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Kommunedirektørens innledning
Kommunedirektøren legger med dette fram sitt forslag til budsjett og handlingsprogram for
Enebakk kommune for perioden 2022 – 2025. I forslaget har kommunedirektøren hatt fokus
på å opprettholde så godt tjenestetilbud som mulig til innbyggerne innenfor trange
økonomiske rammer. Kommunedirektørens forslag baserer seg på føringer fra
kommuneplanen, rammesaken og regjeringens forslag til statsbudsjett 2022.
Kommunedirektøren har ikke funnet rom til å budsjettere med tilstrekkelige buffere for å
kunne takle svingninger på inntekts- og utgiftssiden i budsjettet eller økonomiplanen. Det er
heller ikke budsjettert med egenfinansiering (overføring fra drift) til nye investeringer. Det betyr at
gjeldsnivået vil øke ytterligere gjennom økonomiplanperioden. Driftsbehovene i avdelingene er store som
følge av mange år med kutt og stor aktivitetsøkning i kommunen.
For å få tilbake bærekraften i økonomien og få kontroll på gjeldssituasjonen ser kommunedirektøren
ingen annen mulighet enn å anbefale kommunestyret å utrede inntektspotensialet ved eiendomsskatt
i 2022. Ny kommunelov tydeliggjør kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom
på lang sikt. Det er ikke mulig å realisere vedtatte finansielle måltall i kommende fireårsperiode uten
innføring av eiendomsskatt. Kommunedirektøren er nødt vil å påpeke viktigheten av at prosjekter kan ha
en egenfinansiering, at det forsøkes å realisere vedtatte finansielle måltall.
Befolkningsprognosen viser at vi i årene fremover vil få en stadig eldre befolkning. En økende andel eldre
og strammere økonomiske forutsetninger medfører et behov for omfordeling av midler mellom
tjenesteområdene. Som følge av dette ligger det en betydelig prioritering av midlene til avdeling for helse
og omsorg i handlingsprogrammet.
Kommunens driftsbudsjett er på 587 mill. kroner (inkl. lønns og prisvekst) i 2022. Det er planlagt nye
investeringer for ca. 284 mill. kroner i handlingsprogrammet. Kommunedirektøren er så restriktiv som
mulig med å foreslå nye investeringer som følge av utfordringene som følger av en allerede høy
gjeldsgrad. Samtidig er det viktig å påpeke at kommunen vil måtte investere også i fremtiden, spesielt
innenfor avdeling helse og omsorg.
Enebakk kommune må arbeide for å få en bærekraftig økonomi på sikt. For å få til det er kommunen
avhengig av å følge vedtatte finansielle måltall, som hovedsakelig betyr å budsjettere med overskudd og
få gjeldsgraden ned til et akseptabelt nivå. Dagens situasjon er ikke bærekraftig over tid.
Enebakk kommune er en effektiv kommune som klarer å levere høy kvalitet på tjenestene. Vi har blant
landets laveste enhetskostnader i driften. Svært kompetente og motiverte medarbeidere gjør dette
mulig og det vil fortsatt være 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 og/eller reduksjon i tjenestetilbudet.
Med dette budsjettforslaget har kommunedirektøren utarbeidet et helhetlig budsjettforslag for både
inntekter og utgifter for 2022 og gjort nødvendige prioriteringer for å imøtekomme rammene og kravene
som er meldt inn fra avdelingene.
Enebakk, 1. nov. 2021
Olav Gjesdahl Weng
Konst. Kommunedirektør
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Det kommunale styringssystemet
De sentrale styringsdokumentene i Enebakk kommune er kommuneplanen, handlingsprogrammet,
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning.
For å skape sunn økonomi i Enebakk har kommunen 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. Det arbeides også med en langsiktig økonomiplan med et perspektiv på 10
år (LØP).

Hver enkelt kommune har ansvaret for god økonomistyring i sin kommune. Kommuner som skaper en
sunn økonomi med økonomisk handlingsrom vil kunne møte innstramminger eller uforutsette hendelser
ved å redusere driftsresultatet eller bruke av tidligere års avsetninger uten at dette går på bekostning av
tjenestetilbudet i kommunen. Det er viktig at økonomien i kommunen planlegges og styres i riktig retning.

Hovedtallene i budsjettforslaget
Enebakk er en kommune i vekst. Med sin sentrale beliggenhet tett på hovedstaden har kommunen
planlagt og lagt til rette for en relativt høy vekst i folketall og boligbygging. Det er mulig med solid vekst i
de yngre aldersgruppene med ny skole i Ytre Enebakk og ledig kapasitet i barnehage i alle tre tettstedene
i kommunen. I dette handlingsprogrammet realiseres også flere nye omsorgsboliger. Enebakk kommune
er godt rustet for å få flere innbyggere. Økt innbyggervekst i de yngre aldersgruppene vil bidra til bedre
utnyttelse av den kapasitet og struktur som kommunen er rigget for. Dette kan gi økte inntekter uten at
det nødvendigvis gir tilsvarende kostnadsøkning.
Også dette handlingsprogrammet er preget av svært stram økonomi. Enebakk kommune har hatt sterk
gjeldsvekst gjennom mange år, og stor andel av kommunens inntekter må benyttes til å betjene
gjeldsbelastningen.
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Bærekraftig og solid økonomi er grunnlaget og fundamentet for å kunne levere gode og stabile tjenester
til kommunens innbyggere. Kommuneloven (§ 14) tydeliggjør kommunenes ansvar for å ivareta egen
økonomi på lang sikt. I loven får kommunestyrene ansvar for å fastsette handlingsregler i form av
finansielle måltall. Måltallene skal bidra til å bevisstgjøre konsekvenser av ulike tiltak og gjøre det enklere
å styre en bærekraftig økonomi over tid.
På grunn av økonomisk fraværende handlefrihet klarer ikke kommunedirektøren å innfri de finansielle
måltallene i dette handlingsprogrammet.
For å sikre et godt økonomisk handlingsrom og overholde økonomiske handlingsregler, er det behov for
omstilling, effektivisering og økte inntekter i årene som kommer. Med økt antall innbyggere og endret
demografi vil ikke omstilling og effektivisering nødvendigvis gi reduserte kostnader, men holde
enhetskostnadene på et fortsatt lavt nivå.
Arbeidet LØP (langsiktig økonomisk plan) ble satt på vent da pandemien slo til for fullt i 2020. Arbeidet vil
bli satt i gang igjen fra høsten 2021. Økonomisk langsiktig planlegging vil være avgjørende for å få tilbake
handlefriheten i kommuneøkonomien.

Befolkningsutvikling
Befolkningsprognoser
Ny befolkningsprognose er lagt til grunn for de økonomiske beregningene, og viser samlet en solid
befolkningsvekst i perioden. Det er forventet økt vekst hvert år fra budsjettåret. I denne økonomiplanen
er det hensyntatt forventninger til lokal utbygging og endret demografi som følge av det.
Tabellen nedenfor viser den reelle befolkningsveksten frem til 1.7.2021 og befolkningsprognose for HPperioden 2022 - 2025. Prognosen viser 12 202 innbyggere ved starten av 2025. Det legges dermed en
historisk høy vekst til grunn for kommunen. Enebakk har mange ferdige tomter som står klare for
utbygging, og flere prosjekter er realisert. Utbyggingstakten videre vil ha stor påvirkning på hvordan
faktisk befolkningsendring blir i årene som kommer. I løpet av planperioden vil det bli en betydelig årlig
befolkningsvekst dersom boligprogrammet realiseres fullt ut. I prognosene nedenfor er det lagt til grunn
132 nye boliger hvert år i perioden.
Befolkningsprognosen, utvikling i totalbefolkning (KOMPAS 132)
2021 (1.7)
2022
Antall innbyggere
11 127
11 250
Årlig vekst i antall
185
Årlig vekst i pst.
1,70 %

2023
11 550
300
2,70 %

2024
11 884
334
2,90 %

2025
12 202
318
2,70 %

Befolkningsutviklingen de neste 10 årene
Det forventes stor aktivitetsvekst i eldreomsorgen. Det er derfor nødvendig å prioritere tjenester for
denne aldersgruppen i årene som kommer ved å utvide kapasiteten. Dette kommer tydelig frem av
figuren nedenfor:
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Det forventes spesielt stor vekst i gruppen over 80 år og veksten er betydelig allerede fra budsjettåret
2022. Samtidig er det veldig positivt at forventningene til boligbygging og nye innbyggere trekker den
yngre aldersgruppen kraftig opp. Samtidig er det viktig å påpeke at det fortsatt er knyttet usikkerhet til
veksten som følge av flere boliger i kommunen.
Befolkningsprognoser og økonomi
Med den planlagte høye utbyggingstakten forventes det vesentlig flere innbyggere til kommunen i årene
som kommer. Forventet vekst vil ligge tett opptil 3 % hvert år. I den økonomiske planleggingen er det lagt
til grunn et forsiktighetsprinsipp. Det vil blant annet si at det legges til grunn større usikkerhetsmargin for
hvert år man går ut i planperioden, og det er ikke budsjettert med veksttilskudd i år 2025 (som kommunen
vil få dersom veksten blir så høy som prognosene tilsier). I forbindelse med den økonomiske planleggingen
er det også viktig å legge til grunn at flere innbyggere også medfører økte kostnader til drift og
investeringer.
En viktig forutsetning i økonomiplanleggingen er at økt innbyggertall gir økt behov for tjenester. Det er
derfor viktig å ikke planlegge økte inntekter fra innbyggervekst uten samtidig å øke de demografiske
kostnadene i tjenestene.
Inntektsveksten til kommunen kommer året etter at nye innbyggere flytter til kommunen. Det betyr at
kommunen kan få et økonomisk krevende år i 2022 dersom veksten blir så stor som prognosen tilsier.
Dette gjør også planleggingen krevende. Det er også verdt å merke seg at det fortsatt er knyttet usikkerhet
til utbyggingstakt og til når nye boliger er innflyttingsklare, antall som flytter og tidspunkt.

Forslag til Statsbudsjett 2022
Kort gjennomgang av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 og de føringer dette legger for
kommunenes rammebetingelser. Det fokuseres på de elementer som er av særlig interesse i forhold til
handlingsprogrammet i kommunen, og er ikke uttømmende i forhold til det økonomiske opplegget
regjeringen legger opp til.
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Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2022
Kommunesektoren får i 2022 en vekst i frie inntekter på 2 mrd. kr. Veksten er i tråd med det som ble
varslet i kommuneproposisjonen i mai. Av veksten på 2 mrd. kr. får kommunene en vekst i frie inntekter
på 1,6 mrd. kr., mens fylkeskommunene får en vekst på 0,4 mrd. kr. Det er lagt inn bindinger på veksten
med 200 mill. kr:



100 mill. kr. begrunnes med at det skal legges til rette for flere barnehagelærere i
grunnbemanningen og må ses i lys av ambisjonen om at 50 % av de ansatte i barnehagen skal
være barnehagelærere innen 2025.
100 mill. kr. begrunnes med tiltak for barn og unges psykiske helse, og av dette knyttes 75 mill.
kr. til kommunene og 25 mill. kr. til fylkeskommunene. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–
2022) for henholdsvis Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra 2021 til 2022 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 1,5 prosent (fra
anslag på regnskap). Kommunene i Viken anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på
1,7 prosent. For Enebakk kommune er veksten kun på 0,8 %. Med en kommunal deflator for 2022
beregnet til 2,5 % har de fleste kommunene en realnedgang. Årsak til ulik utvikling er demografiske
endringer og utslag gjennom kostnadsnøkler og tilskudd.

Foreslåtte endringer som påvirker kommunene:
Ekstraordinære bevilgninger i 2021 knyttet til koronapandemien
Som varslet i kommuneproposisjonen for 2022 holdes ekstraordinære bevilgninger knyttet til
koronapandemien utenom beregningsgrunnlaget når veksten fra 2021 til 2022 beregnes.
Universell utforming av IKT-løsninger
Nytt regelverk trer i kraft fra 1. januar 2022, med en overgangsperiode på ett år. Kommunesektoren
kompenseres i 2022 for kostnader til teknisk omlegging av nettsteder og mobilapplikasjoner og
opplæring av ansatte utenom synstolking. Rammetilskuddet til kommunene økes med 34 mill. kroner.
Kompetansekrav i barnevernet
Stortinget har vedtatt nye krav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet, jf. Prop. 133 L (2020–
2021) Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven. Kravene trer i kraft i
2022, med en implementeringsperiode på ti år. Merkostnadene er anslått til 440–610 mill. kroner fra
2031. For 2022 foreslås det at rammetilskuddet til kommunene økes med 52,5 mill. kroner. Midlene
fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern.
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Tolkeloven
Tolkeloven som blant annet regulerer offentlige myndigheters bruk av tolk, trer i kraft 1. januar 2022, jf.
Prop. 156 L (2020–2021) Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). Som
kompensasjon økes rammetilskuddet til kommunene med 20,7 mill. kroner.
Barnevernsreformen
Stortinget har vedtatt en barnevernsreform fra 2022, som blant annet gir kommunene økt faglig og
økonomisk ansvar, jf. Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform). Som
kompensasjon for det økte finansielle ansvaret økes rammetilskuddet til kommunene med 1 310 mill.
kroner i 2022. Av dette fordeles 655 mill. kroner etter delkostnadsnøkkelen for barnevern, mens 655 mill.
kroner fordeles særskilt (tabell C) i en overgangsperiode på to år basert på kommunenes bruk av
barnevernstiltak før reformen (regnskapsåret 2020).
Innlemming av øremerket tilskudd til stillinger i barnevernet
Som en følge av barnevernsreformen foreslås det å innlemme det øremerkede tilskuddet til stillinger i
de kommunale barnevernstjenestene på kap. 854, post 60 i rammetilskuddet til kommunene.
Rammetilskuddet økes med 841,1 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern.
Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021– 2022) for Barne- og familiedepartementet.
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn – helårseffekt av endring i 2021
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021 ble det besluttet å utvide den nasjonale ordningen med
inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til 3.– 4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Rammetilskuddet til
kommunene ble økt med 25 mill. kroner som kompensasjon. Endringen får helårseffekt i 2022, og
rammetilskuddet blir derfor økt med ytterligere 35,9 mill. kroner som fordeles etter
delskostnadsnøkkelen for grunnskole.
Kapitaltilskudd til private barnehager
Ved behandlingen av Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet vedtok Stortinget å videreføre
satsene for kapitaltilskuddet til private barnehager nominelt på samme nivå i 2021 som i 2020, i
utgangspunktet for første halvår 2021. Ved behandlingen av Prop. 195 S (2020–2021) vedtok Stortinget
at satsene også skulle videreføres på 2020-nivå i andre halvår 2021. Økningene i rammetilskuddet som
kompenserte for den midlertidige videreføringen av kapitaltilskuddet i 2021, korrigeres ut i 2022.
Rammetilskuddet reduseres derfor med 265,7 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022)
for Kunnskapsdepartementet.
Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning
Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere pensjonspåslaget til private barnehager fra dagens nivå på
13 pst. til 11 pst. fra 1. januar 2022. For å gi barnehager med mindre økonomisk handlingsrom noe
bedre tid til å tilpasse seg inntektsbortfallet opprettes en ny overgangsordning for enkeltstående
barnehager. Samlet sett innebærer dette at kommunene får lavere utgifter til private barnehager.
Rammetilskuddet reduseres derfor med 206,9 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022)
for Kunnskapsdepartementet.
Økonomisk tilsyn med private barnehager
Ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager skal etter planen overføres fra
kommunene til det nyopprettede nasjonale tilsynet i Utdanningsdirektoratet fra 1.1.2022. Det foreslås
derfor å overføre 5 mill. kroner fra rammetilskuddet til kommunene til kap. 231, post 21 på
Kunnskapsdepartementets budsjett. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for
Kunnskapsdepartementet.
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En ekstra skoletime naturfag i grunnskolen
Det innføres en ekstra time naturfag i grunnskolen fra skoleåret 2022/2023. Kommunesektoren
kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 99,8 mill. kroner. Midlene fordeles etter Side:
8/15 delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for
Kunnskapsdepartementet.
Basistilskudd til fastleger – helårseffekt av endring i 2021
I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble rammetilskuddet til
kommunene økt med 75 mill. kroner som kompensasjon for en økning av basistilskuddet til fastleger
under knekkpunktet fra 1. juli 2021. Som kompensasjon for helårseffekten økes rammetilskuddet med
ytterligere 77,1 mill. kroner i 2022. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se
nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.
Basistilskudd til fastleger – økning i 2022
Det foreslås at basistilskuddet til fastleger økes ytterligere i 2022. Som kompensasjon økes
rammetilskuddet med 51 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se
nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger
Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juli 2021 på høring et forslag om endringer i
pasientjournalloven mv. som legger det rettslige grunnlaget for målet Én innbygger – én journal.
Forslaget innebærer blant annet en plikt for kommuner til å betale for kostnadene til forvaltning og drift
av helsenettet, inkludert grunndata og helseID, og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no.
Kommunene kompenseres for eksisterende kostnader til forvaltning og drift av løsningene, men må
bidra til å dekke kostnadsveksten fra 2021 til 2022. Kommunenes betaling for medlemsavgiften til
helsenettet kompenseres fullt ut i 2022. Som følge av dette økes rammetilskuddet med 322,2 mill.
kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 701, post 70 og 72 på Helse- og omsorgsdepartementets
budsjett. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1
S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.
Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger – kompensasjon
Det foreslås å innføre en felles dagsats for tiltakspenger tilsvarende minste sats for dagpenger fra 1.
januar 2022. Det legges til grunn at tiltakspengemottakere som allerede mottar supplerende sosialhjelp,
vil motta mer sosialhjelp når tiltakspengene reduseres. Som kompensasjon for dette økes
rammetilskuddet med 69 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se
nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Arbeids- og sosialdepartementet.
Rusreformen
Ved Stortingets behandling av Prop. 92 L (2020– 2021) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og
straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.) ble det vedtatt å opprette rådgivende
enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enhetene skal møte personer når oppmøte for
enheten er satt som vilkår for enbestemt strafferettslig reaksjon, herunder gjennomføre ruskontroll
etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d, dersom det er satt som vilkår. Kommunene kompenseres
for etablering av enhetene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner.
Barnekoordinator
Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator. Helårsvirkningen
for kommunene er anslått til 180 mill. kroner, tilsvarende om lag 280 koordinatorstillinger. Det legges
opp til ikrafttredelse fra 1. august 2022. I 2022 kompenseres kommunene gjennom en økning i
rammetilskuddet på 100 mill. kroner.
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Ressurskrevende tjenester – finansiering av tilleggskompensasjon
Fra 2022 etableres det en ekstra kompensasjon, i tillegg til det ordinære toppfinansieringstilskuddet, til
enkelte mindre kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Tilskuddet er
finansiert ved et trekk i innbyggertilskuddet til alle kommuner på i alt 55 mill. kroner. Se nærmere
omtale under kap. 575 Ressurskrevende tjenester, post 61.
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten
Som følge av at forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten foreslås avviklet fra 2022,
tilbakeføres 2 116,1 mill. kroner fra kap. 761, post 65 på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til
kap. 571, post 60. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet
Eiendomsskatt
Regjeringen foreslår ingen endringer i eiendomsskatteloven. Kommunene kan selv endre satser,
bunnfradrag mv. innenfor de rammer loven setter.

Forutsetninger i økonomiplanen
I driftsbudsjettet er det innarbeidet en årlig vekst i frie inntekter. På utgiftssiden er det tatt høyde for
lønnsvekst, demografiendringer og prisjustering. Driftsbudsjettet blir presentert i faste 2022-priser.
Følgende faktorer er lagt til grunn:





Prisvekst 1,1 % i 2022.
Lønnsvekst 3,2 % i 2022.
Gjennomsnittlig lånerente 2 % i 2022 og deretter gradvis økning til 2,2%, 2,5% og 2,6% i
henholdsvis 2023, 2024 og 2025.
Pensjonssatsen er redusert fra 2021 (Evt. økt behov dekkes fra fond i KLP).

Gebyrregulativene behandles som egne saker i samme møte som budsjettbehandlingen.
Pensjonssatsene i budsjettet er redusert i henhold til beste anslag. Det er midler i premiefond hos KLP
som kommunen kan benytte for å jevne ut svingningene på pensjonsutgiftene. Fondet kan kun benyttes
til å redusere premieinnbetaling.
Premisser
Budsjettet for 2022 bygger på en rekke premisser for bruk av bevilgningene. I den nye kommuneloven
fremheves det at årsbudsjettet skal vise mål og premisser som budsjettet er bygget på.
For Enebakk kommune blir dette en ny måte å tenke på i budsjettsammenheng og det må gjøres et arbeid
for å identifisere de viktigste premissene i årsbudsjett og tallfeste disse. Kommunedirektøren legger opp
til at det i rammesaken for HP 2023 - 2026 vises hvilke premisser som ligger til grunn i 2022 og
forventninger rundt disse for 2023. Eksempler på premisser kan være antall lærlinger i kommunen, antall
barn i kommunal og private barnehager, pedagognormen, antall sykehjemsplasser, vedtak i
hjemmesykepleie, antall el-biler, utlån av formidlingslån m.m.
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Sentrale inntekter
Beløp i 1000

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Andre direkte eller indirekte skatter
SIO - Inntektspåslag
Sum sentrale inntekter

Oppr. bud. i
fjor 2021

2022

-316 400
-307 000
0
0
-623 400

-332 328
-320 242
0
-3 816
-656 386

Økonomiplan
2023
-333 131
-327 489
0
-2 544
-663 164

2024

2025

-334 232
-327 909
0
0
-662 141

-338 214
-326 223
0
0
-664 437

De frie inntektene består av skatt og rammetilskudd, og utgjør om lag 75 prosent av de samlede
inntektene. De frie inntektene er de største inntektene for kommunen.
Tidligere år har kommunedirektøren lagt til grunn middels nasjonal vekst for å beregne skatt og
rammetilskudd. Nå er egne befolkningsprognoser brukt som utgangspunkt. De frie inntektene øker derfor
i perioden pga. forventninger om tilflytting og flere skatteytere i kommunen.
Enebakk har hatt store svingninger i skatteinngangen de siste årene. Frem til høsten 2018 hadde Enebakk
en lengre periode med stor skattevekst. Årsaksforholdene er komplekse og sammensatte, noe som gjør
det utfordrende å lage gode prognoser. Situasjonen med Covid-19 har gjort det vesentlig mer komplekst.
Utviklingen i pandemien, generelt lønnsnivå, antall skatteytere, endringer i skattøre og skatteregelverket,
samt endringer i finansmarkedene påvirker alt skatteinngangen.
I 2022 er skattøren nedjustert slik at en mindre andel av skatteinntektene tilfaller kommunene. Dette gjør
at deler av skatteveksten fra i 2021 ikke kan videreføres til 2022 og planperioden.
Det er også budsjettert med et inntektspåslag på grunn av forsøksordningen med statlig finansiering av
helse og omsorgstjenester (SIO). Kommunen var en del av forsøksordningen i 2021, men forsøket er
foreslått avviklet fra 1.1.2022. Inntektspåslaget trappes ned til 60 % av inntektspåslaget i 2022, og 40 %
av inntektspåslaget i 2023. I 2024 bortfaller inntektspåslaget helt. Midlene er øremerket til prosjektet og
dekker merutgifter som følge av deltakelsen i forsøket.

