Det er videre en relativt høy andel av innbyggerne mellom 20-66 år som mottar sosialhjelp
som sin hovedinntektskilde. Dette antas å ha sammenheng med et noe krevende jobbmarked
i kommunen internt. Imidlertid er gjennomsnittlig stønadslengde relativt lav i Enebakk
kommune. Gjennomsnittlig utbetaling er kr 8772,- pr mnd. og ligger omtrent på
gjennomsnittet av sammenligningskommunene.
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Utfordringer i planperioden
Rådmannen forventer at hovedutfordringene for helse og omsorgssektoren de kommende
årene vil knytte seg til to hoved forhold:
1) Demografiske endringer, med en kraftig vekst i antall eldre personer
2) Oppgaveoverføring fra spesialist til kommunehelsetjeneste
Dette vil videre avstedkomme to hovedutfordringer for kommunen som tjenesteleverandør:
1) Kapasitet i helse og omsorgstilbudet, særlig innenfor pleie og omsorg
2) Rekruttere og beholde kompetent fagpersonell
Demografiske endringer – reduksjon i dekningsgrad for sykehjemsplasser
Enebakk kommune vil allerede i planperioden, og de neste 10-15 årene, oppleve en meget
kraftig økning i antall eldre mennesker over 80 år. Det er i denne aldersgruppen
demenslidelser og generelt pleie og omsorgsbehov i størst grad finner sted. Det understreke
at veksten innenfor pleie og omsorg med stor grad av sikkerhet vil være av langsiktig karakter.
Selv om det jobbes aktivt med b.la innfasing av velferdsteknologi i pleie og omsorgstjenestene,
er det rådmannens klare vurdering at ressursinnsatsen innenfor pleie og omsorgstjenestene
vil måtte økes betydelig i årene fremover for å kunne håndtere situasjonen.
I henhold til SSBs prognoser, middels nasjonal vekst, vil antall personer over 80 år vokse fra
dagens nivå på 288 personer, til 824 personer i 2033 og videre til rundt 1000 personer i 2043.
Bare i løpet av de 4 neste årene vil denne aldersgruppen vokse til ca. 345 personer. Med en
dekningsgrad på sykehjem på 20 % av antall innbyggere over 80 år, som har vært normtall for
antall sykehjemsplasser i mange år, vil økningen på 57 personer de neste 4 årene alene
generere et behov for i underkant av 12 nye sykehjemsplasser i kommunen. Enebakk har i dag
en dekningsgrad på 18,75 %. Det vil si at kommunen har sykehjemsplasser til ca. 18,75 % av
befolkningen over 80 år. Helse- og omsorgsplanen som ble vedtatt i HOS-utvalget, april 2018,
beskrev på en utfyllende måte hvilken enorm utbygging som ville funnet sted dersom man
skulle opprettholdt en dekningsgrad på 20 % de neste 10-15 årene.
Dette ville ikke vært bærekraftig. Kommunen har ikke økonomi hverken til å bygge eller drive
sykehjemsplasser i et slikt omfang som ville vært påkrevet for å opprettholde 20 %
dekningsgrad. I 2017 ble det vedtatt å avsette kr 1,5 mill. kroner til et forprosjekt for å
konkretisere og deretter realisere bygging av nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser i
slutten planperioden. Det vil legges frem en sak som beskriver behovet og skisserer løsninger
november/desember 2018. Det fremstår allerede som åpenbart at dekningsgraden vil måtte
reduseres. Nevnte sak som legges frem i november vil derfor legge dette som premiss for
arbeidet og rådmannen finner det naturlig å bringe dette frem i sitt budsjettforslag. Det vil
uansett, selv om man reduserer dekningsgraden, måtte bygges flere sykehjemsplasser og
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omsorgsboliger svært raskt. Saken som legges frem i november/desember vil beskrive
nærmere hvordan dette bør håndteres.
I utgangspunktet har rådmannen primært ønsket å redusere dekningsgraden gradvis, ved å
holde dagens sykehjemsplasser konstant frem til ca. 2023. I og med at antall eldre øker, vil
dekningsgraden da reduseres gradvis fra år til år frem til man er nede i ca. 16 -17 %
dekningsgrad.
Den meget krevende økonomiske situasjonen, gjør imidlertid at rådmannen finner det
nødvendig å foreslå en reduksjon i sykehjemsplasser allerede fra 2019. Det er ikke lenger rom
i helse- og omsorgsavdelingen for å gjøre innsparinger i den størrelsesorden kommunens
økonomiske situasjon tilsier, uten å samtidig redusere tilbudet og bemanning. Rådmannen ser
det derfor nødvendig å foreslå en reduksjon i tjenestetilbudet ved Enebakk sykehjem for å
håndtere inndekningsbehovet til kommunen. Det foreslås derfor å legge ned 6 langtids
sykehjemsplasser fra 2019. Reduksjonen vil skje gradvis etter hvert som plassene frigjøres.
Dette tilsvarer ca. 4,8 årsverk helsefagarbeider, og vil isolert sett redusere kostnaden ved
enhet for sykehjem med ca. 3 mill. kroner. Tjenestene til disse brukerne må fra 2019 utføres
av hjemmetjeneste og/eller rehabilitering i eget hjem.
Enebakk sykehjem består pr i dag av 54 sykehjemsplasser og ca. 45 dagsenterbrukere. Antall
budsjetterte årsverk for å betjene disse brukerne er 61,76 årsverk. På Kopås benyttes 6 rom
som rullerings- og avlastningsplasser. Disse driftes delvis av hjemmetjenesten, delvis som en
del av dagsenteret og delvis av ansatte ved sykehjemmet. Disse plassene er ikke fullverdige
sykehjemsplasser og det forutsettes at brukerne her må klare seg mye selv. Rulleringsplassene
medregnes derfor ikke i beregningen av antall sykehjemsplasser.
Enebakk sykehjem har i dag en langtidsavdeling med 28 beboere. Ved å redusere med 6
beboere vil sykehjems kapasiteten synke fra 18,75 % dekning av antall eldre over 80 år til 16,67
% dekning. Noe som fortsatt ligger innenfor det som regnes som et anbefalt nivå i henhold til
nasjonale normer.
De som innvilges langtidsplass i sykehjem vil være svært syke og ha behov for omfattende
medisinsk behandling og sykepleiefaglig omsorg. Det vil være de som har multiple diagnoser
både fysisk og mentalt som får plass i sykehjem. Konsekvensen for den enkelte pasient vil være
at de i mye større grad må bo lenger i eget hjem med omfattende tjenester i hjemmet, men
ikke ha tilgang til profesjonelle omsorgspersoner hele døgnet. En konsekvens for pårørende
blir at de må stå lenger i omsorgsarbeid i hjemmet.
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Det er i planperioden lagt inn en økning på 2 mill. kroner for å håndtere oppgaveøkningen de
demografiske endringen vil medføre for enhet for sykehjem og hjemmetjenesten. Økningen
på 2 mill. kroner vil blant annet gå til å styrke grunnbemanningen.
Økt ressursinnsats i hjemmesykepleien
Rådmannen har i ulike sammenhenger påpekt utfordringen knyttet til den løpende
oppgaveoverføring som finner sted i kjølvannet av samhandlingsreformen. Pasienter skrives
tidligere ut fra sykehus, og kommunene får i større grad ansvaret for å videre – og sluttføre
allerede igangsatt behandling. Det erfares også som et klart utviklingstrekk at det blir mer
utfordrende sykepleiefaglige prosedyrer som utføres i kommunehelsetjenesten.
Rådmannen stiller seg bak reformens intensjoner og hovedmål. Det er imidlertid grunn til å
understreke at for kommunehelsetjenesten innebærer oppgaveoverføringen mellom
spesialist og kommunehelsetjeneste et stadig og betydelig større press på enhetens samlede
ressurser. Både personellmessig, kompetansemessig og økonomisk.
I 2018 ble hjemmebaserte tjenester styrket med kr 0,96 mill. kroner for styrke bemanningen.
I tillegg ble det vedtatt å avsette kr 50 000,- leasing biler og kr 360 000 til leasing av elektronisk
medisindispensere.
Rådmannen ser at det er ytterligere behov for å styrke hjemmetjenesten som følge av økt
pasient tilstrømming. I 2018 var det en stor vekst i antall vedtakstimer, noe som vil vedvare i
2019. For å håndtere dette, og for å hensyn ta oppgaveøkningen knyttet til reduksjonen i
sykehjemsplasser, er det lagt til grunn en styrkning på 1,6 mill. kroner i 2019.
Økt aktivitetsnivå ved sykehjem og hjemmetjenesten
Som beskrevet i innledningen er det to hovedutfordringer for helse- og omsorgsavdelingen,
demografiske endringer og oppgaveoverføring fra spesialist til kommunehelsetjeneste.
Håndteringen av dette i sykehjemmet og hjemmetjenesten i perioden framover er redegjort
for over. Men som rådmannen har poengtert i tertialrapportene de siste årene, er
aktivitetsøkningen ved enhetene svært stor og medfører at enhetene avslutter med
merforbruk ved året slutt. Sist tertialrapport 2018 viser en prognosen på et forventet
merforbruk på 7,3 mill. kroner for disse to enhetene. De underliggende årsakene til dette er
de to nevnte hovedutfordringene. Slik som utviklingen er i dag vil det ikke være mulig å
redusere tjenestetilbudet uten at det går utover forsvarligheten. Det foreslås derfor å tilføre
enhetene 6 mill. kroner slik at budsjettrammen speiler den reelle driften ved enhetene.
Økt tilgjengelighet dagaktivitetstilbud for eldre og demente
Enebakk kommune skal ha en hjemmebasert profil på sine pleie og omsorgstjenester. Dette
innebærer å legge til rette for at mottakere av tjenestene, kan bo lengst mulig i eget hjem med
tilrettelagt oppfølging.
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KOSTRA tall viser at Enebakk kommune bruker svært lite ressurser sammenlignet med andre
kommuner på støttetjenester for eldre, som eksempelvis dagaktivitetstilbud.
Dette er meget effektive, rimelige og virkningsfulle tiltak som bidrar til at hjemmeboende
pasienter og brukere kan bo lengre i eget hjem. Pasienten gis et daglig aktivitetstilbud som
bidrar til å vedlikeholde fysisk og psykisk fungeringsevne. Ektefeller og pårørende gis samtidig
en viktig, daglig avlastning fra tilsyn og omsorgsoppgaver. I sum erfares dette å bidra til at
pasienten blir i stand til å kunne bo lengre i eget hjem.
Kommunen mottar særskilte tilskudd til dagaktivitetstilbud, i takt med en kommunal
utvidelse, og den samlede ressursinnsats på området må derfor ses i sammenheng med
statlige tilskudd. Dagaktivitetstilbud for eldre demente er forslått lovfestes fra og med 2020
og rådmannen fastholder i planperioden tidligere prioritering med å avsette ytterligere midler
fra og med 2020 for å kunne møte lovkravet og det økte behovet.
Sterkt fokus på velferdsteknologi
Arbeidet med å identifisere og innfase ulike velferdsteknologiske løsninger i avdelingen er et
viktig satsningsområde i planperioden.
Det ble, i investeringsbudsjettet for 2018, vedtatt avsatt 0,8 mill. kroner til arbeidet med å
konvertere og skifte ut dagens analoge løsninger for trygghetsalarmer til digitale løsninger
samt til arbeidet med innfasing av elektroniske dørlåser for hjemmetjeneste mottakere.
I løpet av november 2018 vil arbeidet med å bytte ut dagens analoge trygghetsalarmer til
digitale løsninger være ferdig. HOS avdelingen vil da gå videre til neste fase i arbeidet med å
digitalisere tjenestene og innfase ulike velferdsteknologiske applikasjoner tilknyttet disse. Det
er i første omgang digitalt tilsyn og lokaliseringsteknologi man ønsker å fase inn i tjenesten.
Enebakk kommune deltar i dette arbeidet sammen med øvrige Follo kommuner i et
interkommunalt prosjekt støttet av helsedirektoratet.
I 2017 ble det videre avsatt midler til et forprosjekt som skal utrede mulighetsrommet, belyse
ulike alternativer og utfordringer og skissere forslag til løsninger på hvordan og på hvilken
måte Enebakk kommune bør organisere et slikt responssenter.
Nettopp fordi utviklingen innen dette området går så fort, er arbeidet rundt anskaffelsen av
digitale plattformer for trygghetsalarmer bygd opp rundt prinsippene om innovative
anskaffelser.
Snarere enn at kommunen ensidig går ut og beskriver anskaffelsen, organiseres anskaffelsen
i større grad som et samarbeid mellom leverandørsiden og kommunen hvor man i dialog og
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forhandlinger, i fellesskap definerer de beste løsningene på det etterspurte og beskrevne
behovet.
Eksempelvis ser man allerede nå at det i langt større grad enn tidligere snakkes om
responstjenester – snarere enn stasjonære responssenter. Teknologien og de ulike løsningene
muliggjør i dag, i langt større grad enn tidligere, at alarmer rutes direkte til nærmeste
sykepleier/helsepersonell på vakt og at systemene er integrert mot EPJ (elektronisk pasient
journal). Det systemet kommunen nå tar i bruk, vil fungere på den måten at når en bruker
utløser en alarm, vil signalet rutes til et døgnbemannet responssenter med helsefaglig
personell. Dersom det er grunnlag for det, vil responssenteret, ved hjelp av GPS teknologi,
sende alarmen videre til den sykepleieren som er nærmest i kommunen. Sykepleieren vil da
få en beskjed på sin smart-telefon med navn, adresse og nødvendige person og
helseopplysninger til brukeren. Dersom det er en mobil trygghetsalarm, vil sykepleieren i
tillegg kunne få opp et kart som viser nøyaktig hvor brukeren befinner seg. Dette vil være
svært viktig i ivaretakelsen av pasienter med eksempelvis demenssykdom. Sykepleieren vil
digitalt registreres inn når han kommer til pasienten og det vil digitalt loggføres når han går
ut. Disse opplysningene vil lagres automatisk i pasientjournalen.
Videre at man i større og større grad bruker slike løsninger til å mobilisere det private
nettverket som familie og pårørende som et supplement til varslingen til kommunen.
Innfasing av ulike velferdsteknologiske applikasjoner vil være et viktig bidrag og supplement
til den tradisjonelle tjenesten i tiden fremover. En vellykket bruk av velferdsteknologi kan
spare unødige ressurser til oppgaver som likegodt eller bedre kan ivaretas gjennom ulike
digitale verktøy og hjelpemidler. I et økonomisk perspektiv kan dette bidra til å bremse den
nominelle veksten innenfor pleie og omsorg.
Bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge
Barn og unges oppvekst og levevilkår er av stor betydning for både den enkelte familie, det
enkelte barn og for kommunen som tjenesteleverandør. Tidlig, målrettet og koordinert
innsats mot utsatte barn og unge, forebygging av rus og problematferd samt støtte og
tilrettelegging i ulike livssituasjoner er viktige innsatsområder for å både bidra til god
livskvalitet og forebygge sen-skader og komplikasjoner senere i livsløpet.
Arbeidet knyttet til å gi ungdommer med rusproblemer tilbud om ruskontrakt har vist seg som
et virkningsfullt og etterspurt tiltak. I samarbeid med politiet inngår ungdommer som blir tatt
for bruk av rusmidler, en kontrakt med politi og kommune om å avstå fra videre bruk av
rusmidler. Tiltaket følges opp gjennom samtaler med ungdommen og foreldrene, urintesting
og rapportering til politi. Gjennomgått og «bestått» ruskontrakt medfører påtaleunnlatelse og
sikrer at ungdommen ikke får anmerkninger på sitt rulleblad.
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Tiltaket var i utgangspunktet fullfinansiert gjennom tilskudds og fondsmidler til og med 2017.
Etter søknad har Enebakk kommune fått ytterligere fondsmidler til formålet for 2018 og 2019.
Tiltaket har vist seg å være etterspurt og virkningsfullt. Aktiviteten videreføres derfor i samme
omfang som tidligere også i 2019. Slik den økonomiske situasjonen er for kommunen, vil
imidlertid ressursbruken knyttet til en videreføring av tiltaket fra 2020 og utover avhenge av
ytterligere tilskuddsmidler til formålet. Fra 2020 har rådmannen forutsatt at man fortsatt får
midler til aktiviteten, men at denne reduseres noe. Dette forholdet vil man komme tilbake til
i de kommende budsjettbehandlingene når man vet hvor mye kommunen evt vil motta i
tilskuddsmidler.
Psykisk helsearbeid og rus
Kommunestyret vedtok i sak HP 2017-2020 å gjennomføre et forprosjekt knyttet til bygging
av nye boliger for brukere med rus/psykiatriutfordringer. På bakgrunn av dette har HOSavdelingen nedsatte en arbeidsgruppe for å klargjøre det faglige grunnlaget, se på
brukerbehovet hos målgruppen samt lov og forskriftspålegg som gjelder i dag og endringer i
disse. Arbeidsgruppens konklusjon er at som følge av overføring av ansvar for gruppen
rusmiddelavhengige fra stat og fylke til kommunen, er det nødvendig med
gjennomgangsboliger og akuttboliger for rusmiddelavhengige. Foreløpig kartlegging anslår et
behov på mellom 5 og 6 boliger. Enhet for psykisk helsearbeid og rus vil måtte styrkes
budsjettmessig for å kunne øke bemanningen noe ved en realisering av prosjektet. Det er
derfor lagt inn en rammeøkning på litt over 1,1 mill. kroner 2021 og ut planperioden.
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Forslag til netto driftsramme:
RÅDMANNENS FORSLAG (i 1000 kr)
Videreført ramme fra 2018

A. Rammejusteringer
B. Politiske vedtak
C. Utvidelse
Videreutvikling og/eller ny
D.
aktivitet
E. Inndekningstiltak
Ny netto driftsramme

Budsjett
Plan 2020
2019

Plan 2021

Plan 2022

169 934

169 934

169 934

169 934

9 526

9 526

9 526

9 526

1 729

5 379

5 554

5 554

2 452

2 452

3 612

3 612

0

0

0

0

-5 225

-8 831

-9 572

-10 042

178 416

178 460

179 054

178 584

Budsjett
2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

A.

RAMMEJUSTERINGER

A.

Rammejusteringer (i 1000 kr)

1.

Lønnsoppgjør 2018
Prisstigning 2019 - Fordelt til
avdelingene
Korrigere underbudsjettering
sykehjem
Korrigere underbudsjettering
hjemmetjenesten
Korrigere underbudsjettering
Tilrettelagte tjenester

2 299

2 299

2 299

2 299

227

227

227

227

2 500

2 500

2 500

2 500

3 500

3 500

3 500

3 500

1 000

1 000

1 000

1 000

Sum rammejusteringer

9 526

9 526

9 526

9 526

2.
3.
4.
5.

1. Det gis full kompensasjon for lønnsoppgjøret 2018.
2. Avdelingen kompenseres for forventet prisstigning i 2019.
3. 4 og 5) Aktivitetsnivået på sykehjemmet, hjemmetjenesten og tilrettelagte tjenester
representerer et varig minimums nivå. Dagens budsjettrammer har over flere år vært
under-budsjettert ift. det reelle og varige behovet og nivået. Kommunen driver sine
pleie og omsorgstjenester blant de billigste i landet. Tjenestene ytes på et
minimumsnivå og kan ikke reduseres uten å gå utover faglig forsvarlighet. Dette er
ikke en aktivitetsøkning eller nytt tiltak, men en helt nødvendig rammekorrigering for
å budsjettere realistisk ihht. kommunelovens bestemmelser. Rammekorrigeringen
innebærer ingen styrkning, økning eller nyansettelser. Det er utelukkende for å
budsjettere reelt den drift som i dag ytes.
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B.
POLITISKE VEDTAK
Effekter av politiske vedtak er pålegg gitt ved politiske vedtak, både sentralt og lokalt, som
derfor må gjennomføres.
Budsjett
Plan
B.
Politiske vedtak (i 1000 kr)
Plan 2020
Plan 2022
2019
2021
Statsbudsjett 2019
6.