Sentrale utgifter
Beløp i 1000

Avsetninger til lønnsoppgjøret
Sentrale utgifter
SIO - Bruk av inntektspåslag
Sum sentrale utgifter

Oppr. bud. i
fjor 2021

2022

7 000
460
0
7 460

20 900
678
3 816
25 394

Økonomiplan
2023
20 900
678
2 544
24 122

2024

2025

20 900
678
0
21 578

20 900
678
0
21 578

I statsbudsjettet for 2022 er det lagt til grunn en samlet pris- og lønnsvekst (deflator) på 2,5 % fra 2021 til
2022 for kommunesektoren. Totalt er det forventet en årslønnsvekst på 3,2 % i 2022. Det er satt av en
reserve på 8,9 mill. kroner. Dette skal dekke kostnaden til lønnsoppgjøret for 2022.
I tillegg er det holdt av 12 mill. kroner for å dekke 2021-oppgjøret. Effekten av lønnsoppgjøret 2021 er
ikke beregnet når dette dokumentet skrives. Det er forventet at oppgjøret vil gi en lønnsøkning på ca. 12
mill. kroner (helårs effekt). Det er tatt utgangspunkt i deflator for 2021, som sier at forventet lønnsvekst i
kommunesektoren blir 2,8 %. Midlene vil bli fordelt ut til avdelingene når lønnsoppgjøret er ferdig
beregnet.
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Videre er det satt av midler for å dekke kostnader som følge av forsøksordningen med SIO. Midlene
trappes ned i perioden.

Finansinntekter og -utgifter
Beløp i 1000

Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter
Avdrag på lån
Gevinst finansielle instrumenter
Avskrivninger
Netto finansinntekter/finansutgifter
Finansutgifter i tjenesteområdene
Totale finansutgifter

Oppr. bud. i
fjor 2021

2022

-4 800
23 230
40 000
-1 956
46 000
102 474
-1 004
101 471

-6 300
23 866
40 000
-2 039
47 000
102 527
-1 004
101 524

Økonomiplan
2023
-6 600
26 005
40 700
-2 255
48 000
105 850
-1 004
104 847

2024

2025

-6 800
28 742
41 900
-2 278
49 000
110 564
-1 004
109 561

-6 800
29 442
42 000
-2 278
50 000
112 364
-1 004
111 361

Kommunens overskuddslikviditet er hovedsakelig delt mellom ordinært bankinnskudd og plasseringer i
fond. Det er lagt til grunn noe økte renteinntekter i perioden.
Det er fortsatt forventet et lavt rentenivå i Norge sett i et historisk perspektiv, men det er forventet at
styringsrenten vil stige moderat framover og det er lagt til grunn at gjennomsnittsrenten vil øke i
perioden. Enebakk kommune har som policy at deler av porteføljen skal ha fastrente. Det betyr at endret
rente ikke vil få effekt umiddelbart. Hovedtyngden av gjeldsporteføljen til kommunen består av fastrente.
Den delene av gjeldsporteføljen med flytende rente er tildels sikret av selvkostområdet. Rentenivået er
kalkulert til 2 prosent i 2022.
Budsjettert låneopptak forskyves i den grad kommunens likviditet gir rom for det. Budsjetterte
avdragsutgifter er på 40 mill. kroner i 2022 og økes ikke fra 2021. Dette skyldes at kommunen ikke har
tatt opp lån i 2021.

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner
Beløp i 1000

Til ubundne avsetninger
Netto avsetninger
Netto
avsetninger
årsoppgjørsdisposisjoner
tjenesteområdene
Totale avsetninger

og
i

Oppr. bud. i
fjor 2021

2022

27
27
-5 302

0
0
-1 950

-5 275

-1 950

Økonomiplan
2023

2024

2025

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

Kommunens samlede disposisjonsfond utgjør kommunens reserve mot uforutsette hendelser. Når det
avsettes til fond styrkes kommunens sparing og buffer, mens når kommunen bruker av fond brukes det
av tidligere oppsparte midler og økonomien svekkes. Det er et mål at disposisjonsfondene skal utgjøre
minimum 10 prosent av driftsinntektene. Fondsavsetningene bidrar til å sikre godt økonomisk
handlingsrom og fremtidig egenfinansiering av investeringer. På grunn av svært anstrengt økonomi er det
ikke avsatt midler til disposisjonsfond driftsmidler i budsjett 2022 eller planperioden.
Det er også i år budsjettert med bruk av disposisjonsfond og bundne fond ute på avdelingene. Netto er
det budsjettert med 1,95 mill. kroner til spesifikke driftstiltak. Bla. er det satt av midler til omregulering
av Støttumåsen, som ikke ble ferdig gjennomført i 2021. Det er også holdt av midler til
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fiber/mobildekning på sentraladministrasjonen. Bruk av fond fremkommer i driftsbudsjettene til
avdelingene.

Finansielle måltall og utvikling 2022-2025
Finansielle måltall og utvikling i planperioden
Kommunestyret har plikt til å vedta måltall for utviklingen av kommunens økonomi jfr. kommuneloven (§
14). Med finansielle måltall siktes det til politiske vedtatte målsetninger for kommunens økonomiske
utvikling. Kommunestyret må selv velge måltall og vurdere hvilket nivå disse bør ligge på, men det skal
legges på et nivå som gir en forsvarlig langsiktig økonomisk utvikling.
Kommunestyret har vedtatt tre finansielle måltall som utgangspunkt for å si noe om det økonomiske
handlingsrommet til kommunen. Disse er:




Netto lånegjeld av driftsinntektene - Lavere enn 80 %
Netto driftsresultat av driftsinntektene - Høyere enn 3 %
Disposisjonsfond av driftsinntektene - Høyere enn 10 %

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.

I kapitelene nedenfor vil måltallene bli nærmere forklart.
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Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Enebakk

KOSTRA
2017
122,9 %

KOSTRA
2018
129,1 %

KOSTRA
2019
123,2 %

KOSTRA
2020
109,4 %

Budsjett
2021
116,9 %

Økplan
2022
109,7 %

Økplan
2023
104,0 %

Økplan
2024
102,2 %

Økplan
2025
100,0 %

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 et mål på 80
%. Kommunen har per 2020 en gjeldsgrad på nesten 110 %. På grunn av høy gjeldsgrad og forventet økt
investeringsbehov de neste årene som følge av demografiendringer, vil det ta lang tid før kommunen
klarer å etablere seg på en gjeldsgrad rundt 80 %. Dette er også et av hovedmålene å få til i 10-årsplanen.
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. Unntaket er
2020 hvor det ikke ble tatt opp nye lån, som følge av lavt nivå på investeringssiden og salg av eiendom.
Tabellen nedenfor illustrerer dette og viser at nivået ligger vesentlig høyere enn i KOSTRA-gruppe 7. I 2020
ble driftsinntektene i kommunen noe høyere enn normalt pga. store overføringer fra staten for å dekke
merkostnader pga. av pandemien. Dette er også en medvirkende faktor for at gjeldsgraden er redusert i
2020.

11

Handlingsprogram 2022-2025

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Enebakk

KOSTRA
2017

KOSTRA
2018

KOSTRA
2019

KOSTRA
2020

Budsjett
2021

Økplan
2022

Økplan
2023

Økplan
2024

Økplan
2025

2,3 %

0,2 %

2,7 %

1,1 %

-0,7 %

-0,2 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra
brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til eksterne finansieringstransaksjoner. Dette måltallet sier
dermed noe om andelen som kan benyttes til avsetninger og finansiering av investeringer. Fylkesmannen
anbefaler at kommunene minst bør budsjettere med 3 % netto driftsresultat. Som følge av at Enebakk har
et svært høyt gjeldsnivå sett i forhold til inntektene og at Enebakk har som mål å redusere gjeldsgraden
på sikt må Enebakk ha et netto driftsresultat på minst 3 %. Dette har ikke vært mulig i dette
handlingsprogrammet, men det er et klart mål å få til dette til i 10-årsplanen.
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Netto driftsresultat viser et negativt resultat i 2022 fordi avdelingene har budsjettert med bruk av
disposisjonsfond og bundne fond til spesifikke driftstiltak. Tiltakene er nærmere beskrevet i
detaljbudsjettene til avdelingene.
Kommunedirektøren har ikke funnet rom til å budsjettere med tilstrekkelige buffere for å kunne håndtere
svingninger på inntekts- og utgiftssiden i budsjettet eller i økonomiplanen.

Tabellen ovenfor viser faktisk utvikling i netto driftsresultat sammenliknet med
sammenlikningskommunene og KOSTRA-gruppe 7. Enebakk har jevnt over hatt gode økonomiske
resultater siden 2016. I 2018 var resultatet relativt sett dårlig, hovedsakelig som følge av fallende
skatteinntekter og merforbruk i driften. Fra årene med positive netto driftsresultater har kommunen
styrket sitt disposisjonsfond.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter
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Enebakk

KOSTRA
2017

KOSTRA
2018

KOSTRA
2019

KOSTRA
2020

Budsjett
2021

Økplan
2022

Økplan
2023

Økplan
2024

Økplan
2025

14,5 %

14,7 %

14,1 %

16,1 %

17,2 %

16,5 %

16,4 %

16,4 %

16,4 %

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 sier
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 10 %. Størrelsen på
fondet bør være såpass stort for å kunne håndtere risikoen som følger av høy gjeldsgrad.
Størrelsen på fondet per dags dato er stort nok til å kunne håndtere plutselige økonomiske utfordringer.
Nivået på fondet er budsjettert til å ligge over handlingsregelen gjennom hele økonomiplanen. Nedenfor
vises faktisk utvikling i disposisjonsfond fra 2017 – 2020 for Enebakk og sammenlikningskommunene.

Tiltak for å nå satte finansielle mål
Hvordan få tilbake bærekraften og handlingsrommet i økonomien?
Som følge av mange år med høye investeringsutgifter og lav egenfinansiering, har stadig en større andel
av de frie inntektene blitt bundet til å betjene økte kapitalkostnader. Dette har gitt kommunen store
utfordringer med å opprettholde en stabil tjenesteproduksjon innenfor de gitte økonomiske
forutsetningene.
Kommunen planlegger større investeringer også fremover, spesielt innenfor helse og omsorg. Med
forventet utvikling i de frie inntektene og kommende investeringsbehov er det ikke realistisk å planlegge
for å redusere gjeldsgraden til nivåene som kommunen har som målsetting på kort eller mellom-lang sikt.
Enebakk kommune har allerede en meget kostnadseffektiv drift. For å kunne nå måltallet om 3 % netto
driftsresultat kreves dette omfattende innsparingstiltak.
Kun ett av de finansielle måltallene ivaretas i økonomiplanen. Dette er en alvorlig og utfordrende
økonomisk situasjon. Nedenfor følger noen områder hvor det pekes på ulike retningsvalg og virkemidler
for å kunne realisere kommunens finansielle målsetting.
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Befolkningsvekst
Kommunen har ledig kapasitet i barnehage- og skolebygg. Med befolkningsprognosene lagt til grunn vil
det fortsatt være ledig kapasitet i årene fremover. Samtidig er det mange utbyggingsområder som står
klare for utbygging, og utbyggingstakten vil påvirke befolkningsveksten. Boligbyggingen og
befolkningsveksten har i kommuneplanperioden (fra 2015) vært vesentlig lavere enn den ønskede veksten
som er vedtatt i kommuneplanen (i snitt 120 boliger pr. år og befolkningsvekst på 1,5%). Økt vekst i
aldersgruppen hvor kommunen har ledig kapasitet vil være positivt økonomisk sett for kommunen. Det
samme gjelder økt vekst i den skatteytende aldersgruppen. Samtidig er det viktig å påpeke at økt
innbyggertall generelt, også gir økt behov for tjenester.
Redusere låneopptak
Mulighetsrommet for å redusere finanskostnadene fra investeringer, er enten å ha høy egenfinansiering
eller å redusere investeringsnivået. Eventuelt må tilsvarende egenfinansieres gjennom salg eller annen
finansiering. Kommunedirektøren foreslår et relativt lavt låneopptak i økonomiplanen. Dersom årlige
låneopptak ikke overskrider avdragene vil lånegjelden reduseres. Lånegjeldsgraden reduseres også i takt
med inntektsvekst fra nye innbyggere.
Redusere nivå på tjenestene
Det er et kontinuerlig fokus på ytterligere effektiviseringsgrep og kostnadsbesparende tiltak vil fortsette.
Identifisering av nye arbeidsformer gjennom økt bruk av digitale verktøy blir helt avgjørende. Enebakk
kommune driver allerede som en av landets mest kostnadseffektive kommune på de fleste
tjenesteområdene. Kommunen har gjennom mange år kuttet i driftsutgiftene for å få tilpasset driften til
mer krevende økonomiske rammer. Samtidig har kommunen i stor grad klart å opprettholde et stabilt og
godt tilbud til kommunens innbyggere. Det finnes muligheter for å senke tjenestenivået og kommunen
har også aktivitet som ikke er lovpålagt. Forutsetningen for dette er en aksept for et tjenestenivå som kun
er godt nok og at enkelte tjenester bortfaller. Ytterligere kostnadskutt vil derfor også utløse vurderinger
rundt hvilken kvalitet kommunen skal levere sine tjenester.
Det er i dette handlingsprogrammet ikke foreslått innsparinger som tidligere har vært forslått, men som
kommunestyret ikke har ønsket å gjennomføre.
Digitalisering og fornying
Digitalisering skal føre til endring og fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter. Økt bruk av digitale
løsninger skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv, frivillig sektor og ansatte. Det skal også gi
bedre tjenester og en mer effektiv ressursbruk. Digitaliseringsarbeidet skal styres slik at vi gjennomfører
de prosjekter som gir størst effekt, hvor fokus på gevinstrealisering og bruk av nøkkeltall skal bidra til
dette
Eiendomsskatt
Enebakk kommune har ikke eiendomsskatt på bolig eller næringseiendom. Et virkemiddel for å nå de
finansielle måltallene er å innføre eiendomsskatt på bolig og/eller næringseiendom. Det første året en
kommune innfører eiendomsskatt på bolig skal skattesatsen være på 1 promille av
eiendomsskattesatsen.
Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunestyret avgjør om kommunen skal benytte. Flertallet
av kommunene i Norge (Ca. 370 kommuner, tall fra 2019) har innført eiendomsskatt. Totale inntekter fra
eiendomsskatt utgjorde 14,7 milliarder kroner for kommunene.
Gjennom innføring av eiendomsskatt kan kommunestyret for eksempel opprette et
investeringsfond. Kommunestyret kan da ved årlig budsjettvedtak vedta eiendomsskatt og avsette disse
inntektene til investeringsfondet. Inntektene vil da kunne gå inn som en del av kommunens finansiering
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av nye investeringer. I investeringsbudsjettet kan bruk av investeringsfond både budsjetteres som en del
av kommunens samlede finansiering av investeringer, eller øremerkes enkelte investeringsprosjekter. På
den måten reduseres kommunens gjeldsgrad.
I geografisk nærhet til Enebakk har flere kommuner innført eiendomsskatt, blant annet
Lillestrøm, Nittedal og Aurskog-Høland kommune. Sistnevnte er mest lik Enebakk målt mot antall
innbyggere. For å si noe om hva som kan forventes å være inntektspotensialet ved eiendomsskatt i
Enebakk brukes Aurskog-Høland kommune som eksempel videre. I 2020 ble det
budsjettert eiendomsskatt på alle faste eiendommer i Aurskog-Høland. Eiendomsskattesatsen var satt til
to promille. Boligeiendommer og fritidseiendommer var tilordnet et bunnfradrag på 500 000 kroner per
boenhet. I 2020 ble det budsjettert med totalt ca. 19 mill. i inntekter fra eiendomsskatt. Et bunnfradrag
på 250 000 ville gitt anslagsvis inntekter på ca. 23,5 mill.
Det er mange ulike faktorer som spiller inn på inntektspotensialet ved eiendomsskatt og eksemplet fra
Aurskog-Høland er kun ment å gi en pekepinn på nivået for inntektspotensialet i Enebakk.
Økt kapasitetsutnyttelse i kommunale bygg
Mer effektiv utnyttelse av bygg og arealer reduserer behovet for nye investeringer. Kommunen har flere
bygg med ledig kapasitet i dag og det er et potensialet for ytterligere arealeffektivisering. Det skal ses
nærmere på muligheten for å redusere både antall bygg og å øke utnyttelsen av de byggene som er
tilgjengelige. Dette arbeidet vil berøre administrasjonslokaler, skole-/barnehagebygg, helselokaler,
utleieboliger m.m. Det vil være behov for å se på hvordan de ulike tjenestene organiseres, innbyggeres
tilhørighet til ulike bygg, økt grad av sambruk og fleksible kontorløsninger.

Investeringsbudsjettet - Oversikt investering og finansiering
Investeringer er et viktig virkemiddel for å sikre godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere.
Investeringene finansieres av tilskudd, refusjoner, fond og lån. Handlingsreglene tilsier at gjeldsgraden
ikke skal overskride 80 prosent. For å få til dette må kommunen dekke en vesentlig større andel fra
overskudd i driftsregnskapet. Kommunedirektøren har ikke klart å finne rom til egenfinansiering fra drift
i handlingsprogrammet.
Investeringsprogrammet innebærer en investeringskostnad på 284 mill. kroner (ekskl. husbanklån). Dette
er noe lavere nivå sett i forhold til forrige handlingsprogram. Forventet låneopptak er i perioden 123 mill.
kroner. I tillegg kommer prosjekter som ikke blir ferdige i 2021, hvor resterende bevilgning flyttes til 2022.
Forventet rest ved årets slutt i 2021 er ca. 125 mill. kroner.
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Netto rente- og avdragsbelastning
I 2022 budsjetteres det med et rentenivå på 2 % hensyntatt forventet flytende- og fastrenteavtaler.
Rentenivået er justert noe opp fra forrige økonomiplan. Det forventes en renteøkning fra 2023 til 2025.

Utlån
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 handlingsprogramperioden 2022 - 2025 forslås det budsjettert med
videreformidling av startlån på 20 mill. kroner årlig.
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Investeringsprosjekter
De største investeringsprosjektene i handlingsprogrammet er:







Omsorgsboliger
Gjenoppbygging av Familiens hus (I hovedsak finansiert av forsikringsoppgjøret).
Vei og trafikksikkerhetstiltak
Utvidelse av Flateby renseanlegg
Utleieboliger
Flatebytunet

Investeringsbudsjettet finansieres med kompensasjon for merverdiavgift, ulike tilskudd eller opptak av
lån. Det er ikke budsjettert med overføringer fra driftsbudsjettet.
Kompensasjon for merverdiavgift
Kompensasjon for merverdiavgift føres direkte i investeringsregnskapet til finansiering av investeringer.
Det er budsjettert med ca. 35 mill. kroner i merverdiavgiftskompensasjon i fireårsperioden.
Tilskudd
For å stimulere kommunene til investeringer er det etablert ulike støtteordninger. Felles for
støtteordningene er at kommunen mottar tilskuddet etter at prosjektet er ferdigstilt. Det er budsjettert
med totalt ca. 101 mill. kroner i tilskudd i fireårsperioden. De største tilskuddene gjelder omsorgsboliger
og forskuttering av kostnader til gangvei.
Salg
Det er budsjettert med salg av boliger for å finansiere kjøp av nye utleieboliger som tildeles ut i fra sosiale
og økonomiske forhold.
I HP 2021-2022 lå det budsjettert med salg av kommunal eiendom i 2024. Dette salget er flyttet ut av
planperioden og legges i 10-årsplanene som skal utarbeides i løpet av 2021/2022.
Bruk av lån
Opptak av lån påfører driftsbudsjettet fremtidige rente- og avdragskostnader. Driftskostnader knyttet til
startlån og investeringer til avløp og renovasjon finansieres gjennom brukerbetalinger. Budsjettert
låneopptak i fireårsperioden er på ca. 123 mill. kroner. I tillegg tar kommunen opp startlån i Husbanken
på inntil 20 mill. kroner årlig i økonomiplanen.

Mål- og resultatstyring
Enebakk kommune bruker 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 skaper en
tydeligere sammenheng mellom de overordnede strategiene og de helt konkrete arbeidsmålene i
enhetene. På denne måten sikres strategisk gjennomføring. Samtidig får ledelsen i kommunen og de
folkevalgte bedre styringsinformasjon som grunnlag for å treffe gode beslutninger, iverksette tiltak og
endre kurs om nødvendig.
I kommuneplanen er det definert fokusområder og kritiske suksessfaktorer som kommunen skal jobbe
mot. Fokusområdene skal danne grunnlaget for alle styringsdokumentene i kommunen. Nedenfor vises
kommunens overordnede målekort.
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Som en del av implementeringen av Framsikt vil det bli gjort en større evaluering/oppdatering av
målekortene når nye moduler i Framsikt skal implementeres.