Ressurskrevende tjenester - økt
innslagspunkt
Innlemminger og korreksjoner, og
særskilt fordelte midler
Vedtak fra HP 2018-2021
Økt kommunelegeressurs,
helårsvirkning
Tilbud om ruskontrakt for ungdom
med foreldreveiledning
Tilskudd ruskontrakter for ungd.
Bortfall av tilskudd til
psykologhjemler
Utvidelse av stilling som
hjelpemiddelteknikker
Tidlig innsats rettet mot eldre for å
opprettholde evnen til å mestre å bo
i egen bolig
Utvidelse av prosent andel fastlønnet
fysioterapeut
Økt inntjening på grunn av endringer
i betalings regler for fysioterapi
Endret legevaktsordning fra
kommunal legevakt til samarbeid
med andre kommuner

950

950

950

950

679

679

679

679

250

250

250

250

1 100

500

500

500

-1 100

-500

-500

-500

0

800

800

800

50

350

350

350

100

200

400

400

-25

-50

-75

-75

-25

-50

-50

-50

-250

-250

-250

-250

17. Forebyggende tiltak for barn og unge

0

0

0

0

18. Dagsenter for demente
19. Demografiske endringer PLO

0
0

1 000
1 500

1 000
1 500

1 000
1 500

1 729

5 379

5 554

5 554

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sum Politiske vedtak

Regjeringens forsalg til Statsbudsjett 2019
6. Regjeringen foreslår å stramme inn ordningen om toppfinansiering av ressurskrevende
tjenester i Statsbudsjettet. For å redusere kostnadene til staten er innslagspunktet
foreslått økt til 1 320 000 kroner. Dette er en økning ut over det som følger av anslått
lønnsvekst for 2018 på 50 000 kroner. For Enebakk kommune utgjør dett 950 000
kroner.
7. I forslag til statsbudsjett har regjeringen gjort korrigeringer av rammetilskuddet til
kommunene. Totalt utgjør korrigeringene for helse- og omsorgsavdelingen 679 000
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kroner. Det er viktig å være klar over at dette ikke er den reelle kostnaden for Enebakk,
men en matematisk fordeling gjort på bakgrunn av blant annet kommunens
delkostnadsnøkkel i inntektssystemet. Nedenfor vises innlemmingene og
korreksjonene knyttet til HOS:
 Boligsosialt kompetansetilskudd, 28 000 kroner
 Innlemming boligsosiale tilskudd, 16 000 kroner
 Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengige,
367 000 kroner.
 Takstoppgjøret for allmennleger i 2018, 199 000 kroner
I tillegg er det i statsbudsjettet for 2019 særskilt fordelt midler til styrking av
helsestasjoner og skolehelsetjenester. I 2019 økes denne fordelingen med 69 000
kroner som er tilsvarende prisstigningen. Totalt er det særskilt fordelt 2 015’ kroner i
2019.
Vedtak fra HP 2018-2021
8. Kommunelegen går av med pensjon høsten 2018 og rekrutteringsprosessen er
igangsatt. Stillingen er lovpålagt og en nødvendig ressurs i oppfølging av både
samfunnsmedisinske spørsmål og sett i forhold til å ivareta kommunens interesser ift
samhandlingsreformen m.m. Nåværende stillingshjemmel vil måtte økes til 50 % for å
kunne rekruttere ny person inn i stillingen. Det ble lagt inn med halvårseffekt i 2018 og
helårseffekt fra 2019 og resterende del av planperioden.
9. og 10. Det er innvilget tilskudd fra fylkesmannen til drift av tiltaket ruskontrakt også
for 2019. Rådmannen reduserer avsetningen til tiltaket for 2020 og resten av
planperioden. Rådmannen understreker at oppfølgingen av ungdommene ikke skal
opphøre, men legger opp til at tiltaket i større grad videreføres og prioriteres innenfor
de ordinære rammene til de aktuelle enhetene.
11. Kommunen har søkt om tilskudd for å få dekket kostnader til to av tre psykologhjemler
i kommunen og fått dette innvilget. Tilskuddet utgjør 400 000 kroner per stilling. Fra
2020 er det forventet at lovkrav om psykologkompetanse vil tre i kraft, noe som
medfører at tilskuddsordningen vil bortfall. Tilskuddet gis ut 2019, og det er derfor fra
2020 lagt inn en rammeøkning på 800 000 som tilsvarer bortfall av tilskuddet for to
stillinger. Den ene psykologstillingen ble politisk vedtatt av formannskapet i sak 76/14
og den andre i HP 2018-2021, politisksak 123/17.
12. Re-/habiliteringstjenesten har i dag en ansatt i 100% til oppfølg av hjelpemidler og
trygghetsalarmer. Nå med bytte fra analoge til digitale alarmer og med plan om
videreutvikling av bruk av velferdsteknologi utstyr, må det utvides. En ansatt som pr i
dag må dekke opp bakvakt for feilmeldinger på kveld og helg, hele året fungerer ikke.
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Kommunen må også leie inn vikar og bruke ekstern hjelp slik at disse budsjettpostene
vil reduseres om stilling opprettes, se punkt nr. 14 under innsparing. Det er allerede
vedtatt en økning på 50% i 2018 og dette økes til 100% fra 2020.
13. Økning i stillingsandeler for fysioterapeut og ergoterapeut helt nødvendig for å møte
den økte andel eldre som kommer, særlig fra 2020 med tidlig innsats og tiltak for å
mestre å bo lengre i egen bolig. Dekningsgrad av fysio- og ergoterapeut for eldre har i
svært liten grad vært endret siste 10 år. Det ble i 2018 bevilget 200.000. Økningene i
2019 skal gå til å styrke ergoterapitjenesten. Fram mot 2021 økes bevilgningen til den
utgjør en hel stilling.
14. En økning i stillingsprosent for fysioterapeut (se punkt 12) vil også øke det statlige
fastlønnstilskuddet.
15. 2017 var første år med nye regler for betaling for fysioterapi og fjerning av
diagnoselisten. Det har medført økt belastning i administrasjon og merkes særlig av
enhetsleder, men dette har også gitt økte inntekter for enheten. En økning i stilling (se
punkt 12) vil trolig også medføre noe økte inntekter, men man kan ikke kreve
egenandel for fysioterapi i forebyggende tjenester. Re-/habiliteringstjenesten har også
utvidet med treningsgruppetiltak for eldre som det er treningsavgift for. Stipulert
merinntekt i 2019 er 25.000 kroner. I planperioden økes inntektene etter hvert som
kapasiteten øker.
16. Med bakgrunn i KST vedtak fra 28.05.18, vil legevakten fra 01.01.2019, ivaretas fra
Follo LMS og Lillestrøm legevakt hele døgnet. Endringene medfører at dagens
daglegevaktfunksjon på Enebakk legesenter avvikles. Lillestrøm legevakt og Follo LMS
vil da være heldøgnslegevakt for Enebakk kommune. Endringen medfører en
besparelse på kostnader til legevaktsdriften på ca. kr 250.000,- pr år - sammenlignet
med dagens organisering. I HP 2018-2021 lå det en kostnadsreduksjon på 500’ fra
2020, dette er korrigert ned til 250’.
17. Tilbudet er fortsatt i implementeringsfasen. I skoleåret 2017-2018 ble det
gjennomført 2 grupper, 1 på hver skole. Tilbudet ble godt mottatt, både av skole,
elever og foreldre. Inneværende skoleår planlegges å gjennomføre 4 grupper til
sammen på begge skolene. I dialog med berørte enhetsledere fremkommer det at
dette kan gjennomføres innenfor den ressursøkningen som allerede ble bevilget i
tidligere handlingsplan på kr 200.000. Det foreslås derfor å ikke øke ressursene til dette
formålet ytterligere.
18. Dagsenter for demente vil bli lovpålagt fra 2020 og rådmannen øker ressursinnsatsen
til dette formålet fra dette tidspunktet.
19. I 2020 er det lagt inn en økning i utgiftsbehovet ved hjemmesykepleien og enhet for
sykehjem på grunn av det demografiske endringene i kommunen. Flere eldre betyr at
avdelingen må øke ressursinnsatsen..
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C.
UTVIDELSE
Økt aktivitet som følge av at tjenestetilbudet koster mer på bakgrunn av større brukermasse,
økte kostnader etc.
Budsjett
Plan
C. Utvidelse (i 1000 kr)
Plan 2020
Plan 2022
2019
2021
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Fastlegetilskudd (basistilskudd), øker
mer enn prisstigning
Økte kostnader turnuslege /
legevakt
Økt lisens og vedlikeholdskostnader
IKTsystemer
Ressurs til ungdomsprosjektet
"Huset" og aktivitetsplikten.
Tilskudd Fylkesmannen
"barnefattigdom"
Follo Lokalmedisinske senter IKS
Økte personalutgifter
hjemmesykepleien
Styrking av ambulante / ROP
tjenester med 2 miljøterapeut
stillinger i løpet av planperioden

Sum Utvidelse

211

211

211

211

81

81

81

81

100

100

100

100

650

0

0

0

-650

0

0

0

460

460

460

460

1600

1600

1600

1600

0

0

1 160

1 160

2 452

2 452

3 612

3 612

20. Fastlegetilskuddet økte med 4,17% i 2018, mens kompensasjon for forventet
prisstigning er 2,2 %. I tillegg kommer økning som følge av økt befolkning.
21. Økt lønn turnuslege i 100% stilling dekkes ikke av lønnskompensasjon som for andre
ansatte. Lønnsøkning kommer etter avtale mellom KS og Den Norske Legeforening.
Lønn til legesekretærer som bemanner legevakt og bistår turnuslegen øker mer enn
vanlig prisøkning.
22. Overgang til digitale trygghetsalarmer i 2018 innebærer økte driftskostnader i tillegg
til generell økning av prisene utover vanlig priskompensasjon. Priskompensasjon på
2,2 % er trukket fra.
23. og 24. Stillinger til prosjektstillinger boligsosialt arbeid og barnefattigdom ble vedtatt
avsluttet fra og med 2019. Kommunen fikk i juni informasjon om at Fylkesmannen har
innvilget prosjektmidler til formålet for 2018. Disse fondsføres i 2018 og overføres til
bruk i 2019 slik at en prosjektstilling kan videreføres.
25. Økte kostnader til drift av Follo LMS IKS.
26. Det er behov for å øke antall årsverk sykepleiere for å håndtere de mange alvorlige
syke pasienter som har behov for hjemmesykepleie. Hjemmetjenesten må også økes
fordi det foreslås å redusere antall sykehjemsplasser. Dette vil medføre et økt trykk på
hjemmetjenesten.
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27. Det er behov for å styrke psykiatritjenesten med 2 miljøterapeuter. Psykiatritjenesten
har de siste to årene opplevd sterkt press på tjenesteutøvelsen. Dette har til dels
sammenheng med oppgaveforskyvningen fra spesialisthelsetjenesten. Stadig, flere
komplekse saker tillegges kommunen. Det er derfor nødvendig å styrke
ambulante/samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) tjenester, også på
ettermiddager. Dette må ses i sammenheng med planer om å etablere nytt botilbud
til rus/psykiatri. Forprosjekt legges frem høsten 2018.
D.
VIDEREUTVIKLING OG/ELLER NY AKTIVITET UTVIDELSE
Det er ikke funnet rom for videreutvikling eller ny aktivitet ved avdelingen.
E.
INNDEKNINGSTILTAK
Dette er nødvendige rammereduksjoner for at avdelingen skal holde gitt budsjettramme.
Budsjett
2019

Plan 2020

Plan
2021

Plan 2022

28. Reduksjon i budsjettramme NAV

-570

-570

-570

-570

29. Redusert dekningsgrad sykehjem

-3 140

-3 140

-3 140

-3 140

Endret brukersammensetning ved
Nylende

-240

-240

-240

-240

31. Tilskudd opptrappingsplan rehab.

-500

0

0

0

32. Tilskudd psykolog

-400

0

0

0

33. Innsparing vakanser

-375

-375

0

0

0

-3 000

-3 000

-3 000

0

-1 506

-2 622

-2 622

0

0

0

-470

-5 225

-8 831

-9 572

-10 042

E.

30.

Inndekningstiltak (i 1000 kr)

Reduksjon eksterne tjenestekjøp
tilrettelagte tjenester
Gevinstrealisering
35.
digitalisering/velferdsteknologi
36. Generell effektivisering
34.

Sum Reduksjon

28. Det er budsjettert med 10 deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Det forslås å redusere
dette til 7 deltakere. Kvalifiseringsprogrammet er lovpålagt og de som har rett skal
kunne få det.
29. Enebakk sykehjem har i dag en dekningsgrad på ca. 18,75 %. Ved å redusere med 6
langtidsplasser vil sykehjems kapasiteten synke fra 18,75% dekning av antall eldre over
80 år til 16,67 % dekning. Noe som fortsatt ligger innenfor det som regnes som et
anbefalt nivå. De som innvilges langtidsplass i sykehjem vil være svært syke og ha
behov for omfattende medisinsk behandling og sykepleiefaglig omsorg. Det vil være
de som har multiple diagnoser både fysisk og mentalt som får plass i sykehjem.
Konsekvensen for den enkelte pasient vil være at de i mye større grad må bo lenger i
eget hjem med omfattende tjenester i hjemmet, men ikke ha tilgang til profesjonelle
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omsorgspersoner hele døgnet. En konsekvens for pårørende blir at de må stå lenger i
omsorgsarbeid i hjemmet.
30. Innsparing på lønnsutgifter pga. av endret brukersammensetning på Nylende.
31. Det er i opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering satt av midler i perioden
2017-2019 over statsbudsjettet. Det er søknadsbasert tilskudd som skal stimulere
kommunen til tjenesteutvikling og bidra til å styrke brukerperspektivet. De
søknadsbaserte midlene kommer i tillegg til frie midler som er overført til kommunene.
Det vil søkes om tilskudd for 2019.
32. Tilskuddet fra staten skal gå til å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige
arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Enebakk kommune har søkt
tilskudd til 2 psykologstillinger og fått dette innvilget. Enebakk vil fra 2019 søke om
tilskudd for den tredje psykologstillingen i kommunen. Fra 2020 vil tilskuddsordningen
bortfalle hvis lovkravet om psykologkompetanse innføres.
33. Det vil være enkelte stillinger som vil stå vakante i perioden. Innsparingstiltaket
videreføres ikke fra 2021.
34. Enebakk planlegger å bygge nye omsorgsboliger for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Dette vil gi et bedre tjenestetilbud, noe som betyr at brukere som i dag
benytter seg av tjenestetilbud utenfor Enebakk, vil kunne få tilbudt leiligheter som
dekker deres behov. Står omsorgsboligene klare fra 2020 vil det derfor være mulig å
redusere kjøp av eksterne plasser.
35. Avdelingen arbeider med innfasing av ny velferdsteknologi og digitalisering av
tjenester. Det forventes at dette vil gi en direkte budsjettmessig gevinstrealisering, i
tillegg til bedret kvalitet i tjenestetilbudet og effektivisering av arbeidsprosesser.
36. Generell effektivisering i avdelingen.
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6.5 AVDELING FOR TEKNIKK OG SAMFUNN
Målstyring for avdelingen
Hovedmål:
Avdeling for teknikk og samfunn skal




Produsere gode tjenester tilpasset brukernes behov innenfor gjeldende
budsjettrammer og øvrige politiske rammevilkår
Bidra til en bærekraftig utvikling av Enebakk kommune
Forvalte og ivareta kommunens fysiske og økonomiske verdier

Øvrige mål for avdelingen:
Se målekort kapittel 8.
Virkemidler for å nå mål
Avdelingens viktigste virkemidler er kompetente ansatte, funksjonelle bygg og anlegg, gode
rutiner og gode støttefunksjoner, samt et tilstrekkelig budsjett til å gjøre nødvendige
innkjøp. Det vil også være viktig å gjøre en prioritering av oppgaver siden den tiden
avdelingen har til rådighet for å produsere tjenester er mindre enn behovet. Riktig
prioritering av tid og penger er derfor sentralt både for den enkelte og for avdelingen
samlet.
Bemanning
Tabellen angir antall faste årsverk, inkludert vakante. Selvkostområdene er inkludert.
Enhet
Stab, areal og prosjekt (stab)
Natur, geodata og byggesak (NAB)
Eiendomsforvaltning og kommunalteknikk (EKT)
Renhold
Drift
Totalt

Budsjetterte
årsverk 2018
8,25
13,2
12
23,98
15,3
72,73

Budsjetterte
årsverk 2019
9,25
13,2
12
23,48
15,3
73,23

I tillegg er følgende engasjementer innarbeidet:
- Arealplanlegging: 2 stykk 100 % stillinger
- Digitaliseringsprosjekt / eiendomsarkiv: til sammen 210 % stillinger.
Det legges opp til reduksjon av en 50 % stilling innenfor renhold med virkning i 2/3 av 2019. I
løpet av 2018 er det opprettet en 100 % fast stilling innenfor arealplanlegging.
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Status
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø
(omfatter arealplanlegging,
naturforvaltning)
Nr

Indikator

1

Plansaksbehandling
Nto. dr.utg. Beløp pr
innb (kr)
Byggesaksbehandling
og eierseksjonering
Nto. dr.utg. Beløp pr
innb (kr)
Kart og oppmåling
Nto. dr.utg. Beløp pr
innb (kr)
Naturforvaltning og
friluftsliv Nto. dr.utg.
Beløp pr innb (kr)

2

3
4

byggesak/eierseksjonering,

kart/oppmåling/delesak

og

Enebakk
2016
75

Enebakk
2017
133

Vestby
272

Frogn
187

AurskogHøland
89

Fet
95

Rælingen
137

Nannestad
17

Kostragr.
07
181

23

73

62

148

-91

143

-180

-136

16

165

106

92

65

58

175

158

-144

74

191

184

124

160

76

125

187

86

100

Tabellen viser at det er en del variasjon i utgiftene kommunene har til plansaksbehandling.
Dette kan både skyldes ulik ressursbruk og ulik grad av gebyrfinansiering for den delen av
arbeidet som kan gebyrfinansieres. Innenfor plansaksbehandling er det bare behandling av
innkomne planer som kan gebyrfinansieres.
En høy kostnad per innbygger kan bety at gebyrene er lave i forhold til arbeidet med
behandling, men også at kommunen utarbeider flere planer for egne arealer enn
sammenligningskommunene, eller har høyere kostnader til kommuneplanlegging enn
sammenligningskommunene.
Kommunens nettokostnader til plansaksbehandling har økt en del fra 2016 til 2017, men ligger
fortsatt godt under gjennomsnittet for 07-kommunene. Hovedårsaken til økningen er noe
endringer i hvordan man har kostnadsført enkelte utgifter.
Linje 2) Hele tjenesteområdet for byggesaksbehandling og eierseksjonering kan finansieres
med gebyrinntekter.
Det er stor økning i kostnad per innbygger fra 2016 til 2017. Regnskapet viser at dette skyldes
høyere lønnskostnader, men viktigst er en stor reduksjon i gebyrinntekter i 2017. De økte
lønnskostnadene skyldes delvis økt ressursinnsats for digitalisering av det fysiske
eiendomsarkivet.
Linje 3) Bare deler av tjenesteområdet kart og oppmåling kan gebyrfinansieres.
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Høy kostnad per innbygger kan tilsi lav grad av gebyrfinansiering eller høy aktivitet på de
områdene som ikke kan gebyrfinansieres (etablering og drift av kommunens kartgrunnlag).
Deler av dette kan gebyrfinansieres på andre tjenester.
Kostnadene per innbygger er redusert mye fra 2016 til 2017. Regnskapstallene viser at dette
skyldes lavere lønnskostnader i 2017. Dette skyldes avslutning av et engasjement i 2017 som
pågikk deler av 2016. Videre var det kostnader knyttet til opplæring av ny ansatt innenfor
området i 2016 som økte lønnskostnadene det året. Det viktigste endringen fra 2016 til 2017
skyldes økte gebyrinntekter. Dette forklares av kvalitetssikringsarbeider for Statens Vegvesen
som ga vesentlige inntekter det året.
Linje 4) Tjenesteområdet naturforvaltning og friluftsliv omfatter koordinering av
miljøvernarbeidet i kommunen og øvrige oppgaver innenfor naturforvaltning og friluftsliv.
Beløpet ligger relativt høyt i forhold til sammenligningskommunene og 07-gruppa. Samtidig
har flere av de øvrige kommunene høye kostnader knyttet til den relaterte tjenesten
«rekreasjon i tettsteder». Der ligger Enebakk lavt.

Brann og ulykkesvern
N
r
1

2

3

4
5
6

Indikator
Beredskap mot
branner og
andre ulykker
Korr. bto. dr.utg.
Beløp pr innb.
Brann- og
ulykkesvern
Korr. bto. dr.utg.
Beløp pr innb.
Forebygging av
branner og
andre ulykker
Korr. bto. dr.utg.
Beløp pr innb.
Forebygging av
branner og
andre ulykker
Nto. dr.utg.
Beløp pr innb.
Andel piper feiet
Årsgebyr for
feiing og tilsyn ekskl. mva. (for
2018=

Enebak
k 2016

Enebakk
2017

Vest
by

Frogn

Aurskog
-Høland

Fet

Rælinge
n

Nannesta
d

Kostragrupp
e 07

631

726

551

652

507

618

427

506

576

822

929

739

848

673

813

566

704

740

191

203

188

196

166

194

139

199

164

23

51

68

-41

13

72

-15

-39

34

0%

104 %

48 %

27 %

13 %

6%

6%

12 %

26 %

300

270

365

464

429

395

410

430

451
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Tjenester knyttet til Brann- og ulykkesvern leveres i all hovedsak fra Follo Brannvesen IKS.
Frogn er medlem i samme IKS, men ikke de andre sammenligningskommunene.
Tjenesteområdet deles inn i beredskap og forebygging. Forebygging omfatter både feiing og
branntilsyn i boliger (gebyrfinansiert), samt tilsyn med særskilte brannobjekter.
Kommunen ligger noe høyt i utgifter til beredskap/brannvesen (linje 1). En årsak til økningen
fra 2016 til 2017 er at avskrivninger på den nye brannstasjonen legges til fra og med 2017.
Uten denne ville beløpet vært 668 per innbygger. Dette er fortsatt høyt i forhold til de andre,
men forskjellen er ikke like stor. Det er ikke kjent om de andre kommunene også har
balanseført brannstasjonsbygg som bidrar til størrelsen på beløpene.
Tabellen viser at kostnader til forebygging (tilsyn/feiing) er omtrent på linje med de andre
kommunene (linje 3). Linje 4 viser nettokostnaden; her er inntekter fra feiegebyret trukket fra.
Alle pipeløpene i kommunen ble feiet eller synfart 2017 (linje 5). Nederst vises årsgebyret for
feiing/tilsyn med pipeløp. Kommunen har et lavt gebyr for dette sammenlignet med de andre
kommune.

Samferdsel
Nr
1

2
3

4
5
6

Indikator
Antall kilometer
kommunal vei og
gate per 1000
innbygger
Nto. dr.utg. i 1 000
kr pr. km
kommunal vei
Nto. dr.utg. ekskl.
avskrivninger i
1 000 kr pr. km
kommunal vei
Bto. inv.utg. i kr pr.
innb., komm. Veier
Netto driftsutgifter
pr. innb.
kommunale veier
Nto. dr.utg. ekskl.
avskrivninger i kr
pr. innb.,
kommunale veier

Eneb
akk
2016
5,5

Enebak
k 2017
5,5

Vestby
5,9

Frogn
3,8

AurskogHøland
10,9

Fet
6,2

Rælingen
3,3

Nannestad
5,2

Kostragr.
07
6,8

157

190

160

167

56

157

280

149

131

103

120

110

136

56

107

177

121

95

2 211

2 044

1 037

628

364

558

878

736

1 055

861

1 040

942

667

616

968

954

779

887

566

659

650

508

607

660

584

633

642

Linje 1 viser antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger. Basert på dette er
Enebakk sammenlignbar særlig med Vestby, Fet, Nannestad og 07-gruppa.
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Linje 2 viser netto driftsutgifter per kilometer kommunal vei. Den store økningen fra 2016 til
2017 skyldes høyere avskrivningskostnader som igjen skyldes veiinvesteringer i 2016. Linje 3
viser netto driftsutgifter per kilometer kommunale vei uten avskrivninger. Linje 3 viser altså
innkjøp og lønnskostnader per kilometer vei fratrukket driftsinntekter. Her er det en del
variasjon kommunene imellom. For veier med fast dekke vil det være periodevis store
kostnader knyttet til reasfaltering, mens det for veier uten fast dekke er et jevnere
vedlikeholdsbehov. Rælingen kommune ligger høyeste blant sammenligningskommunene for
denne indikatoren.
Linje 4 viser de høye investeringene som gjøres i kommunal vei som følge av satsingen i
hovedplan vei. Riktignok er indikatoren per innbygger og ikke per kilometer vei, men også
sammenlignet med de kommunene som har omtrent samme antall kilometer per 1000
innbygger er investeringsnivået høyt. Investeringene vil enten medføre lavere
vedlikeholdskostnader på veiene (unntatt vintervedlikehold) eller høyere kvalitet på det
vedlikeholdet som foretas.
Linje 5 viser netto driftsutgifter per innbygger. Mens dette tallet inkluderer avskrivninger viser
linje 6 kun årets innkjøp og lønnskostnader (korrigert for driftsinntekter). Enebakk er her på
nivå med sammenligningskommunen per innbygger. Ikke uventet har kommuner med lavt
antall kilometer vei per innbygger også lavere kostnader til vei per innbygger.

Landbruksforvaltning
N Indikator
r
1 Landbruksforv. Nto.
dr.utg. Beløp pr innb
2 Landbruksforv. Nto.
dr.utg. Beløp pr innb
(korr for 2017)
3 Jordbruksareal i drift
4 Jordbruksbedrifter
5 Netto driftsutgifter
(329)
Landbruksforvaltning
(korr.)
6 Netto driftsutgifter
(329)
Landbruksforvaltning
per bruk (korr)
7 Produktivt skogareal

Enebakk
2016

Enebakk
2017

Vestby

Frogn

AurskogHøland

Fet

Rælingen

Nannestad

Kostragr
07

194

54

68

47

91

79

35

175

108

194
26 257
80

182
26 013
77

68
32 981
77

47
12 413
38

91
90 287
240

79
22 352
69

35
6 053
18

175
47 602
138

108
1 187 111
3 847

2 123

1 996

1 188

743

1 493

922

629

2 313

27
145 625

26
145 625

15
72 311

20
41 850

6
674 504

13
87 517

35
40 680

17
233 026

4 429 650

Linje 1 viser netto driftsutgifter per innbygger i kroner. Det er en stor nedgang fra 2016 til
2017. Denne nedgangen er ikke reell, men skyldes hvordan KOSTRA håndterer føringen av
tilskuddsmidler til ulveforvaltningen som ble bevilget i 2017. Disse er kommet med på
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inntektssiden, men ikke på kostnadssiden. I linje 2 er denne effekten forsøksvis korrigert.
Dette beløpet er mer sammenlignbart med de øvrige kommunene. Beløpene viser at Enebakk
har relativt høye kostnader per innbygger til landbruksforvaltning. Linje 3 viser dekar
jordbruksareal i drift og linje 4 antall jordbruksbedrifter (gårdsbruk).
I linje 6 vises netto driftsutgifter per jordbruksbedrift/bruk (korrigert for ulvetilskudd). Antall
bruk er en viktig kostnadsdriver i landbruksforvaltningen. Denne indikatoren vil derfor bedre
gi uttrykk for kvaliteten / effektiviteten i tjenesten enn kostnader per innbygger. Enebakk
ligger fortsatt høyt, men forskjellen er langt mindre enn kostnader per innbygger (linje 2).
Rælingen ligger høyest i sammenligningskommunene når det gjelder kostnader per bruk.
Til sist vises totalt produktivt skogareal per kommune.
Eiendomsforvaltning
Eiendomsforvaltning er et omfattende og sammensatt område. Som for andre KOSTRA-data
er det stor mulighet for at kommunene fører kostnader og inntekter ulikt slik at tallene ikke
blir sammenlignbare.
Eiendomsforvaltning
omfatter
følgende
tjenesteområder:
eiendomsforvaltning,
administrasjonslokaler, førskolelokaler, skolelokaler, institusjonslokaler, idrettsanlegg og
kulturbygg. Byggene som kommunen eier innenfor disse kategoriene kalles formålsbygg.
Utgiftene omfatter vaktmestertjenester, renhold, energi, vedlikehold, serviceavtaler på
tekniske anlegg, gebyrer for tekniske tjenester (renovasjon, avløp, vann) samt øvrig
forvaltnings- og driftskostnader.
I KOSTRA-sammenheng omfatter standardbegrepene netto- og brutto driftskostnader også
avskrivningskostnader. Avskrivningene fordeles jevnt over byggets levetid. Begrepet
«driftsaktivitet» betegner driftskostnader uten avskrivninger. Indikatorene er beregnet uten
mva-kostnad. Tabellen under viser ulike indikatorer for alle formålsbygg samlet.
Nr

Indikator

1

Areal per innbygger
(beregnet)
Avskrivninger per
kvadrat
Driftsaktiviteter per
innbygger
Driftsaktiviteter per
kvadrat
Vedlikeholdskostnader
per kvadrat

2
3
4
5

Enebakk
2016
3,9

Enebakk
2017
4,1

Vestby

Frogn

4,1

5,7

AurskogHøland
5,2

322

313

492

318

255

2 435

2 538

1 826

2 513

2 470

630

615

443

39

38

116

512
33

478
32
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Fet
3,5
501
2
553
740
66

Rælingen

Nannestad

4,5

4,2

463

300

2 145

2 256

492

549

81

72

Kostragr.
07
4,6
356
2 337
519
78

Det er et spørsmål om kostnad per kvadratmeter bygg eller kostnad per innbygger bør brukes
som indikator for prioriteringer, effektivitet og ressursbruk. Linje 1 viser areal formålsbygg per
innbygger. Enebakk ligger her relativt lavt med 4,1 m2 per innbygger (linje 1). Frogn og
Aurskog-Høland ligger høyt, mens Fet ligger lavt. Lavt areal per innbygger vil gjerne medføre
lavere kostnader per innbygger, men har ingen innvirkning på kostnad per areal. Det er en god
del variasjon i areal per innbygger sammenligningskommunene imellom. Utfra dette er
ressursbruk per areal en bedre indikator enn ressursbruk per innbygger for å sammenligne
kommunene imellom.
Linje 2 viser avskrivninger per kvadratmeter. Her ligger Enebakk 15% under gjennomsnittet.
Avskrivningenes størrelse vil avspeile byggenes verdi, men ikke alder siden avskrivningene
fordeles jevnt over byggets levetid. Samtidig kan noen av byggene være ferdig avskrevet og
bidra til å redusere avskrivningene. Dermed kan lave avskrivningskostnad likevel tyde på eldre
bygningsmasse. En annen årsak til lave avskrivninger per m2 er lav
anskaffelseskost/byggekostnader. Avskrivningene øker lite fra 2016 til 2017. Byggekostnader
knyttet til nye YES er ikke med ennå.
Driftsaktivitet synes å være en god indikator. I denne parameteren er avskrivningskostnadene
tatt ut. Enebakk har relativt høye kostnader til driftsaktivitet i forhold til
sammenligningskommunene, både per innbygger og per kvadrat (linje 3 og 4).
De relativt høye driftskostnadene ser ikke ut til å skyldes høye vedlikeholdskostnader.
Kommunen har svært lave vedlikeholdskostnader per kvadrat (linje 5). Frogn og AurskogHøland har også lave vedlikeholdsutgifter.
Det er stor risiko for at tallene ikke er direkte sammenlignbare. Dette kan dreie seg om
ulikheter i rapporteringen; at man har tatt med andre typer arealer i rapporteringen fra de
forskjellige kommunene.

Utfordringer i planperioden
Driftsbudsjettet er svært trangt i planperioden. Dette begrenser ytterligere avdelingens
muligheter til å gjennomføre andre oppgaver enn de helt ordinære driftsoppgavene.
Muligheter for deltakelse på kurs og seminarer og innkjøp av utstyr, rekvisita og tjenester blir
også sterkt begrenset. For å begrense kostnadene/øke inntektene må det også nedlegges et
betydelig arbeid for å redusere noen kommunale tjenester og skaffe kommunen nye
inntekter.
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I gjeldende Klima- og energiplan er det vedtatt mål om å redusere utslippene av klimagasser i
tråd med de nasjonale målene. Dersom dette målet skal oppfylles må det skje en reduksjon
av bruk av biler som produserer klimagasser.
Avdelingen ser at det er utfordringer knyttet til å holde framdrift på investeringsprosjektene
og ta tak i nye investeringsprosjekter. Av hensyn til kommunens begrensede økonomi
reduseres imidlertid forslaget til investeringer til et minimum. Det er ikke rom for nye kostbare
investeringer. Økte behov for barnehagearealer eller skolelokaler må løses innenfor de
lokalene som er tilgjengelig i dag. Det er ikke rom for kommunale investeringer som belastes
kommunekassa i forbindelse med nye utbyggingsområder i kommunen. Alle
investeringsprosjekter som allerede ligger inne i Handlingsplanen for 2018-21 er gjennomgått,
og for flere av disse har rådmannen foreslått reduksjoner.
Det er fokus på styring av prosjektene og å fremme saker om prognostisert merforbruk på
prosjekter før dette oppstår. Dette slik at rådmann og politikere har et faktisk valg om det skal
bevilges mer midler eller om prosjektet skal reduseres i omfang eller kvalitet.
Alle administrative stillinger på avdelingen er nå besatt. Prosessen med ansettelse i disse har
gitt store utfordring knyttet til at fagområdene på avdelingen konkurrerer med privat sektor
om fagpersonell.
Det er en tendens til at innbyggernes og brukernes forventninger til å få sin sak løst raskt og
fordelaktig er høye. Interne tiltak er gjennomført for å dempe, men også å imøtekomme disse
forventningene.
Det er fortsatt et for lavt budsjett til tilstrekkelig vedlikehold av kommunale bygg. Dette
innebærer at byggenes verdi reduseres, og gir en dårlig totaløkonomi. Det er også økte krav
til inneklima i bygg som igjen medfører at det er behov for økte bevilgninger til vedlikehold.
Det er imidlertid ikke funnet rom innenfor rammen til å foreslå en økning av disse
bevilgningene.
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Forslag til netto driftsramme
RÅDMANNENS FORSLAG
(I 1000 KR)

A.
B.
C.
D.
E.

BUDSJETT
2019

PLAN 2020

PLAN 2021

PLAN 2022

62 691

62 691

62 691

62 691

2 434
-317
1 930
840

2 276
248
1 930
1 340

1 866
360
1 930
1 840

2 693
360
1 930
840

-1 894

-3 025

-5 543

-5 455

65 684

65 460

63 144

63 059

Budsjett
2019

Plan
2020

Plan 2021

Plan 2022

862

862

862

862

331

331

331

331

1 241

1 083

673

1 500

2 434

2 276

1 866

2 693

Videreført ramme fra
2018
Rammejusteringer
Politiske vedtak
Utvidelse
Videreutvikling og/eller
ny aktivitet
Inndekningstiltak
Ny netto driftsramme

A.

RAMMEJUSTERINGER

A.

Rammejusteringer(i 1000 kr)

1.

Lønnsoppgjør 2018
Prisstigning 2019 - Fordelt til
avdelingene
Reguleringsplaner - flyttet til
drift

2.
3.

Sum rammejusteringer

1. Virkning av lønnsoppgjøret 2018 (sentralt og lokalt) for 2018 og 2019.
2. Beregnet effekt av prisstigning på innkjøp av varer og tjenester.
3. Tiltakene var tidligere innarbeidet i investeringsbudsjettet, men er nå flyttet til
driftsbudsjettet som følge av en fornyet gjennomgang av regelverket på området. Som
en følge av det flyttes generelt arbeid med reguleringsplaner fra investeringsregnskapet
til drift.
B.
POLITISKE VEDTAK
Effekter av politiske vedtak er pålegg gitt ved politiske vedtak, både sentralt og lokalt.
Budsjett
Plan
Plan
Plan
B.
Politiske vedtak (i 1000 kr)
2019
2020
2021
2022
4.
5.
6.

Vedtak fra HP 2018-2021
Utvidet bokollektiv, FDV
Utvidet YES, FDV
Tilstandskartlegging vei, rev. HP vei

0
1 000
-250

500
1 000
-300

500
1 000
-300

500
1 000
-300

7.

Totalt budsjett maling / vedlikehold

-1 200

-1 200

-1 200

-1 200

8.

Mjærhallen - Garderobene pusses
opp

0

0

0

0
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B.

Politiske vedtak (i 1000 kr)

9.
10.

Bjerkely, utvendig maling
Driftstilskudd Follo Brannvesen
Tilskudd til oppgradering av
avløpsanlegg

11.

Budsjett
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

0
133

0
248

0
360

0
360

0

0

0

0

-317

248

360

360

Sum Politiske vedtak

4. Det utredes nå nye alternativer for bygging av nye omsorgsboliger etter at opprinnelig
planlagt bygg på Nylende ble nedstemt som følge av for høye kostnader. Driftskostnader
vil tidligst påløpe fra 2020.
5. Helårsvirkning av økte drifts- og vedlikeholdskostnader på nye YES (renhold,
vaktmestertjenester, strøm, forsikringskostnader).
6. Det ble i 2018 bevilget 300’ til tilstandskartlegging av de kommunale veiene som en del
av arbeidet med hovedplan vei. Beløpet reduseres til 50’ i 2019 og fjernes i
planperioden.
7. Beløpet gjelder arbeider på Kirkebygden barnehage, Mjærhallen, gamle Herredshus og
Midtbygget som det ble gitt midler til i 2018. Disse tilbakeføres i 2019.
8. Beløpet 500’ i 2020 fra HP 2018-2021 er ikke innarbeidet her. Rådmannen prioriterer i
stedet tiltak som er nødvendige for å unngå verdiforringelse av kommunens bygninger
og tiltak som må utføres for å oppfylle pålegg.
9. Beløpet 800’ i 2020 fra HP 2018-2021 er ikke innarbeidet. Det vises til vedtatt
vedlikeholdsplan og realisering av denne.
10. Økning i driftstilskuddet til Follo Brannvesen (beløpene er oppdatert).
11. Jfr. vedtak i KST-sak 39/18 der det bes om at kommunen finner løsninger for finansiering
for økonomisk vanskeligstilte. Rådmannen har ikke funnet rom for å etablere en
tilskuddsordning spesifikt for dette formålet, men viser til Husbankens tilskuddsordning
for etablering i egen bolig. Denne ordningen har blant annet til hensikt å sikre at
vanskeligstilte kan bli boende i egen bolig. Ordningen forvaltes av kommunen. For
eiendommer som ligger i vannområdet Morsa finnes for øvrig en egen tilskuddsordning.
C.
UTVIDELSE
Økt aktivitet som følge av at tjenestetilbudet koster mer på bakgrunn av større brukermasse,
økte kostnader etc.
C.
Utvidelse (I 1000 KR)
Budsjett 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
12.
13.
14.

Brannsikkerhet
Strømkostnader
Vikarer i praktisk
bistand

500
1 300

500
1 300

500
1 300

500
1 300

130

130

130

130

Sum utvidelse

1 930

1 930

1 930

1 930

12. Konsulentbistand samt utbedring og oppgradering for å gi bedre brannsikkerhet i
kommunens bygg i henhold til forskriftskrav.
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13. Forventet økt strømkostnad i 2019.
14. Kostnader til vikarer som skal ivareta renholdspatruljens oppgaver i feriene. Oppgavene
gjelder renhold og praktisk bistand i hjemmet. Etter de siste års innsparinger innenfor
renhold av kommunale bygg har det vært vanskeligere å ivareta disse oppgavene i
ferietiden med egne ansatte.
D.

VIDEREUTVIKLING OG/ELLER NY AKTIVITET UTVIDELSE

Videreutvikling av tjenester som ikke er pålagte gjennom vedtak lokalt eller sentralt. Dette
gjelder tjenester som bør eller ønskes gjort.
Videreutvikling og/eller ny
Budsjett
Plan
D.
Plan 2021
Plan 2022
aktivitet (i 1000 kr)
2019
2020
15.
16.
17.
18.

Eiendomsstrategi
Omregulering Bjerkely
Økt lønn pga. fagbrev
Generelle prosjektkostnader
Fullfinansiering av
19.
enhetslederstilling EKT

Sum Videreutvikling og/eller
ny aktivitet

0
0
96
380

500
0
96
380

0
1 000
96
380

0
0
96
380

364

364

364

364

840

1 340

1 840

840

15. Utarbeidelse av eiendomsstrategi for Enebakk kommune (jf verbalvedtak i
kommunestyrets behandling av HP 2017-2020). Det er behov for en fremtidsrettet
sektorovergripende helthetlig eiendomsstrategi. Hvilke eiendommer og bygg har
kommunen behov for i dag og om 5, 10 og 15 år? Hvilke kvalitetsstandarder og mål
ønsker kommunen å legge til grunn når det gjelder miljø, arealeffektivitet og
vedlikehold? En eiendomsstrategi vil være et viktig virkemiddel for å bruke ressursene
best mulig i fremtiden, og for å ha et bevisst forhold til prioriteringer.
16. Regulering av Bjerkelyområdet for bedre utnyttelse av arealet.
17. Flere ansatte innenfor renholdssektoren har tatt fagbrev, noe som gir økte
lønnskostnader. Slike lønnsendringer kompenseres ikke ved rammeøkning for
avdelingene, men må dekkes innenfor gjeldende ramme. Det har vært årlige
innsparinger på sektoren de siste årene. Potensialet for inndekning innenfor enhetens
egen ramme er således begrenset.
18. For å redusere prosjektkostnadene i investeringsbudsjettene, og dermed behovet for
låneopptak, ønsker rådmannen å føre generelle prosjektkostnader i driftsbudsjettet.
19. Fullfinansiering av enhetslederstilling på EKT har vært skjøvet på pga. vakanse i denne
og andre stillinger på EKT. Enheten er nå fullt bemannet og nødvendig inndekning må
innarbeides.
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E.
INNDEKNINGSTILTAK
Dette er nødvendige rammereduksjoner for at avdelingen skal holde gitt budsjettramme
inkludert innarbeidede tiltak i tabell D.
Budsjett
Plan
E. Inndekningstiltak (i 1000 kr)
Plan 2021
Plan 2022
2019
2020
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Nedklassifisering kommunale veier
Innkjøp dataprogrammer/fag/håndbøker/tidsskrifter
Opplæring/kurs
Innkjøp av spesialkompetanse
(konsulent)
Renovasjon badeplasser
Oppjustere inntekt byggesak
Økning av gebyrer med prisindeks
Øke gebyrer til nærmere selvkost
Over fra stipulert til reelt
strømforbruk
Utleie gml. brannstasjon
Reduksjon 50% renholdsstilling
Kontorrekvisita, inventar og utstyr
Avslutte deltagelse i trainee-program
Ikke bruke økte husleieinntekter til
drift og vedlikehold på bokollektivene
Ikke bruke økte husleieinntekter til
drift og vedlikehold av
gjennomgangsboligene.
Redusere reasfaltering
Reduserte strømkostnader

Sum Reduksjon

-162

-486

-911

-911

-90

-90

-90

-90

-25

0

0

0

-70

-71

-71

-71

-30
-300
-175
-367

-30
-300
-353
-367

-30
-300
-533
-762

-30
-300
-713
-762

-246

-350

-350

-350

-150
-188
-41
-50

-150
-250
-27
-50

-150
-250
-27
-50

-150
-250
-27
-50

0

0

-150

-150

0

-290

-1190

-1390

0

0

0

-211

-468
-211

0
-211

-1 894

-3 025

-5 543

-5 455

20. Punktet forutsetter at kommunale veier blir nedklassifisert slik at innsparingen kan
realiseres. Det er lagt inn en delårsvirkning i 2019 og økt virkning utover i perioden.
21. Innsparingen omfatter blant annet avvikling av prosjekthotellet iBinder. Det legges til
grunn at behovet kan ivaretas med andre verktøy som Microsoft teams i Office 365.
22. Det foreslås en reduksjon i opplæringskostnader i 2019 som tilbakeføres i 2020.
23. Det foreslås å redusere innkjøp av ekstern kompetanse.
24. Det foreslås å endre renovasjonsabonnement slik at en innsparing oppnås.
25. Inntektene på byggesaksgebyrer har de siste årene ligget over budsjett. Det legges til
grunn at årsakene bak dette vedvarer slik at det er realistisk å oppjustere
inntektsanslaget.
26. Økning av gebyrer innenfor arealplanlegging, byggesak, kart, oppmåling, delesak og
seksjonering med prisstigning.
27. Økning av gebyrer innenfor arealplanlegging, byggesak, kart, oppmåling, delesak og
seksjonering med 5 % utover prisstigning i 2019 og 2021. De planlagte økningene
medfører at inntektene i større grad dekker kostnaden kommunen har med
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saksbehandlingen (selvkost). Med de planlagte økningen vil selvkostgraden i 2021 ligge
på ca. 99% for byggesak, ca. 85% på oppmåling og delesak og ca. 91% for behandling av
innkomne reguleringsplaner.
28. Strømforbruket for ett målepunkt for veilys har blitt stipulert istedenfor å bli beregnet
utfra reelt forbruk. Dette skal nå endres. Dette antas å resultere i en vesentlig
innsparing. Dette som følge av at lysarmatur er skiftet til mer energieffektive modeller
de senere årene.
29. Budsjettering av inntekter ved utleie av gammel brannstasjon (Krokeng).
30. Reduksjon av en 50% stilling innenfor renhold. For å oppnå avtalt kvalitet ved økt ytelse
er det viktig med samarbeid med brukerne / innføring av samarbeidsavtaler og at
foreslåtte midler til renholdsmaskiner og renholdsmatter blir bevilget.
31. Det har i 2018 vært nødvendig med en større oppgradering av pc-parken. Det antas
derfor at utgiftene kan reduseres betydelig i 2019, men at de vil øke noe igjen i 2020.
32. Avdelingen har deltatt i det interkommunale trainee-programmet på Romerike for å
sikre lærlingestillinger innenfor tekniske fag på bachelor/master-nivå. Det foreslås å
avvikle deltagelsen da avdelingen i overskuelig framtid ikke ser noen budsjettmessig
mulighet for å ta inn nye traineer.
33. Økning i husleieinntektene på bokollektivene har blitt brukt til vedlikehold av boligene
som følge av tidligere kommunestyrevedtak. Siden vedlikeholdsetterslepet antas å være
ivaretatt i 2021 legges merinntekten fra 2021 inn som et innsparingstiltak.
34. Økning i husleieinntektene på gjennomgangsboligene har blitt brukt til vedlikehold av
boligene som følge av tidligere kommunestyrevedtak. Siden vedlikeholdsetterslepet
antas å i stor grad være ivaretatt i 2020/2021 legges merinntekten deretter inn som et
innsparingstiltak.
35. For å ivareta avdelingens ramme i 2021 legges det opp til en kraftig reduksjon i
reasfalteringsprogrammet det året. Deler av reduksjonen reverseres i 2022.
36. Det antas lavere strømkostnader igjen i 2020 og utover i perioden.
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6.6 SELVKOST (avløp, renovasjon og feiing)
Målstyring for avdelingen
Hovedmål:
Selvkostområdene ligger under Avdeling for Teknikk og Samfunn og har samme hovedmål:
 Produsere gode tjenester tilpasset brukernes behov innenfor gjeldende
budsjettrammer og øvrige politiske rammevilkår
 Bidra til en bærekraftig utvikling av Enebakk kommune
 Forvalte og ivareta kommunens fysiske og økonomiske verdier
Øvrige mål for avdelingen:
 Målekort er rapportert sammen med avdeling for Teknikk og Samfunn.
Bemanning
Bemanning er rapportert under budsjettforslaget til avdeling for Teknikk og Samfunn.
Det er ikke planlagt noen endringer i antall faste stillinger i perioden.
ENHET (I 1000 KR)
Avløp
Renovasjon
Feiing

SUM

BUD 2018

BUD 2019

-12 960
-372
-290

-13 960
-372
-290

-13 622

-14 622

De gjenstående midlene i budsjettet er tenkt å dekke følgende:
-

Indirekte kostnader: 1 633 000 (fakturering, servicetorg, arkiv, posthåndtering, IKT)
Kapitalkostnader: 12 989 000 (kostnadsføres på finansområdet)

Disse kostnadstypene posteres ikke direkte på de aktuelle tjenesteområdene, men er
nødvendige for at kommunen skal kunne tilby tjenestene. For å oppnå 100 %
brukerfinansiering må gebyrinntektene også dekke disse kostnadene. Det budsjetteres derfor
med restmidler på selvkostområdene. Dette fremstår som et overskudd på
selvkostområdenes budsjett. Størrelsen på restmidlene skal tilsvare de kostnadene som ikke
kostnadsføres på de aktuelle tjenestene, men som skal dekkes av gebyrinntekter.
Det henvises til gebyrsakene for detaljer innenfor selvkostkalkylen for hvert tjenesteområde.
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Status
For å fremstille tabellen under er det gjort et utvalg av KOSTRA-data for Enebakk og de faste
sammenligningskommunene. Alle dataene gjelder regnskapsåret 2017 unntatt der noe annet
er angitt i teksten.
Avløp
Nr

Indikator

1

Tilknytningstetthet
(innb/km)
Driftsutgifter per
tilknyttet innb.
Andel
kapitalkostnader i
gebyret
Årsgebyr for
avløpstjenesten (eks
mva) (gjelder 2018)
Driftskostnader i
årsgebyret
Årsgebyr for
septiktømming (eks
mva) (gjelder 2018)

2
3
4
5
6

Enebakk
2017

Vestby

Frogn

97

122

200

1 256

1 259

1 099

48 %

32 %

7 046

AurskogHøland

Fet

Rælingen

Nannestad

KOSTRAgr 7

83

222

77

..