Kommunens tjenesteområder
Enebakk kommune har en svært krevende økonomisk situasjon. Kommunedirektøren har ikke klart å finne
rom til å budsjettere med et tilstrekkelig netto driftsresultat. Kommunen har gjennomført store
investeringer for å møte framtidig vekst i den yngre befolkningen, og vil i dette handlingsprogrammet
realisere store investeringer for den eldre aldersgruppen.
Veksten i antall innbyggere har vært lavere enn forventet de siste årene, og det er nå ledig kapasitet i
barnehage og skole. Lavere vekst gir mindre inntekter til kommunen, samtidig som finanskostnader og
FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)-kostnader øker som følge av høy gjeld og nye bygg.
Ambisjonen for økonomiplanen er å legge til rette for gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester til
innbyggerne innenfor de økonomiske rammene som foreligger.
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.
Tabellen under gir en oppsummering av avdelingenes rammer i perioden.
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*I avdelingsrammene for 2022 er ikke lønnsoppgjøret 2021 inkludert. Dette er holdt av sentralt og vil fordeles ut når
effekten oppgjøret er beregnet.

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.
Digitalisering og gevinstrealisering.

Bemanning - Budsjetterte årsverk 2021 og 2022
Enhet
Kommunedirektør og politikk
Kommunikasjon, dokumentasjon
og personal (KDP)
Økonomi og digitalisering
Totalt

Budsjetterte
årsverk 2021
2

Budsjetterte
årsverk 2022
2

8

8

11
21

11
21

Det er ikke budsjett endringer fra 2021 til 2022.
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KOSTRA-analyse
Enebakk Enebakk Vestby
2019
2020

Frogn Rælingen Nannestad Kostragruppe
07

Prioritet
Netto driftsutgifter per
innbygger (100) politisk styring
(B) **)
Netto driftsutgifter per
innbygger (110) kontroll og
revisjon (B) **)
Netto driftsutgifter per
innbygger (120) administrasjon
(B) **)

493

447

344

501

324

349

367

103

69

8

47

65

99

88

3 574

3 768

2 913

2 970

3 569

2 300

3 505

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Enebakk kommune har noe høye utgifter til politisk styring sammenliknet med snittet blant
sammenlikningskommunene og KOSTRA-gruppen. 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.
Innenfor området kontroll og revisjon ligger kostnadsnivået i utgangspunktet høyere enn KOSTRAgruppen. I 2020 ble noe kostnader ført på feil tjeneste, og det er derfor en nedgang i 2020. Kostnadene
til kontroll og revisjon har vært relativt stabile de siste årene og er ikke vesentlig økt inn i nytt Viken
kommunerevisjon (VKR)
Kostnadene til administrasjon er på omtrent samme nivå som KOSTRA-gruppen. Her er det store
variasjonen mellom sammenlikningskommunene. Ulik måte å føre administrasjon antas å medvirke til de
store variasjonene.

Omstillinger
Digitalisering
I henhold til regjeringens digitaliseringsstrategi for 2019 – 2025 skal digitalisering av offentlig sektor gi en
enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv
ressursbruk, og legge til rette for økt produktivitet. For å få til det må vi ta i bruk ny teknologi og vi må
kunne endre oss. Hensikten med strategien er å understøtte digital transformasjon i hver enkelt
virksomhet, og organisasjonen som helhet. Noen mål i perioden:





Flere oppgaver løses digitalt, og som sammenhengende tjenester
Kommunale og statlige virksomheter skal bygge sine tjenester med utgangspunkt i et felles digitalt
økosystem for samhandling
Offentlig sektor digitaliseres på en åpen, inkluderende og tillitvekkende måte
Alle innbyggere, næringsdrivende og frivillige organisasjoner som har evne til det, kommuniserer
digitalt med offentlig sektor

For å oppnå disse målene må digitaliseringskapasiteten i kommunen styrkes, og organisasjonen endres.
Fra 1. januar 2021 ble IKT-ansvaret underlagt økonomikontoret, og IKT er styrket med et årsverk med
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digitaliseringsansvarlig. Nyansatt digitaliseringsansvarlig vil være en pådriver for arbeid med
modernisering, digitalisering og forbedring av tjenester og arbeidsprosesser i kommunen.
Enebakk kommune må ha som mål å få på plass en digitaliseringsstrategi for 2022 – 2025 for å synliggjøre
kommunens ambisjoner og utviklingsmål på området. Digitaliseringsstrategien er et viktig
styringsdokument for forankring av digitaliseringsarbeidet i alle deler av kommunen. Hovedsakelig for
etablering av gode digitale tjenester til innbyggere og bedrifter, men også for effektivisering av oppgaver
og prosesser i organisasjonen. Digitaliseringsansvarlig vil arbeide med dette som et hovedmål for å danne
grunnlag i den viktige digitale transformasjonen de neste årene.
Kommunens økonomiske handlingsrom og økte forventninger fra brukerne krever at det må jobbes på
nye måter. Samordning og samarbeid på tvers av virksomhetene og forvaltningsnivå må til for å kunne ta
ut gevinster ved digitaliseringsarbeidet og bruk av ny teknologi. For å få fart på dette samarbeidet ble
kommunens IKT ressurser i august 2021 samlokalisert på rådhuset.
Det settes nå i gang et arbeid med å etablere nye moderne nettsider da nåværende nettsider er utdaterte
og ikke støtter fremtidsrettede teknologi. Dette vil forbedre og modernisere dagens digitale tjenester mot
publikum i samsvar med prinsippene for en døgnåpen forvaltning. Dette innebærer også at innbyggere og
næringsliv i mye større grad vil kunne kommunisere digitalt med kommunen med tilgang til Min Side, og
en komplett skjemaportal for henvendelser og søknader til kommunen. Stortinget har også vedtatt nye
krav om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner. Lovendringen trer i kraft 1.januar 2022
med ett års overgangsperiode for å etterleve de nye kravene, fra 1. januar 2023
Kommunen har behov for bedre kontroll og oversikt over interne digitaliseringsprosjekter i alle deler av
organisasjonens virksomheter. Høsten 2021 settes det i gang arbeid med å implementere verktøy for
porteføljestyring og gjennomføring av digitaliseringsprosjekter. Med verktøyet kan vi forenkle og
standardisere prosjektgjennomføring og oppgaver, men det gir også bedre mulighet til prioritering av
prosjekter og ressurser.
Det jobbes også med digitalisering av personalmeldinger og arbeidsavtaler, etter at dette har vært utsatt
flere ganger de senere år pga. kapasitet. Kommunen har høyt fokus på velferdsteknologi, og våren 2021
ble det satt i gang prosjekt for anskaffelse av moderne pasientvarslingsanlegg ved Enebakk sykehjem. I
skolesektoren ble det i 2021 startet prosjekt for implementering av digitalt timeplanleggingsverktøy for å
forenkle hverdagen for skoleledelse, lærere og vikarer.
Kommunikasjon
Innbyggerservicen, dvs. betjening av 1. linje publikumshenvendelser pr telefon, e-post, og
skrankehenvendelser er annerledes nå enn da Servicetorget ble etablert for ca. 20 år siden.
Det er i dag ikke like stort behov for personlig oppmøte, ringe eller sende e-post til kommunen. Det er
ønskelig å levere like gode eller bedre tjenester ved å etablere ny portal for intranett og hjemmesider.
Dette gjør det mulig å etablere løsninger slik at publikum i enda større grad vil kunne kommunisere digitalt
med kommunen.
Arbeidet med forbedret digital kommunikasjon mot publikum må gjøres av medarbeidere ved
Servicetorget som har spisskompetanse på dette. Det må vurderes endinger i kommunens åpningstider
på Servicetorget slik at ressursene tydeligere kan spisses mot de nye digitale løsningene.
Det ønskes også i større grad å profesjonalisere arbeidet med kommunikasjon i kommunen. Tiltak og
oppgaver vil da være rettet både eksternt mot publikum som nevnt ovenfor, og internt gjennom
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samarbeide med i de øvrige enhetene. Internt innebærer det også bedre tilrettelegging av digitale
løsninger for E-læring for ansatte og ledere.
Korona-pandemien satt fokus på viktigheten av god informasjon fra kommunen på flere kanaler. Dette
informasjonsarbeidet ønskes videreført og utvidet. Det primære er at Kommunikasjonsenheten skal være
det primære kontaktpunktet til innbyggerne, dvs bringe tjenestene nærmere innbyggerne.
Innen personalarbeidet ønskes det å sette større fokus på en rekke områder som det til nå har vært lite
kapasitet til å gjennomføre:









E-læringsportal, og utarbeidelse av e-læringsleksjoner til medarbeidere og ledere.
Forbedre og forenkle prosedyrer og rutiner i de ulike håndbøker som ansatte og ledere anvender;
HMS-, Personal- og Lederhåndbok.
Bistå ledere i større grad i forskjellige type personalsaker, overtallighet m.m.
Ha oversikt over overtallige samt langtidssyke som trenger annet arbeid.
Fortsette utviklingen av medarbeiderskap.
I større grad bidra inn i prosesser knyttet til omstilling og omorganisering.
Ledelsesopplæring.
Rekruttering.

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Bruk av restfond: Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken
Effektivisering etter ansettelse digital rådgiver
Effektiviseringsgevinst samlokalisering og digitalisering
Egenandel Fiber/ mobildekning
Finansiering av Rådgiver IKT/digitaliseringsansvarlig
Refusjon
Valg
Sum Vedtak forrige periode
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Politiske vedtak
Statsbudsjett 2022 - Universell utforming av IKT
Sum Politiske vedtak
Nye tiltak utvidelser
Arkiv - byggesaksmodulen
Controller - Delfinansiert av HOS
Lisenser og integrasjoner
Økt overføring ØIKT (Øyeren IKT)
Økt premie forsikring
Sum Nye tiltak utvidelser
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2022-2025
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Økonomiplan
2023
2024

2025

35 696
-198

35 696
-198

35 696
-198

35 696
-198

-50
0
0
0
800
-775
-300
-325
159
-364
35 332

0
-500
-396
0
800
-775
0
-871
159
-910
34 786

0
-500
-396
0
800
-775
-300
-1 171
159
-1 210
34 486

0
-500
-696
0
800
-775
0
-1 171
159
-1 210
34 486

67
67

67
67

67
67

67
67

160
360
200
1 305
280
2 305
2 372
37 704

160
360
200
1 685
280
2 685
2 752
37 538

160
360
200
1 685
280
2 685
2 752
37 238

160
360
200
1 685
280
2 685
2 752
37 238
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Vedtak forrige periode
Bruk av restfond: Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken
Seminaret ble gjennomført på Teams i 2021 som følge pandemien. Midlene flyttes til 2022.
Effektivisering etter ansettelse digital rådgiver
Digitaliseringsansvarlig begynte i kommunen høsten 2021. Det arbeides nå med ulike digitale verktøy som
på sikt kan gi effektiviseringsgevinster i kommunen. Det forventes å gi effekt først i 2023.
Effektiviseringsgevinst samlokalisering og digitalisering
Det har blitt lagt opp til store besparelser i sentraladministrasjonen over mange år. Det er krevende med
stadig større aktivitet og utfordringer. Dette innsparingstiltaket sees i sammenheng med planer for
digitalisering, og tiltaket flyttet digitaliseringseffekt lenger ned.
Egenandel Fiber/ mobildekning
Dette ble vedtatt av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen av HP 2021-2024. Det er
budsjettert med en kostnad på 400' i 2022 og finansieres av disp.fond driftsmidler.
Finansiering av Rådgiver IKT/digitaliseringsansvarlig
Vedtatt halvårseffekt i budsjett 2021. Helårseffekten ble lagt inn fra 2022. I tillegg ble halve stillingen
finansiert med refusjoner i 2021. Refusjonen utgår i 2022.
Refusjon
Kjent syke- og svangerskapsrefusjoner fra 2021, tas ut fra år 2022.
Valg
Fast post avhengig av valgår.
Politiske vedtak
Statsbudsjett 2022 - Universell utforming av IKT
Nye krav om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner. Lovendringene trer i kraft 1. januar
2022, og offentlige virksomheter får ett års overgangsperiode for å etterleve de nye kravene, fra 1. januar
2023.
Nye tiltak utvidelser
Arkiv - byggesaksmodulen
Lisenser knyttet til byggesaksmodulen. Finansieres av selvkostmidler på byggesak.
Controller - Delfinansiert av HOS
Det overføres budsjettmidler fra helse- og omsorgsavdelingen for å dekke en 50 % Controller-stilling i
forbindelse med at økonomikontoret tar over en del av økonomioppfølgingen.
Lisenser og integrasjoner
Økt behov skyldes flere brukere/lisenser (Elements) og integrasjoner mellom ulike fagsystemer (mot
Visma).
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Økt overføring ØIKT (Øyeren IKT)
ØIKT meldte inn økt behov som følger:
Ca. 500 000 er knyttet til lønnsvekst for å rekruttere og beholde ansatte i ØIKT. Økt behov for sikkerhet
medfører økt overføring på kr. 835 000. Kommunedirektøren klarte kun å finne rom til totalt kr. 1 000 000
i sitt budsjettforslag i 2022 og resterende behov er lagt inn fra 2023.
I tillegg kommer leie av fiber på kr. 300 000. Dette er et økt behov fra 2020 som ikke er kompensert
tidligere, og legges derfor inn nå.
Eventuelle overføringer utover dette må dekkes innenfor sammen til SA i 2022.
Økt premie forsikring
Kommunens forsikringer har vært ute på anbud og forsikringspremien har økt. Økningen fra 2020 skyldes
blant annet pandemien, men også at forsikringen dekker hjemmekontor m.m.

Kultur- og oppvekstavdelingen
Målstyring for avdelingen
Hovedmål:
Kultur- og oppvekstavdelingen har som overordnet mål at barn og unge i kommunen har en trygg og sunn
oppvekst, som gjør at alle får et godt voksenliv med deltagelse i samfunns- og arbeidsliv. Hovedmålet er i
tråd med samfunnsdelen i gjeldende kommuneplan.
For å nå målet har kultur- og oppvekstavdeling valgt 3 hovedområder som indikerer både fokus og retning
de neste årene, men også spesifiserer og danner grunnlag for målrettet arbeid og helhetlig tilnærming til
barn og unge i hele kultur- og oppvekstsektoren i Enebakk. Hovedområdene samsvarer også godt med
gjeldene statlige føringer innenfor alle områder, også rammeplan og læreplan for barnehage og skole.




Relasjonskompetanse: Trygge og gode relasjoner med fokus på menneskeverd og kulturelt
mangfold i alle tjenester levert av avdeling kultur- og oppvekst.
Tverrfaglighet: Gode og trygge overganger og samarbeid mellom alle tjenester som jobber med
og for barn og unge, på system nivå.
Ledelse: Kompetanseutvikling i barnehager, skoler, kultur, PPT og barnevernet med fokus på
ledelse, rekruttering og økt kompetanse hos hele personalet.

Virkemidler for å nå målene:




Strategiplan for kultur og oppvekstavdeling (ny plan 2022)
Redigering og implementering av delplaner for hver enkelt tjeneste/enhet
Tidlig innsats og tverrfaglighet i alle tjenester levert av kultur- og oppvekstavdelingen i form av
kompetanseheving i relasjonsbygging og god/trygg ledelse på alle nivå.
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Bemanning - Budsjetterte årsverk 2021 og 2022
Enhet
Administrasjon og fellestjenester
Kultur, integrering og
forebygging (KIF)
PPT
Skoler inkl. SFO
Barnehager
Barnevern
Totalt

Budsjetterte
årsverk 2021
10,15

Budsjetterte
årsverk 2022
10,15

16,40

17,40

7,65
181,35
36,90
12,8
265,25

7,65
Foreløpig ikke klart
36,90
13,8
-

Endringer i antall årsverk ved KIF og barneverntjenesten er personalressurser tilført enhetene gjennom
denne budsjettprosessen. Stillingen ved enhet KIF har tidligere vært finansiert gjennom tilskudd hvor
forutsetningen har vært at stillingen også skal videreføres etter avvikling av tilskuddsordningene.
Stillingen ved enhet barnevern er stilling som opprettes i forbindelse med barnevernreformen.
Antall årsverk for skolene er foreløpig ikke klar fordi administrasjonen per oktober har for liten oversikt
over skolenes bemanningsbehov høsten 2022. Prognoser tilsier at elevtallet vil gå noe ned, men ikke så
mye at det vil ha store bemanningsmessige konsekvenser. Skolene vil imidlertid bli tilført 2 årsverk
assistent/fagarbeider gjennom denne budsjettprosessen som følge av økt antall elever med behov for
tilleggsressurser.
Bemanning i kommunale barnehager vil være avhengig av barnetall og barnesammensetning (forholdet
mellom store og små barn). Prognoser tilsier at antall barn i kommunale barnehager 2022 vil gå noe ned,
men at det vil være et økende behov for bemanning til ivaretagelse av styrkingstiltak i tråd med
enkeltvedtak. Det budsjetteres derfor med samme antall årsverk som for 2021.

KOSTRA-analyse
Barnehage:
Enebakk Enebakk Vestby
2019
2020
Prioritet
Netto driftsutgifter per
innbygger 1-5 år i kroner,
barnehager **)
Produktivitet
Andel årsverk - annen
bakgrunn (annen
grunnbemanning)
Grunnbemanning
barnehagelærer andel
årsverk fordelt på
utdanningsbakgrunn
(prosent)

Frogn Rælingen Nannestad

151 393 159 661 165 083 173 947

159 134

Løten Kostragruppe
07

148 557 168 184

166 927

43,8 %

37,1 %

50,3 %

57,3 %

49,8 %

56,8 %

29,7 %

39,3 %

33,4 %

35,8 %

41,8 %

36,0 %

33,8 %

32,2 %

43,9 %

43,0 %
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Korrigerte oppholdstimer
per årsverk i kommunale
barnehager (B)
Dekningsgrad
Andel barn 1-5 år i
barnehage, i forhold til
innbyggere 1-5 år
(prosent)

11 556

12 198

12 341

12 353

12 551

12 733

11 313

12 504

87,5 %

86,7 %

94,4 %

95,3 %

93,8 %

86,1 %

86,6 %

92,3 %

Netto driftsutgifter pr innbygger 1 – 5 år inkluderer kommunens kostnader til driftstilskudd private
barnehager. Netto driftsutgifter pr innbygger 1 – 5 år har gått noe opp sammenlignet med 2019.
Utgiftsøkningen skyldes dels at antall pedagoger økte, og dels en noe høyere tilskuddssats for tilskudd til
private barnehager. En noe høyere tilskuddssats tilskrives høye kostnader til drift av kommunale
barnehager i 2018 som er regnskapsår for beregning av tilskuddssats til private barnehager. I 2018 gikk
antall barn i kommunale barnehager ned slik at man fikk en betydelig inntektssvikt, og en for høy
bemanning sett i forhold til hva som er effektiv drift. Til tross for dette drifter Enebakk betydelig billigere
enn kostragruppen, og under gjennomsnittet for sammenlignings kommunene.
Andelen årsverk annen grunnbemanning har gått noe ned, mens andelen barnehagelærere har gått opp
fra 2019. Sett i sammenheng indikerer dette at tiltak igangsatt for å ivareta
bemanningsnorm/pedagognorm har hatt effekt i 2020, og det forventes at resultatene vil være enda
bedre for 2021. Det presiseres at normene er ivaretatt i forhold til antall årsverk, men at det fremdeles er
noen pedagogstillinger som fylles av ansatte uten barnehagelærerutdanning.
Antall oppholdstimer pr årsverk har hatt en økning sammenlignet med 2019, men er tilnærmet lik
kostragruppen. Økningen er ikke markant, så dette indikerer at barnehagene fortsatt drives effektivt, man
får mange oppholdstimer ut av hvert årsverk.
Andel barn i alder 1-5 år som benytter seg av barnehageplass har gått noe ned og ligger på 86,7% som er
blant de tre laveste resultatene i kostragruppen. En forklaring kan være at det fortsatt er en relativt stor
gruppe foresatte som velger å ha barnet hjemme istedenfor i barnehagen.
Grunnskole:
Enebakk Enebakk Vestby Frogn Rælingen Nannestad Løten Kostragruppe
2019
2020
07
Prioritet
Netto driftsutgifter til
grunnskole (202), per
innbygger 6-15 år **)
Netto driftsutgifter til
skolefritidstilbud (215),
per innbygger 6-9 år **)
Netto driftsutgifter til
skoleskyss (223), per
innbygger 6-15 år **)
Dekningsgrad
Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning
Kvalitet

83 281

87 601 100 241 91 333

82 389

84 190 101 240

93 546

4 776

6 483

7 141 3 530

3 892

6 786

2 335

5 224

3 614

4 815

2 442 2 114

1 403

3 708

2 896

2 313

7,2 %

7,2 %

7,7 % 7,9 %

4,9 %

8,2 %

9,9 %

7,3 %
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Andel undervisning gitt av
undervisningspersonale
med godkjent utdanning
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 1.10.årstrinn
Lærertetthet i ordinær
undervisning