2 363

2 759

861

1 957

..

23 %

31 %

22 %

21 %

33 %

9%

4 173

3 786

5 669

6 539

2 420

4 878

4 586

3 664

2 820

2 927

3 930

5 114

1 921

3 260

4 152

2 750

2 210

2 403

1 317

3 184

2 685

2 062

2 042

54

Linje 1 viser tilknytningstetthet i antall innbyggere per km ledning. Enebakk har relativt lavt
antall innbyggere per km ledningsnett. Det er dermed relativt få å fordele kostnadene med
ledningsnettet på. Den driftsmessige oppfølgingen av ledningsnettet omfatter i hovedsak
arbeid på pumpestasjoner/kummer. Et langt ledningsnett gir mer transporttid enn et
konsentrert ledningsnett. Videre er det ofte flere pumpestasjoner på et langt ledningsnett.
Dette er også tilfelle for dette kommuneutvalget; det er samme tendens når det gjelder antall
tilknyttede innbyggere per pumpestasjon som for antall tilknyttede innbyggere per km
ledningsnett (ikke vist i tabellen).
Linje 2 viser driftsutgifter per tilknyttet innbygger. Enebakk ligger på nivå med Vestby. Det er
stor variasjon i driftsutgifter per tilknyttet innbygger. Enebakk kommune ligger lavt til tross for
lav tilknytningstetthet. En annen variabel for kostnader per innbygger er nivå på rensekrav.
Dette er ikke tatt med i tabellen.
Linje 3 viser andel kapitalkostnader i avløpsgebyret. Ikke uventet er andelen høy for Enebakks
del. Dette skyldes de store investeringene som er gjort i nytt sentralrenseanlegg med
overføringsledning. Det tas grep for å redusere andel kapitalkostnader på lang sikt.
Kommunens egen beregning viser for øvrig 45% og det er dette tallet som brukes videre.
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Linje 4 viser årsgebyret, mens linje 5 viser hva årsgebyret hadde vært dersom det bare hadde
dekket driftskostnadene og ikke kapitalkostnadene. Enebakk plasserer seg i midten av
sammenligningskommunene når kapitalkostnadene er tatt ut og lavere enn 07-gruppa.
Linje 6 viser årsgebyr for septiktømming.
Alle sammenligningskommunene har for øvrig 100% gebyrfinansiering av den kommunale
delen av avløpssektoren.

Renovasjon
Enebakk
2016

Enebakk
2017

Årsgebyr (ekskl. mva)

2 711

2 766

2 919

Andel indirekte
kostnader i
gebyrgrunnlaget

5,0 %

3,9 %

1,9 %

Indikator

Vestby Frogn
2 357

AurskogHøland

Fet

Rælingen

Nannestad

Kostragr
7

2 589

2 835

2 524

2 349

2 507

1,8 %

1,0 %

1,2 %

3,2 %

Øverste linje viser årsgebyret for renovasjonstjenesten. Hoveddelen av gebyret består av
driftstilskuddet til ROAF. Aurskog-Høland, Fet og Rælingen har også ROAF som
tjenesteleverandør. Gebyret for Enebakk ligger lavere enn gebyret i Fet, men høyere enn
gebyret i Rælingen og Aurskog-Høland. Enebakk praktiserer en differensiering av
renovasjonsgebyret etter størrelse/beholderdeling, noe få av de øvrige ROAF-kommunene
gjør. Gebyret kommunen rapporterer inn er det høyeste av disse (140 L beholder, uten
beholderdeling) siden dette regnes som standardgebyret. Snittgebyret i kommunen er lavere.
Dette kan forklare hvorfor Enebakk ligger høyere enn Rælingen og Aurskog-Høland. Når det
gjelder Aurskog-Høland er det en litt annen gebyrstruktur der siden det er tømming av
restavfall annenhver uke.
Nederste linje viser andel indirekte kostnader i gebyrgrunnlaget. Her viser det seg at
kommunen ligger høyt i forhold til sammenligningskommunene. Dette kan forklare deler av
gebyrforskjellen til Rælingen og Aurskog-Høland. Det vil bli gjort en fornyet gjennomgang av
de indirekte kostnadene på sektoren i forbindelse med selvkostregnskapet for 2018.
Kommunen produserer ikke selv renovasjonstjenesten. ROAF bruker Avfall Norge sin
benchmarkingsverktøy for vurdering av effektivitet og måloppnåelse. En slik benchmarking
foretas annethvert år; neste gang i 2019.
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Utfordringer i planperioden
Kommunen produserer i hovedsak selv tjenestene innenfor avløpssektoren. For feiing og
renovasjon er det interkommunale selskaper som produserer tjenestene. Dette gir noe ulike
utfordringer på de ulike sektorene.


Rekruttere og beholde
Fagkompetansen som er nødvendig for å løse oppgavene på avdelingen er etterspurt
i arbeidsmarkedet og tilgangen har over tid vært for lav i forhold til behovet. Dette gir
utfordringer når det gjelder å rekruttere og opprettholde kontinuitet og en akseptabel
fagkompetanse over tid.



Klimautfordringer
Episoder med høy nedbørintensitet forekommer hyppigere. Dette gir periodevis høy
andel fremmedvann/overvann i avløpsnettet. Det er stort behov for tiltak for å
begrense fremmedvannsmengden på nettet.



Oppgradering av private avløpsanlegg i spredt bebyggelse
Etterlevelse av vannforskriftens krav når det gjelder utslipp fra private avløpsanlegg i
spredt bebyggelse må prioriteres i perioden.



Kvalitetssikring kommunale gebyrer
Tjenesteproduksjonen innenfor sektorene er i hovedsak 100 % finansiert av
brukerbetalinger/gebyrer. Det er viktig at fakturering er riktig og komplett. Et unntak
fra dette er innført for behandling av utslippstillatelser i forbindelse med pålegg om
oppgradering av private avløpsanlegg. Det er bare 40% gebyrfinansiering av denne
saksbehandlingen etter kommunestyrevedtak i 2018.



Tjenester utført av interkommunale selskaper
Både feiertjenesten (inkl. branntilsyn i boliger) og renovasjonstjenesten utføres av
interkommunale selskaper; henholdsvis Follo Brannvesen og Romerike
Avfallsforedling. Et element i avdelingens arbeid er samarbeid med de to
interkommunale selskapene for å ivareta grensesnittet mellom kunde og
tjenesteprodusent og sikre at selskapene ivaretar vedtatte målsettinger.



Forholdet til de private vannverkene
Det er privat vannforsyning i kommunen. Dette krever en klar rolle- og
ansvarsfordeling for de ulike oppgavene innenfor vannforsyningstjenesten.
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Kommunestyret har gitt tilslutning til en samarbeidsavtale med Flateby Vannverk og
Kirkebygden/Ytre Enebakk vannverk for å sikre dette.


Gjennomgang og formalisering av rutiner/metodikk
Avdelingen vil legge vekt på gjennomgang og formalisering av rutiner/metodikk for økt
robusthet ved overlapping av personell og fravær og for bedre effektivitet.



Prioritering av tid
Avdelingen håndterer både drift- og forvaltningsoppgaver. Det er en utfordring at de
mer forvaltningsmessige oppgavene kan bli liggende, mens tiden blir brukt til å løse
akutte situasjoner. Dette går utover oppgaver som kan bedre enhetens måloppnåelse
på noe lengre sikt (arbeid med planer, gjennomgang av rutiner, nye verktøy, utvikling
hjemmeside, opplæring og informasjonsutveksling).



Avløpsgebyr
o Høyt avløpsgebyr på grunn av store investeringer de senere årene gir begrenset
handlingsrom.
o Høy andel kapitalkostnader (ca. 45%) gjør gebyret følsomt for renteøkninger.
o Som følge av økt behov for overvannshåndtering og at kommunens frie midler
ikke prioriteres brukt til dette, er flere overvannstiltak lagt inn i gebyrgrunnlaget
enn lagt til grunn i hovedplan avløp.
o For å oppnå redusert andel kapitalkostnader og i større grad finansiere
vedvarende tiltak over driftsbudsjettet er det i denne handlings- og
økonomiplanen lagt inn noe lavere investeringer i ledningsnett enn tidligere.
Dette kompenseres med høyere driftsutgifter.

Forslag til netto driftsramme

A.
B.
C.
D.
E.

RÅDMANNENS FORSLAG
Videreført ramme fra
2018 (i 1000 kr)
Rammejusteringer
Politiske vedtak
Utvidelse
Videreutvikling og/eller ny
aktivitet
Inndekningstiltak

BUDSJETT 2019

Ny netto driftsramme

PLAN 2020

PLAN 2021

PLAN 2022

-13 622

-13 622

-13 622

-13 622

-600

-900

-1 300

-1 800

-400

-600

-800

-800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-14 622

-15 122

-15 722

-16 222
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A.
RAMMEJUSTERINGER
A. Rammejusteringer (i 1000 kr)
Budsjett 2019
1

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Økte kapitalkostnader

-600

-900

-1 300

-1 800

Sum rammejusteringer

-600

-900

-1 300

-1 800

1. Rammejusteringene skyldes forventede økte kapitalkostnader på avløpssektoren som
følge av fremtidige investeringer og økt rentenivå. Kapitalkostnadene kostnadsføres
ikke på området. For å oppnå at brukerbetalingene også dekker disse kostnadene må
budsjetterte restmidler økes i takt med kapitalkostnadene.
B.
POLITISKE VEDTAK
Effekter av politiske vedtak er pålegg gitt ved politiske vedtak, både sentralt og lokalt, som
derfor må gjennomføres.
B.

Politiske vedtak (I 1000 KR)

Budsjett 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

2.

Vedtak fra HP 20182021
Økte kapitalkostnader

-400

-600

-800

-800

Sum Politiske vedtak

-400

-600

-800

-800

Beløpet er videreført fra tabell A i kapittel 6.6 i HP 2018-2021 (politiske vedtak).
Det er samme bakgrunn for denne endringen som for rammejusteringen.
C.
UTVIDELSE
Siden tjenestene er 100 % gebyrfinansiert vil ikke utvidelser påvirke bevilgningen til
området.
D.
VIDEREUTVIKLING OG/ELLER NY AKTIVITET
Siden tjenestene er 100 % gebyrfinansiert vil ikke videreutvikling/ny aktivitet påvirke
bevilgningen til området.
E.
INNDEKNINGSTILTAK
Siden tjenestene er 100 % gebyrfinansiert vil ikke inndekningstiltak påvirke bevilgningen til
området.
Et unntak fra 100% gebyrfinansieringen er saksbehandling av søknad om utslippstillatelser
som følger av pålegg om oppgradering av private avløpsanlegg. I disse sakene er det kun 40%
gebyrfinansiering. Dette finansieres gjennom avsetning til fond av kommunens frie midler og
har dermed heller ikke rammevirkninger.
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6.7 ENEBAKK KIRKELIGE FELLESRÅD
Målstyring for avdelingen
Hovedmål:
Mer himmel på jord
Den norske kirke i Enebakk vil være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende
folkekirke.
Virkemidler for å nå mål
 Flere deltar i og opplever gudstjenesten som et inkluderende og trosstyrkende
fellesskap.
 Flere søker dåp og deltar i trosopplæring.
 Den norske kirke er synlig i lokalsamfunnet, oppleves relevant og engasjerer seg i
menneskers liv.
Enebakk kirkelige fellesråds vedtatte mål:
- At kirkelige handlinger og aktiviteter gjennomføres etter kirkelovens §§ 9 og 14,
- At sentrale og lokale planer for kirkelig virksomhet følges opp,
- At gravferdsvirksomheten forvaltes i respekt for den enkeltes tros- og livssyn,
- At det er en god økonomisk styring av tildelte midler og at virksomheten
videreutvikles.
Øvrige mål:
 Videreutvikle diakoni gjennom nyansatt ungdomsdiakon, samt videreutvikle
samarbeidet med SLT-tjenesten i kommunen
 Gjennomføre IA-mål, utarbeide nye mål i henhold til regelverket
 Etablere navnete minnelunder (under forutsetning av finansiering)
 Utarbeide vedlikeholdsplaner for kirkene og kirkegårdene (inkludert
kulturminnevern)
 Igangsette forprosjekt for etablering av gravlund på Flateby, inkludert flytte og
restaurere Stranden bedehus, samt bygge et seremonibygg – et bygg for kirkelige
aktiviteter og livssynsåpne seremonier
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Bemanning
Enhet

Budsjetterte
årsverk 2018
1,6
3,1
2,8

Administrasjon
Kirke (undervisning)
Gravplass
Undervisning
Totalt

7,5

Budsjetterte
årsverk 2019
1,6
1,8
2,4
2,0
7,8

(Budsjetterte årsverk 2019)
Ett av årsverkene under «undervisning» finansieres av Borg bispedømme. I tillegg til
summen for bemanning kommer to statlig finansierte prestestillinger.

Status
Kirke
Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog- Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe
2016
2017
Høland
07
Prioritet
Netto driftsutgifter til
funksjon 390,393 pr.
innbygger i kroner(B)

523

525

549

531

562 504

480

490

512

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Enebakk kommune bruker 525 kroner per innbygger på Den norsk kirke og kirkegårder,
gravlunder og krematorier. Dette er 13 kroner mer enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 07.
Fra 2016 til 2017 økte utgiftene pr innbygger med 2 kroner. Tilsvarende trend ser man også
hos de andre sammenlikningskommunene.

Utfordringer i planperioden
Kirkens utfordring er en balansegang mellom å være forutsigbar og tradisjonell, opp mot
menighetens og allmennhetens ønsker om utvikling og endringer. Det er en målsetting å
opprettholde antallet medlemmer på et høyt nivå og at kirken kan tilby varierte og attraktive
tjenester og aktiviteter i tråd med behovene i samfunnsutviklingen. Den nytilsatte
ungdomsdiakonen vil være et viktig tilskudd for å imøtekomme behovene for problemer for
ungdom, jfr. Ungdata-undersøkelsen som viser en økning i ensomhet og rusproblematikk.
Konsekvensene i redusert rammeoverføring blir også en betydelig utfordring i planperioden,
spesielt fra 2020, hvor nedskjæringer må skje ved å redusere en av virksomhetens stillinger.
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Et forslag til ny trossamfunnslov er nettopp sendt ut på høring, og det er foreløpig ikke kjent
hva som blir konsekvensene for den lokal kirke.

Forslag til netto driftsramme

A.
B.
C.
D.
E.

RÅDMANNENS FORSLAG
Videreført ramme fra
2018 (i 1000 kr)
Rammejusteringer
Politiske vedtak
Utvidelse
Videreutvikling og/eller ny
aktivitet
Inndekningstiltak

BUDSJETT 2019

Ny netto driftsramme

PLAN 2021

PLAN 2022

5741

5741

5741

5741

198

198

198

198

50

50

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

-95

-269

-291

-324

5 894

5 720

5 948

5 915

A.
RAMMEJUSTERINGER
A. Rammejusteringer (i 1000 kr)
Budsjett 2019
177
1. Lønnsoppgjør 2018
2.

PLAN 2020

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

177

177

177

Prisstigning 2019 - Fordelt
til avdelingene

21

21

21

21

Sum rammejusteringer

198

198

198

198

1. Det gis full kompensasjon for lønnsoppgjøret 2018.
2. Det gis full kompensasjon for lønnsoppgjøret 2018 – effekt 2019.
B.
B.

POLITISKE VEDTAK
Politiske vedtak

Budsjett 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

3. Ungdomsdiakon
4. Gravplassarbeider 50 %

50
0

50
0

50
250

50
250

Sum Politiske vedtak

50

50

300

300

3. Ungdomsdiakon er tilsatt og vil tre i funksjon fra 01.12.18.
4. Behovet for gravplassarbeider er utsatt i ett år, i påvente av etablering av gravplass på
Flateby.
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E.
INNDEKNINGSTILTAK
Dette er nødvendige rammereduksjoner for at fellesrådet skal holde gitt budsjettramme.
E.
5.
6.
7.
8.
9.

Inndekningstiltak (I 1000 KR)

Budsjett
2019

Kirkegårdsarbeider i 20 % redusert
stilling
Reduksjon i budsjett for
sommervikarer
Stillingsreduksjon
Inndekningstiltak
Inndekningstiltak 2022

Sum Reduksjon

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

-28

-28

-28

-28

-67

-67

-67

-67

0
0
0

-152
-22
0

-152
-44
0

-152
-44
-33

-95

-269

-291

-324

5. Kirkegårdsarbeider i 20 % redusert stilling i 3 måneder reduserer fellesrådet
lønnskostnader med 28 000 kroner (ønsket og imøtekommet stillingsreduksjon,
seniortiltak). Konsekvensene ved gjennomføring av inndekningstiltak er noe mindre
stell av kirkegårdene og redusert mulighet for kirkegårdsansatte til å gjøre enklere
vedlikeholdsoppgaver på kirker og kapeller. Det er allerede oppnådd noe
effektivisering av kirkegårdsdriften ved å innføre plantekasser på stell- og legatgraver.
6. Reduksjon i budsjett for sommervikarer 67 000 kroner.
7. Stillingsreduksjon av en av virksomhetens stillinger. Konsekvensene for forslagene i er
uavklarte. Av erfaring er det sannsynlig at noen slutter i stillingen i perioden (også pga.
alder) og administrasjonsutvalget vil måtte forholde seg til oppstått situasjon med å
redusere tilfeldig vakant stilling og konsekvenser av en stillingsreduksjon.
8. og 9. 2020-2022: Med tanke på størrelsen på beløpene vil tiltak som iverksettes
konkretiseres først ved detaljering. Tiltakene vil bli fulgt opp i tertialrapporter i
kommende års økonomirapporter.
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7. INVESTERINGSPROSJEKTER 2019 – 2022
Oversikten på de neste sidene viser investeringer for perioden 2019-2022. Det vil si nye
investeringer eller eksisterende investeringer det tilføres ekstra midler til. Det er også en tabell
som vier budsjettjusteringer. Beskrivelse av hvert prosjekt står etter tabellene. Oversikt over
renter og avdrag m.m står i kapittel 5.2 investeringer.
En del av prosjektene vedtatt i handlingsprogrammet 2018-2021 er ikke igangsatt eller
forsinket/utsatt. Pågående prosjekter hvor det er behov for det er utvidet med indeksen for
lønns- og prisstigning. Status på alle pågående prosjekter pr 31.8.2018 finnes i Vedlegg 3Budsjettskjema 2 B. Prosjekter som ikke blir ferdigstilt i 2018, overføres (rebudsjetteres) til
2019.
Investeringsbehov i planperioden er som følger:
(i 1000 kr)

Finansierings behov ekskl. selvkost
Finansierings behov selvkost
Inntekter – Alle prosjekter
Netto låneopptak - alle prosjekter
SUM

BUD 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022
79 339
41 125
21 500
16 000
21 500
9 000
10 000
8 000
-8 745
-24 745
-21 480
-56 250
-92 094
-25 380
-10 020
32 250
0
0
0
0

SUM
157 964
48 500
-111 220
95 244
0

Tabell E viser prosjekter som er videreført og uendret fra HP 2018-2021. Dette er tidligere
vedtatt prosjekter.
E

Prosjektnr.
(i 1000 kr)

PLAN EKSISTERENDE PROSJEKTER
(Videreført fra HP 2018-2021)

Enebakk kirkelige fellesråd
1. 501503
Flatebytunet (kirken)
Kultur og oppvekst
4520 - Støtmatter lekeapparater
2. 451708
bhg.
Finansierings behov
Inntekter inkl. mva.ref
Netto investeringer

Gjenståe
nde pr 2.
tertial

Budsjett
2019

Plan
2020

Plan 2021

Plan
2022

500

500

0

0

0

200

200

0

0

0

700
-140
560

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1. Forprosjektering av Flatebytunet, gravplass og flytting og restaurering av Stranden
bedehus.
2. Mattene skal erstatte støtsand som er pålagt under lekeapparatene.
Tabell F viser eksiterende prosjekter hvor budsjettrammen er justert i forhold til vedtatt
ramme i HP 2018-2021.
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Endring i eksisterende
Gjenstående
investeringer - Justert
pr 2. tertial
(i 1000 kr)
ifht HP 2018-2021
Teknikk og samfunn
3.
411701
4100 - Overvannstiltak
-1 972
Salg av fast eiendom
4.
421403
-15 700
tomteareal Gran N5
5.
1701
1120-Utleieboliger
-14 244
6.
Ref fra staten
512
1120-Utbygging BY 20/21 Ytre
7.
1801
264
Enebakk
8.
403
4100-Trafikksikkerhetstiltak
-4 359
9.
Ref fra staten
1 450
4100- Tiltak hovedplan vei
-17
10. 411102
(13/569)
824
4100 - Bjerklundsbakken
11. 411504
-6 813
gang-/sykkelvei
12.
Tilskudd
0
4411- Friluftstiltak i hh. t. KDP
13. 6403
-1 418
Friluftsliv, nærmiljø, idrett
14. 421101
4200-Infrastruktur Haukås
7 900
15.
Salg av fast eiendom Haukås
-8 600
4000 - Sentrumsplan
16. 401603
-329
Kirkebygda
4523 - Kommunale
17. 451799
gjennomgangsboliger
-575
oppgradering (kun budsjett)
18. 301102
Familiens Hus – ombygging
4100-Oppgradering
19. 4807
0
Tangenveien Refusjon
Finansierings behov
Inntekter inkl. mva ref.
Netto investeringer
F

Prosjektnr.

Budsjett
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

1 500

1 500

1 500

0

0

0

-13 000

-13 000

12 400
-1 600

18 400
-2 400

4 600
-600

0
0

0

-5 000

0

-5 000

3 000
-1 500

3 000
-1 500

3 000
-1 500

3 000
-1 500

4 000

8 000

8 000

8 000

0

5 100

0

0

0

-4 000

0

0

300

300

300

300

0
-4 000

0

0

0

800

0

0

0

1 000

1 000

1 000

1 000

-150

-300

-3 000

-3 550

23 500
-9 470
14 030

37 300
-16 980

18 400
-20 860

12 300
-25 510

20 320

-2 460

-13 210

500

3. Bevilgningen gjelder tiltak for å ivareta behov for bedret overvannshåndtering som
følge av klimaendringene. Det var i HP 2018-2021 satt av 3 mill. kroner i 2019 og 2 mill.
i 2020. På bakgrunn av kommunens utfordrende økonomi foreslås at tiltak med lavere
risiko utsettes.
4. Etter ansettelse av ny fagsjef for eiendom og utbygging har det blitt klarlagt at det er
langt mer arbeid med forberedelse av salg av de kommunale næringsområdene enn
tidligere forutsatt. Inntekten fra Gran NY5 som lå i 2020 og 2021 skyves derfor 2 år
fram i tid. Inntektene som er budsjettert i 2018 reverseres. Se budsjettjusteringer
nedenfor.
5. Bevilgningen for perioden 2019-2022 er noe redusert fra HP 2018-2021. Behovet er
redusert som følge av at kommunen vedtok å ikke ta imot noen flyktninger i 2018.
6. Beløpet gjelder refusjoner fra Husbanken. Beløpet er noe justert i 2019 på grunn av at
bevilgningen er redusert.
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7. Det er lagt til grunn at de første inntektene i prosjektet kommer i 2020 og deretter i
2022 som á kontoinnbetalinger. Inntektene som er budsjettert i 2018 reverseres. Se
budsjettjusteringer nedenfor.
8. Nåværende investeringsnivå videreføres i 2022
9. Anslått tilskuddsnivå videreføres i 2022.
10. Det arbeides med ny Hovedplan vei. I påvente av vedtak av denne reduseres
bevilgningen til et minimum i 2019. Forslaget gjelder oppgradering av kommunale
veier, samt behov for å oppgradere bussholdeplasser.
11. Det er foretatt en ny kostnadsberegning av prosjektet som viser en totalkostnad på
13 millioner. Det ligger allerede inne en økning på 2,5 millioner for 2019 (HP 20182021). Det foreslås å øke totalbevilgingen med ytterligere 2,6 millioner og at
prosjektet forskyves til 2020.
12. Tilskudd fra utbygging Høgåsen i samsvar med utbyggingsavtale.
13. Løpende årlig bevilgning for å realisere tiltak for å fremme friluftsliv. Beløpet
videreføres også til 2022.
14. Kommunen er i ferd med å inngå avtale med privat utbyggeren om bygging av
infrastruktur til Haukås i bytte med kommunale tomter. Inntekten og kostnadene
budsjettert i 2018 reverseres. Se budsjettjusteringer nedenfor.
15. Inntekten i 2018 reverseres. Forventet inntekt i 2019 er 4 mill. kroner.
16. Videre utredning av utbygging av kommunens eiendommer i Kirkebygda mht
områdestabilitet.
17. Bevilgningen vil i perioden bli brukt til energitiltak på Lotterud, oppussing av
Vågliveien 6, gjenstående bad/kjøkken, m.m. Foreslås videreført i 2022.
18. Som en avslutning av ombyggingen av Familiens Hus må det foretas en del
tilpasningsarbeider mot NAV-delen før prosjektet kan avsluttes. Noen av disse
arbeidene er budsjettert i et eget prosjekt 451502 4520: Familiens Hus – påkostning.
For å komme i mål på en mest mulig rasjonell måte slås disse prosjektene sammen og
tilføres ytterligere kr 500 000. Det tas sikte på å avgi sluttrapport og -regnskap for
hele ombyggingen av Familiens Hus inklusive denne siste tilpasningen til NAV-delen
til politisk behandling i 2019.
19. Refusjon Tangenveien.
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Tabell G viser nye investeringsprosjekter i handlingsplanperioden
G.

Nye investeringer (i 1000 kr)

Teknikk og samfunn
20.
Ladestasjoner
21.
Ladestasjoner (tilskudd fra MD)
22.
Robotklipper
23.
Tak Flatebyhallen - Forprosjekt
24.
Nærmiljøtiltak Tangenelva
25.
Oppgradering bygg
26.
Innkjøp av renholdsmatter
27.
Salg av eiendom - Kvernstua
28.
Tennisbaner Mjær
29.
Nærmiljøtiltak Tangenelva
30.
Robotstøvsuger/renholdsmaskin
31.
Salg av tomt Kirkebygda
32.
Erverv, prosjektering og regulering Gaupevn
33.
Erverv, prosjektering og regulering Gaupevn
34.
Tilrettelegging for utleie på Bjerkely
Helse og omsorg
35.
DigiSos.
36.
Avlastningsplasser - Forprosjekt
Sentraladministrasjonen
37.
WIFI - trådløst nett i kommunale bygg
Kultur og oppvekst
38.
IKT-utstyr i grunnskolen
Enebakk kirkelige fellesråd
39.
Navnete minnelunder på begge kirkegårder
Finansierings behov
Inntekter inkl. mva ref.
Netto investeringer

Budsjett
2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan
2022

226
-113
125
125
0
3 800
200
-10 000
0
0
125
-2 250
3 600
-2 400
900

0
0
0
0
125
2 200
0
-7 000
0
1 500
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
3 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
3 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0

150
500

0
0

0
0

0
0

3 125

0

0

0

3 400

0

0

0

300
16 576
-18 078
-1 502

0
3 825
-7 765
-3 940

0
3 100
-620
2 480

0
3 700
-740
2 960

20. Utbygging av ladepunkter for kommunale tjenestebiler.
21. Miljødirektoratet har innvilget kr 113 000 i tilskudd til ladepunkter for kommunale
EL-tjenestebiler forutsatt en egenandel på minst 50 % av totalkostnaden.
22. Robotklipper Ignagard / Kopås (klippeareal utgjør 18400 m2).
23. Forprsjekt med tanke på omlegging av taket slik at det får bedre kvalitet og lenger
levetid.
24. Detaljprosjektering. Oppfølgning av Helhetlig plan for Tangenelva (politisk vedtak).
25. Oppgraderinger av kommunale bygg og anlegg fra vedlikeholdsplan.
26. Innkjøp av renholdsmatter ved noen innganger på Kirkebygda skole.
27. Salg av kommunens areal innenfor Kvernstua-reguleringen til Block Watne.
28. Rådmannen har ikke funnet rom for å investere i tennisbaner ved Mjær.
29. Oppfølgning av Helhetlig plan for Tangenelva (politisk vedtak).
30. Robotstøvsuger/renholdsmaskin for å effektivisere driften.
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31. Gjelder den gamle brannstasjonen på Krokeng. Anslått salgsinntekt baserer seg på
2,4 mål tomt, ferdig regulert med 60 % utnyttelsesgrad. Infrastruktur foreligger.
32. For å komme videre med salg av BY 20/21 har kommunen foreslått for den private
deleieren av området at Gaupeveien omprosjekteres og reguleres for en billigere
utførelse, muliggjort av forslaget til ny veinorm. Videre må det private arealet som er
nødvendig for å realisere utbyggingen av veien erverves før opprinnelig
reguleringsplan når 10 års-grensen. Det arbeides med en avtale med den private
deleieren for at prosjektet skal gjennomføres.
33. Den private deleierens andel av tiltak 32.
34. Kommunen har ikke lenger/for tiden bruk for Bjerkely i sin tjenesteproduksjon.
Bjerkely-området framstår med sin sentrumsnærhet i dag som det kanskje mest
attraktive utbyggingsområdet i Ytre Enebakk. Ut ifra de vurderinger som rådmann gjør
i dag synes det å gagne kommunen best å selge området som utbyggingsområde.
Rådmannen vurderer det imidlertid som fornuftig å se kommunens behov for lokaler
til tjenesteproduksjon noe an før området selges. Det er derfor i sak 58/18 til utvalg
for teknikk og utvikling foreslått at kommunen starter opp et reguleringsarbeid for
Bjerkely i 2020. Utvalget ga i møte 27.09.2018 sin tilslutning til dette. Ved en utbygging
av Bjerkely-områdetvil det ikke være naturlig å bevare det eksisterende bygget på
tomta på sikt, da dette sperrer for en rasjonell utbygging. Med den planen som er lagt
må det imidlertid antas at bygget blir stående i hvert fall 5 år til. Bygget er i dag i relativ
god stand, rådmannen ønsker derfor å forsøke å skaffe inntekter til kommunen ved å
leie ut bygget til kontorformål. For å få på plass leietagere kan det imidlertid være
nødvendig å foreta noen mindre tilpasnings-/utbedringsarbeider. Rådmannen ønsker
derfor at det settes av kr 900 000 som kan brukes til dette.
35. Digisos er et samarbeidsprosjekt mellom KS, 8 kommuner og Arbeids- og
velferdsdirektoratet. Prosjektet skal utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere
på nav.no. Investeringene skal gå til innkjøp og installasjon av nødvendig moduler i
Fagsystemet socio ved NAV.
36. Det er behov for flere avlastningsplasser. I dag foregår all avlastning i samme bygg hvor
fire brukere har permanent bosted. Stor sett er det barn på avlastning og voksne som
bor fast. Dette medfører at det er mange mennesker i samme bygg, noe som gjør
miljøet stort og uoversiktlig. Kapasiteten er nå sprengt, og det er meldt et nytt barn til
høsten slik at Gaupeveien er full og det må brukes privat avlaster. Det beste for
kommunen er å ha avlastning i bolig og ikke privat avlastning da det her kommer inn
en del i forhold til lovlige arbeidstider osv. De som har avlastning i Gaupeveien i dag er
1 voksen (kommer til å fortsette med det), 3 barn og et nytt barn meldt inn fra 1/9-18.
For å håndtere avlastningsbehovet og bedre tjenesten er det behov for å gjøre noe
med avlastningsplassene i kommunen. Et realistisk alternativ er å bruke eksisterende
bygningsmasse for å istandsette flere avlastningsplasser.
37. 100 % trådløs dekning i de fleste kommunale bygg. Økt bruk av trådløse enheter og
mobile løsninger i kommunen medfører at behovet for bedre dekning øker. Rådhuset,
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skoler, barnehager, sykehjem, bokollektiv, Familiens hus og Ignatun er
satsingsområdene i dette investeringsforslaget.
38. Enebakk kommune ønsker å være 1:1 på Ipad eller PC for alle elever på barne- og
ungdomstrinnet fra og med høsten 2019. Det er gjort beregninger for å i møte komme
dette behovet og det vil være behov for en større innvestering. Skolene klarer å
videreføre den andelen de har pr. i dag, men ikke å øke andelen elever som for sin
egen enhet. Etter en innvestering hvor alle elvene har fått 1:1 vil skolene med stor
sannsynlighet klare å opprettholde en til en ved rullering gjennom eget budsjett.
39. Det har framkommet et behov for navnete minnelunder i tillegg til de anonyme som
allerede er etablert. Tiltaket gjennomføres effektivt ved å dele minnelunden på
Enebakk kirkegård i to med videreføring av en anonym del og en navnet minnelund på
den andre delen. På Mari kirkegård etableres en ny parallell minnelund, tilsvarende
den anonyme minnelunden. Prosjektenes kostnader er stipulert til 600 000 kroner,
hvor 300 000 kroner søkes dekket av Enebakk kommune, mens resterende del, inntil
300 000 kroner belastes fellesrådets disposisjonsfond.
SELVKOST
Nedenfor vises selvkostprosjekter. Disse investeringene dekkes av avløpsgebyrer.
H

Prosjektnr.

1.

411505

2.
3.
4.
5.

SELVKOST (i 1000 kr)

Gjenstående
pr 2. tertial

Budsjett
2019

144

4110 - Overvannstiltak avløpsrelatert
4110 - Nye avløpsanlegg for å
411506
ivareta utbygging
4110 - Oppgradering
411407
pumpestasjoner
411303
4110 - Fornying ledningsnett
Ny
Fremføring av offentlig
investering
ledningsnett
Finansierings behov
Inntekter
Netto investeringer

1.
2.
3.
4.
5.

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

500

500

500

500

-422

500

500

500

500

-664

1 000

1 000

1 000

1 000

-9 216

6 000

5 000

5 000

4 000

1 000

2 000

3 000

2 000

9 000
0
9 000

9 000 10 000
0
0
9 000 10 000

8 000
0
8 000

Jfr. hovedplan avløp 2012-2021
Jfr. hovedplan avløp 2012-2021
Jfr. hovedplan avløp 2012-2021
Jfr. hovedplan avløp 2012-2021
Det er foreslått en ny investering som er kalt «fremføring av offentlig avløpsnett».
Denne er utløst av behovet for å fremføre avløpsnett til eksisterende bebyggelse som
har eldre, private renseanlegg. I noen tilfeller vil det være en økonomisk og miljømessig
bedre løsning både for avløpsområdet og eieren å koble disse til kommunalt avløp
fremfor å fortsette å ha privat renseanlegg. For å oppnå redusert andel
kapitalkostnader i avløpsgebyret er det samlede investeringsnivået redusert noe
gjennom HP-perioden.
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BUDSJETTJUSTERINGER
Prosjektnr.

Prosjekter som korrigeres (i 1000 kr)

1) Politisk vedtak 2018 - Tilleggsbevilgninger
301504
PS 11/18 Sprinkling - Ignagard
Refusjon
301504
PS 64/18 Ignagard sykehjem
Bruk av disp. fond
PS 44/18 Sluttregnskap 411614
breddeutvidelse Kjensliveien 2012/440
Refusjon
PS 59/18 Vågliveien 43A og B (Leie før
401703
eie) 2018/737
Refusjon
PS 96/17 Økte kostnader
411207
Sentralrenseanlegget 2010/39 (selvkost)
PS 65/18 Oppgradering Tangenveien 4807
tilleggsbevilgning 2010/722
2) Tilleggsbevilgninger
6401
4100- Trafikksikkerhetstiltak , Hauglia
4520 - Rehabilitering Doktorbolig
451705
(Solgården)
502
4520- Brannsikkerhet
451706
4520 - Nytt ventilasjonsanlegg
221601
Follo barne og ungdomsskole
3) Korrigeringer av inntekter
1801
BY20/21
421403
Gran N5
4901
Gran NY2
4909
Gangvei Skøyen-Stranden
4) Prisjusteringer
Diverse prisjusteringer inkl mva
5) - Prosjekter som korrigeres og/eller reduserer lånebehovet
421101
Reg.plan Haukås
421101
Reg.plan Haukås (inntekt)
Det gjennomføres ikke en aktiv
411603 Dam
regulering av vassdraget (overført
Vestby bru
bevilgning).
3001- Nye boliger omsorgsbolig,
6300
prosjektering
6300
Ref. husbanken
Prosjekter avsluttet med mindreforbruk 2017 - redusert
låneopptak
Reguleringsplaner
301102 3010 - Familiens Hus - ombygging
451502 4520 - Familiens Hus påkostning (flyttes til 301102)
Finansierings behov
Korr. inntekter
Netto investeringer

Budsjett
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

2 650
-1 654
700
-700

0
0

0
0

0
0

3 440

0

0

0

-2 000

0

0

0

10 600

0

0

0

-1 554

0

0

0

12 500

0

0

0

4 000

0

0

0

2 000

0

0

0

420

0

0

0

120
40
1 742

0
0
0

0
0
0

0
0
0

24 000
15 700
2 700
30 000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
-30 000

2 218

0

0

0

-7 900
8 600

0
0

0
0

0
0

-500

0

0

0

-45 596

0

0

0

14 015

0

0

0

-10 944

0

0

0

-5 427
1 000
-1 000
51 063
18 943
70 006

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
-30 000
-30 000
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1) Politiske vedtak
Det har til og med 17.09.18 blitt gjort en del tilleggsbevilgninger gjennom året. For å
hensyn ta effekten av tilleggsbevilgningene som medfører økt låneopptak, er dette er
innarbeidet i HP 2019-2021.
2) Tilleggsbevilgninger
Som rapportert i 2. tertialrapport vil det være behov for tilleggsbevilgninger for enkelte
prosjekter. Det er i tabellen foreslått å tilføre ekstra med midler til fire prosjekter.
Dette dekkes med økt låneopptak.







Trafikksikkerhetstiltak, Hauglia. Det er merforbruk i prosjektet som følge av at behovet for
masseutskiftning på parkeringsplassen var langt større enn forutsatt i budsjett. Inndekning
var opprinnelig forutsatt i utbyggingsavtaler med Kjensli/Høgåsen, men på grunn av at
utbyggingene er forsinket er ikke dette lenger mulig.
Rehabilitering Doktorbolig. Det oppsto uforutsette kostnader siden fasaden viste seg å
være i dårligere stand enn forventet etter sandblåsing.
Brannsikkerhet. Det er påløpt noe merkostnader på prosjektet.
Nytt ventilasjonsanlegg. Det er påløpt noe merkostnader på prosjektet.
Follo barne- og ungdomsskole. Siden kommunen har fått mva-utgiften fremstår
regnskapet med et merforbruk. Dette korrigeres.

3) Korrigeringer av inntekter
Det er behov for å reversere enkelte inntekter som er budsjettert i 2018. Dette skyldes
at inntektene ikke kommer som forventet og det er usikkerhet rundt når inntekten vil
komme. For å bedre realismen i budsjettet korrigeres disse. Refusjoner for Gangveien
Skøyen-Stranden er forventet å komme i 2022. Det fremmes en egen sak om
realisering av inntekt fra salg av Gran NY2.
4) Prisjusteringer
Prosjekter som går over flere år må prisreguleres. Det er tatt en gjennomgang av hvilke
prosjektet som skal justeres.
5) Prosjekter som korrigeres







Det er enkelte prosjekter som kan avsluttes med mindreforbruk og som derfor reduserer
kommunens lånebehov.
For Haukås er kommunen i ferd med å inngå avtale med privat utbygger om bygging av
infrastruktur til Haukås i bytte med kommunale tomter. Dette vil innebære endringer.
Flere utgifter til reguleringsplaner flyttes til driftsbudsjettet, og det vil derfor ikke være
behov for å låne opp midler til dette.
Det settes av kr 4 000 000 til videre utredning/regulering/prosjektering av omsorgsboliger.
Resterende bevilgning tas ut av handlingsplanen og settes inn igjen i HP 2020-23 når
kostnader for nytt prosjekt er klarlagt.
Som en avslutning av ombyggingen av Familiens Hus må det foretas en del
tilpasningsarbeider mot NAV-delen før prosjektet kan avsluttes. Noen av disse arbeidene
er budsjettert i et eget prosjekt 451502 4520: Familiens Hus – påkostning. For å komme i
mål på en mest mulig rasjonell måte slås disse prosjektene sammen og tilføres ytterligere
kr 500 000. Det tas sikte på å avgi sluttrapport og -regnskap for hele ombyggingen av
Familiens Hus inklusive denne siste tilpasningen til NAV-delen til politisk behandling i 2019.
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Prosjekter fra HP 2018-2021 som ikke er prioritert videre.
E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prosjekter fra planperioden HP 2018-2021
- PROSJEKTENE ER IKKE PRIORITERT I HP
2019-2022 (i 1000 kr)
Produksjon nytt turkart
2130 - Flytting av hjulmakerverksted
Ny traktor
Ny traktor (TES)
Ipad poltikere kommer 2019
Ny varebil
HQ Rider AWD
Diagonalplog, u-plog og strøkvern
Asfaltering av veier
SUM

Budsjett
2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

50
100
250
0
300
0
0
0
950
1 650

200
0
0
1 000
0
400
150
0
1 750
3 500

0
0
0
0
0
0
0
450
4 000
4 450

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rådmannen har vært nødt til å begrense investeringsnivået til et minimum for å holde
gjeldsnivået nede. Prosjektene i tabellen over er ikke prioritert videre i rådmannens forslag til
handlingsprogram. Prosjektene er hentet fra planperioden i HP 2018-2022.
1. Produksjon nytt turkart videreføres ikke.
2. Det var i HP 2018-2022 forslått å øke bevilgningen til flytting av hjulmakerverkstedet.
Økningen på 100’ prioriteres ikke.
3. og 4. Erstatning av utslitt traktor foreslås tatt ut av budsjettet. Eksisterende traktor
brukes så lenge reparasjonsomkostningene ikke blir for store. Når dette inntreffer
fremmes egen sak om anskaffelse av ny.
5. Det prioriteres ikke midler til iPad til politikerne.
6. Erstatning av utslitt varebil foreslås tatt ut av budsjettet. Eksisterende brukes så lenge
reparasjonsomkostningene ikke blir for store. Når dette inntreffer fremmes egen sak
om anskaffelse av ny.
7. Erstatning av utslitt gressklipper foreslås tatt ut av budsjettet. Eksisterende brukes så
lenge reparasjonsomkostningene ikke blir for store. Når dette inntreffer fremmes egen
sak om anskaffelse av ny.
8. Erstatning av utstyr foreslås tatt ut av budsjettet. Eksisterende brukes så lenge
reparasjonsomkostningene ikke blir for store. Når dette inntreffer fremmes egen sak
om anskaffelse av nytt.
9. Under forutsetning av at KST vedtar rådmannens forslag om nedklassifisering av veier
kan denne bevilgningen strykes. Den har fått en feil betegnelse i HP 2018-21.
Bevilgningen er til asfaltering, ikke reasfaltering.
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7 TILSKUDD
Nedenfor vises en oversikt over antatt driftstilskudd til IKSer. Det er flere tilskudd som enda
ikke er vedtatt.
Selskaper
INTERKOMMUNALE SELSKAPER – IKS
Krise- og incestsenteret i Follo IKS
Nordre Follo Brannvesen IKS
Romerike avfallsforedling IKS (ROAF)
Follo Distriktsrevisjon IKS
Romerike Krisesenter IKS
Follo lokalmedisinsksenter (LMS) IKS
VIRKSOMHETER ORGANISERT ETTER KOMMUNELOVENS § 27
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS)
Follo Barnevernvakt
Kemneren i Follo (KIF)
VIRKSOMHETER ORGANISERT SOM
VERTSKOMMUNESAMARBEID – KOMMUNELOVEN § 28
Øyeren IKT
REGIONRÅD
Follorådet

BUD 2019
611 976
8 883 000
12 576 267
800 000
Ikke mottatt
4 493 000
216 000
554 000
1 722 000

6 866 200
103 118

Tilskudd til private barnehager
Kommunen skal beregne driftstilskuddet ut fra «gjennomsnittlige driftsutgifter per
heltidsplass tilsvarende kommunale barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter,
pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter», jf. forskriften § 3 første ledd.
Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. Det er
kommunens faktiske driftsutgifter til barnehage som skal være med i beregningen.
Enebakk kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er
kroner 195 275 per heltidsplass for barn 0-2 år og kroner 92 216 for barn 3-6 år i 2019.
I beregningen som ligger til grunn for tilskuddssatsen, har vi brukt makspris for
foreldrebetaling i henhold til forslaget til statsbudsjett. Maksprisen for foreldrebetaling
fastsettes endelig i statsbudsjettet. Vi tar forbehold om at vedtaket kan bli omgjort, hvis
endelig makspris avviker fra foreslått makspris, jf. forvaltningsloven § 35 siste ledd.
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8. GARANTIFORPLIKTELSER
Kommunale garantier pr. 31.12.2017
Beløp pr. 31.12.
Gitt overfor - navn

2017

2016

Flateby vannverk
Flateby vannverk
ROAF
ROAF
ROAF
ROAF
ROAF
ROAF
ROAF
ROAF
ROAF
ROAF
ROAF
Tangenveien Veilag
Nylende Barnehage SA
Hauglia Andelsbarnehage
Nylende Barnehage SA
Melgård Andelslag SA
Stiftelsen LIV (krisesenter)
Enebakk Idrettsforening
Melgård barnehage SA
Nylende Barnehage SA
Kirkb/YE vannverk
Kirkb/YE vannverk
Kirkb/YE vannverk
Kirkb/YE vannverk
Kirkb/YE vannverk

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

112 500
5 471 800
193 800
259 388
884 167
235 197
421 500
7 356 578
3 484 400
930 813
562 001
505 800
361 285
697 966
1 536 486
4 044 300
3 977 480
288 000
57 888
643 898
1 317 518
2 730 467
8 925 000
7 120 000
10 080 000
3 562 500

Sum garantiansvar

kr 65 760 732,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

175 000
6 148 720
294 319
328 272
956 916
291 044
455 200
7 740 295
3 755 400
1 130 888
663 834
540 550
438 943
19 520
806 825
1 682 818
4 309 500
4 242 648
320 000
115 777
3 305 302
9 625 000
7 476 000
10 560 000
3 812 500

kr 69 195 271,00

Det er gitt kommunale garantier til utvidelse av Nylende og
Melgård barnehage. Kommunen garanterer for
restgjeld på hhv. kr. 1 317 518 og kr. 643 898.
Lån til Tangenveien veilag er innfridd og garantien har utløpt.
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Utløper
dato
15.07.2019
01.03.2026
16.09.2019
15.12.2021
14.06.2032
13.06.2022
22.11.2032
10.05.2036
10.05.2033
19.12.2022
19.12.2023
18.12.2035
19.12.2020
01.05.2017
31.12.2023
31.12.2023
31.12.2032
31.12.2032
01.12.2026
15.10.2018
25.01.2027
01.07.2025
31.12.2022
22.12.2024
01.05.2038
01.05.2038
06.02.2032

8 MÅLEKORT
Sentraladministrasjonen
Sentraladministrasjonen rapporterte resultert for første gang i årsrapporten.
Kritiske suksessfaktorer
Fokusområde -Hva må vår enhet i hvert fall
lykkes med innenfor dette
fokusområdet?
KØ1. Sikre god internkontroll i
Produksjon/ økonomienheten
kvalitet
KPT1: Sikre god elektronsik flyt

Måleindikatorer

Målemetode

-Hva skal vi måle?