86,0

86,8

88,7

93,1

93,7

87,2

99,9

15,3

15,3

12,6

12,7

15,7

14,3

11,6

17,6

17,7

15,2

17,0

16,7

17,1

16,6

13,3

Netto driftsutgifter til grunnskole har økt noe fra 2019 til 2020. Økningen knyttes mot økte lønnskostnader
som følge av økt kompetanse i skolene (videreutdanning), overtallighet på assistent/fagarbeidernivå, og
utgifter til håndtering av pandemien (små kohorter, fravær pga karantene osv.). Sett i forhold til
sammenlignings kommunene drifter Enebakk sine grunnskoler kostnadseffektivt og under snittet.
Netto driftsutgifter til SFO har gått noe opp fra 2019 til 2020. Enebakk har en høyere kostnad pr elev i
relevant aldersgruppe (6 til 9 år) enn sammenlignings kommunene og kostragruppen. Dette skyldes
faktorer som plasstilbud, størrelse på den enkelte SFO og inntekt fra brukerbetaling. Enebakk har innført
moderasjonsordninger i tråd med føringer gitt i statsbudsjett for 2021, i tillegg har Enebakk en god ordning
med søskenmoderasjon for elever i SFO. For moderasjonsordninger i barnehager finnes en sentral
budsjettavsetning som dekker inntektstap opp til makspris. Tilsvarende ordning finnes ikke for
moderasjonsordninger knyttet til SFO. Moderasjonsordningene fremkommer derfor i regnskapene som
en mindreinntekt som er med på å drive kostnaden pr elev opp.
Enebakk har den høyeste netto driftsutgiften pr elev til skoleskyss. Dette skyldes i hovedsak at det er en
stor andel elever med rett til skyss på grunn av særskilt trafikkfarlig vei knyttet til den ene skolen i
kommunen. Dette defineres som spesialskyss, og prisen beregnes pr elev pr tur. I kostnaden ligger også
spesialskyss for elever som ikke går på sin nærskole som f.eks Follo barn- og ungdomsskole. Arbeidet som
er gjort for å sikre at flere elever kan gå til skolen eller ta ordinær skyss vil ikke medføre at kostnadene
synker vesentlig, men at kostnadene ikke øker.
Andelen elever i Enebakk (grunnskole sett under ett) som får spesialundervisning er stabil mellom 2019
og 2020, og er litt under Kostragruppe 7. Hovedsakelig gis spesialundervisning på de øverste trinnene.
Tidlig innsats på småtrinnet er med på å redusere spesialundervisningen på 1.-4. trinn. Målet er at tidlig
innsats på småtrinnet skal gi ringvirkninger videre i skoleløpet. Likevel vil det være sannsynlig at
spesialundervisningen øker noe for de høyere i trinnene med bakgrunn i at de faglige kravene øker.
Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning er tilnærmet lik
som i 2019. Skolene opplever det som vanskelig å rekruttere lærere med godkjent kompetanse i alle
lærerstillinger.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse er stabil mellom 2019 og 2020. Alt i alt ligger Enebakk i det øvre sjiktet
av sammenlignings kommunene.
På kommunenivå ligger lærerressursen innenfor lærernormen, men tallene fordeler seg noe ulikt mellom
enhetene og trinnene. Dette vil hele tiden være i forandring på grunn av klassestørelser og svært stor
ulikhet i elevantall på de ulike skolene
Statistikk hentet fra hjemmesiden til U.dir. viser følgende utvikling de siste to skoleårene for lærertetthet
i ordinærundervisning:
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Trinn
1.– 4.
5.– 7.
8.– 10.
Alle
trinn,
kommunenivå

Skoleåret
18/19
14,94
19,02
19,79
17,57

Skoleåret
19/20
16,12
18,63
18,66
17,71

Kultur, integrering og forebygging (KIF):
Enebakk Enebakk Vestby Frogn Rælingen Nannestad Løten
2019
2020
Prioritet
Netto driftsutgifter
kultursektoren i
prosent av
kommunens totale
netto driftsutgifter
Dekningsgrad
Andel elever (brukere)
i grunnskolealder
i kommunens musikkog kulturskole, av
antall barn i al (B)
Kvalitet
Besøk i folkebibliotek
per innbygger

2,7 %

2,6 %

3,7 % 4,9 %

10,5 %

9,6 %

8,3 %

13,6
%

1,3

1,0

2,3

1,6

2,9 %

Kostragruppe
07

3,3 % 3,0 %

3,5 %

18,5 %

9,7 %

13,1
%

13,9 %

1,2

2,2

2,3

2,8

Netto driftsutgifter for kultursektoren i 2020 var tilnærmet lik 2019. Kommunen har lavest kostnad blant
sammenlignings kommunene og ligger under snittet i Kostragruppen. Til tross for lave driftsutgifter
leverer tjenesten gode tjenester til lag og foreninger gjennom tilrettelegging, veiledning og tilskudd. Den
lave driftsutgiften påvirkes bl.a av at Enebakk ikke har større kostnader til drift av kultursalen. Det
forventes at kostnaden vil stige som følge av at kultursalen nå begynner å få behov for oppgradering av
utstyr.
Kulturskolen har hatt en liten nedgang i dekningsgrad som kan skylles ettervirkninger av pandemien og
dertil redusert tilbud. Det jobbes aktivt for å øke elevantall ved forsterket samarbeid med korps og fokus
på synliggjøring av kulturskolen.
Biblioteket har, som forventet, en liten nedgang med tanke på at det har vært stengt i perioder pga
pandemien. I tillegg har det vært prioritert utadrettet virksomhet ved formidling ute på skolene,
deltakelse i sommerskole, «Etter skoletid»- prosjekt mm..
Avdelingen har tidligere også hatt indikatorer som har omhandlet flyktninger. Siden det ikke har vært
bosatt flyktninger i Enebakk siden 2017 foreligger det ikke relevant statistikk for området.
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Barnevern:
Enebakk Enebakk Vestby Frogn Rælingen Nannestad Løten Kostragruppe
2019
2020
07
Prioritet
Andel netto driftsutgifter
til barn som er plassert av
barnevernet (f.252)
Andel netto driftsutgifter
til saksbehandling
(funksjon 244)
Produktivitet
Andel undersøkelser med
behandlingstid innen 3
måneder
Barn med undersøkelse
eller tiltak per årsverk
(funksjon 244)
Dekningsgrad
Andel barn med
barnevernstiltak ift.
innbyggere 0-22 år
Kvalitet
Stillinger med
fagutdanning per 1 000
barn 0-17 år (B)

49,6 %

50,7 % 38,7 % 62,5 %

54,6 %

59,5 % 51,3 %

57,8 %

43,4 %

43,5 % 46,4 % 28,2 %

30,8 %

30,4 % 36,3 %

29,4 %

81,0 %

95,0 % 94,0 % 89,0 %

93,0 %

96,0 % 78,0 %

92,0 %

19,5

18,7

22,3

19,3

20,0

16,6

16,6

19,3

4,3 %

4,6 %

3,1 %

4,7 %

3,3 %

4,5 %

4,1 %

4,1 %

4,2

4,7

2,9

4,1

3,5

5,7

5,7

4,7

Barneverntjenesten ligger generelt litt bedre eller på gjennomsnittet på mange av indikatorene for de
sammenlignbare kommunene i kostragruppe 7.
Når det gjelder netto driftsutgifter til plasserte barn ligger Enebakk under gjennomsnittet for
Kostragruppen, kun Vestby har lavere kostnader enn Enebakk. Dette er et resultat av bevisst jobbing over
flere år. Det har blitt mer oversiktlige kostnader til fosterhjem, og det benyttes relativt få
institusjonsplasseringer. Barneverntjenesten har god kompetanse innen veiledning som genererer mindre
behov for å leie private tiltak. Barneverntjenesten benytter seg også av tiltak som tilbys av BUF-etat og
Fosterhjemstjenesten.
Enebakk er blant de kommunene i kostragruppen med høyest utgifter til saksbehandling. Tilsvarende
gjelder for Vestby. Det kan se ut til at det kan være en sammenheng mellom høye kostnader til
saksbehandling og lavere kostnader til plasserte barn og barn med barnevernstiltak. Indikatoren må ses i
sammenheng med nettokostnader til plasserte barn. Dette er også i tråd med barnevernsreformens
hensikt.
I 2020 gjennomførte barneverntjenesten i Enebakk 95% av undersøkelsene innen 3 måneder. Dette er en
klart høyere prosentandel enn året før og 3 %-poeng bedre enn gjennomsnittet for kostragruppen. Av de
gjenstående 5% er det ingen fristbrudd, men de gjelder utvidede undersøkelser. Barneverntjenesten har
anledning til å utvide undersøkelser til 6 måneder i særlig kompliserte saker.
Enebakk ligger noe under gjennomsnittet når det gjelder undersøkelser eller tiltak pr. årsverk med 18,7
mot 19,3 for kostragruppe 7. Gjennomsnittet i kostragruppen har gått ned med en sak siden fjoråret.
Dette kan tyde på at flere barneverntjenester er bedre bemannet. Denne indikatoren vil variere ut ifra
hvor mange aktive saker og bekymringsmeldinger som kommer inn i løpet av et år.

30

Handlingsprogram 2022-2025

Tradisjonelt sett ligger Enebakk over gjennomsnittet for antall barn med barnevernstiltak i forhold til
innbyggere 0-22 år. Det vites ikke med sikkert hvorfor det er slik. Mens gjennomsnittet for kostragruppen i
2020 var på 4,1%, lå Enebakk på 4,6%. Dette er en økning på 0,3% fra 2019.
Når det gjelder stillinger med fagutdanning pr. 1000 barn 0-17 år ligger Enebakk kommune nøyaktig på
gjennomsnittet for kostragruppe 7 med 4,7 stillinger.

Utfordringer og strategi
Rekruttering og kompetanseutvikling
 Utfordring i planperioden: Ansatte med relevant og godkjent høgskoleutdanning i alle stillinger
med krav om dette.
 Løses med: Kompetanseheving på ledernivå, relasjonskompetanse på alle nivåer,
trygghetssirkelen (COS-sirkelen) som brukes av barnehagene, PPT, barnevern og helse barn og
unge. Fokus på rekruttering av personell med relevant og godkjent høgskoleutdanning i alle
stillinger med krav om dette.
Avdelingen har et stort antall stillinger med krav om høgskoleutdanning. Det har gjennom år vært
vanskelig å rekruttere nye ansatte med relevant godkjent høgskoleutdanning til alle stillinger med krav
om dette. Manglende rekruttering vanskeliggjør oppfylling av normer for bemanning i barnehager og
skoler. For å imøtekomme utfordringen har ansatte i barnehager og skoler blitt oppfordret til å
gjennomføre videreutdanning gjennom arbeidsplass basert barnehagelærer utdanning (ABLU), og den
statlige videreutdanningssatsingen for lærere.
Enhet kultur, integrering og forebygging besitter spisskompetanse på flere områder. Avdelingen ønsker å
synliggjøre enhetens kompetanseområder for å få et bredere samarbeid med flere fagområder innad i
organisasjonen og ut mot frivilligheten.
01.01.22 trer det i kraft en reform som omtales som en barnevernsreform, men som vil ha betydning for
hele oppvekstsektoren. Reformen omfatter hele kommunens arbeid med barn og unge om forebygging
og tidlig innsats. Den gir kommunen mer ansvar særlig innenfor området barnevern. For å imøtekomme
behovene må det tilsettes egne familieterapeuter/miljøterapeuter til knyttet barneverntjenesten som kan
hjelpe de familien der det er nødvendig. Barneverntjenesten har frem til og med 2021 mottatt tilskudd
fra Statsforvalteren til 2 årsverk. Disse innlemmes i rammeoverføringen f.o.m 2022 som en del av
kommunens frie inntekter.
Enebakk kommunen er fra 2021 blitt TIBIR-kommune (Tidlig innsats for barn i risiko). Dette samsvarer
godt med målet for barnevernsreformen og innebærer at kommunen skolerer egne PMTO-terapeuter
(Parent Management Training Oregon). For tiden er det tre ansatte som utdanner seg til å bli PMTOterapeuter, disse er fra enhetene PPT og Barneverntjenesten.
PP-tjenesten har gjennom 2021 hatt stor utskifting i bemanningen fordi ansatte enten har gått ut i
permisjoner eller sluttet, noe som medfører et stadig behov for opplæring av nytilsatte. Dette er
utfordrende da PPT skal serve enheter som i økende grad har vansker knyttet til atferdsutfordringer og
der halvparten av barna har vansker med lesing og skriving. PP-tjenestens mandat er regulert i
opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 33. PP-tjenesten har både system- og individrettede
arbeidsoppgaver. Det er viktig at oppgavene ses i sammenheng, og barn og elever med særlige behov skal
ivaretas før tjenesten utfører andre oppgaver som f.eks. å bistå i skolemiljøsaker etter kapittel 9 A. PPtjenestens oppgaver er stadig mer omfattende og mer komplekse mens tjenestens bemanningsressurs er
den samme. Det er derfor behov for å øke bemanning og kompetanse. Fra 2025 får Statped (statlig
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spesialpedagogisk tjeneste) en annen rolle som medfører at kommunale PP-tjenester vil overta en del
oppgaver. Overføring av kompetanse fra stat til kommune vil kreve ressurser og PP-tjenesten i Enebakk
vil ha behov for styrking i form av bemanning og kompetanse.
Tverrfaglighet og samarbeid
 Utfordring i planperioden: Tverrfaglig samarbeid mellom alle enhetene i avdeling, og
tverrsektorielt på tvers av avdelinger i kommunen, med fokus på alle barn og unges oppvekst.
 Løses med: Fokus på hele barnet/ungdommen og samarbeidet på tvers av tjenesteområder og
avdelinger med særskilt fokus på samarbeidet innad i «Familiens hus». Danne laget rundt barnet.
Familiens hus er et svært viktig tiltak for at flest mulig familier skal få den hjelpen de trenger på et tidligst
mulig tidspunkt. Målet med Familiens hus er tettere og bedre tverrfaglig samarbeid rundt hver enkelt
familie. Familiens hus’ mål samsvarer godt med målet for oppvekstreformen som er at flere utsatte barn
og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.
Enebakk kommune har ett utforende ungdomsmiljø som krever tett oppfølging og tilstedeværelse der
ungdommen er. Dette krever tett samarbeid med andre hensiktsmessige samarbeidspartnere innad i
kommunen, men også med andre private aktører som bl.a Natteravnene. Enebakk kommune har mottatt
tilskudd fra Buf.dir som gjør at SLT i en begrenset periode har en økt bemanning som gjør at det kan
planlegges større tilstedeværelse i hele kommunen. Tilskuddet som finansierer stillingene er i ferd med å
avvikles, med stilling tilført SLT vil man fremdeles kunne planlegge større tilstedeværelse med bedre
kontinuitet.
Når barnevernsreformen trer i kraft vil det også bli viktigere å samarbeide tettere med andre kommuner.
Barneverntjenesten i Enebakk har såpass få fosterhjem på egenhånd at det ikke vil være hensiktsmessig
å holde egne kurs og gruppeveiledninger. Derfor har vi allerede startet samarbeid og dialog med de andre
Follo-kommunene Ås, Vestby, Nesodden og Frogn om dette.
Det vil være nødvendig at alle kommunens familieterapeuter, PMTO-terapeuter og miljøarbeidere
samarbeider på en helt annen måte enn i dag. I dag er det slik at barneverntjenesten, Helse barn og unge
og PPT har slike terapeuter. Disse anbefales at organiseres i en tiltaksbank/tiltaksteam. På den måten vil
det kunne settes inn hjelp på det nivået som er nødvendig, og kommuneledelsen har bedre kontroll på
ressursene.
Kulturens rolle er viktig i alle menneskers liv. Det kan være utfordrende å gi tilbud i tråd med innbyggernes
ønsker og behov. Det skal søkes samarbeid med både frivillige organisasjoner og profesjonelle utøvere for
å kartlegge og tilrettelegge for møteplasser og aktivitet som fremmer inkludering, integrering og
forhindrer utenforskap.
Sammen skal tjenesteområdene tverrfaglig danne laget rundt barnet.
Faglig retning og kvalitet i leverte tjenester
 Utfordring i planperioden: Kontinuerlig arbeid med å sikre kvalitet i leverte tjenester.
 Løses med: Strategiplan for hele oppvekstsektoren i Enebakk som skal definere faglig retning for
hele avdelingen.
Arbeidet med tverrfaglig samarbeid mellom alle enheter i KOS-avdelingen er en kontinuerlig pågående
prosess, og det jobbes med en strategiplan for hele oppvekstsektoren i Enebakk som skal definere faglig
retning for hele avdelingen. Strategiplanen skal ta opp i seg nødvendige tilpasninger av tjenesteyting for
ivaretagelse av ny læreplan, ny barnehagelov og endringer i lov om barneverntjenester. Planen skal sikre
et likeverdig tilbud med kvalitet for oppvekstsektoren i Enebakk.
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Generelle utfordringer i planperioden
Befolkningsprognosene tilsier at barnetallet i Enebakk går ned de nærmeste årene før det igjen stiger mot
2015 nivå mot slutten av 10-årsperioden. Antall barnehagebarn har gått betydelig ned de siste årene, og
fra høsten 2021 synker også elevtallet i skolene. Nedgangen i barnetall/elevtall gir avdelingen en
utfordring med overtallighet i stillinger uten krav om fagkompetanse. Utfordringen planlegges løst
gjennom omplasseringer, nedbemanning gjennom å ikke tilsette når noen sier opp, og naturlig avgang.
Det er grunn til å tro at antallet bekymringsmeldinger til barneverntjenesten pr år vil holde seg på omtrent
dagens nivå eller høyere i framtiden. Foruten 2019 har antallet bekymringsmeldinger økt jevnt, og
kravene fra myndighetene til hva barneverntjenesten skal utføre og håndtere øker parallelt.
Barnevernsreformen vil gjelde fra 2022. Reformen innebærer oppgaveoverføring fra det statlige
barnevernet til kommunene. Buf.etat bygges ned og kommunene får økt ansvar for fosterhjem, tiltak og
kostnader. Tidligere har det vært mottatt forskjellige tilskudd til ivaretagelse av barn og unge behov for
oppfølging. Disse tilskuddene innlemmes f.o.m 2022 i rammeoverføringen som en del av kommunens frie
inntekter.
Det er økende henvendelser inn til PPT, sammenlignet med fjoråret og året før det. Økningen gjelder
logopedsaker, barn med lese- og skrivevansker, og barn med utagerende atferd, samt omfattende
sammensatte saker. Avdelingen ønsker å se nærmere på om det ligger muligheter for å få antall
henvisninger til PPT ned gjennom bedre avklaring av hva som er rollen, ansvaret og rutinen til skolenes
ressursteam.

Omstillinger
I KOS-avdelingen er det igangsatt en prosess som skal gi enda større grad av tverrfaglighet gjennom å
tenke mer helhetlig oppvekst. Rådgivere/konsulenter som tidligere har hatt spesifikke arbeidsområder
jobber nå mer på tvers av fagfeltene slik at det lettere kan bli en god helhetlig tanke rundt oppvekst i
kommunen. De har også fått nye arbeidstitler som rådgiver/konsulent oppvekst.
Fremover vil det som kan kalles «laget rundt barnet» være et viktig tverrfaglig samarbeid. Sammen skal
de ansatte i Enebakk kommune, foresatte, frivilligheten, nærmiljøet og barnet/ungdommen selv danne
laget rundt barnet/ungdommen, og bidra til at de får de beste forutsetninger for å mestre livet. Dette
forplikter alle tjenesteområdene ved at de ulike områdene må samhandle tett med hver andre.
Barnevernsreformen som også kan kalles en oppvekstreform skal være med å styre dette arbeidet.
Endringer på systemnivå, som krever endring av praksis i barnehagene, skolene og PPT skal iverksettes.
Implementering og forankring av nye rutiner for samarbeid med PPT, helse barn og unge og barnevernet
skal være i fokus.
Det skal jobbes med en felles forståelse og forankring innad og utad når det gjelder PPTs rolle i barns
utvikling. PPT må se på mulighetene for å lage «pakkeløsninger», som oppleves som hjelpsomme og
kompetansehevende for enhetene med fokus på veiledning og kurs som gir gode verktøy for den voksne
i møte med utfordrende barn.
Enhet for Kultur har hatt en rekke endringer seneste årene blant annet i organisasjonsform og dekker nå
både kultur, integrering og forebyggende ungdomsarbeid. Enebakk har for tiden et utfordrende
ungdomsmiljø. Gjennom å tilføre enheten 1 årsverk miljøarbeider vil SLT kunne jobbe bredere og mer
helhetlig rettet mot barn og unge i alle kommunens kretser. Enheten skal kartlegge og bli kjent med
ungdomsmiljøene, og gjennom dette skape mer trygghet og dialog.
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I tillegg har enheten økt samarbeidet med idrettslagene. Ved tilsetting av kulturkonsulent i vakantstilling
for noen år siden fikk kommunen tilført idrettsfaglig kompetanse. Dette har ført til et høyere samarbeid
på flere områder, ikke minst i forhold til veiledning i spillemiddelprosjekter.
Avdelingen har vurdert at det er hensiktsmessig å videreføre dagens nivå på gebyrer/priser med unntak
av eventuelle lovpålagte endringer som følge av statsbudsjettet. Det ble gjort en større jobb i 2020 med
avdelingens gebyrer/priser.