Ambisjonsnivå/resultatmål

-Hvordan måler vi?

K2. Brudd på finansreglementet Kontroll av rapporter

Grønt

Gul

Rødt
Ett brudd
eller mer

0 brudd

KPT1. Andel elektroniske
forsendelser via SvarUt

Kultur- og oppvekst
Målkort barnetrinn:
Fokusområder

Overordnet
mål

Resultatmål

Målt
med

Resultat
2016

Ambisjonsnivå resultatmål
2018

Elever
under
kritisk
grense
lesing 1. trinn (%)
Elever
under
kritisk
grense
regning 1. trinn
(%)
Elever
under
kritisk
grense
lesing 2. trinn (%)
Elever
under
kritisk
grense
regning 2. trinn
(%)
Elever
under
kritisk
grense
lesing 3. trinn (%)

Elevundersøkelsen 7. trinn
Kartleggingsprøver 1.-3. trinn

Økt læringsutbytte for elevene (likt med eller over nasjonalt snitt)

Målt kvalitet

Kvalitet/ produksjon

Opplevd kvalitet

Optimalt
Mobbing
på
skolen (skala 1 -5,
1 er best)
Andelen
elever
som føler seg
mobbet (oppgis i
%)
Trivsel (skala 1 -5,
5 er best)
Felles regler (skala
1 -5, 5 er best)
Positiv
læringskultur
(skala 1 -5, 5 er
best)
Støtte fra lærerne
(skala 1 -5, 5 er
best)
Vurdering
for
læring (skala 1 -5,
5 er best)
Mestring (skala 1 5, 5 er best)
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Akseptabelt

Negativt

Resultat
2017

Andel
timer
gjennomført
av
lærere
med
godkjent
kompetanse i det
faget
de
underviser
i
(oppgis i %)
Deltakere
på
videreutdanning
Forbruk
nettoramme
(angitt i %)

Nasjonale prøver 5. trinn
GSI, kompetanse-kartlegging
Sykefraværs-oversikter

Fravær

Visma

motiverte
og
Kompetente
medarbeidere
God
økonom
i-styring

Målt kvalitet
Målt
kvalitet

Økono
mi

Medarbeidere og organisasjon

Elever
under
kritisk
grense
regning 3. trinn
(%)
Andel elever på
laveste
nivå,
nasjonale prøver i
lesing 5. trinn (%)
Andel elever på
høyeste
nivå,
nasjonale prøver
lesing 5. trinn (%)
Andel elever på
laveste
nivå,
nasjonale prøver i
regning 5. trinn
(%)
Andel elever på
høyeste
nivå,
nasjonale prøver
regning 5. trinn
(%)

Målkort ungdomstrinn:
Resultatmål

Målt
med

Resultat
2016

Mobbing på skolen
(skala 1 -5, 1 er best)
Andelen elever som
føler seg mobbet
(oppgis i %)
Trivsel (skala 1 -5, 5
er best)
Felles regler (skala 1 5, 5 er best)
Positiv læringskultur
(skala 1 -5, 5 er best)
Støtte fra lærerne
(skala 1 -5, 5 er best)
Vurdering for læring
(skala 1 -5, 5 er best)
Mestring (skala 1 -5,
5 er best)

Ambisjonsnivå
2018

Akseptabelt

Negativt

Nasjonalt
snitt eller
over

Nasjonalt
snitt +/- 0,2

Nasjonalt
snitt -0,3
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resultatmål

Optimalt

Elevundersøkelsen 10. trinn

Overordnet
mål
Økt læringsutbytte for elevene (likt med eller over
nasjonalt snitt)

Opplevd kvalitet

Kvalitet/ produksjon

Fokusområder

Resultat
2017

25,9

20<

20><26

100

Nasjonalt
tall +/- 5%

Nasjonale prøver 8. og 9. trinn
Grunnskolepoeng

28,3

Andel
timer
gjennomført
av
lærere med godkjent
kompetanse i det
faget de underviser i
(oppgis i %)
Deltakere
på
videreutdanning
Forbruk nettoramme
(angitt i %)

GSI
Sykefraværs-oversikter

Nærvær/ Fravær?

Visma

motiverte
Kompetente og
medarbeidere
God
økonomistyring

Målt kvalitet
Målt
kvalitet

Økonomi

Medarbeidere
organisasjon

og

Målt kvalitet

Andel elever på de to
laveste
nivå,
nasjonale prøver i
lesing 8. trinn
Andel elever på de to
høyeste
nivå,
nasjonale
prøver
lesing 8. trinn
Andel elever på de to
laveste
nivå,
nasjonale prøver i
regning 8. trinn
Andel elever på de to
høyeste
nivå,
nasjonale
prøver
regning 8. trinn
Andel elever på de to
laveste
nivå,
nasjonale prøver i
lesing 9. trinn
Andel elever på de to
høyeste
nivå,
nasjonale
prøver
lesing 9. trinn
Andel elever på de to
laveste
nivå,
nasjonale prøver i
regning 9. trinn
Andel elever på de to
høyeste
nivå,
nasjonale
prøver
regning 9. trinn
Snitt
grunnskolepoeng alle
elever
Snitt
grunnskolepoeng
gutter
Snitt
grunnskolepoeng
jenter
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26>

Målkort barnehager:
Overordnet
mål

Resultatmål

Målt
med

Svarprosent brukerundersøkelsen

Opplevd kvalitet

Prosentandel som er fornøyd med
barnehagens bidrag til sitt barns
språkutvikling
Prosentandel som er fornøyd med sitt
barns sosiale utvikling

Brukerundersøkelsen besvart med
valg
5 eller 6

Fokusområder

Antall foreldremøter per år
Antall foreldresamtaler per barn
Målt kvalitet

Antall barnesamtaler per barn, per år

Andel
ansatte
med
godkjent
utdanning der det er krav om dette
(oppgis i %)
Antall medarbeidersamtaler per år

Sykefraværsoversikter

Nærvær/ Fravær? (Oppgis i %)

Forbruk nettoramme (angitt i %)
Visma
Regnskaps-rapport

Kompetente og motiverte
medarbeidere

Antall måltider med frukt og grønt per
dag

God økonomistyring

Målt kvalitet
Målt kvalitet

Økonomi

Medarbeidere
organisasjon

og

Kvalitet/ produksjon

Antall SU- møter per år
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Resultat
2018

Mål
2019

Resultat
2017

Barnevern

Produksjon/kvalitet

Fokusområder



Kritiske suksessfaktorer
-Hva må vår enhet i hvert fall lykkes
med innenfor dette fokusområdet?

Måleindikatorer
-Hva skal vi måle?

Målemetode
-Hvordan måler vi?

K-HT.1. Barneverntjenesten yter
forsvarlige tjenester.

K-HT.1.1. Alle barn med
aktive tiltak har
tiltaksplaner

95 %

mindre enn
90 % 90%

K-HT.1.2. Alle barn med
tiltaksplan skal ha evaluert
planen fire ganger per år.

95 %

Mindre enn
80 % 80%

K-HT. 2. Barneverntjenesten holder
lovpålagte frister.

K-HT.2-1. Holde frister i
undersøkelser

K-HT.3. Barneverntjenesten har gode
relasjoner til barn, ungdommer,
foreldre og samarbeidspartnere.

K-HT.2.2. Alle
bekymringsmeldinger
konkluderes innen 1 uke.
K-HT.3.1. Alle fosterhjem får
oppfølgingsbesøk av
barneverntjenesten 4 ganger
per år.

Ambisjonsnivå/resultatmål
Grønt

Oransje

Rødt

Mindre enn
100 prosent 95 prosent 95 prosent

Mindre enn
100 prosent 100 prosent 100 prosent

Mindre enn
100 prosent 90 prosent 90 prosent

Status
o Målstyring implementeres i avdelingen i 2017 og første mulige rapportering
på området vil være i forbindelse med årsmelding for 2017.
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Helse og omsorg
Forpleining

Produksjon/kvalitet

Fokusområder

Kritiske suksessfaktorer
-Hva må vår enhet i hvert fall lykkes
med innenfor dette fokusområdet?
K-FP.1. Redusere svinn for å kutte
kostnader
K-FP.2. Brukere som har behov for
spesialkost/ønskekost skal få det.
Behovet skal imøtekommes raskest
mulig.
K-FP.3. Hjemmeboende som har behov
for middag levert på døren skal få
tilbudet så fort som mulig. (
Matombringing skjer hver torsdag og må
hensynstas.)

Måleindikatorer
-Hva skal vi måle?

Målemetode
-Hvordan måler vi?

Ambisjonsnivå/resultatmål

K-FP.1.1. Antall
middagsporsjoner
som kastes ukentlig
K-FP.2.1. Antall dager
før brukeren får
spesialkosten. Tiden
regnes fra kjøkkenet
får melding

Antall porsjoner
som kastes blir telt
på ulike avdelinger 5 porsjoner 8 porsjoner 10 porsjoner

Grønt

Oransje

Rødt

Telle antall dager

K-FP.3.1. Antall dager
fra vi får liste med
bestilling til bruker
mottar mat.
Telle antall dager.

1 dag

2 dager

3 dager

4 dager

6 dager

7 dager

NAV
Fokusområder

Kritiske suksessfaktorer
-Hva må vår enhet i hvert
fall lykkes med innenfor
dette fokusområdet?

Produksjon/kvalitet

Arbeid Først!

Kvalifiseringsprogrammet
Økonomisk rådgivning

Måleindikatorer
-Hva skal vi måle?

Målemetode
-Hvordan måler vi?

Ambisjonsnivå/resultatmål
Grønt

Antall mottakere med sosialhjelp som
hovedinntektskilde
Antall sosialhjelpsmottakere i alderen 18 - 24 år
Gjennomsnittlig stønadslengde på mottaktere i
alderen 25 - 66 år
Antall deltakere
Antall nye § 17 vedtak i perioden
Antall avslutta § 17 vedtak
Antall § 17 vedtak gjeldsordnigssaker -forberedende saker

Rødt

socio rapport - kommunestatistikk

50 - 79

80-89

90-110

socio rapport . Kommunestatistikk

0 - 12

13 - 17

18-30

socio rapport . Kommunestatistikk

0- 3

3,1 - 4,5

4,6 -

socio rapport
socio rapport
socio rapport

10
3-10
4-6

11
11-15
7-8

12 16
0-3

socio rapport

1-3

4-5

6
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Oransje

Fokusområder

Kritiske suksessfaktorer
Måleindikatorer
-Hva må vår enhet i hvert fall lykkes -Hva skal vi måle?
med innenfor dette fokusområdet?

Produksjon/kvalitet

K-HBU 1. Forebygge sykdom

K-HBU 2. Drive
helsefremmende og
forebyggende arbeid rettet
mot foreldre, barn og unge 024 år

Målemetode
-Hvordan måler vi?

K-HBU 1.1. Antall barn
Antall % som er
som er vaksineres
vaksinert, tall fra FHI
Svangerskapsomsorgen
K- HBU 2.1.1. Tilbud om
hjemmebesøk av
jordmor til alle kvinner
og nyfødte innen 3
Hspro, 2g/ år, juni- des
virkedager etter
hjemreise fra sykehuset i
henhold til nasjonale
retningslinjer for
barselomsorgen.
Helsestasjon
KHBU 2.1.2. Alle familier
med et nyfødt barn skal
Hspro, 2g/ år, juni- des
få tilbud om
hjemmebesøk innen 10
dager fra utskriving fra
barselavdelingen
Psykologitilbud
K-HBU 2.1.4. Etter
mottatt henvisning samt
oppnådd kontakt skal
Hspro, 2g/ år, juni- des
brukeren få tilbud om
førstesamtale innen 2
uker

Ambisjonsnivå/resultatmål
Grønt

Oransje

Rødt

98 %

97 - 95%

< 95%

3 dager- 75 %

4- 5 dager- 20 %

> 5 dager- 5 %

10 dager- 90 %

2 uker- 10 %

> 3 uker- 0 %

0-2 uker- 75 %

3-4 uker- 20 %

> 5 uker- 5 %

FriskLiv og ReHabilitering
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Brukere

Fokusområder

Kritiske suksessfaktorer
-Hva må vår enhet i hvert fall lykkes
med innenfor dette fokusområdet?

Måleindikatorer
-Hva skal vi måle?

K-FR.1.1 God tilgjengelighet, kort
ventetid. Prio gruppe 1: Skal få
tilbud om vurdering ogigangsetting av
tiltak innen 7 virkedager. Alle
nyhenviste blir kontaktet og vil få
beskjed om prio-kategori og antatt
ventetid innen 3 uker fra henv er
mottatt. Samme gjelder brukere på
frisklivsresept.

Målemetode
-Hvordan måler vi?

Rødt

0-3 avvik

4-9 avvik

10 eller flere
avvik

K-FR.1.1.2 voksne over 18 år
avviksregistrering om noen må vente
Tjeneste mottakere som blir
lenger, hentes fra avviks registeriring,
vurdert til å være i prio gruppe 1,
hver tertial.
skal motta tilbud om tiltak senest 7
virkedager etter mottat henvisning

0-3 avvik

4-9 avvik

10 eller flere
avvik

0-3 avvik

4-9 avvik

10 eller flere avvik

K-FR 1.2 Bruker medvirkning og
bruker tilfredshet

K-FR 1.2 Friskliv: Prosentandel som
fullfører reseptperiode og som
selvrapporter at de er fornøyd med
K-FR
1.2 Ergoterapi
og fysioterapi:
resultatet/
endringsprosessen
Alle brukere som trenger langvarig
oppfølging og tiltak, utover 4uker
skal medvirke i å utarbeide egne
målsetninger og evalue tiltak
K-FR 2.1 Antall lavterskel tilbud
K-FR.2.1 Forbyggende, friskliv
Frisklivssentralen skal i samarbeid med gjennomført på dagtid i samarbeid
med med frivillige, idrettslag og
frivillige, lag, foreninger og andre
organisere lavterskel treningstilbud på andre.
dagtid.

gjennomføre forebyggende tiltak i
samrbeide med helse barn -ung I tråd
med planarbeid og prioiteringer

Oransje

K-FR1.1.1Barn og unge
Fysioterapeut har avtaledag i
avviksregistrering om noen må vente
«familiens hus» minimum 1 dag pr lenger, hentes fra avviks registeriring,
uke. Barn i prio-gruppe 1 skal få
hver tertial.
tilbud om vurdering i løpet av 7
virkedager.

K-FR.1.1.3 Alle nye henviste blir avviksregistrering om noen må vente
kontaktet og får beskjed om prio- lenger, hentes fra avviks registeriring,
kategori og antatt ventetid innen 3 hver tertial.
uker fra henvisningen er mottatt.

K-FR 2.2 Forebyggende fysioterapi
tilbud barn og unge. Utvikle og

Ambisjonsnivå/resultatmål
Grønt

K.FR 2.2 Barn og unge Antall
gjennomførte tiltak (undervisning
og grupper) for hele aldersgrupper
innenfor helsestasjon og
skolehelsetjenesten pr skoleår

henter tall fra data journal ekstensor
90 %
avviksregistrer om brukere med
langvarige tiltak ikke er ivaretatt
brukermedvirkning.

0-3 avvik

80 %

60 %

10 eller flere
avvik%

4-9 avvik

Antall tiltak, pr uke

5 eller mer

4

2

antall gjennomførte tiltak

5 eller mer

3

2

antall gjennomførte tiltak, pr uke

4 eller mer

2

1

20

10

5

95 %

80 %

60 %

Kvalitet/produksjon

K-FR 2.3.1 Treningstilbud i gruppe
K-FR 2.3 Forebyggende fysio -og
ergoterapi tilbud til eldre. I tråd med for eldre for å opprettholde
samhandling reformen intensjon skal
flest mulig kunne bo selvstendig i egne
bolig så lenge som mulig etter eget
ønkse

K- FR. 3 Koordinerende funksjon er

lagt til enhet, er god synlig og
tilgjengelig. Veiledning og opplæring
til koordinatorer og brukere.

Medarbeidere

K-FR 4 Høy faglig kompetanse og
god trivsel blant alle ansatte i
enheten

funksjon , forebygge redusert
funksjon

K-FR 2.3.2 Forebyggende
hjemmebesøk til eldre over 75 år
med dokumentasjon av status og
oppfølgende tiltak og
antall som har takket ja og har mottatt
tilrettelegging
tiltak
K.FR 3.1Alle koordinatorer skal
motta tilbud om opplæring/
oppfølging 1 gg pr år. Aktiv super
bruker gruppe med 1 deltager fra
alle HOS enheter,møtes minimum
1 gg pr halvår.
måltall sjekkes hver tertial

K-FR 3.2 Alle med rett til og ønske
om det skal få oppfølging og hjelp
til å få igangsatt arbeid med
elektronisk individuell plan i
sampro, innen 3 mnd.
Avviksregistrering, sjekkes hvert tertial 0-5
mellom 5-8 flere enn 8
K-FR 4.1 Faglig oppdatering Alle
ansatte deltar på minimum 1
heldags fagkurs (alternativ 2
halvdagskurs) ekstern i løpet av
året og vi gjennomfører minumum
1 intern fagdag pr år.
måltall sjekkes hvert tertial
100 %
90 %
75 %
K-FR 4.2 Personalmøter for alle
minimum 8 gg pr år. 3 partsmøter
henholdshvert kvartal.
måltall sjekkes hvert tertial
vis 8/4
6 og 3
4 og 2
K-FR 4.3 Medarbeidersamtaler
minimum 1 gg pr år og 2 gg for de
som ønsker det.
måltall sjekkes hvert tertial
100 %
90 %
75 %

121
Handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022
Enebakk kommune

404

Enebakk sykehjem

Produksjon/
kvalitet

Fokusområder

Kritiske suksessfaktorer
-Hva må vår enhet i hvert fall
lykkes med innenfor dette
fokusområdet?

Måleindikatorer
-Hva skal vi måle?

K-SHJ3
Pasienter og beboere skal få
tilpasset aktivitet i gjennom
sykehjemmets aktivitetsplan
K-SHJ4
Sørge for at sykehjemmet
brukes så effektivt som mulig

Aktiviteter tilbudt
sykehjemsbeboerne i
gjennom måneden

K-SHJ5
Brukermedvirkning

Beboer/pårørende
inviteres til
innkomstsamtale og
deretter en strukturert
samtale hvert år

Brukere

Medarbeidere

K-SHJ6
Mer
nærvær og redusert sykefravær

Målemetode
-Hvordan måler vi?

Antall aktiviteter pr
måned gjennomført i
forhold til
aktivitetsplanen
Sykehjemmets belegg i % Antall liggedøgn i
forhold til antall
tilgjengelige liggedøgn
tas ut av Profil, samt
KOSTRA x 1 pr år

K-SHJ6.1
Sykefravær

Ambisjonsnivå/resultatmål

Grønt

Oransje

Rødt

95-100%

85-94%

under 84%

98-100%

93-97%

under 93%

Egen sjekkliste - antall 95-100%
årssamtaler telles og
måles i forhold til
antall beboere

90-94%

under 90%

Fraværsrapport fra
personalavdelingen

K-SHJ7
Enebakk K-SHJ7-1
sykehjem skal være en
Ansatte skal ha nødvendig
arbeidsplass med fornøyde
opplæring
ansatte

Antall nyansatte i %,
faste og vikarer som
har gjennomgått
enhetens
opplæringsprogram/sj
ekkliste

95-100%

80-94%

under 80%

K-SHJ7-2
Alle
ansatte over 50 % skal ha
medarbeidersamtale hvert
år, de under 50% stilling og
vikarer tilbys samtale ved
behov

Antall
vikarer/tilkallingsvikar
er i % av totalt
vikarantall med
gjennomført
medarbeidersamtale.

30 %

20-29%

under 20%

50 %

>30%

>20%

K-SHJ7-3 Alle ansatte
Det måles deltagelse i
tilbys to sosiale
% av totalt antall ansatt
arrangment pr år og det er både faste og vikarer
ønskelig at så mange som
mulig deltar på
arrangementene
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Hjemmetjenesten
Fokusområder

Kritiske suksessfaktorer
-Hva må vår enhet i hvert fall lykkes
med innenfor dette fokusområdet?

Måleindikatorer
-Hva skal vi måle?

K-HT.1. Effektiv tjeneste som utnytter
ressursene best mulig slik at direkte
brukertid er optimalisert.

K-HT.1.2. ATA tid i
hjemmetjenesten

Målemetode
-Hvordan måler vi?

K-HT.2.1 Nye brukere med antatt
omfattende bistandsbehov, skal ved
utskrivning fra sykehus eller sykehjem
få en særskilt vurdering av sine
grunnleggende behov, slik at mangler
her blir fulgt opp
K-HT.2.1 Utfylte HPH skjema

K-HT. 3.1 Kompetanseheving innenfor
områdene: Palliasjon, Sårbehandling
og psykisk helse/demensomsorg.

Ambisjonsnivå/resultatmål
Grønt

Oransje

Resultatet i
201X

Rødt

Sammenligning av fordelt tid
med vedtaktstid

45 %

40 %

38 %

% antall av nye brukere

70 %

50 %

30 %

2

1

0

2

1

0

4

2

1

Ansatte som er i faggruppene
har vært på kurs innenfor sitt
fagområde. Faggruppene
representerer palliasjon, sår og Antall gjennomførte kurs per
psykisk helse/sår
år per enkelt faggruppe

Interne kurs gjennom

Produksjon/kvalitet

K-HT. 3.2. Kompetanseheving innenfor samarbeidende organer samt
klinisk sykepleie, herunder faglige
Antall ganger i månden
interne refleksjoner en dag hver
annen uke. (minimum en halv time) gjennomført kurs/refleksjon
prosedyrer samt refleksjoner

K-HT.4.1 Lukkede avvik og
tilhørende tiltak bidrar til
nødvendig praksisendring.
K-HT.5.1 At nyansatte har
K-HT.5.1 Nyansatte skal sikres adekvat gjennomført nødvendig
og tilsrekkelig opplæring.
opplæring

Rapporter genereseres på
lukkede avvik og det
evalueres hvorvidt tiltak er
iverksatt og om de har ført til
forbedring. Det måles i antall
ganger i løpet av et år dette
tas opp på personalmøter
Antall av nyansatte i % som
har gjennomført enhetens
opplæringsprogram.

K-HT.6.1 Tidelig kontakt med
kreftsykepleier for ivaretakelse av
helhetlig pasientforløp for henviste
pasienter med en kreftdiagnose.

Hvor mange dager etter
diagnosetidspunket er det
opprettet kontakt med
kreftsykepleier.

K-HT.4.1 Avviksmeldinger, som er
lukket, skal i den løpende drift brukes
til forbedringer, endringer eller
avklaringer

Kontakt opprettet mellom
kreftsykepleier og pasient
og/eller pårørende

K-HT.6.2 Sikre kvaliteten på oppfølging
av omsorg ved livets slutt i hjemmene
gjennom konstruktiv vurdering av
At etterlatte har fått tilbud om
tilbakemeldinger fra de etterlatte.
en etterlattsamtale

Gjennomgang av jorunal over
hvor mange etterlatte som
har hatt samtale med
kreftsykepleier eller palliativ
sykepleier

K-HT.6.3 Sikre kvaliteten på oppfølging
av de etterlatte. De etterlatte skal få
mulighet til å samtale med
kreftsykepleier for å stille spørsmål og
reflektrere omkring sykeleiet og
dødsfallet de har opplevd.
Når er etterlattsamtalen holdt

Hvor mange uker etter
dødsfallet er etterlatt
samtalen holdt

90 % 80-89%

30 dager
51 dager og
eller under 31-50 dager over

90 % 70-89%

4 uker eller
under
5-6 uker
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0-79%

Under 70 %

6-10 uker

HELSE BARN OG UNGE
Fokusområder

Kritiske suksessfaktorer
Måleindikatorer
-Hva må vår enhet i hvert fall lykkes -Hva skal vi måle?
med innenfor dette fokusområdet?

Produksjon/kvalitet

K-HBU 1. Forebygge sykdom

K-HBU 2. Drive
helsefremmende og
forebyggende arbeid rettet
mot foreldre, barn og unge 024 år

Målemetode
-Hvordan måler vi?

K-HBU 1.1. Antall barn
Antall % som er
som er vaksineres
vaksinert, tall fra FHI
Svangerskapsomsorgen
K- HBU 2.1.1. Tilbud om
hjemmebesøk av
jordmor til alle kvinner
og nyfødte innen 3
Hspro, 2g/ år, juni- des
virkedager etter
hjemreise fra sykehuset i
henhold til nasjonale
retningslinjer for
barselomsorgen.
Helsestasjon
KHBU 2.1.2. Alle familier
med et nyfødt barn skal
Hspro, 2g/ år, juni- des
få tilbud om
hjemmebesøk innen 10
dager fra utskriving fra
barselavdelingen
Psykologitilbud
K-HBU 2.1.4. Etter
mottatt henvisning samt
oppnådd kontakt skal
Hspro, 2g/ år, juni- des
brukeren få tilbud om
førstesamtale innen 2
uker

Ambisjonsnivå/resultatmål
Grønt

Oransje

Rødt

98 %

97 - 95%

< 95%

3 dager- 75 %

4- 5 dager- 20 %

> 5 dager- 5 %

10 dager- 90 %

2 uker- 10 %

> 3 uker- 0 %

0-2 uker- 75 %

3-4 uker- 20 %

> 5 uker- 5 %

Teknikk og samfunn
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Det er gjort en mindre endring ved at mål for antall klager på renovasjon nå er utelatt som
målstyringsindikator. Dette siden ordningen ivaretas av ROAF og kommuneadministrasjonen
har liten innflytelse på hvordan ordningen utformes.
Et annet mål som er tatt ut er «Øke andel behandlede dispensasjonssaker ift. mottatte saker».
Dette målet ble satt i en tid da det ikke var saksbehandlingsfrist på dispensasjonssaker.
Enheten hadde den gang et etterslep på behandling av dispensasjonssaker. I dag er det 12
ukers saksbehandlingstid på behandling av dispensasjonssaker og alle saker behandles
fortløpende innenfor denne fristen. Det er mao ikke mulig å behandle flere saker enn det som
kommer inn. På denne bakgrunn er målet tatt ut.


Status
o Målstyring er innført for alle enhetene. Det ble rapportert første gang i 2015
innenfor området «Produksjon/Kvalitet» og «Økonomi» samt noe på
«Samfunn/Miljø».
o Oppsummert har avdelingen hatt en god måloppnåelse. Måloppnåelse ble sist
rapportert i 2. tertial 2018 og det henvises til denne for detaljer.
o Neste
rapportering
blir
i
årsrapporten
for
2018.
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9 VEDLEGG
9.1 Vedlegg 1 – Planprioriteringer
Avdeling

Plan

Behandling

Status perioden 2015-2019

Overordnete planer

Kommuneplan (med samfunnsdel og
arealdel)
Økonomiplan (med
handlingsprogram og årsbudsjett)

P

Videreføres

P

Rulleres hvert år

Krise- og beredskapsplan
Arbeidsgiverpolitisk plan

P
P

Rulleres 2016
Rulleres fra 2016

Plan for kommunikasjon

P

Ny, oppstart i perioden

ROS-analyser

P

Ny, oppstart i perioden

IKT-plan/Informasjons- og
digitaliseringsstrategi
Arkivplan

A

Rulleres fra 2017

A

Rulleres fra 2018

Plan for dokumentsikkerhet

A

Rulleres fra 2017

Plan for informasjonssikkerhet

A

Rulleres fra 2017

Pleie- og omsorgsplan 2010-2014
Handlingsplan for bosetting og
integrering av flyktninger 2016-2018
Plan for psykisk helsearbeid 20112014
Ruspolitisk handlingsplan 2010-2012
Plan for salgs- og skjenkebevilgninger
2016-2020
Folkehelseplan, med
oversiktsdokument over folkehelse
Beredskapsplan for helse- og
omsorgsavdelingen
Operativ pleie- og omsorgsplan 2012
Strategisk kompetanseplan for HOS
2013-2016
Plandokument for IKT-utviklingen
med tilhørende strategier - HOS
Demensplan

P
P

Rulleres i perioden
Rulleres 2017

P

Rulleres i perioden

P
P

Rulleres i perioden
Rullert 2016

P

Ny, oppstart 2017

A
A
A

Oppdatert 2015, rulleres fra
2016/2017
Rulleres i perioden
Rulleres i perioden

A

Rulleres i perioden

A

Rulleres i perioden

Kommunedelplan trafikksikkerhet
2013-2020
Klima- og energiplan 2011-2015

P

Rulleres 2017

P

Hovedplan avløp 2012-2021
Flerbruksplan for kommuneskogen,
inkludert mål og
retningslinjedokument
Boligsosial handlingsplan 2011-2015,
med delplan Boliger for
boligmarkedets vanskeligstilte
Hovedplan vei 2014-2017

P
P

Tiltaksdel rulleres 2017,
rullering av beskrivende del
samkjøres med rullering av
regional plan
Videreføres
Videreføres

Sentraladministrasjonen*

Helse- og omsorg*

Teknikk og samfunn*

P

HP rulleres i 2017
Delplan ny 2016.

P

Rulleres fra 2018
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Avdeling

Kultur og oppvekst*

Plan

Behandling

Status perioden 2015-2019

Vedlikeholdsplan bygg
Saneringsplan avløp
Renholdsplan
Skogbruksplan
Plan for vedlikehold av grøntarealer
Plan for overvannshåndtering
Del 1 – Haugdammen osv –
Flateby
Del 2 – Ytre Enebakk
Beredskapsplan for TES

P
A
A
A
A
A

Rulleres 2017
Årlig
Rulleres 2017
Årlig
Videreføres
Ny plan,
Del 1 - 2016
Del 2 – 2017

A

Oppdateres 2016

Skolebruksplan
Kulturplan 2010-2020
Kommunedelplan for idrett og
friluftsliv
Kulturminnevernplan
Barnehageplan
Strategiplan for kulturskolen

P
P
P

Rulleres i perioden
Rulleres i perioden
Rulleres fra 2017

P
P
A

Ny plan, 2017
Rulleres i perioden
Rulleres i perioden

* I tillegg administrative planer for avdelinger/enheter
P = politisk behandling, A = administrativ plan
I tillegg prioriteres følgende kommunale områdereguleringer/arealplaner (Avdeling for
teknikk og samfunn) i perioden:
- Områderegulering Flateby sentrum (2016)
- Grøntplan Tangenelva (2017)
- Sentrumsplan Kirkebygda (2017)
- Sentrumsplan Ytre Enebakk (2017/2018)

9.2 Vedlegg 2 – Budsjettskjema 1A og 1B – Drift
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT
RSK 2017

BUD 2018

BUD 2019

1 Skatt på inntekt og formue

-287 943 050

-279 313 000

-314 376 000

-324 626 000

-326 223 000

-326 337 000

-325 827 000

2 Ordinært rammetilskudd

-266 929 462

-266 357 000

-247 949 000

-260 871 000

-259 367 000

-257 216 000

-256 095 000

0

0

0

0

0

0

0

-90 110

-90 000

-90 000

-90 000

-90 000

-90 000

-90 000
-582 012 000

3 Skatt på eiendom
4 Andre direkte eller indirekte skatter

BUD2017

PLAN 2020

PLAN 2021

PLAN 2022

5 Andre generelle statstilskudd

-200 000

0

6 Sum frie disponible inntekter

-555 162 622

-545 760 000

-562 415 000

-585 587 000

-585 680 000

-583 643 000

7 Renteinntekter, utbytte

-6 868 709

-4 135 000

-5 329 000

-5 541 000

-6 126 817

-7 015 519

-6 788 465

8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

14 686 017

16 261 000

16 934 000

22 312 353

29 052 817

32 593 519

34 783 465

9 Avdrag på lån

26 000 000

26 000 000

31 335 000

35 348 000

37 257 000

36 893 000

35 977 000

33 817 308

38 126 000

42 940 000

52 119 353

60 183 000

62 471 000

63 972 000

0

0

0

0

0

0

0

29 473 948

29 473 948

10 097 236

1 107 000

1 218 677

1 598 640

2 407 009

10 Netto finansinntekter/-utgifter
11 Til dekning av tidligere årsregnskapsmessige merforbruk
12 Til ubundne avsetninger
13 Til bundne avsetninger

372 039

0

0

0

0

0

0

-25 521 948

-25 521 948

-8 972 236

0

0

0

0

15 Bruk av ubundne avsetninger

0

0

0

0

0

0

0

16 Bruk av bundne avsetninger

0

0

0

0

0

0

0

4 324 039

3 952 000

1 125 000

1 107 000

1 218 677

1 598 640

2 407 009

14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

17 Netto avsetninger
18 Overført til investeringsbudsjett
20 Til fordeling drift
21 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
22 Merforbruk/mindreforbruk

37 012

37 000

-516 984 263

-503 645 000

-518 350 000

-532 360 647

-524 278 323

-519 573 360

-515 632 991

507 712 026

503 645 000

518 350 000

532 361 000

524 278 000

519 573 000

515 633 000

-9 272 237

0

0

0

0

0

0
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SA
KOS
HOS
TES
SELVKOST
KIRKEN
FINANS
SUM

Netto utgift
Netto utgift
Netto utgift
Netto utgift
Netto utgift
Netto utgift
Netto utgift
Netto utgift

RSK 2017
38 330 515
243 749 041
188 047 258
62 172 813
-13 377 161
5 595 400
-16 805 840
507 712 026

BUDJSETTSKJEMA 1B - DRIFT
BUD 2017
BUD 2018
BUD 2019
38 392 100
40 099 000
41 102 000
240 769 500
260 829 000 260 732 000
182 211 900
169 934 000 178 416 000
61 947 000
62 691 000
65 684 000
-13 222 000
-13 622 000
-14 622 000
5 595 400
5 741 000
5 894 000
-12 048 900
-7 322 000
-4 845 000
503 645 000
518 350 000 532 361 000

BUD 2020
39 091 000
255 651 000
178 460 000
65 460 000
-15 022 000
5 720 000
-5 082 000
524 278 000

BUD 2021
39 235 000
253 273 000
179 054 000
63 144 000
-15 722 000
5 948 000
-5 359 000
519 573 000

BUD 2022
38 706 000
251 233 000
178 584 000
63 059 000
-16 222 000
5 915 000
-5 642 000
515 633 000

9.3 Vedlegg 3 – Budsjettskjema 2A og 2B – Investeringer
BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Investering anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Avdrag på lån
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

17 Udekket/udisponert

RSK 2 0 1 7
BUD 2 0 1 7 BUD 2 0 1 8
144 450
281 340
472 533
6 387
16 000
10 000
16 040
11 486
4 690
23 186
2 464
941
190 063
311 290
488 165

-120 387
-3 135
0
-18 482
-18 224
-1 364
-1 6 1 5 9 2
-4 712
-23 759
-1 9 0 0 6 3
0
0

-166 167
-38 086
0
-18 482
-55 265
-280
-2 7 8 2 8 0
-4 877
-28 132
-3 1 1 2 9 0
0
0

-371 652
-56 504
-60
0
-51 778
0
-4 7 9 9 9 5
-218
-7 952
-4 8 8 1 6 5
0
0

(i 1 0 0 0 k r )

BUD 2 0 1 9 P lan 2 0 2 0
188 046
71 171
10 000
10 000
5 294
5 572
0
0
203 340
86 743

-135 422
-24 600
0
0
-42 118
0
-2 0 2 1 4 0
0
-1 200
-2 0 3 3 4 0
0
0
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-50 287
-16 750
0
0
-19 706
0
-8 6 7 4 3
0
0
-8 6 7 4 3
0
0

P lan 2 0 2 1
39 300
10 000
5 833
0
55 133

P lan 2 0 2 2
21 750
10 000
6 079
0
37 829

-28 540
-13 000
0
0
-13 593
0
-5 5 1 3 3
0
0
-5 5 1 3 3
0
0

-14 500
-13 000
0
0
-10 329
0
-3 7 8 2 9
0
0
-3 7 8 2 9
0
0

BUDSJETTSKEMA 2B INVESTERINGER ( i 1000 kroner)
Total RSK tom. Total BEV tom.
2. tertial 2018 2018

Gjenstående 2.
tertial

Prosjekt

Navn

111201

1125 - Lyduts tyr i herreds s tyres a l en

137

200

Budsjett 2019

111301

1125 - Ny progra mva re

905

905

0

111402

1125 - Uts kri fts l øs ni ng s i kker pri nt

146

230

-84

111801

1125 - Mobi l tel efoni

1701

1120-Utl ei ebol i ger

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

-63

680

750

-70

43 404

57 648

-14 244

12 400

18 400

4 600

-

512

-1 600

-2 400

-600

-

24 000

-5 000

-

-5 000

Ref fra s ta ten
1702

1123-Oppgra deri ng a rki vet

152

500

1801

1120- Erhverv, pros jekteri ng og regul eri ng Ga upevn. (BY20/21)
1 214

950

Sa l g a v fa s t ei endom

-348
264
-24 000

2102

2220 - Fors terket s kol eti l bud nærs kol er

500

2 000

-1 500

211204

2130 - Fl ytti ng a v hjul ma kerverks ted

202

1 104

-902

211602

2130 - Nærmi l jøti l ta k (kun buds jett)

40

1 263

-1 223

211701

2161 - Inventa r og uts tyr ti l Kul turs a l en

468

1 100

-632

211702

2110 - Merå pent bi bl i otek

0

650

-650

221404

2240 - Utebod Fl a teby og Ki rkebygda bhg.

0

150

-150

221601

2220 - Fol l o ba rne- og ungdoms s kol e

7 996

6 967

1 029

225

2221 - Ny s kol e Ytre Eneba kk

254 224

356 232

-102 008

300301

Nytt l eges enter

301102

3010 - Fa mi l i ens Hus - ombyggi ng

301104

3041-Forpros jekt bol i ger rus /ps yki a tri

301401

3000 - Arki vl øs ni ng for s i kker s one

301404

3000 - Vel ferds teknol ogi

301504

3063 - Spri nkl i ng a v Igna ga rd

301505

105

305

-200

17 817

19 000

-1 182

234

1 000

-766

1 742

1 500

53

450

-397

194

900

-706

2 895

3 150

-255

3063 - Nytt medi s i ntekni s k uts tyr

102

180

-78

301601

3001 - Hjertes ta rtere

411

500

-89

301701

3062 - 6 rul l eri ngs pl a s s er Kopå s

1 227

1 568

-341

301703

3001 - Di gi ta l e trygghets a l a rmer

0

800

-800

301801

3061 - Utvi del s e Vi s ma res s urs s tyri ng

375

360

15

301802

3080 - Ny kombi da mper Igna ga rd ka nti ne

115

130

-15

4001

4200-Regul eri ngs pl a n Gra n N5

1 182

1 400

-218

401401

4000 - Di gi ta l i s eri ng a v a rki ver TES

400

1 800

-1 400

401601

4000 - Reg.pl a n l ekepl a s s Ødegå rds l i a * fl yttes ti l Vå gl i vn. 43*
30

400

-370

401602

4000 - Hel hetl i g pl a n Ta ngenel va

338

500

-162

401603

4000 - Sentrums pl a n Ki rkebygda

871

1 200

-329

401604

4000 - Endri ng i regul eri ngs pl a n for Sl etta

0

200

-200

401605

4000 - Sl utta rbei d reg.pl a n Fl a teby Sentrum

1 177

1 238

-60

401606

4000 - Byggi ng a v G/S-vei i Gra n N2

73

1 000

-927

401701

4000 - Sentrums pl a n Ytre Eneba kk

17

1 000

-983

401702

4000 - Ba l l bi nge Ha ugl i a

84

597

-513

401703

4000 - Vå gl i vei en 43 utl ei ebol i ger

237

10 700

-10 463

401801

4000 - Reg.pl a n Nes s et/Ekebergvei en

477

800

-323

401802

4000 - Regul eri ngs pl a n Støttumå s en

0

1 273

-1 273

403

4100-Tra fi kks i kkerhets ti l ta k

5 742

10 101

-4 359

3 000

3 000

3 000

3 000

1 450

-1 500

-1 500

-1 500

-1 500

4 000

8 000

8 000

8 000

6 000

5 000

5 000

4 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Ref fra s ta ten
411102

4100- Ti l ta k hovedpl a n vei (13/569)

411206

4100 - P-pl a s s Stra nden Skol e

14 264

32 088

-17 824

4 270

3 800

470

411207

4110 - Sentra l rens ea nl egg

411301

4110 - Deta l jpros jekteri ng a vl øps l øs ni ng YE

67 165

67 252

-87

1 408

1 408

411303

4110 - Fornyi ng l edni ngs nett

0

27 162

36 378

-9 216

411304

4110 - Krona -Ba rbøl

1 826

1 851

-24

411307

4110 - Off. a vl øps nett Øs tbyvei en

10 868

6 200

4 668

411308

4110 - Utvi del s e Fl a teby rens ea nl egg

3 388

28 870

-25 482

411401

4110 - Hol t - Tømmerbrå ten

2 147

2 147

0

411402

4110 - Krokeng-Krona

4 352

4 352

0

411403

4110 - Tømmerbrå ten-Kopå s

19 516

19 516

0

411407

4110 - Oppgra deri ng pumpes ta s joner

2 860

3 524

-664

800
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BUDSJETTSKEMA 2B INVESTERINGER ( i 1000 kroner)
Total RSK tom. Total BEV tom. Gjenstående 2.
2. tertial 2018 2018
tertial
Budsjett 2019

Prosjekt

Navn

411411

4110 - Utl øps l edni ng l a nddel SRA E2

411412

4110 - Utl øps l edni ng s jødel SRA E4

411413

4110 - Nye PST T1PST

411414

4110 - Renoveri ng PST T2REN

411415

4100 - Sta bi l i s eri ng a v s krå ni ng ved Øyerenvei en (del vi s15
HP020
vei )

411501

4110 - E5.1 Mjær - Ytre RA

7 457

7 457

0

411504

4100 - Bjerkl unds ba kken ga ng-/s ykkel vei

1 087

7 900

-6 813

4 544

4 544

0

15 151

15 151

0

5 061

5 061

0

3 014

3 014

0

16 227

-1 207

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

5 100

Ti l s kudd

-4 000

411505

4110 - Overva nns ti l ta k - a vl øps rel a tert

411506

4110 - Nye a vl øps a nl egg for å i va reta utbyggi ng

731

587

144

500

500

500

500

2 086

2 508

-422

500

500

500

411603

4100 - Da m ved Ves tby bru

500

0

500

-500

-500

411604

4100 - Utjevni ngs ba s s eng YE RA

411605

4100 - Ga ng-/s ykkel vei Pi kengbekken

2 768

2 768

0

495

1 500

-1 005

411607

4100 - Brevi gs vei en (HP vei )

411608

4100 - Ha mmerenvei en (HP vei )

7 287

7 503

-216

89

89

411609

0

4100 - Sul erudvei en (HP vei )

935

666

269

411610

4100 - Vengs vei en (HP vei )

879

1 021

-143

411613

4100 - Ga ngs ti Bjerkel y

733

1 760

-1 027

411614

4100 - Breddeutvi del s e Kjens l i vei en

4 426

4 440

-14

411701

4100 - Overva nns ti l ta k

1 663

3 635

-1 972

1 500

1 500

411702

4100 - Forpros jekt krys s Sul erudvei en

0

200

-200

411703

4100 - Skå ka vei en (HP-vei )

411705

4100 - Petters rudvei en (HP vei )

411706

4100 - Kjøl s ta dvei en (HP vei )

411801

4100 - Ødegå rds vei en (HP vei )

411802

4100 - Lotterudfel tet (HP vei )

657

0

657

421101

4200-Regul eri ngs pl a n Ha ukå s

983

8 883

-7 900

-7 900

-8 600

8 600

4 600

0

2 000

-2 000

1 123

310

814

406

108

298

4 163

0

4 163

Sa l g a v fa s t ei endom Ha ukå s
421201

4200 - Grunnl a gs ka rt Ortofoto Fol l o

440

768

-328

421302

4523 - Sa l g a v Kjens l i bol i gområ de

151

0

151

421403

4523 - Sa l g a v tomter på Gra n N5
Sa l g a v fa s t ei endom

-15 700

421601

4523 - Sa l g a v Gra n N6

4

0

4

421701

4200 - Ka rtforbedri ng

0

400

-400

421801

4200 - Ny ka rtwebl øs ni ng Fol l o

0

150

-150

441203

4411 - Pa rkeri ngs pl a s s Ha ukå s

3

801

-799

441302

4411 - Ha ugda mmen

807

7 200

-6 393

441601

4410 - Di gi ta l i s eri ng l a ndbruks a rki v

0

250

-250

441701

4411 - Toa l etter ba depl a s s er

941

700

241

451301

4520 - EPC - Energi bes pa rende ti l ta k - kommuna l e a nl egg
49 110

49 288

-179

451409

4523 - Otervei en 5 (fra 1701)

451410

4523 - Næri ngs tomt NY2 Eneba kk

451502

4520 - Fa mi l i ens Hus på kos tni ng

451504

4510 - As fa l teri ng P-a rea l er

451603

4520 - Ra donmå l i ng utl ei el ei l i gheter

451605

4520 - Bereds ka ps ti l ta k

451606

4523 - Eta bl ere ny boenhet Kopå s forpros jekt

451614

4520 - Nytt ta k mi dtbygget gml . Ki rkebygden s kol e

451702

4520 - Oppgra deri ng el ektri s k a nl egg Ki rkebygden bhg.