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Nye tiltak videreutvikling og/eller ny aktivitet
Endrede driftsforutsetninger barnehagedrift, nettoeffekt.
Endrede driftsforutsetninger barneverntjenesten
Endrede driftsforutsetninger grunnskoledrift, nettoeffekt
Endrede driftsforutsetninger KOS-adm.
Endrede driftsforutsetninger KOS-avdelingen.
Endrede driftsforutsetninger kultur, integrering og forebygging (KIF)
Sum Nye tiltak videreutvikling og/eller ny aktivitet
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

273 366
-1 410
1 742
332
273 698

273 366
-1 410
1 742
332
273 698

273 366
-1 410
1 742
332
273 698

273 366
-1 410
1 742
332
273 698

1 049
5 070
2 466
1 570
-76
300
10 379
10 379
284 077

1 549
5 370
2 466
1 570
525
450
11 930
11 930
285 628

849
5 370
2 386
1 570
524
590
11 289
11 289
284 987

849
5 370
2 386
1 570
524
590
11 289
11 289
284 987

2022
-50
-451

2023
-50
-951

2024
-50
-1651

2025
-50
-1651

-1 000
2 550
1 049

0
2 550
1 549

0
2 550
849

0
2 550
849

Nye tiltak videreutvikling og/eller ny aktivitet
Endrede driftsforutsetninger barnehagedrift, nettoeffekt.
Følgende tiltak inngår i nettoeffekten:
Tiltak
Redusert styrerressurs Kirkebygden barnehage
Anslag redusert tilskudd priv. bhg og forventet nedgang i antall
barnehagebarn
Omdisponerte midler tilskudd
Tilskudd private barnehager
Nettoeffekt endrede driftsforutsetninger barnehagedrift

Med bakgrunn i at det ikke er krav om 100 % styrerressurs i små barnehager vedtok kommunestyret
gjennom budsjettbehandlingen høsten 2020 å redusere styrerressursen i Kirkebygden barnehage til 60 %
f.o.m. 2021. I 2021 ble det budsjettert med 7/12-effekt av tiltaket. Besparelsen i 2022 er 5/12-effekt.
I rådmannens forslag til HP 2021 – 2024 ble det lagt inn en besparelse knyttet mot redusert tilskuddssats
til private barnehager som ikke var realistisk når drift av Kirkebygden barnehage ble opprettholdt.
Kommunestyret anslo isteden en besparelse som følge av færre barn i private barnehager.
Administrasjonen har sett på driftsforutsetningen på nytt, og kommunedirektøren mener at besparelsen
knyttet mot tilskuddssats vil være minimal, men at det vil være mulig å oppnå vedtatte besparelse som
følge av færre barnehagebarn i kommunen generelt.
Som en del av saldering foreslo rådmannen i HP 2021 – 2024 å omdisponere midler fra driftstilskudd til
private barnehager til styrkingsressurser for private barnehager i 2022. Dette er et ettårig tiltak som ikke
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kan videreføres fra 2023 fordi det forventes økte tilskuddssatser som følge av økte kostnader i kommunale
barnehager i forbindelse med pandemien.
I forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2021 ble det foreslått å redusere satser for pensjonspåslag
og kapitaltilskudd til private barnehager. Forslaget ble, i regjerings budsjettforhandlinger høsten 2020,
reversert som en del av budsjettforliket. Det foreslås på nytt å redusere satser for pensjonspåslag, mens
kapitaltilskuddet er holdt uendret.
Det er forventet at tilskuddsutbetalingene til de private barnehagene vil øke i 2022 som følge økte
tilskuddssatser per barn.
Endrede driftsforutsetninger barneverntjenesten
Omfatter følgende tiltak:
Tiltak
1 årsverk familieterapeut
Barnevernreformen, fra forslag til statsbudsjett
Effekt endrede driftsforutsetninger barnevern

2022
450
4 620
5 070

2023
750
4 620
5 370

2024
750
4 620
5 370

2025
750
4 620
5 370

I forbindelse med barnevernsreformen vil barneverntjenesten få økte arbeidsoppgaver, blant annet
veiledning i fosterhjem og gruppeveiledning. Barneverntjenesten må ansette en familieterapeut med
klinisk kompetanse for å imøtekomme kommende behov. Målet er å ha nødvendig kompetanse innad i
Enebakk kommune, uten å måtte leie inn private konsulenter.
Barnevernreformen dreier ansvaret for tjenester fra stat og fylke over til kommunene f.o.m. 01.01.2022.
Leder av barneverntjenesten har gjort følgende beregninger som viser et nøkternt bilde av
kostnadsøkningene:
Øremerkede stillinger (2,5)
Institusjonsplasser (1,5 plasser a 175’ pr.mnd)
Refusjon fosterhjem (gj.snitt tre siste år)
Tiltak (statlige tiltak)
Til sammen

2,0 mill. pr. år
2,55 mill. pr. år
0,75 mill. pr. år
0,24 mill. pr. år
5,54 mill. pr. år

De øremerkede stillingene er allerede en del av barneverntjenestens bemanningsressurs i dag, og har
frem til nå vært finansiert gjennom tilskudd fra Statsforvalteren. Denne tilskuddsordningen avvikles når
reformen trer i kraft. Øvrige kostnader er forventede kostnadsøkninger som kommer som følge av
ansvarsdreiningen.
Leder av barneverntjenesten melder et behov for rammeøkning på totalt 5,54 mill. kr. Iflg. forslag til
statsbudsjett vil Enebakk få en økt rammeoverføring på drøyt 4,6 mill. som følge av reformen, noe som er
700’ mindre enn forventet ut ifra beregninger gjort av KS. Den økte rammeoverføringen vil ikke fullt ut
dekke barneverntjenestens utgiftsøkning. Når man ser den økte rammeoverføringen i sammenheng med
lokalt tilførte midler til 1 årsverk familieterapeut / miljøterapeut tilføres barneverntjenesten drøyt 5 mill.
i 2022, og drøyt 5,3 mill. resten av planperioden. Dette gir en økonomisk utfordring på ca. 500’ i 2022 og
ca. 200’ resten av planperioden som må løses innenfor enhetens budsjettramme. Det er lagt opp til at det
er mulighet for å søke skjønnsmidler fra statsforvalteren for kommuner hvor beregningene av kostnader
ikke stemmer med det reelle kostnadsbilde.
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Endrede driftsforutsetninger grunnskoledrift, nettoeffekt
Følgende tiltak inngår i nettoeffekten:
Tiltak
Klassetallsendringer i Enebakk skolene, nettoeffekt av endringer fra
tidligere HP og kjente behov høst 2021.
Lærernorm, nettoeffekt fra tidligere HP
Økt lærerressurs etter tilsyn.
Tidlig innsats småskoletrinnene, nettoeffekt fra tidligere HP
Lønnsøkning videreutdanning av lærere.
2 årsverk assistenter i skolene
Skoletime naturfag ungdomstrinnene, fra forslag til statsbudsjett
2022.
Nettoeffekt av endrede driftsforutsetninger.

2022
120

2023
120

2024
-360

2025
-360

0
200
0
750
1 200
196

0
200
0
750
1 200
196

0
200
400
750
1 200
196

0
200
400
750
1 200
196

2 466

2 466

2 386

2 386

Fra og med høsten 2021 økte ungdomstrinnene med 2 klasser og barnetrinnene ble reduset med 1 klasse.
Tiltaket er lagt inn som nettoeffekt med 5/12-virking i 2021, helårsvirkning i 2022 og 2023, 7/12-virkning
i 2024. Nettoeffekten av endringene tar også opp i seg klassetallsendringer vedtatt i forbindelse med
behandling av tidligere HP’er.
I forbindelse med behandling av HP 2020 – 2023 ble det innmeldt behov for midler til dekning av sentralt
innført lærernorm, tiltaket ble justert i forbindelse med rådmannens forslag til HP 2021 – 2024. Under
behandling av HP 2021 – 2024 vedtok kommunestyret å ikke tilføre avdelingen midler til dekning av
kostnadene ved innføring av full lærernorm. Rådmannens innmeldte behov og kommunestyrets vedtak
nullstiller hverandre. Statistikk hentet fra U.dirs hjemmeside viser at Enebakk oppfyller krav til norm på
kommunenivå, men ikke på enhetsnivå. Ved tilsyn fra Statsforvalteren ble det avdekket brudd på normen
i Enebakkskolene. For å kunne oppfylle lovens krav i forhold til fag og timefordeling må avdelingen tilføres
ca 1,5 årsverk lærerressurs. Kommunedirektøren tilfører avdelingen 200’ til økt lærerressurs, og mener at
øvrige midler til innføringen må finnes innenfor avdelingenes totale budsjettramme. Det antas at det ikke
er brudd på lærernormen høsten 2021.
Midler til tidlig innsats i skolene ble innlemmet i rammetilskuddet f.o.m. 2020. Rådmannen meldte et
behov for tilføring av kr 568’, kommunestyret vedtok å redusere tiltaket med kr 400’ t.o.m. 2023.
Avdelingsrammen er kompensert med nettoeffekten av innmeldt behov og kommunestyrets vedtatte
reduksjon, kr 168’. Det er vedtatt at tiltaket skal legges inn med full effekt f.o.m. 2024.
Endringer i utdanningskravene for nye lærere og videreutdanningsreformen for lærere gir en økt
kompetanse i Enebakkskolene. En slik dreining av kompetansen gjennom endrede utdanningskrav og
videreutdanning medfører økte ikke-kompenserte lønnskostnader for Enebakkskolene.
I løpet av høsten 2021 har det kommet tilflyttende elever fra andre kommuner med store behov for
oppfølging som gjør at behovet for assistenter i skolene øker.
I forslag til statsbudsjett innføres et økt timetall til naturfag i ungdomsskolen.
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Endrede driftsforutsetninger KOS-adm.
Omfatter følgende tiltak:
Tiltak
Redusert inntekt fra andre kommuner, gjesteelever
Økte kostnader skoleskyss
Økte kostnader voksenopplæring, norsk og samfunnsfag
Moderasjon foreldrebetaling SFO fra forslag til statsbudsjett
Total effekt endrede drifts forutsetninger KOS-adm.

2022
500
500
500
70
1 570

2023
500
500
500
70
1 570

2024
500
500
500
70
1 570

2025
500
500
500
70
1 570

Enebakk har hatt et relativt høyt antall gjesteelever i Enebakk. F.o.m høsten 2021 synker antallet
gjesteelever fordi flere går over i videregående skole, eller flyttes ut av kommunen. Inntekten har tidligere
vært sett i sammenheng med utgiften Enebakk har til andre kommuner for gjesteelever fra Enebakk, og
utgiften har vært tilnærmet lik inntekten. F.o.m høsten 21 er ikke dette lenger tilfelle, inntekten synker
mens utgiften fremdeles er høy. Det betyr at den tapte inntekten ikke kan kompenseres gjennom redusert
utgift, og det er derfor nødvendig å kompensere KOS-adm. for dette.
Antall elever med rett til skoleskyss på grunn av avstand, farlig skolevei eller skyss til ikke nærskole har de
siste årene vært økende. Avdelingen har ikke tidligere fått kompensasjon for økningen, men måtte finne
løsninger innenfor egen ramme. Med de besparelser og effektiviseringer som er gjort de siste årene vil
det fremover ikke være mulig å dekke kostnaden innenfor avdelings rammen uten at dette vil gå ut over
lovpålagte tjenesteområder.
Enebakk kommune har plikt til å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innbyggere med
utenlandsk bakgrunn. I tillegg har samme gruppe innbyggere med mindre enn 9 års grunnskole fra sitt
hjemland rett til tilpasset grunnskoleopplæring. Plikten og rettigheten er uavhengig av om personen er
kommet som flyktning eller som innvandrer til Norge. Kommunen mottar hvert år statlige tilskudd
tilknyttet tjenesten. Tidligere har det statlige tilskuddet vært høyere enn hva utgiften har vært slik at
avdelingen har hatt muligheten til å gjøre en årlig fondsavsetning. De siste årene har tilskuddet fra staten
gått ned, og det har vært nødvendig å benytte fondsmidler til dekning av utgiftene. Netto kostnadene i
2021 vil være så høye at det vil være nødvendig å benytte resterende fondsmidler, og avdelingen må
derfor tilføres midler til dekning av kostnaden f.o.m. 2022.
Gjennom forslag til statsbudsjett 2022 innføres det inntektsgrader foreldrebetaling for 3. - 4. trinn
tilsvarende den som gjelder for 1. - 2.trinn. D.v.s. maks 6 % av inntekt legges til grunn for betalingssats.
Enebakk har allerede innført ordningen gjennom vedtak i kommunestyret i saknr. 14/20
Moderasjonsordninger SFO Enebakk kommune.
Endrede driftsforutsetninger KOS-avdelingen.
Det gis ikke full priskompensasjon i avdelingen i 2022. Kostnadsøkninger knyttet mot prisstigning
håndteres gjennom lavere innkjøp i enhetene. Reduksjonen fordeles tjenesteområdene prosentuelt etter
størrelse på budsjett, og tilbakeføres med samme prosentfordeling f.o.m. 2023.
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Endrede driftsforutsetninger kultur, integrering og forebygging (KIF)
Omfatter følgende tiltak:
Tiltak
1 årsverk miljøarbeider SLT

2022
300

2023
450

2024
590

2025
590

Per nå har SLT 1,5 årsverk miljøarbeidere som engasjement. Dette styrker SLT sitt arbeid og gir tettere
oppfølging av barn og unge over hele bygda. Stillingene er delvis dekket av tilskudd fra Helsedirektoratet
ut 2023. Tilskuddet fra Helsedirektoratet er gitt under forutsetning av en videreføring når tilskuddet
opphører, og enheten må tilføres midler til dette. Redusert kriminalitet sparer samfunnet for store
økonomiske kostnader og betydelige menneskelige lidelser. Satsing på forebygging er således en
investering i en bedre fremtid. Videre vil dette kunne sikre arbeidet rettet mot barn og unge med fokus
på å forhindre utenforskap og styrke arbeidet ytterligere med bl.a bedre og mer helhetlig arbeid rettet
mot barn og unge, kunne jobbe parallelt i Ytre og på Flateby, kartlegge og bli kjent med ungdomsmiljøene
i kommunen, identifisere og igangsette tiltak, styrke samarbeidet mellom kommunale og private aktører
som f.eks. Natteravnene og klubbene, og det gir en større fleksibilitet for oppfølging på kvelder og i helger.

Helse- og omsorgsavdelingen
Målstyring for avdelingen
Hovedmål:
Helse og omsorgsavdelingen skal yte tilrettelagte og faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester tilpasset
de tildelte økonomiske rammene for avdelingen. Avdelingen skal i planperioden, gjennom et målrettet
utviklingsarbeid planlegge 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 enkelte tjenestemottakers
mulighet til å kunne bo og leve lengst mulig i eget hjem. Tiltak, aktiviteter og prioriteringer skal på ulike
måter og nivåer bygge opp under denne profilen.
En forebyggende helsetjeneste skal gi barn, unge og voksne den hjelpen de trenger for å håndtere eget
liv, samt støtte og hjelp i perioder der livet oppleves vanskelig.
Virkemidler for å nå målene:







Fortsatt utvikle tilbudet av velferdsteknologiske løsninger.
Holdningsskapende arbeid og et aldersvennlig samfunn.
Rekruttere og beholde nødvendig fagkompetanse, samt styrke og utvikle kompetanse hos
ansatte.
Konkretisere og iverksette bygging av nye heldøgns omsorgsplasser.
Realisering og bygging av ny samlokalisert bolig for mennesker med behov for tilrettelagte
tjenester.
Konkretisering og iverksette tilrettelagte botilbud for mennesker med rus- og psykiatrilidelser.

38

Handlingsprogram 2022-2025

Bemanning - Budsjetterte årsverk 2021 og 2022
Enhet
HOS-administrasjon og
fellestjenester
Helse barn og unge
Psykisk helsearbeid og rus
Friskliv og ReHabilitering
NAV
Sykehjem og Hjemmetjeneste
Tilrettelagte tjenester
Forpleining
Totalt

Budsjetterte
årsverk 2021

Budsjetterte
årsverk 2022

10,58

10,08

14,9
14,6
10,4
8
101,57
50,8
5,93
216,78

14,9
15,6
10,4
8
104,07
50,8
6,43
220,28

Totalt foreslås det endringer som tilsammen gir en økning på 3,5 faste årsverk i 2022. Følgende årsverk er
foreslått lagt inn i rammen for 2022:






Hjemmesykepleien øker med 1,5 årsverk da det er økende behov for hjemmetjenester. Økningen
er lagt inn med virkning fra 01.01.2022.
Enebakk sykehjem og hjemmetjenester har behov for en koordinerende stilling med ett årsverk.
Økningen er lagt inn med halvårsvirkning i 2022.
Forpleining har behov 0,5 årsverk som ernæringskokk. Økningen er lagt inn med halvårsvirkning i
2022.
HOS-administrasjon og fellestjenester har lagt inn en reduksjon på ett halvt årsverk. 50%
controller stilling overføres til SA.
Psykisk helse og rus øker med 1 årsverk i forbindelse med opprettelse av base på Ignatun.
Økningen er lagt inn med halvårsvirkning i 2022.
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KOSTRA-analyse
Pleie og omsorg
Enebakk Enebakk
2019
2020

Vestby

Frogn Rælingen Nannestad Løten Kostragruppe
07

Prioritet
Aktivisering,
1,4 %
2,4 %
5,2 %
4,5 %
6,0 %
støttetjenester
(f234) - andel av
netto
driftsutgifter til
plo (B)
Netto
24,5 %
25,8 %
27,2 %
32,6 %
30,2 %
driftsutgifter pleie
og omsorg i
prosent av
kommunens
totale netto
driftsutgifter (B)
Netto
98 403 106 436 115 643 109 092 149 521
driftsutgifter,
pleie og omsorg
pr. innbygger 67
år og over (B) **)
Produktivitet
Korrigerte brutto
255 924 230 392 168 084 280 896 276 594
driftsutg pr.
mottaker av
hjemmetjenester
(i kroner) (B)
Korrigerte brutto 1 153 818 1 382 136 1 414 990 1 105 049 1 426 068
driftsutgifter,
institusjon, pr.
kommunal plass

4,4 %

8,0 %

4,9 %

23,8 % 30,5 %

31,2 %

110 492 90 155

115 543

183 755 185 909

288 613

1 306 657 977 807

1 274 089

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov
Aktivisering og støttetjenester
Enebakk har prioritert mindre til aktivisering og støttetjenester til eldre og funksjonshemmede
sammenlignet med kommuner i kostragruppe 7, hvor snittet er 4,9 % Det er imidlertid en økning fra 2019
til 2020 fra 1,4% til 2,4 av netto driftsutgifter til formålet. Dette området gjelder blant annet dagsenter
for eldre og mennesker med demenssykdom, nedsatt funksjonsevne, psykisk helseutfordringer, samt
omsorgslønn, støttekontakter og trygghetsalarm. Viktige tjenester hvor det blant annet tilbys riktig
ernæring, aktivitet og sosial kontakt, og er et viktig bidrag og hjelp til de som ønsker å bo hjemme så lenge
som mulig. Dagsenter for mennesker med demenssykdom ble en lovpålagt tjeneste fra 2020 kan forklare
noe av økning fra 2019 til 2020.
Hjemmetjenester og driftsutgifter institusjon
Andelen netto driftsutgifter til pleie og omsorg er lavere enn sammenlignbare kommuner og kostragruppe
7. Prosentandelen av kommunens netto driftsutgifter har økt noe fra 2019 til 2020, fra 24,5 til 25,8 men
fortsatt ligger kommunes utgifter klart under snittet for kostragruppe 7 som ligger på 31,2% Dette kan ha
sammenheng med Covid-19 situasjonen som medførte store merkostnader i kommunen 2020.
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Hjemmetjenester omfatter tjenester i hjemmet fra enhetene Tilrettelagte tjenester, Psykisk helsearbeid
og rus, hjemmesykepleien samt HOS-adm og fellestjenester ved Forvaltningstjenesten. Kostnadene per
mottaker av hjemmetjenester, korrigert brutto driftsutgifter pr mottaker, har økt fra 2019 til 2020, vi
ligger fortsatt lavere enn snittet for kostragruppe 7.
Kostnadene til kommunale institusjonsplasser, korrigert brutto utgifter pr plass, viser en økning i
kostnader fra 2019 til 2020. Kostnadene pr plass ligger nå litt over snittet for kostragruppe 7. Økningen
kan nok i stor grad knyttes Covid-19 situasjonen i 2020 hvor det påløp mye merkostnader på denne
tjenesten. Sammenlikningkommunene Vestby, Frogn og Nannestad hadde i 2020 en tilsvarende økning.
Sosiale tjenester
Enebakk Enebakk Vestby
2019
2020
Prioritet
Netto driftsutgifter til råd,
veiledning og sos.forebyggend
arb. pr. innb, 20-66 år (B) **)
Netto driftsutgifter til
sosialtjenesten pr. innbygger 2066 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)
Grunnlagsdata (Nivå 3)
Gjennomsnittlig utbetaling per
stønadsmåned (kr)

Frogn Rælingen Nannestad

Løten Kostragruppe
07

1 199

974

1 320

1 237

1 598

1 095

1 694

1 517

4 595

3 178

4 653

4 167

5 001

4 332

6 006

5 266

1 864

1 490

2 263

1 218

1 350

909

1 711

1 733

48,8 %

32,2 %

29,1 %

29,1 %

36,8 %

28,4 % 45,6 %

37,1 %

4,9 %

4,1 %

3,7 %

1,9 %

2,5 %

7,6 %

5,1 %

9 389

9 162

11 399

9 357

9 647

7 595

9 353

7 983

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov
Rådgivning, veiledning og sosialt forebyggende arbeid pr innbyggere i alderen 20 – 66 år
Denne tjenesten omfatter saksbehandling av alle tjenester fra NAV med unntak av
kvalifiseringsprogrammet. I følge Kostra ligger Enebakk lavt i kostnadsnivå sammenlignet med
kommunegruppe 7. Det lave kostnadsnivået kan tyde på tett, systematisk og restriktiv saksbehandling
som gir resultater på sikt.
Økonomisk sosialhjelp
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp har hatt en nedgang fra 2019 til 2020 og prosentandel
mottakere som har sosialhjelp som hovedinntekts kilde har gått ned fra 48,8 til 32,2. Enebakk ligger under
kommunene vi sammenligner oss med, også for de under 24 år, og lavere enn snittet for kostragruppe 7.
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Kommunehelse
Enebakk Enebakk Vestby Frogn Rælingen Nannestad Løten Kostragruppe
2019
2020
07
Prioritet
Netto driftsutg til
diagnose, behandling og
rehabilitering pr.
innbygger (B) **)
Netto driftsutg til
forebygging,
helsestasjons- og
skolehelsetj. pr. innb 020 år (B) **)
Netto driftsutgifter til
forebyggende arbeid,
helse pr. innbygger (B)
**)
Kvalitet
Avtalte
fysioterapeutårsverk per
10 000 innbyggere
(årsverk)

2 197

2 733

1 742 3 314

1 668

2 515 2 311

2 133

3 440

3 248

2 560 2 472

3 616

2 971 3 819

2 991

130

105

148

384

368

282

439

275

9,0

9,0

8,4

11,3

7,8

6,1

11,1

9,1

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov
Diagnose, behandling og rehabilitering
Kostnadene til diagnose, behandling og rehabilitering omfatter tjenester fra enhetene Psykisk helsearbeid
og rus, Rehabilitering og Friskliv og Helse barn og unge, samt legetjenester, herunder legevakt og KAD.
Sammenlignet med kommunene i kostragruppe 7 ligger Enebakk noe høyere i kostnader.
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Skolehelsetjenesten har de senere årene vært et satsningsområde sentralt, og kommunene har mottatt
økning i rammetilskudd og via tilskuddsordninger. Ved bortfalt av tilskudd vil netto kostnader øke
tilsvarende. Enebakk har hatt en liten nedgang fra 2019 til 2020 men ligger fortsatt over snittet for
kostragruppe 7, av kommunen vi sammenligner oss med ligger Rælingen og Løten høyere.
Annet forebyggende helsearbeid og avtalte fysioterapi årsverk
Tallene for Enebakk viser en nedgang i forebyggende arbeid, helse pr.innbygger. Kostrastatistikken viser
at det er stor variasjon i hva kommunene bruker til dette arbeidet. Enebakk kommune bruker bare
halvparten av gjennomsnittet for kostragruppe 7 og det er kun Vestby kommune som bruker mindre.
Kostnadene dekker tjenester fra frisklivssentralen i enhet Rehabilitering og Friskliv, samt miljørettet
helsevern. Fysioterapi årsverk er tilnærmet likt med snittet i kostragruppe 7 og uendret fra 2019 til 2020.
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Utfordringer og strategi
Kommunedirektøren forventer at hovedutfordringene for helse- og omsorgsavdelingen de kommende
årene vil knytte seg til følgende:
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
2. Rekruttere tilstrekkelig antall og beholde kompetent fagpersonell
Økt behov for heldøgns omsorgs botilbud og sykehjemsplasser
Enebakk kommune vil allerede i planperioden, og de neste 10-15 årene, oppleve en kraftig økning i antall
eldre mennesker over 80 år. Det er i denne aldersgruppen demenslidelser og generelt økt pleie og
omsorgsbehov i størst grad finner sted.
Avdelingen har allerede en stor utfordring med hensyn til den økonomiske rammen, samt med å
rekruttere og å beholde fagpersonell med den kompetansen som kreves for å opprettholde lovpålagte
tjenester. For å imøtekomme økt behov, planlegges det for heldøgns omsorg i bemannet omsorgsbolig og
utvidelse av antall sykehjemsplasser. Det vil samtidig medføre en økning i antall årsverk innen pleie og
omsorg. Avdelingen må satse på velferdsteknologiske løsninger og ha fokus på at alle ansatte i enhetene
arbeider på nye måter. Alle tjenestene i Helse- og omsorgsavdelingen må søke øremerkede tilskudd til
enkeltprosjekter, men også til nye stillinger som et ledd i en opptrappingsplan i forbindelse med nasjonale
føringer. Ernæring og opprettholdelse av fysisk funksjon, med fokus på økt aktivitet og gode måltider, er
deler av satsningsområdene i reformen «Leve hele livet», der målsetningen er at eldre i langt større grad
skal mestre å bo lengst mulig i eget hjem.
Innen psykisk helsearbeid og rus mangler kommunen pr idag tilrettelagte heldøgns botilbud etter
utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten, denne gruppen må få økt fokus i årene som kommer.
Fokus på velferdsteknologi
Arbeidet med velferdsteknologiske løsninger i avdelingen er et viktig satsningsområde i HP. Man har
tidligere forventet stor effektivisering med hensyn til endret bruk av nye velferdsteknologiske løsninger,
forskning og erfaring viser kun en liten effektivisering som følge av satsingen på velferdsteknologi på kort
eller mellomlang sikt. På lang sikt, i løpet av en 20-årsperiode, med eldre som er vant til å benytte
teknologien i dagliglivet, vil brukerne kunne nyttiggjøre seg av teknologiens muligheter på en bedre måte
enn dagens eldre. Inntil videre vil innføring av velferdsteknologiske løsninger hovedsakelig gi en
kvalitetsheving for brukerne av forskjellige tjenester.
Tjenester til barn og unge
Barn og unges oppvekstvilkår er av stor betydning for barnet/den unge selv, den enkelte familie og for
kommunen i et forebyggende tjenesteperspektiv. Tidlig målrettet innsats til hjelp for barn/unge, med
forebygging av rus/problemadferd, samt støtte og tilrettelegging av ulike livssituasjoner er viktige
innsatsområder. Tverrfaglig samarbeid med de andre avdelingene er også svært viktig.
NAV
Det er innført strengere retningslinjer for Arbeidsavklaringspenger (AAP) fra staten. Mange med vedtak
om AAP vil få avslag når gjeldende vedtak utløper. Dersom det ikke er mulig å komme tilbake i arbeid må
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disse brukerne få vedtak om kommunale ytelser fra NAV. Dette vil trolig medfører en økt kostnad for
kommunen.
Pandemi Covid-19
Det forventes at helse og omsorg må belage seg på fortsatt å ha oppgaver i forbindelse med pandemien
vi har stått i siden februar 2020. Dette vil kreve ressurser innen alle tjenesteområdene i Helse- og
omsorgsavdelingen også etter at alle er vaksinerte.
Man kan også forvente en økning i behov for tjenester i etterkant av pandemien innen Helse- barn og
unge, Rehabilitering, Psykisk helsearbeid og rus, samt NAV.
Statlig finansiering av omsorgstjenestene
I forslag til Statsbudsjett 2022, ble det foreslått at forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene
avvikles 1.januar 2022. Dette er 1 år tidligere enn det som var forespeilet når vi gikk inn i forsøksordningen
våren 2021, med oppstart 1.oktober 2021. Hvis forslaget blir vedtatt, vil kommunen fra 1.januar gå tilbake
til «vanlig» rammetilskuddordning. Kommunen vil likevel beholde 60% av inntektspåslaget i 2022 og 40%
av inntektspåslaget i 2023, som øremerket tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet til å avvikle
prosjektet.

Omstillinger
Korona pandemien har vært krevende for alle ansatte i HOS og påvirket i stor grad tjenesteproduksjon og
utvikling. Nå når pandemier er blitt håndtert over tid og vaksinering har redusert graden av
helseutfordringer, vil HOS avdelingen kunne se på omstillingsmuligheter særlig innenfor sykehjem og
hjemmetjenester. Det er i handlingsplanen lagt inn forslag om en koordinator stilling som blant annet
jobbe med strategier for å rekruttere og vurdere andre løsninger for å leie inn vikarer og dekke opp
vakanser for å få ned de økonomiske utfordringene knyttet til denne enheten. Det er planlagt og lagt inn
å anskaffe nytt pasientvarslinganlegg/digitalt tilsyn i sykehjemsavdelingene i 2022, forprosjekt er
igangsatt nå i 2021. Det vil også på sikt medføre endringer i arbeidsrutiner og drift.
Familiens hus bygges nå opp og det er stipulert innflytting i 2. halvår. Det å få samlokalisert de enheten
fra både HOS og KOS å reetablere ordningen med en dør inn vil gi en bedre mulighet for samordning og
utvikling av helhetlige tjenester for familier og brukere med sammensatte behov. Det å bli samlokalisert
igjen vil lette samhandling på tvers av enheter og avdelinger, noe som på sikt vil kunne gi en effekt knyttet
til effektivisering av tjenesteproduksjon og få redusert behov for tjenester gjennom tidligere innsats.
Våren 2022 vil også de nye boligen i Gaupeveien bofellesskap ferdigstilles og de som har bodd midlertidig
i leiligheter på Kopås vil flytte inn i permanente leiligheter, samt at 2 nye beboere kan tilbys leilighet. En
samlokalisering av to bofellesskap anser vi som en mulighet for å se på effektivisering og samordning av
de tjenesten som beboerne har behov for i tiden fremover.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
2 nye sykehjemsplasser på Kopås, skjermet enhet
50 % administrativ stilling ved naturlig avgang
Bortfall av tilskudd til innsatsbasert rehabiliteringsteam i hjemmet.
Bortfall av tilskudd til ruskontrakter for ungdom med foreldreveiledning
Engangstilskudd sosiale tiltak i sykehjem
Omsorgstjeneste - heldøgns omsorgsplasser
Styrking av ambulante- / ROP-tjenester med 2 stillinger Psykisk
helsearbeid og rus
Økt antall årsverk i Hjemmesykepleien
Sum Vedtak forrige periode
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Politiske vedtak
Endringer i saldert budsjett - Skjerminingsordning egenandeler
reverseres
Statsbudsjett 2022 - Barnekoordinator
Statsbudsjett 2022 - Basistilskudd til fastleger
Statsbudsjett 2022 - Dagsats tiltakspenger
Statsbudsjett 2022 - Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger
Statsbudsjett 2022 - Implementering av rusreformen
Statsbudsjett 2022 - Innslagspunkt ressurskrevende
Sum Politiske vedtak
Nye tiltak utvidelser
100% stilling helsesykepleier
100% stilling koordinator pleie og omsorg, Enebakk sykehjem og
hjemmesykepleie
50 % stilling som jordmor i enhet for helse barn og unge.
Forpleining - 50% Ernæringskokk
Kjøpsplasser - Psykisk helse og rus
Statsbudsjett 2022 - Innslagspunkt ressurskrevende
Sum Nye tiltak utvidelser
Nye tiltak videreutvikling og/eller ny aktivitet
50 % controller-stilling - Overføres til SA
Bemannet bolig psykiske lidelser
Sum Nye tiltak videreutvikling og/eller ny aktivitet
Inndekningstiltak
Samlokalisering av boliger for utviklingshemmede gir stordriftsfordeler
Sum Inndekningstiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

197 816
-1 450

197 816
-1 450

197 816
-1 450

197 816
-1 450

953
0
0
97
-100
500
241

953
-457
350
97
-100
3 680
241

953
-457
350
97
-100
-2 325
241

953
-457
350
97
-100
-2 325
241

1 150
2 841
529
1 920
199 736

2 300
7 064
529
6 143
203 959

4 600
3 359
529
2 438
200 254

7 650
6 409
529
5 488
203 304

-92

-92

-92

-92

196
251
135
632
196
550
1 868

196
251
135
632
196
550
1 868

196
251
135
632
196
550
1 868

196
251
135
632
196
550
1 868

0
450

0
870

737
870

737
870

0
150
930
0
1 530

158
300
930
0
2 258

414
300
930
0
3 251

414
300
930
0
3 251

-360
375
15

-360
750
390

-360
1 500
1 140

-360
1 500
1 140

0
0
3 413
203 149

-500
-500
4 016
207 975

-500
-500
5 759
206 013

-500
-500
5 759
209 063

Vedtak forrige periode
2 nye sykehjemsplasser på Kopås, skjermet enhet
Det ble i HP 2021-2024 vedtatt å opprettet 2 sykehjemsplasser i Skjermet enhet på Kopås for å kunne øke
sykehjemskapasiteten i kommunen. Det ble lagt inn virkning fra 1.5.2021, slik at det 953' er resterende
4/12-effekt. De nye plassene må ses i sammenheng med sykehjemsdekningen og økning av antall årsverk
i hjemmesykepleien og for å øke kapasiteten på pleie og omsorg.
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50 % administrativ stilling ved naturlig avgang
Reduksjon 0,5 årsverk i HOS-administrasjon og fellestjenester ved naturlig avgang fra 2023.
Bortfall av tilskudd til innsatsbasert rehabiliteringsteam i hjemmet.
Enhet for rehabilitering og friskliv er i gang med et prosjekt med tilskudd fra Helsedirektoratet. I prosjektet
er det opprettet et innsatsbasert hjemmerehabiliteringsteam, som yter tjenester for opptrening i
hjemmet. Et innsatsbasert team skal sørge for at de som er utskrevet fra sykehus skal få et raskt tilbud
om rehabilitering i hjemmet og så snart som mulig få økt funksjonsevne. Tilskuddet bortfalt fra 2020, på
grunn av covid-19 og omdisponering av ansatt, har teamet ikke vært full drift i 2021, behovet for økte
ressurser skyves ut til 2023.
Bortfall av tilskudd til ruskontrakter for ungdom med foreldreveiledning
Tilskudd til ruskontrakter for ungdom bortfaller fra 2021.
Engangstilskudd sosiale tiltak i sykehjem
Det ble for budsjett 2021 gitt en engangsbevilling på kr 100 000 i kommunestyrevedtak 14.12.2020. Det
er forslag om å benytte penger til sosial møteplass utendørs, samt til tur og underholdning. Midlene
trekkes ut fra budsjettrammen i 2022.
Omsorgstjeneste - heldøgns omsorgsplasser
Det vil i perioder være behov for å kjøpe heldøgns omsorgsplasser utenfor Enebakk kommune. Dette på
bakgrunn av forventet lavere dekningsgrad på sykehjemsplasser/heldøgns omsorgsplasser i løpet av
planperioden. Kostnad til dette er usikkert, men basert på prognose knyttet til antall eldre over 80 år og
behov for heldøgns pleie.
Fra 2024 vil heldøgns omsorgsplasser/omsorgsbolig med heldøgns bemanning kunne åpnes på
Bekketunet, og man forventer da ikke kjøp av plasser, men at behovet håndteres i kommunen.
Styrking av ambulante- / ROP-tjenester med 2 stillinger Psykisk helsearbeid og rus
I 2020 ble det bevilget midler for Styrking av ambulante / ROP tjenester med 1 helsefagarbeider og i 2021
utvidet til 2 årsverk. Årsverkene er ment for å gi brukere hjelp og tiltak også på kveld. Årsverket i 2021 er
lagt inn med virkning fra 1.5.2021, slik at økningen på 241' utgjør 4/12-effekt av stillingen.
Økt antall årsverk i Hjemmesykepleien
Det er fortsatt et klart økende behov for hjemmetjenester. Det foreslås å videreføre økningen med ca. 1,5
årsverk i 2022, ytterligere 1,5 årsverk i 2023, 3 årsverk i 2024 og 4 årsverk i 2025. Tiltaket må ses i
sammenheng med behov for heldøgns omsorgsplasser og bemanning av Bekketunet fra 2024.
Politiske vedtak
Endringer i saldert budsjett - Skjerminingsordning egenandeler reverseres
Det ble i 2021 lagt inn midler til skjerminingsordningen for å skjerme de pasientene og brukerne som har
høyest utgifter til helse ved å slå egenandelstak 1 og 2 sammen. Dette ble reversert i saldert budsjett og
tas derfor ut av planperioden.
Statsbudsjett 2022 - Barnekoordinator
Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator. En slik funksjon
foreslås legges til Enhet helse barn og unge.
Statsbudsjett 2022 - Basistilskudd til fastleger
Økt basistilskudd til fastleger.
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Statsbudsjett 2022 - Dagsats tiltakspenger
Harmonisere satsen for tiltakspenger med minste sats for dagpenger. Tiltakspenger gis til deltakere på
arbeidsmarkedstiltak som ikke mottar stønader til livsopphold fra folketrygden.
Statsbudsjett 2022 - Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger
Det foreslås en plikt for kommuner til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet,
inkludert grunndata og helseID, og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Det forventes at det vil bli
økte kostnader på dette området framover på grunn av store statlige investeringer.
Statsbudsjett 2022 - Implementering av rusreformen
Ved Stortingets behandling av Prop. 92 L (2020–2021) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og
straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.) ble det vedtatt å opprette rådgivende
enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Summen Enebakk får øremerket til dette kan
maksimalt dekke en 20% stilling. Det er naturlig å legge denne rådgivende funksjonen til allerede
eksisterende rus-team i enhet psykisk helsearbeide og rus.
Statsbudsjett 2022 - Innslagspunkt ressurskrevende
I statsbudsjettet for 2022 varsler regjeringen økt innslagpunkt i refusjon for ressurskrevende brukere.
Dette vil gi tilsvarende reduksjon i avdelingens inntekter.
Nye tiltak utvidelser
100% stilling helsesykepleier
Dette er en videreføring av prosjekt forsterket helsestasjon. Dette skal sikre økt tilstedeværelse i skolene
og økt tverrfaglig samarbeid. Dette vil blant annet styrke tjenestene mot barn og unge og fokus på
psykiskhelse.
100% stilling koordinator pleie og omsorg, Enebakk sykehjem og hjemmesykepleie
Det ble lagt inn som et forsøk, en innsparing i administrativ stilling/enhetsleder for sykehjem for 2 år siden.
Enhet for sykehjem og hjemmesykepleie er kommunens største enhet. Erfaring i perioden viser at det er
hensiktsmessig å drifte sykehjem og hjemmesykepleie i samme enhet (pleie og omsorg), men det er
nødvendig å utvide med 1 hel stilling for å samordne og koordinere enheten. Det vil bidra til bedre å kunne
utvikle tjenestene i takt med et økt antall eldre, implementere nye tiltak, inkludert velferdsteknolog, i hele
pleie og omsorg. Stillingen er lagt inn med halvårs virkning i 2022
50 % stilling som jordmor i enhet for helse barn og unge.
Enhet helse barn og unge har motsatt tilskuddsmidler til prosjekt, midler er øremerket til jordmorressurs.
Ressursen skal blant annet følge opp gravide og andre tiltak rettet mot unge og prevensjons oppfølging.
Forpleining - 50% Ernæringskokk
Produksjonsskjøkkenet på Kopås må øke bemanningen med 0,5 årsverk. Når sykehjemmene endret
tidspunktene for måltidene og innførte to ekstra måltider, førte det til en stor aktivitetsøkning. I tillegg
ser man at det er stadig større etterspørsel og behov for tilrettelagt kost, noe som krever mer faglig
kompetanse. Det er for stor belastning å drifte slik enheten gjør i dag. Det er kun to årsverk med kokker
ved kjøkkenet i tillegg til leder. Dette skal dekke produksjon av ca 110 porsjoner daglig. Stillingen må ses
i sammenheng med mat og måltider i reformen "Leve hele livet".
Kjøpsplasser - Psykisk helse og rus
Pr. i dag har ikke Enebakk kommune heldøgns bemannet bolig til innbygger med omfattende behov
innenfor psykiske helse og rus. Ved utskriving fra spesialist helsetjenesten eller forverring av helsetilstand
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må kommune kjøpe plass med døgnbemanning. Pr. i dag kjøpes 1 slik plass, det forventes at enheten må
kjøpe ytterligere plasser, muligens allerede i 2022.
Statsbudsjett 2022 - Innslagspunkt ressurskrevende
I statsbudsjettet for 2022 varsler regjeringen økt innslagpunkt i refusjon for ressurskrevende brukere.
Dette vil gi tilsvarende reduksjon i avdelingens inntekter.
Nye tiltak videreutvikling og/eller ny aktivitet
50 % controller-stilling - Overføres til SA
I forbindelse med naturlig avgang og endringer av arbeidsfordeling mellom økonomi avdelingen og HOS
fellestjenester overføres en 50% controller til økonomiavdelingen.
Bemannet bolig psykiske lidelser
For å dekke økt behov for oppfølgende tjenester til de med store utfordringer innenfor psykisk helse så
foreslås det å bygge om en leilighet på Ignatun til en base for ambulerende team i 2022. Tiltaket må ses i
sammenheng med punkt om ombyggingskostnader i investeringsbudsjett. I 2022 brukes eksisterende
bemanning fra ambulerende team og økning av 1 årsverk med halvårsvirkning. I 2023 foreslås en økning i
bemanning med 1 årsverk og ytterligere økning med 1 årsverk i 2024. På sikt vil det trolig være behov for
å få en heldøgnsbemanning for å sikre et godt nok kvalitativt tilbud til brukergruppen.
Kommunedirektøren har utarbeidet en egen sak på dette punktet.
Inndekningstiltak
Samlokalisering av boliger for utviklingshemmede gir stordriftsfordeler
Når ny omsorgsbolig i Gaupeveien står ferdig og beboere har flyttet inn, vil man oppnå stordriftsfordeler
ved å ha en lokasjon i stedet for to. Pr i dag har man drift i 1.etg. på Kopås og i Gaupeveien. Forventet
innflytting er i 2022. Tilpassing av driften og effekten av det forventes fra 2023 og videre i planperioden.

Avdeling for teknikk og utvikling
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.

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.
Målstyring for enhetene
I tillegg til ovenstående hovedmål er det et opplegg for målstyring av avdelingens tjenestetilbud til
innbyggerne og andre driftsoppgaver som avdelingen har ansvaret for. Mål, indikatorer og resultater
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presenteres årlig i kommunens årsberetning. For noen mål rapporteres det også i tertialrapportene. Mål,
måleindikatorer og måltall for driften videreføres fra 2020.