451705

4520 - Reha bi l i teri ng Doktorbol i g (Sol gå rden)

10

0

10

317

0

317

55

1 000

-945

3 464

4 402

-938

0

150

-150

779

1 250

-471

0

100

-100

768

538

230

0

150

-150

813

400

413

1 500

15 700
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420

-13 000

-13 000

BUDSJETTSKEMA 2B INVESTERINGER ( i 1000 kroner)
Total RSK tom. Total BEV tom.
2. tertial 2018 2018

Gjenstående 2.
tertial

Prosjekt

Navn

451706

4520 - Nytt venti l a s jons a nl egg

789

753

36

Budsjett 2019

451707

4100 - Stubbvei en

254

700

-446

451708

4520 - Støtma tter l ekea ppa ra ter bhg.

0

200

-200

451710

4523 - Reha bi l i teri ng ba d og kjøkken utl ei ebol i ger

1 366

1 625

-259

451711

4520 - Jul ebel ys ni ng

0

200

-200

451712

4523 - Forpros j. utb. oms orgs bol i ger og s ykehjem

0

1 500

-1 500

451713

4523 - Forpros jekt Ha ukå s utbyggi ng

121

300

-179

451714

4520 - Ka rtl eggi ng drens a ns l egg bygg

0

150

-150

451720

4523 - Ombyggi ng Ta ngenvei en 63 (fra 1701)

821

904

-83

451722

4523 - Kopå s , bol i g 4 (fra 451799)

342

250

92

451723

4523 - Kopå s , l ei l i ghet 5 (fra 451799)

337

250

87

451724

4523 - Krona 10 B (fra 451799)

146

200

-54

451799

4523 - Kommuna l e gjennomga ngs bol i ger oppgra deri ng (kun 0
buds jett)

575

-575

451801

4510 - Ny dri fts bi l

243

400

-157

451802

4523 - Bekketunet (fra 1701)

128

500

-372

451803

4523 - Nytt l å s s ys tem utl ei ebol i ger

0

200

-200

451804

4523 - Omregul eri ng a v Kopå s

0

1 000

-1 000

451806

4523 - Rus ta dtun regul eri ngs a rbei d

0

1 500

-1 500

451820

4520 - Ga ml e herreds hus bra nnti l pa s ni ng

12

700

-688

451821

4520 - Sol gå rden bra nnti l pa s ni ng

64

600

-536

451822

4520 - Oppgra deri ng forma nns ka ps s a l en *s perret, dri ft *

0

200

-200

451823

4520 - Tuftepa rk Ki rkebygden (fra 211602)

1

0

1

451830

4521 - Renhol ds ma s ki ner YES

0

295

-295

451840

4100 - Rea s fa l teri ng vei er

-747

455

4520- Utbedri nger og oppgra deri nger - kun buds jett

4706

1 000

1 000

1 000

-150

-300

-3 000

-3 550

870
3 984

-44

4110- Avl øps l øs ni ng Ytre Eneba kk

22 418

22 979

-561

4807

4100-Oppgra deri ng Ta ngenvei en

10 141

17 591

-7 450

4901

4523- Regul eri ngs pl a n Gra n NY2

2 468

2 417

51

34 449

34 334

115
-22 600

30 000

500

1 000

-500

500

-200

4100- Ga ngvei Skøyen - Stra nden s kol e

501503

5000 - Gra vpl a s s Fl a teby

501701

5000 - As fa l teri ng P-pl a s s Ma ri ki rke

502

4520- Bra nns i kkerhet

6300

3001- Nye bol i ger PU, pros jekteri ng

Plan 2022

1 000

123

Sa l g

Plan 2021

200

3 940

4909

Plan 2020

40

2 700
-30 000

0

200

14 558

14 444

114

120

7 250

58 310

-51 060

-45 596

14 015

14 015

15 516

13 544

1 971

2 000

380

1 799

-1 418

300

300

300

300

226

-

-

-

-113

-

-

-

Nye pros jekter
Robotkl i pper

125

-

-

-

Nye pros jekter
Ta k Fl a tebyha l l en

125

-

-

-

Nye pros jekter
Nærmi l jøti l ta k Ta ngenel va

-

125

-

-

2 200

3 100

3 700

Ref fra s ta ten
6401

4100- Tra fi kks i kkerhets ti l ta k , Ha ugl i a

6403

4411- Del pl a n Fri l ufts l i v,nærmi l jø, i drett

Nye pros jekter
La des ta s joner
Nye pros jekter
La des ta s joner (ti l s kudd fra MD)

Nye pros jekter
Oppgra deri ng bygg

3 800

Nye pros jekter
Innkjøp a v renhol ds ma tter

200

Nye pros jekter
Sa l g a v ei endom - Kverns tua

-10 000

-

-

-

-7 000

-

-

Nye pros jekter
Tenni s ba ner Mjær

-

-

-

-

Nye pros jekter
Modul bygg ved Rå dhus et

-

-

-

-

Nye pros jekter
Nærmi l jøti l ta k Ta ngenel va

-

1 500

-

-

Nye pros jekter
Robots tøvs uger/renhol ds ma s ki n

125

-

-

-

-2 250

-

-

-

Nye pros jekter
Erverv, pros jekteri ng og regul eri ng Ga upevn

3 600

-

-

-

Nye pros jekter
Erverv, pros jekteri ng og regul eri ng Ga upevn

-2 400

-

-

-

2 000

3 000

2 000

Nye pros jekter
Sa l g a v tomt Ki rkebygda

Nye pros jekter
Ti l rettel eggi ng for utl ei e på Bjerkel y

900

Nye pros jekter
Di gi Sos .

150

Nye pros jekter
Avl a s tni ngs pl a s s er

500

Nye pros jekter
WIFI - trå dl øs t nett i kommuna l e bygg

3 125

Nye pros jekter
IKT-uts tyr i grunns kol en

3 400

Nye pros jekter
Na vnete mi nnel under på begge ki rkegå rder.

300

Ny i nves teriFremføri
ng
ng a v offentl i g l edni ngs nett

1 000

Di v. reg.pl a ner
Di vers e pri s jus teri nger i nkl mva

-5 427
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9.4 Vedlegg 4 – Kommunale gebyrer
Sentraladministrasjonen
Kopiering pr ark, Farge
Kopiering pr ark, Sort/hvitt
Rett kopi bekreftelse pr ark

2018
Sats, kr
5 kroner
2 kroner
5 kroner

2019
Sats, kr
5 kroner
2 kroner
5 kroner

10 kroner
50 kroner

10 kroner
50 kroner

Laminering pr ark evt. + kopikostnad
Ekstrasekker renovasjon pr sekk
Kultur, oppvekst og skole

2018
Sats, kr

Kulturskolen
3 675 kroner
Elevavgift, Kulturskolen pr skole år
225 kroner
Kostymeleie pr år
225 kroner
Instrumentleie pr år
475 kroner
Materialavgift (tegne- og maleelever)
Salg av tjenester (statlig regulert) 75 % av totale lønnsutgifter knyttet
Søskenmoderasjon 25 % pr søsken
Moderasjon for flere fag/timer 25 % pr fag/time f.o.m. fag/time 2.
Barnehager
Makspris *
Maksprisen for foreldrebetaling fastsettes endelig i
2910 kroner
statsbudsjettet
Redusert foreldrebetaling i henhold til forskrift
Søskenmoderasjon:
Ingen moderasjon for første barn
30 % for andre barn
50 % for tredje- og flere barn
300 kroner
Kostpenger pr md.
SFO
2 997 kroner
5 dager pr uke
2 572 kroner
4 dager pr uke
2 074 kroner
3 dager pr uke
1 591 kroner
2 dager pr uke
924 kroner
1 dager pr uke
263 kroner
Enkeltdager (dagsats for ekstradager)
999 kroner
Reduset plass morgen
1 998 kroner
Redusert plass ettermiddag
200
For sent henting
Søskenmoderasjon 25 % f.o.m barn 2
Redusert brukerbetaling 30 % av fullpris –
innslagspunkt årsinntekt 400 000
Bibliotek
Erstatningsgebyrer:
435 kroner
Voksen skjønn- og faglitteratur
270 kroner
Barn tegneseriebøker, skjønn- og faglitteratur
165 kroner
Tegneseriehefter og tidsskrifter
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2019
Sats, kr
3700
ingen endring
ingen endring
ingen endring
ingen endring
ingen endring
ingen endring
Fastsatt i forslag til
satsbudsjett

ingen endring
ingen endring
ingen endring
ingen endring
ingen endring
ingen endring
ingen endring
ingen endring
ingen endring
ingen endring
ingen endring
ingen endring
500
ingen endring
ingen endring

ingen endring
ingen endring
ingen endring

Kultur, oppvekst og skole

2018
Sats, kr
485 kroner
375 kroner
215 kroner
325 kroner
215 kroner
540 kroner

2019
Sats, kr
ingen endring
ingen endring
ingen endring
ingen endring
ingen endring
ingen endring
1000 eller
865 kroner
veiledende (ikke
vært justert på 3 år)
600 eller veiledende
435 kroner (ikke vært justert på
3 år)

Voksen lydbøker
Barn lydbøker
Musikk-CD enkel
Musikk-CD dobbel
DVD, film
DVD, serie
Språkkurs

Spill
Salg:
Bygdebøker
Fjernlån fra andre bibliotek
Purregebyrer:

600 kroner
750 kroner

1.gangs purring – voksen

30 kroner

2.gangs purring - voksen

40 kroner

1.gangs purring – barn/ungdom under 15 år

Fullt
erstatningsansvar
-

2.gangs purring – barn/ungdom under 15 år

30 kroner

3.gangs purring – voksen

Fullt
erstatningsansvar

3.gangs purring – barn/ungdom under 15 år

Helse- og omsorg

2018

600 kroner
750 kroner
40 (ikke vært justert
på 3 år)
80 (ikke vært justert
på 3 år)
Fullt
erstatningsansvar
40 (ikke vært justert
på 3 år)
Fullt
erstatningsansvar

2019

Sats, kr
Sats, kr
Priser og gebyrer for helse og omsorg behandles i kommunestyret i desember 2019.
Avdeling for teknikk og samfunn

2018

2019

Sats, kr
Sats, kr
Priser og gebyrer for avdeling for teknikk og samfunn behandles i kommunestyret i desember
2019.
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Enebakk kirkelige fellesråd
-Prisliste for festeavgifter m.m. 2019
Festeavgift per år
Utleie av kirken til ideelle lag og foreninger, med vakt
Utleie av kirken til kirkelige og kulturelle aktiviteter godkjent
av menighetsrådet
Urnenedsettelse av utensoknsboende
Kistebegravelse av utensoknsboende
Kirkelig handling (vielse/begravelse/bisettelse) av
medlemmer i andre trossamfunn, bosatt i Enebakk, eller
utensoknsboende (leie av kirke, organist og kirketjener)
Urnenedsettelse av utensoknsboende (festeavgift kommer i
tillegg)
Beplantning og leie av plantekasse
Krans til jul
Gravstellegat - beplantning og leie av plantekasse
Gravstellegat - uten beplantning , med leie av plantekasse
Tjeneste på kirkegården (evt. maskinleie i tillegg=timepris x
2) Minstetakst 1 time
Utleie av Flateby menighetshus uten kjøkken
Utleie av Flateby menighetshus med kjøkken

Kjøp av plantekasse inkludert nedsetting
Kjøp av plantekasse inkludert nedsetting, aluminium

2018
Sats, kr

2019
Sats, kr

250 kroner
1 500 kroner

250 kroner
1 500 kroner

2 400 + 10 % av
bill.innt.

2 400 + 10 % av
bill.innt.

1 500 kroner
7 600 kroner

1 500 kroner
7 600 kroner

3 500 kroner

3 500 kroner

1 500 kroner
1 150 kroner
330 kroner
1 200 kroner
750 kroner

1 500 kroner
1 150 kroner
330 kroner
1 200 kroner
750 kroner

Kr 450 per time

Kr 450 per time

1 500 kroner
1 700 kroner
1 500 kroner
1 700 kroner

1 000 kroner
2 000 kroner
1 500 kroner
1 700 kroner
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK

Saksutskrift
Kontroll og revisjon - Budsjett 2019
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00113-1
Kjell Tore Wirum

Saksgang
1 Enebakk kontrollutvalg

Møtedato
11.10.2018

Saknr
26/18

Enebakk kontrollutvalgs behandling 11.10.2018:
Sekretær redegjorde for budsjettet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 11.10.2018:
1. Enebakk kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr
1 145 000,Tekst
Budsjett 2019
Kontrollutvalgets drift
129 000
Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS)
216 000
Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS)
800 000
SUM
1 145 000
2. Forslaget følger Enebakk formannskap sin innstilling vedrørende Enebakk
kommunes budsjett for 2019.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 18.oktober 2018

Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsekretær

420

Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
1. Enebakk kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr
1 145 000,Tekst
Budsjett 2019
Kontrollutvalgets drift
129 000
Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS)
216 000
Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS)
800 000
SUM
1 145 000
2. Forslaget følger Enebakk formannskap sin innstilling vedrørende Enebakk
kommunes budsjett for 2019.
Avgjørelsesmyndighet:
Enebakk kommunestyre
Vedlegg:
Satser for godtgjøring folkevalgte i Enebakk 2017, Saksutskrift Styret i FIKS Budsjett
2019, FIKS Budsjett 2019, FDR Rammebudsjett 2019
Vedtak i saken sendes til:
Enebakk formannskap
SAKSUTREDNING:
HJEMMEL
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 18:
§ 18.Budsjettbehandlingen
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen
eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og
revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets
innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.
Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen.

Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til kjøp av revisjonstjenester,
sekretariatstjenester og direkte utgifter til kontrollutvalget.
KOSTRA-funksjon 110 – Kontroll og revisjon
KOSTRA-funksjon 110 omfatter følgende:
«Utgifter og inntekter knyttet til kommunens kontrollutvalg etter kommuneloven § 77 og revisjon
etter kommuneloven § 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til
møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter knyttet
til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.»

Ås kommune
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VURDERING
Kontrollutvalgets drift
Dette omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter, abonnementer og kurs.
De direkte kostnadene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelsen på
kurs o.a.
For 2019 legges det til grunn åtte møter, inkludert ett møte i faglig forum for
kontrollutvalgene i Follo.
I henhold til Enebakk kommunes reglement for godtgjøring til folkevalgte, mottar
utvalgets leder en godtgjøring tilsvarende 7 % av ordførers godtgjøring.
Satser for godtgjørelse
Årlig godtgjørelse for leder er i dag kr. 65.002,- Fra 01.01.19 vil denne utgjøre kr.
66.952,De øvrige utvalgsmedlemmene mottar 0,1 % av ordførers godtgjøring pr. møte. I dag
utgjør dette kr 928.- i godtgjørelse per møte. Fra 01.01.19 vil denne utgjøre kr 956.- pr.
møte.
Møtegodtgjørelse 2019
Utvalgets leder
Utvalgets medlemmer (4)
SUM Godtgjørelse

Pr møte

Årlig
66 952

956

Sum
66 952
30 592
97 544

Kilde: Satsene er oppgitt av Enebakk kommune v/politisk sekretariat

Utvalget har vanligvis deltatt på NKRFs årlige kontrollutvalgskonferanse i
januar/februar. Denne konferansen er viktig for opplæring og impulser til
kontrollutvalgene. Kontrollutvalget kan benytte seg av NKRFs medlemstilbud gjennom
FIKS sitt bedriftsmedlemskap.
Det foreslås at det settes av midler for at to medlemmer kan delta på konferansen i
2019.
Kontrollutvalget er ikke medlem av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT), men får tilbud om
deltakelse på FKTs arrangement. Utvalget bør vurdere om det skal settes av midler til
deltakelse på FKTs fagkonferanse og årsmøte 2019.
Budsjettet innebærer en videreføring av abonnementet på fagtidsskriftet
Kommunerevisoren.
Budsjettforslag kontrollutvalgets drift 2019
Beskrivelse
Sum
Godtgjørelse
97 544
Arbeidsgiveravgift (14,1 pst.)
13 754
Abonnement Kommunerevisoren
2 500
Kurs og opplæring
15 000
Til sammen
128 798

Ås kommune
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Kjøp av administrasjons- og sekretariatstjenester
Enebakk kommune kjøper sekretariatstjenester for kontrollutvalget hos Follo
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).
FIKS er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27. Alle syv Follo-kommunene deltar
i FIKS. Sekretariatet består av 1,6 årsverk.
FIKS forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, har sekretæransvaret og utreder
saker.
Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune for 50 %
av driftskostnadene. De resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter folketall.
Styret for FIKS har fastsatt budsjettet for FIKS for 2019 til kr 1 970 000,- i driftsutgifter.
Enebakk kommunes andel av kostnadene for 2019 blir kr 216 000,-. Dette utgjør en
endring på 5,36 % i forhold til 2018.
Kjøp av revisjonstjenester
Enebakk kommune kjøper revisjonstjenester fra Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR). FDR
er et interkommunalt selskap regulert etter lov 29.januar 1999 nr.6 om interkommunale
selskap (intkomsel). Deltakerkommuner i FDR er Enebakk, Nesodden, Ski og Ås.
Revisjonstjenestene omfatter blant annet regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
Enebakk kommune får utført en til to forvaltningsrevisjoner pr. år.
FDR har for 2019 budsjettert med at Enebakk kommunes kjøp av revisjonstjenester vil
beløpe seg til kr. 800 000,-. Dette utgjør en endring på 2,17 pst. i forhold til 2018.
Oppsummering
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til budsjett for kontroll og revisjon i 2019:
Beskrivelse
Kontrollutvalgets drift
Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS)
Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS)
SUM

Budsjett 2019 Budsjett 2018 Budsjett 2017
129 000
124 000
124 000
216 000
205 000
202 000
800 000
783 000
764 000
1 145 000
1 112 000
1 090 000

Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandling av kommunens
budsjett for 2019.
Ås, 14.08.18
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær

Ås kommune
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FOLLO INTERKOMMUNALE
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, ÅS

Saksutskrift
FIKS Budsjett 2019
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00107-1
Kjell Tore Wirum

Saksgang
1 Styret i FIKS

Møtedato
14.06.2018

Saknr
10/18

Styret i FIKSs behandling 14.06.2018:
Daglig leder redegjorde for budsjettet og svarte på spørsmål fra styrets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Styret i FIKSs vedtak 14.06.2018:
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2019:
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva.
Kjøp fra andre
SUM
Refusjon fra kommuner
Momskompensasjon
Resultat

kr 1 505 000
kr 360 000
kr 105 000
kr 1 970 000
kr 1 960 000
kr
10 000
kr
0

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling:
Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås

kr 216 000
kr 249 000
kr 273 500
kr 328 000
kr 353 500
kr 261 000
kr 279 000

3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2019 – 2022.
Saksutskriften bekreftes
Ås, 20.august 2018
Kjell Tore Wirum
Kontrollsjef/daglig leder
Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat

Postadresse:
Postboks 195
1431 Ås
e-post: FIKS@follofiks.no
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Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
1430 ÅS
nettside: www.follofiks.no

Telefon: 64 96 20 58
Telefon:
Mobil: 92 88 33 92

Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2019:
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva.
Kjøp fra andre
SUM
Refusjon fra kommuner
Momskompensasjon
Resultat

kr 1 505 000
kr 360 000
kr 105 000
kr 1 970 000
kr 1 960 000
kr
10 000
kr
0

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling:
Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås

kr 216 000
kr 249 000
kr 273 500
kr 328 000
kr 353 500
kr 261 000
kr 279 000

3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2019 – 2022.
Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyrene i deltakerkommunene
Vedlegg:
FIKS Budsjett 2019, FIKS Refusjon fra kommuner 2019, FIKS ØP 2019-2022
Vedtak i saken sendes til:
Kontrollutvalgene i deltakerkommunene
SAKSUTREDNING:
Budsjettet er en videreføring av aktivitetene på 2018-nivå.
Lønn og sosiale utgifter
Lønn og sosiale utgifter er de største postene på budsjettet.
Det legges opp til en lønnsvekst for sekretariatets ansatte på 3 pst.
Godtgjørelsen til styret skal tilsvare vertskommunens satser.
Det foreslås budsjettert kr 1.200,- pr. møte.
Styrets leder får dobbelt godtgjøring.
Kjøp av varer og tjenester
Kjøp av varer og tjenester justeres med en gjennomsnittlig prisvekst på 2 pst.
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Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe
avhengig av programmet. Ordningen med årlig Faglig forum videreføres.
Budsjettposten tar ikke høyde for dyre og etterspurte foredragsholdere.
Folkevalgtopplæring av nye kontrollutvalg utsettes til vinter/vår 2020. Kostnadene til
dette refunderes i sin helhet fra deltakerkommunene etter deltakelse.
Kurs og opplæring for sekretariatets ansatte økes til 50.000 kroner.
Basisen for husleieberegningen vil, pga. flytting til andre kontorer i 2018/2019, bli
grunnlag for justering. Posten foreslås justert i tråd med prisstigningen.
Serviceavtalen med Ås kommune (lønn og regnskapsføring, arkiv, IKT og noe
rådgivning) justeres i tråd med prisstigningen.
Refusjoner
Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av driftsbudsjettet
fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I fordelingen for 2019 er
folketallet i kommunene pr 1.1. 18 lagt til grunn.
Budsjettforslaget innebærer at refusjonene fra kommunene økes med 4,8%
sammenlignet med 2018.
Økonomiplan 2019 - 2022
Forslaget til økonomiplan 2019 – 2022 baseres på en årlig lønnsvekst på 3 pst og en
årlig prisvekst på 2 pst. For 2020 – 2022 fordeles kostnadene på 6 kommuner
(Oppegård og Ski blir Nordre Follo fra 1.1.2020).
Avsluttende kommentar
Forslag til budsjett åpner ikke for stort handlingsrom, men skal kunne sikre at
kontrollutvalgene får en noenlunde forsvarlig sekretærbistand. Budsjettet åpner ikke for
at sekretariatet kan påta seg utredningsarbeid av en viss størrelse ut over ordinær
sekretærbistand.
Avslutning
Saken legges frem for styret til behandling.
Ås, 08.06.18
Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsjef/daglig leder
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