Bemanning - Budsjetterte årsverk 2021 og 2022
Enhet

Budsjetterte årsverk

Stab
EKT
NAB
Renhold
Driftsenheten
Prosjektenheten

2021
8,25
12
13,2
24,37
15,3
4

2022
8,25
12
14,2
24,52
16,3
4

Totalt

77,12

79,27

Kommentarer faste stillinger:
På Enhet for natur, geodata og byggesak (NAB) er det opprettet en stilling som oppmålingsingeniør som
følge av økt antall innkomne saker og nye oppgaver. Stillingen finansieres med gebyrinntekter. Se
orienteringssak TEK 15/2021.
Stillingen på Renholdsenheten gjelder praktisk bistand hjemme og er innarbeidet i handlings- og
økonomiplan 2021-2024.
Det er også opprettet en stilling på veistasjonen for å kjøre slam fra renseanleggene til slammottaket og
å utføre drift og vedlikehold på de kommunale veiene. Se TEK 59/21.
Stillingene på Enhet for eiendomsforvaltning og kommunalteknikk (EKT) omfatter også selvkost.
Kommentarer engasjementer
Det er pt 2,1 engasjementer innenfor digitalisering av byggesaksarkivet og ett engasjement for
oppdatering av eldre reguleringsplaner. Disse engasjementene vil bli videreført i 2022. I tillegg er det
opprettet et vikariat på byggesak i 100% stilling for å dekke opp for sykefravær. Avdelingen har også to
personer på arbeidstrening i regi av NAV.
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KOSTRA-analyse
Samferdsel
Avskrivninger inngår normalt i driftskostnadene slik de er definert i Kostra. Avskrivninger påvirkes ikke på
kort sikt av politiske prioriteringer og kan også tilsløre hvorvidt området drives effektivt. Innenfor
samferdsel og eiendomsforvaltning er disse skilt ut for seg, noe som gjør sammenligningene nyttigere.
Enebakk Enebakk Vestby Frogn Rælingen Nannestad Løten Kostragruppe
2019
2020
7
Brutto driftsutgifter ekskl.
avskrivninger per m vei
Vedlikeholdsutgifter per m
vei
Belysningskostnader per
lampepunkt
Avskrivninger per m vei
Brutto investeringsutgifter
per innbygger

116

109

95

190

193

97

54

81

32

29

28

25

58

19

33

34

286

303

795 1466

1060

504 1175

723

107
1861

126
2348

94 103
2472 1707

147
3297

86
46
1419 2073

64
1673

Det er registrert 62 km kommunal vei i Enebakk og det brukes ca. 109 000 kr i drift og vedlikehold per
kilometer. Dette er omtrent på nivå med de andre sammenligningskommunene. Av dette er 29 000 kr
vedlikeholdsutgifter.
Kommunen har svært lave kostnader til veibelysning. Årsaken er at Enebakk var tidlig ute med å bytte ut
alle lampepunkter med LED-lamper som en del av energispareprosjektet (EPC).
Enebakk skiller seg ut ved å ha høye avskrivningskostnader per kilometer vei; dobbelt så høye som
Kostragruppe 7. Dette henger sammen med at det er gjort store investeringer i kommunale veier de
senere årene. Investeringsnivået var i 2020 40% høyere enn i Kostragruppe 7, men lavere enn i Rælingen.
Eiendomsforvaltning – formålsbygg
Enebakk Enebakk Vestby Frogn Rælingen Nannestad Løten Kostragruppe
2019
2020
7
Samlet areal på
formålsbyggene i
kvadratmeter per innbygger
Areal per bruker –
sykehjem/instit.
Areal per bruker –
skoleelever
Areal per bruker – barnehage
Energiforbruk per m2
Samlede utgifter per m2 –
bygg
Investeringsutgifter per
innbygger
Avskrivninger, per m2
Avskrivning per innbygger
Renhold per m2
Vedlikehold per m2
Driftsaktivitet per m2

4,6

4,4

4,9

5,8

5,0

3,8

5,2

4,9

116

118

85

157

215

138

150

149

17,7

16,3

17,8

18,8

20,7

15,7

23,6

18,7

12,1
122
1 079

14,5
117
1 142

10,8
8,4
124 108
1 107 1 152

11,7
103
1 054

8,9
169
1 183

12,8
142
854

9,9
1 040

1 472

1 737

4 990 5 523

7 593

2 989 5 122

5 952

429
1 986
155
84
565

450
1 992
159
112
580

523 479
2 535 2 321
110 134
181
84
403 589

492
2 466
132
75
487

426 234
1 601 1 218
165 194
136
54
621 566

406
1 955
175
84
550
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Enebakk har forholdsvis lite kommunal bygningsmasse (formålsbygg) per innbygger. Beboere i
sykehjem/på institusjon ser ut til å ha relativt lite areal. I 2020 ble det imidlertid av smittehensyn kjøpt
plasser i andre kommuner, noe det ikke er korrigert for i statistikken. Det er også ganske lite bygningsareal
per skoleelev, men god plass for barnehagebarn.
Enebakk har i flere år hatt langt lavere energiforbruk per kvadratmeter enn sammenligningskommunene,
men kommunen har nå blitt tatt igjen av de andre. Dette skyldes at kommunen var tidlig ute med å
gjennomgå og utbedre alle bygg som en del av energispareprosjektet (EPC).
Kostnadene til drift, forvaltning, vedlikehold og avskrivning av formålsbyggene er på samme nivå som
sammenligningskommunene med unntak av Løten og litt lavere enn Kostragruppe 7. Imidlertid har det
vært vesentlig lavere investeringer i formålsbygg de to siste årene sammenlignet med de andre
kommunene. Avskrivning per innbygger er omtrent på nivå som Kostragruppe 7, noe som tyder på at det
på litt lengre sikt er bygget omtrent like mye her som i denne gruppen, med samme kvalitet og omfang.
Flere av sammenligningskommunene ligger imidlertid høyere.
Når det gjelder vedlikehold ligger Enebakk ganske høyt, men kostnadene her omfatter også det statlige
korona-tilskuddet som ble bevilget til vedlikehold av bygg og anlegg. Nesten halvparten av
vedlikeholdsutgiftene i 2020 gjelder dette.
Brannforebygging og -beredskap
Enebakk Enebakk Vestby Frogn Rælingen Nannestad Løten
2019
2020
Andel særskilte brannobjekter
som har fått tilsyn
Antall boligbranner per 1000
innb
Beredskap mot branner og
andre ulykker korrigerte
brutto driftsutgifter beløp pr
innb
Årsverk beredskap per 1000
innb
Brann- og ulykkesvern
lønnskostnader pr 1000 innb
Årsgebyr for feiing og tilsyn

Kostragruppe 7

17%

32%

11%

31%

53%

32%

17%

40%

0,18

0,18

0,16

0,38

-

0,2

0,79

0,33

723

837

715

756

642

595

107

839

0,52

0,52

0,58

0,51

0,41

0,29

0,35

-

534

589

487

586

458

439

-

614

216

244

484

464

380

393

924

434

Kostnadene knyttet til brann- og ulykkesvern har i noen år ligget i overkant av
sammenligningskommunene og kostragruppe 7. Bildet er mer sammensatt nå, men bemanningen ser ut
til å ligge noe over sammenligningskommunene, noe som også gir utslag i høyere lønnskostnader.
Sammenhengen mellom bemanning og lønnskostnader er ikke entydig (se Vestby og Nannestad), så
muligens rapporterer kommunene dette ulikt.
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Saksbehandling – byggesak, arealplanlegging, kart- og oppmåling
Enebakk Enebakk Vestby Frogn Rælingen Nannestad Løten Kostragruppe
2019
2020
7
Antall byggesaker per
innbygger
Byggesakskostnader – andel
av kommunens totale
utgifter1)
Lønnskostnader per sak2)
Plansaksbehandling – andel
av kommunens totale
utgifter1)
Plansaksbehandling – brutto
utgifter per innbygger
Plansaksbehandling – netto
utgifter per innbygger3)
«Selvkostgrad» byggesak4)
«Selvkostgrad»
plansaksbehandling4)
«Selvkostgrad» kart og
oppmåling4)
Naturforvaltning og friluftsliv
kr/innb
Andel med trygg tilgang til
turterreng
Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid
dispensasjonssaker
Byggesaker med fristbrudd

1.
2.
3.
4.

19

21

22

17

8

0,6%

0,7%

1%

1%

38
900
0,6% 0,5%

19 500

17 000 21 700

13

22

17

0,3%

0,4% 0,3%

0,4%

21 100

16 700 8 500

12 800

0,3%

0,4% 0,4%

0,3%

0,7%

0,5%

476

407

436

436

215

239

354

288

304

167

353

388

148

14

308

225

81%
36%

100%
59%

94%
19%

48%
11%

31%

85% 100%
94%
-

100%
22%

70%

78%

44%

43%

40%

79%

44%

58%

190

194

254

237

234

209

156

130

85%

77%

50%

59%

85%

66%

25

29

42

105

33

45

25

0

0

37

11

3

5

48

Ikke korrigert for gebyrinntekter
Byggesak og dispensasjonssak
Korrigert for gebyrinntekter
Indirekte kostnader ikke tatt med

Kostradataene viser at det er høy aktivitet i kommunen både når det gjelder byggesak og arealplanlegging.
Ved å se brutto og netto utgifter i sammenheng kan en avledet selvkostgrad beregnes. Det fremgår at
selvkostgraden er på 100% når det gjelder byggesak og er i økning når det gjelder arealplanlegging og
kart/oppmåling; i samsvar med vedtak om full selvkostdekning for disse tjenestene. Selvkostgraden på
plansaksbehandling sier forholdsvis lite; dette siden kommunens arbeid med egne planer kommer inn i
samme del av statistikken.
Saksbehandlingstid og fristbrudd viser at Enebakk har kort saksbehandlingstid på byggesaker
sammenlignet med andre kommuner. Ifølge den årlige omfattende dataanalysen som presenteres i
kommunebarometeret fra KS har kommunen relativt høyt saksbehandlingsgebyr for oppføring av
enebolig og dette har økt mer enn landsgjennomsnittet siden 2017. Dette har trolig sammenheng med
den høye graden av gebyrfinansiering (selvkostgrad). Det samme gjelder arealplangebyr som er vesentlig
høyere enn landsgjennomsnittet; samtidig som kommunen har relativt høy selvkostgrad på dette
området. I kommunebarometeret rangeres Enebakk som nr 98.
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Landbruk
Enebakk Enebakk Vestby Frogn Rælingen Nannestad Løten Kostragruppe
2019
2020
7
Antall bruk
Areal per bruk (dekar)
Kostnad
landsbruksforvaltning per
bruk

81
320
17 800

84
75
35
302
451
343
17 000 18 300 22 300

17
361
-

130
369
19 000

114
371
18
400

263
12 400

Brukene i Enebakk er litt mindre enn sammenligningskommunene, men litt større enn Kostragruppe 7.
Forvaltningskostnadene per bruk er litt lavere enn sammenligningskommunene, men en god del høyere
enn Kostragruppe 7.
Boligforvaltning
Enebakk Enebakk Vestby Frogn Rælingen Nannestad Løten Kostragruppe
2019
2020
7
Kommunale boliger per 1000
innb
Antall søkere
Andel avslag
Antall med bostøtte per 1000
innb

11

11

6

12

13

10

28

17

55
35%
8,6

41
34%
9,1

51
25%
9,1

54
15%
9,5

41
27%
10,1

57
61%
8,3

59
27%
13,1

20%
12,6

Tabellen viser at det er en del variasjon i dekning av utleieboliger. Ved utgangen av 2020 hadde
kommunen 124 boliger for utleie, inkludert omsorgsboliger. Det er mange søkere i forhold til
innbyggertall, og høy avslagsprosent. Det er relativt få mottakere av bostøtte i kommunen.
Boforhold
Enebakk Enebakk Vestby Frogn Rælingen Nannestad Løten Kostragruppe
2019
2020
7
Bor romslig (andel innb)
Eier egen bolig (andel innb)
Bor i enebolig (andel innb)

88,7
85,7
75

89,2
85,6
74

89,4
84,2
60

86,6
75,3
66

88,9
66,1
49

86,6
81,4
70

94,6
83,1
85

-

I Enebakk bor innbyggerne litt romsligere enn landsgjennomsnittet som er 88% og svært mange bor i
enebolig (landsgjennomsnittet er 55%). Også når det gjelder å eie egen bolig ligger Enebakk høyere enn
landsgjennomsnittet som er på 82%.

Utfordringer og strategi
Alle tjenesteområdene der dette er mulig er i budsjettet for 2022 fullfinansiert med gebyrer i samsvar
med selvkostregelverket. Innsparingstiltak må derfor iverksettes utenfor selvkostområdene. I hovedsak
begrenser dette seg til drift og vedlikehold av kommunale bygg, boliger og veier.
Fordelen med full selvkostdekning er at ressurstilgangen innenfor disse områdene blir mer forutsigbar og
kan reguleres i takt med behovet. Prisen på selvkosttjenester er i stor grad gjenstand for sammenligning
kommunene imellom både i media og gjennom KOSTRA informasjon.
Det er en utfordring å beholde og rekruttere godt kvalifiserte ansatte i konkurranse med det private
arbeidsmarkedet og større kommuner. Kontinuitet i bemanningen medfører at organisasjonen
opprettholder kunnskap, noe som fremmer effektivitet. Deling av kunnskap og kompetanse kan isolert
sett svekke effektiviteten til den enkelte ansatte, men fremmer i stor grad virksomhetens effektivitet. Det
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legges derfor til rette for og motiveres til kunnskapsdeling. Effektiviteten påvirkes av gode verktøy og god
arbeidsmetodikk. Godt samarbeid og kjennskap til hverandres situasjon og utfordringer vil også medvirke
til effektiviteten.
Økning i brukernes forventninger til tjenestene gjør det vanskeligere å nå målet om brukertilfredshet. De
som har førstehåndserfaring med tjenesteleveransen er ofte fornøyde, men disse erfaringene kommer
ikke like godt frem som negative inntrykk.
Det er potensiale for å finne bedre løsninger og arbeide mer målrettet ved å legge bedre til rette for
samarbeid mellom politisk og administrativt nivå. Dette kan også bedre avdelingens omdømme.
Målsettingen om at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig forutsetter økte midler til praktisk bistand i
hjemmet.
Det er fortsatt utfordringer knyttet til klima og overvann. Potensielle oversvømmelser må håndteres.
Tiltak som settes inn er gjennomføring av hydrologiske beregninger, kartlegge problempunkter ut ifra
beregningene og utføre tiltak. Det er foreslått noe midler på investeringsprosjekt gjennom hele
handlingsprogramperioden til videre arbeid med dette. Det blir stilt om krav til nye utbyggingsområder at
avrenningen fra området ikke skal øke ved en 50-årsflom.
Av hensyn til kommunens begrensede økonomi holdes forslaget til investeringer på et minimum. Det er
ikke rom for nye kostbare investeringer utover en høyst nødvendig investering innenfor helse og omsorg
for å møte den forventede økningen i antall eldre som vil trenge tjenester. Økte behov for skolelokaler
må løses ved å utnytte eksisterende lokaler mer effektivt. Det er ikke rom for kommunale investeringer
som belastes kommunekassa i forbindelse med nye utbyggingsområder i kommunen.
På grunn av manglende budsjettmidler har det vært nødvendig med et vesentlig kutt i bevilgningen til
vedlikehold av gjennomgangsboliger, men kommunedirektøren mener allikevel at vedlikeholdet kan
opprettholdes på et tilfredsstillende nivå.
Kommunedirektøren vil i 2022 se på helheten av økonomien ved gjennomgangsboliger herunder
finansutgifter knyttet til lån, inntekter og vedlikehold av boligene.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Driftstilskudd Follo Brannvesen
Effektivisering veidrift
Forvaltning, drift og vedlikehold tilbygg Gaupeveien
Husleieinntekter Gaupeveien
Innkjøp veiskilt
Kunstgress Flatebyhallen (finansieres av spillemidler)
Områderegulering av Støttumåsen (dekkes av disp.fond)
Overdragelse av private veier
Overtagelse veier Høgåsen / Kjensli
Praktisk bistand i hjemmet
Radonkartlegging formålsbygg
Reasfaltering
Redusert boligvedlikehold
Redusert veivedlikehold
Turkart
Utvikle salgsprosjekt BY21/ Støttumåsen - (dekkes av disp.fond)
Utviklingsmidler «Dyreparkarealet» - (dekkes av disp.fond)
Vedlikeholdstiltak Hauglia
Økte gebyrinntekter for behandling av søknad om gravetillatelser
Sum Vedtak forrige periode
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Politiske vedtak
Anlegg lek og idrett - drift og vedlikehold
Nedklassifisering av kommunale veier
Vinterdrift private veier
Sum Politiske vedtak
Nye tiltak utvidelser
Juridisk bistand knyttet til utbyggings- og mva-avtaler
Kommunedelplan Gran
Sum Nye tiltak utvidelser
Inndekningstiltak
Finansiering av byggesaksmodulen på SA
Leieinntekter utleieboliger
Økt leieinntekt - NAV stat
Sum Inndekningstiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

58 633
-1 395

58 633
-1 395

58 633
-1 395

58 633
-1 395

-175
0
0
-165
100
0
0
-150
125
86
-100
122
-800
-500
185
0
0
-100
-18
-1 390
1 295
-1 490
57 143

11
0
125
-336
100
0
0
-150
125
171
-100
122
-799
-500
-30
0
0
-100
-18
-1 379
1 295
-1 479
57 154

237
-800
125
-336
100
0
0
-150
125
256
0
122
-500
0
-30
0
0
-100
-18
-969
1 295
-1 069
57 564

473
-800
125
-336
100
0
0
-150
125
256
0
122
-500
0
-30
0
0
-100
-18
-733
1 295
-833
57 800

100
350
94
544

100
350
94
544

100
350
94
544

100
350
4
454

100
400
500

100
400
500

100
0
100

100
0
100

-160
-500
-150
-810
234
57 377

-160
-500
-300
-960
84
57 238

-160
-500
-300
-960
-316
57 248

-160
-500
-300
-960
-406
57 394

Vedtak forrige periode
Driftstilskudd Follo Brannvesen
Tiltaket er videreført fra HP 2021-24. Beløpene er oppdatert i samsvar med brannvesenets forslag til
økonomiplan 2022-2025.
Effektivisering veidrift
Det legges opp til at effektiviseringstiltakene som ble belyst i utredningen av veistasjonen realiseres i løpet
av perioden.
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Forvaltning, drift og vedlikehold tilbygg Gaupeveien
Tiltaket er innarbeidet i HP 2020-23 med halvårlig virkning fra 2021 og full virkning i 2022. Etter dette ble
fremdriftsplanen endret slik at bygget først tas i bruk i 2.halvår 2022. Halvparten av økningen kan derfor
reverseres for 2022.
Husleieinntekter Gaupeveien
Tiltaket er videreført fra HP 2021-24. Siden den gang er forventet ferdigstillelse utsatt til 2.halvdel av 2022
og beløpet er oppdatert i samsvar med dette. Videre er økningen i husleieinntekter lavere enn opprinnelig
beregnet siden inntektene fra boligene på Kopås faller bort når beboerne flytter til
Gaupeveien. Virkningen av dette er også innarbeidet.
Innkjøp veiskilt
Som følge av revidering av eksisterende og utarbeidelse av nye skiltplaner samt utskiftning av dårlige og
gamle veiskilt er det behov for midler. Dette er ett driftsansvar som det ikke er dedikert midler til tidligere.
Tiltaket er videreført fra HP 2021-24 og trer i kraft i 2022.
Kunstgress Flatebyhallen (finansieres av spillemidler)
Tiltaket ble vedtatt HP 2021-24 med ettårsvirkning og tas nå ut av budsjettet. Tiltaket er forutsatt
finansiert med spillemidler og fremgår derfor ikke i samletabellen foran.
Områderegulering av Støttumåsen (dekkes av disp.fond)
Tiltaket er en videreføring av vedtak i HP 2020-23 og gjelder utarbeiding av reguleringsplan for
Støttumåsen. Tiltaket er i sin helhet finansiert med bruk av disposisjonsfond. Siden tiltaket derfor
summerer seg til 0 er det ikke oppført i samletabellen foran. Ubrukte midler overføres til 2022.
Overdragelse av private veier
Beløpet gjelder siste del av innsparingstiltaket som inngår i HP 2020-23. Det ble senere vedtatt at
kommunen ikke skal avslutte vinterdriften av de private veiene som kommunen drifter idag.
Kommunedirektøren finner det derfor ikke hensiktsmessig å starte arbeidet med å nedklassifisere lite
brukte kommunale veier til private. Innsparingen blir derfor foreslått reversert i egen linje under “Politiske
vedtak”.
Overtagelse veier Høgåsen / Kjensli
Siden vedlikehold av veier og gangveier i Høgåsen/Kjensli utføres av entreprenør første driftsår ble
budsjettet redusert med 125' i 2021. Dette tilbakeføres fra og med 2022 og resten av planperioden.
Praktisk bistand i hjemmet
Tiltaket er videreført fra HP 2021-24. Det er forventet økning av behovet for praktisk bistand i 2022 og
følgende år som følge av at antall eldre øker og siden terskelen for å få tildelt sykehjemsplass heves.
Radonkartlegging formålsbygg
I 2021 ble det bevilget 100 000 til å kartlegge radon i formålsbygg. Bevilgningen hadde ettårsvirkning og
tas nå ut. Det er innarbeidet 100 000 til radonkartlegging i 2024 og i 2025.
Radonkartlegging anbefales gjennomført hvert 5. år for formålsbyggene og det ble sist foretatt målinger
og kartlegginger i 2012-2014. Byggene som hadde størst utslag i forrige måling prioriteres.
Reasfaltering
Reversering av innsparing fra HP 2020-23.
Redusert boligvedlikehold
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Som følge av intensivert vedlikehold de senere årene har standarden på gjennomgangsboligene økt og
behovet for vedlikehold er mindre. Som følge av dette reduseres vedlikeholdsbudsjettet. Noen boliger er
også skiftet ut med nyere boliger med mindre vedlikeholdsbehov. Tiltaket er videreført fra HP 2021-24
med virkning fra 2022.
Redusert veivedlikehold
For å saldere budsjettet var det lagt opp til redusert veivedlikehold i 2022 og 2023. Tiltaket er videreført
fra HP 2021-24 med virkning fra 2022. I sak 59/2021 som ble behandlet i møte i utvalg for teknikk og
utvikling 06.05.2021 er det gjort en detaljert gjennomgang av den tekniske driften til vei og avløp. Saken
konkluderer med at ca. halvparten av beløpet som skulle spares inn ved redusert veivedlikehold kan
spares inn ved mer effektiv drift.
Turkart
NLM vedtok i møte 3/21 å starte arbeidet med å revidere turkartet. Papirversjonen av trykket kart legges
ut for salg. Kommunen utfører arbeidet med ajourføring med egne mannskaper og engasjerer lag og
foreninger til kvalitetssikring av grunndata.
Utvikle salgsprosjekt BY21/ Støttumåsen - (dekkes av disp.fond)
Tiltaket vil bli ivaretatt av fagsjef eiendom og finansieres fra disposisjonsfondet. Midlene er bevilget i
2021, men er ikke brukt og overføres derfor til 2022. Siden tiltaket summerer seg til null er det ikke
oppført i samletabellen foran.
Utviklingsmidler «Dyreparkarealet» - (dekkes av disp.fond)
Det ble i 2021 budsjettert med 100' til utvikling av dyreparkarealet med finansiering fra
disposisjonsfondet. Restmidler overføres til 2022. Siden tiltaket summerer seg til null er det ikke oppført
i samletabellen foran.
Vedlikeholdstiltak Hauglia
Det ble i HP 2021-2024 bevilget ekstra midler vedlikehold på Hauglia skole. Bevilgningen gjaldt bare for
ett år og tas derfor ut i 2022.
Økte gebyrinntekter for behandling av søknad om gravetillatelser
Inntekter fra saksbehandling knyttet til gravearbeid har økt og budsjettet kan oppjusteres. Dette skyldes
delvis økning av gebyrsatsen, samt at det nå tas gebyr for arbeidsvarsling.
Politiske vedtak
Anlegg lek og idrett - drift og vedlikehold
I 2021 ble det bygget to store nærmiljøanlegg. Det er behov for midler til sikkerhetskontroll, drift og
vedlikehold av disse, jf KST-sak 43/2021.
Nedklassifisering av kommunale veier
Tiltaket ble innarbeidet som en innsparing i HP 2020-23. Det er senere vedtatt at kommunen ikke skal
avslutte vinterdriften på de private veiene som kommunen utfører idag. Kommunedirektøren finner det
derfor ikke realistisk å starte arbeidet med å nedklassifisere lite brukte kommunale veier til private.
Tiltaket foreslås derfor reversert.
Vinterdrift private veier
I tidligere budsjettvedtak ble det innarbeidet en kostnadsreduksjon som følge av at vinterdrift på private
veier var planlagt avsluttet. Dette ble reversert i senere politiske vedtak og innsparingen foreslås derfor
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kompensert i budsjettet. I vedtakene (sak 40-54/2021) i TEK-møte 15.04.21 ble det også vedtatt at
kommunen skulle starte arbeidet med å overta eiendomsretten til veiene, samt sommerdriften. Dette vil
medføre svært høye kostnader for kommunen, jf politisk sak som legges frem sammen med
budsjettforslaget.
Nye tiltak utvidelser
Juridisk bistand knyttet til utbyggings- og mva-avtaler
De siste årene har det vært nødvendig å innhente juridisk bistand knyttet til utbyggingsavtaler og mvarefusjon for ca 100-200 000 kr årlig. Det er ingen budsjettpost som dekker dette i dag.
Kommunedelplan Gran
I kommuneplanen er det avsatt 1 022 daa til Dyrepark. Kommunestyret har bedt om en sak som belyser
framtidig potensiale for næringsutvikling av hele dette området, med hovedvekt på det arealet Enebakk
kommune eier utenfor Markagrensen. Kommunestyret ønsker at saken skal inneholde en skisse til
framtidig, hensiktsmessig områderegulering til næring og et overslag over antatt salgsverdi av området
etter regulering.
Kommunedirektøren vil peke på at dette området er for stort til at det er en god arealpolitikk å regulere
hele området til næring. Deler av området er også viktig som friluftsområde. Videre er det kommunalt
eide områder i nærheten som kan egne seg bedre som næringsområder. Det er også vedtatt å tilby
Statsbygg en fengselstomt innenfor dette området.
Kommunedirektøren mener derfor at det som svar på kommunestyrets verbalvedtak er mest
hensiktsmessig å utarbeide en kommunedelplan for hele området mellom nåværende bebyggelser på
Gran og i Ytre, for å vurdere hvilke deler av området som egner seg best til næringsområder, hvilke
områder som bør bevares som friluftsområder, og hvilke områder som bør avsettes til andre formål, f.eks.
offentlig/privat tjenesteyting (fengsel, hestesenter mm). Som et ledd i dette arbeidet bør det utarbeides
registreringer av ferdselsårer for friluftslivet, naturtyper og rødlistearter samt kulturminner. Videre bør
det gjøres en vurdering av hvilke muligheter og begrensninger som landskapsformene i området legger
for de ulike bruksområdene og inndeling av disse. Det samme gjelder støyen fra eksisterende skytebane,
herunder om den kan begrenses for ikke å virke uheldig inn.
Inndekningstiltak
Finansiering av byggesaksmodulen på SA
Byggesak finansierer byggesaksmodulen med selvkostmidler. Kostnader til byggesaksmodulen føres på
sentraladministrasjonen.
Leieinntekter utleieboliger
Husleieinntektene har av ulike årsaker økt de siste årene slik at inntektsbudsjettet kan oppjusteres.
Endringen innebærer ikke økning i husleiesatsene. Merinntektene skyldes delvis at boligenes standard har
økt og med det gjengs leie. Økt standard skyldes både at eksisterende boliger er pusset opp, samt at det
har vært en viss utskiftning av boligmassen. Det har også vært en noe økning i antall boliger som også
medfører høyere husleieinntekter. Erfaringen viser at husleiesatsene ikke bør økes utover dagens nivå slik
at man skal lykkes i å nå målgruppen.
Økt leieinntekt - NAV stat
Det pågår forhandlinger om leieavtalen med NAV og forventes en inntektsøkning som følge av dette. Full
effekt av ny avtale antas først å komme i 2023. Kostnadsfordelingen mellom staten og Enebakk kommune
er også endret til fordel for kommunen.
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Enebakk Sokn
Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Vedtatt budsjett
Sum Tekniske justeringer
Vedtak forrige periode
Gravplassarbeider Flateby - Flyttet til 2023
Redusert stilling som kirkegårdsarbeider og opphør av bruk av
sommervikarer
Sum Vedtak forrige periode
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert ramme
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

5 750
0

5 750
0

5 750
0

5 750
0

0
-33

300
22

300
22

300
22

-33
63
30
5 780
5 780

322
63
385
6 135
6 135

322
63
385
6 135
6 135

322
63
385
6 135
6 135

Vedtak forrige periode
Gravplassarbeider Flateby - Flyttet til 2023
Gravplassarbeider i 50 % stilling for «Flatebytunet» OF11/GU1, vil ha ansvar for driften av anlegget:
Gravplassen og parken samt vaktmesterfunksjoner for seremonibygget og bedehuset.
Redusert stilling som kirkegårdsarbeider og opphør av bruk av sommervikarer
Redusert ramme til kirkegårdsarbeid.

Selvkost
KOSTRA-analyse
Avløp og renovasjon
Enebakk Enebakk Vestby Frogn Rælingen Nannestad Løten Kostragruppe
2019
2020
7
Alder på kommunalt
ledningsnett
Tilknytningstetthet
(antall per km)
Husholdningsavfall per
innbygger (kg)
Andel avfall til
materialgjenvinning (%)
Årsgebyr avløp
Årsgebyr renovasjon
Årsgebyr slamtømming

26

27

32

33

28

19

31

-

77

78

118

197

220

62

58

-

433

442

448

444

442

440

561

-

38

36

31

39

36

53

51

7 403
2 932
2 750

7 258
3 195
2 956

4 452 3 649
2 922 2 498
2 272 2 549

3 200
3 024
3 190

5 526
2 509
2 116

5 183
3 526
1 474

43
4 298
-

Kostra-data viser at Enebakk har et relativt ungt ledningsnett, men lav tilknytningstetthet. Dette
innebærer mye ledningsnett per innbygger. Kostnader knyttet til fornying av ledningsnettet må dermed
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fordeles på få abonnenter. Mengde husholdningsavfall per innbygger er omtrent som i fjor og på linje
med sammenligningskommunene. Andel avfall til materialgjenvinning har dessverre gått ned siden 2019
og er nå på 36%. Som følge av EU-direktiv er det innført krav om 55% materialgjenvinning i 2025. Innføring
av egen beholder for matavfall som nylig ble vedtatt er et tiltak for å nå materialgjenvinningsmålet.
Avløpsgebyret ligger en god del over sammenligningskommunene og Kostragruppe 7. Det skyldes primært
statlig pålegg om overføring av utslipp fra Morsa-vassdraget til Øyeren, med tilhørende store
investeringer i overføringsledninger og nytt renseanlegg. Når det gjelder renovasjonsgebyr ligger Frogn
og Nannestad lavest. I Frogn er det Follo Ren som ivaretar renovasjonen og i Nannestad er det ØRAS.
Begge disse selskapene leverer restavfall til ROAFs ettersorteringsanlegg og betaler selvkostpris for dette.
ØRAS startet først i år med dette, mens Follo Ren har levert i flere år.
Årsgebyr slamtømming ligger noe høyere enn i de fleste sammenligningskommunene. Det har vist seg at
gebyret likevel er en god del lavere enn det private markedsaktører tar for tjenesten. Det er forslått å
senke dette i 2022.
Alle sammenligningskommunene har for øvrig, som Enebakk, 100% gebyrfinansiering av den kommunale
avløpstjenesten og renovasjonstjenesten.

Utfordringer og strategi
Avløp
Hovedutfordringen på avløpssektoren er store mengder fremmedvann i ledningene, anslagsvis 60%. Dette
medfører overløpsutslipp ved mye og spesielt intens nedbør og fører til økte utslipp fra renseanleggene.
Det er en målsetting å bringe andel fremmedsvann ned på 50% på kort sikt og betydelig mer etter hvert.
Det avdekkes jevnlig store punktpåslipp, men det er likevel et langvarig og systematisk arbeide må
gjennomføres i årene som kommer. Vi har i 2021 kontrollert en rekke taknedløp og dreneringsvann fra
private eiendommer. Dette har så langt stort sett bare ført til friskmelding av områder, selv om det er
avdekket en håndfull tilfeller der avløpsledninger var koblet til overvannsnett. I 2022 fortsetter dette
arbeidet, men det arbeides nå også mer med å finne andre kilder. Erfaringene så langt tilsier at det er
regnvannsbekker, oppkommer, osv. som gir de største mengdene med nedbørsavhengig fremmedvann,
og det arbeides derfor nå mer med å kartlegge slike kilder og følge de opp i prioritert rekkefølge.
Oppgradering/tetting av ledningsnettet vil også gi redusert mengde fremmedvann, samtidig som en
akseptabel struktur opprettholdes. Tiltak på kommunens ledningsnett kan være kostbare, men dagens
bevilgningsnivå er i hovedsak tilstrekkelig. Statsforvalteren som er forurensningsmyndighet setter krav til
at ledningsnettets kvalitet opprettholdes og forbedres. Kommunen er myndighet overfor eiere av
stikkledninger og stiller tilsvarende krav.
Det har siden 2018 vært en ambisjon om å gjennomføre arbeidet med oppgradering av avløpsanlegg i
spredt bebyggelse i løpet av 2026. Også her er kommunen forurensningsmyndighet og pålegger boligeiere
tiltak. Dette arbeidet har nylig blitt forsterket slik at kommunen oppfyller sine forpliktelser når det gjelder
vannmiljø. Det er et svært kostnadseffektivt tiltak for å redusere utslipp av næringsstoffer til vassdragene.
Lav rente har gitt sektoren handlingsrom de siste år. Med en avløpsgjeld på ca. 8 ganger de årlige
gebyrinntektene gir 1%-poengs renteoppgang ca. 2 millioner høyere rentekostnader. Dette vil isolert sett
merkes gjennom høyere avløpsgebyr. Samtidig vil utbygging øke antall tilknyttede abonnenter og gi økte
inntekter, uten at kostnadene øker tilsvarende. Dette vil i seg selv gi lavere avløpsgebyrer. Effekten av
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disse elementene ser ut til å oppveie hverandre; prognosen frem til 2030 viser at gebyret vil øke med
mellom 2% og 5% årlig.
Det er et mål å redusere andel kapitalkostnader i avløpsgebyret. De siste tre år er dette blitt realisert ved
at oppgradering/sanering i økende grad er finansiert som driftstiltak i stedet for investering. At
investeringsnivået er lavt er utilsiktet, men medvirker også til reduserte kapitalkostnader. Kapitalkostnadsdelen av avløpsgebyret utgjorde i 46% i 2018 og 45% i 2019. Det ble redusert til 32% i 2020, i
hovedsak på grunn av lavere rente. Prognosen viser at andel kapitalkostnader gradvis vil øke til 47% i 2025
som følge av investering i Flateby Renseanlegg og forventet økt rentenivå.
I tråd med føringer fra statsforvalteren, blant annet gitt i tilsyn i september, må Flateby renseanlegg
senest være utvidet og oppgradert i 2027. Da vil det også bli stilt krav til reduksjon av organisk stoff, noe
det ikke er i dag. Statsforvalter har også påpekt at Flateby renseanlegg pr i dag ikke overholder
rensekravene p.g.a. overløp. Kommunedirektør mener at dette bl.a. skyldtes feil ved overløpsmåler.
Denne er nå byttet ut. Siden renseanlegget forøvrig har god renseeffekt legges det opp til å videreføre
driften av anlegget fram til 2025. I mellomtiden vil det bli arbeidet systematisk med å redusere
fremmedvann inn til anlegget for å hindre overløp. Det legges opp til å utarbeide et forprosjekt for nytt
renseanlegg, i løpet av 2023, noe som også vil gi bedre grunnlag for å stipulere kostnadene.
Renovasjon
I løpet av de siste årene har store deler av oppgaven med å samle inn husholdningsavfall blitt overtatt av
ROAF. Dette skyldes i hovedsak kraftig omlegging av bransjen etter konkursene i 2018. Etter dette har det
vært få aktører i markedet og lite realistisk å få inn gode anbud. Som følge av bedre betingelser for
sjåførene og en vanskelig rekrutteringssituasjon har tjenesten blitt dyrere. Per i dag foretar ROAF også
innsamling i Enebakk, Rælingen og Lørenskog, men planlegger å lyse ut denne jobben så snart det lar seg
gjøre. I løpet av de nærmeste par årene vil det bli innført en egen matavfallsbeholder og hentefrekvensen
for mat- og restavfall vil reduseres til annenhver uke. ROAF har flere ganger påpekt at fellesbeholdere på
sentrale standplasser vil redusere innsamlingskostnadene vesentlig. Servicenivået må avklares med
eierne når det gjelder dette. ROAF har også påpekt at det er nødvendig å redusere antall trafikkfarlige og
vanskelig tilgjengelige standplasser. For å kunne gjennomføre tiltak effektivt vil det bli vurdert å overføre
myndighetsoppgaver innenfor renovasjon til ROAF. Kommunene tar i liten grad i bruk myndigheten de
har innenfor renovasjon. ROAF merker utfordringene best og har bedre grunnlag til å ha den direkte
dialogen med abonnentene og utføre innledende myndighetsutøvelse. Med en felles renovasjonstjeneste
er det også viktig at like tilfeller behandles likt på tvers av kommunegrensene.
Når det gjelder avsetning av salgbare varer og pris på levering av avfallsfraksjoner til videre behandling
opererer ROAF i et marked med store svingninger. Avfallssektoren er et vesentlig element i overgangen
sirkulær økonomi. Dette kommer til uttrykk gjennom ambisiøse krav til materialgjenvinning og andre
offentlige reguleringer som særlig EU/EØS sørger for. Dette gir miljøgevinst, men kan også gi økte
kostnader. ROAF planlegger en del vesentlige investeringer i perioden; totalt 519 millioner. Mot slutten
av perioden vil lånegjelden utgjøre 607 millioner. ROAF nedbetaler lånene relativt fort; avdragene utgjør
nesten 10% årlig. Kostnaden til Lørenskog gjenvinningsstasjon viser seg å bli uforholdsmessig høy på grunn
av vanskelige grunnforhold. Som følge av dette vurderer ROAF nå alternative løsninger. Myndighetskrav
til de ni deponiene som ROAF har ansvaret for kan utløse store kostnader. Dette gjelder særlig Bøler
avfallsdeponi.
Kapasiteten på ettersorteringsanlegget er nå 100% utnyttet; både FolloRen, Halden og ØRAS leverer avfall
dit. Dette gir utslag i lavere kostnader for alle. Dialogen mellom ROAF og eierkommunene (ved
administrasjonen) er de siste årene styrket. Kundetilfredsheten avhenger i stor grad av servicetilbud og
pris. Det er en utfordring dersom abonnentene opplever at servicenivået går ned, mens prisen går opp,
noe som til en viss grad har vært tilfelle de siste årene. At endringer som berører abonnentene
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kommuniseres og forberedes godt er sentralt. Benchmarking av ROAF og Kostra-analyse er nyttige verktøy
for å evaluere hvordan virksomheten løser sine oppgaver.
Feiing
I løpet av de nærmeste årene vil fyringsanleggene i Enebakk bli risikoklassifisert utfra brannfare. Frekvens
for feiing og branntilsyn vil bli tilpasset risikonivået. Kvalitetssikring av gebyrregisteret ble satt på vent i
påvente av en vurdering av om brannvesenet også skulle foreta fakturering av gebyret, men vil nå bli
gjenopptatt. Gebyrgrunnlaget er lite (ca. 1 million totalt), så forvaltningskostnadene kan fort utgjøre en
stor del. Det er imidlertid helt nødvendig å ha en pålitelig fakturering av tjenesten. Siden Follo Brannvesen
utfører tjenesten mens kommunen fakturerer, er det nødvendig å ha gode systemer for
informasjonsutveksling. Dagens rutiner for dette er ikke tilstrekkelige og må forbedres i løpet av 2022.

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Vedtatt budsjett
Konsekvensjustert ramme
Politiske vedtak
Renovasjon - PS 90/21 Avsetning disposisjonsfond
Renovasjon - PS 90/21 Avsetning disposisjonsfond
Sum Politiske vedtak
Inndekningstiltak
Endret kapitalkostnader
Sum Inndekningstiltak
Nye tiltak og realendringer budsjett
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

-11 822
-11 822

-11 822
-11 822

-11 822
-11 822

-11 822
-11 822

-250
250
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-800
-800
-800
-12 622

-1 500
-1 500
-1 500
-13 322

-1 800
-1 800
-1 800
-13 622

-2 500
-2 500
-2 500
-14 322

Politiske vedtak
Renovasjon - PS 90/21 Avsetning disposisjonsfond
Inntektene fra renovasjonsgebyr i 2021 blir lavere enn lagt til grunn i budsjettet og selvkostfondet for
renovasjonssektoren er ikke er tilstrekkelig til å dekke avviket. Dette gjør det nødvendig å bruke 250 000
av disposisjonsfondet i 2021 som mellomfinansiering. Siden renovasjonstjenesten skal være fullfinansiert
med gebyrinntekter blir dette tilbakebetalt i 2022.
Inndekningstiltak
Endret kapitalkostnader
Under arbeidet med HP 21-24 var det svært lav rente. Finansieringbidraget fra avløpssektoren for å dekke
relevante kapitalkostnader ble derfor nedjustert vesentlig (med 1,8 millioner). Det var stor usikkerhet
knyttet til renteutviklingen og det ble ikke lagt inn noen renteøkning. Det forventes nå at renten vil øke
moderat de kommende årene og med dette sektorens finansieringsbidrag.
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Tilskudd
Selskaper
INTERKOMMUNALE SELSKAPER – IKS
Krise- og incestsenteret i Follo IKS
Nordre Follo Brannvesen IKS
Romerike avfallsforedling IKS (ROAF)
Vike kommunerevisjon IKS
Romerike Krisesenter IKS
Follo medisinske senter IKS
VIRKSOMHETER ORGANISERT ETTER KOMMUNELOVENS § 27
Viken kontrollutvalgssekretariat
Follo Barnevernvakt
Nedre Romerike legevakt
KAD
Legevakt

BUD 2022
645 530
9 798 000
15 039 620
927 000
443 106
5 169 753
253 000
606 000
679 000
1 333 000

VIRKSOMHETER ORGANISERT SOM VERTSKOMMUNESAMARBEID –
KOMMUNELOVEN § 28
8 309 000

Øyeren IKT
REGIONRÅD
Folloregionen IPR

77 875

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.
Regjeringen har foreslått i statsbudsjett for 2022 å redusere pensjonspåslaget fra 13% til 11%, gjeldende
for barnehager som er en del av et foretak eller foretaksgrupper med to eller flere barnehager.
Barnehager som er enkeltstående skal ha en overgangsordning med nedtrapping av pensjonspåslagetDette gjør at kommunene må operere med to satser for 2022.
Enebakk kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for enkeltstående private barnehager er kroner
239 456 per heltidsplass for barn 0-2 år og kroner 115 508 for barn 3-6 år i 2022,
driftstilskuddssatsene for private barnehager som er en del av et foretak er kroner 234 669 per
heltidsplass for barn 0-2 år og kroner 112 848 for barn 3-6 år i 2022.
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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Investeringer i økonomiplanen
I tabellene nedenfor vises nye bevilgninger og prosjekter i 2022 og planperioden. Avgiftsfinansierte
investeringer er prosjekter som finansieres av selvkostområdet, i hovedsak avløp.

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter
Kultur- og oppvekstavdelingen
Lekeapparater oppgradering
uteområde - Flateby bhg.
Lekeapparater oppgradering
uteområde - Ytre Enebakk
bhg.
Sum Kultur- og
oppvekstavdelingen
Helse- og omsorgsavdelingen
4523 - Bekketunet
Forprosjekt - Boliger til
mennesker med ruslidelser
Ombygging av leilighet på
Ignatun til personellbase
Sykesignalanlegg Sykehjem
Sum Helse- og
omsorgsavdelingen
Avdeling for teknikk og
utvikling
1120-Utleieboliger
4100 - Bjerklundsbakken
gang-/sykkelvei
4100 - Overvannstiltak
4100- Realisering av tiltak i
hovedplan vei (13/569)
4100-Trafikksikkerhetstiltak
4411 Forprosjekt Tursti med
tilhørende plan for Igna
4411- Tilrettelegging for
friluftsliv
4520 - Oppgradering bygg
ihht. vedlikeholdsplan (kun
budsjett)
4523 - Kommunale
gjennomgangsboliger
oppgradering (kun budsjett)
5000 - Flatebytunet
Endring av klasserom - Mjær
ungdomsskole
Inventar - Familiens Hus
Kartoppdatering
Ny feiekost til hjullaster
Ventilasjon Heier veistasjon
Sum Avdeling for teknikk og
utvikling
Sum

2022

Økonomiplan
2023
2024

2025

Sum
2022-25

Inntekt
2022-25

250

0

0

0

250

0

0

0

450

0

450

0

250

0

450

0

700

0

50 000
150

62 000
0

0
0

0
0

112 000
150

-49 776
0

500

0

0

0

500

0

2 000
52 650

0
62 000

0
0

0
0

2 000
114 650

0
-57 236

10 000
550

7 000
0

10 000
0

10 000
0

37 000
550

-27 220
0

2 000
6 000

2 000
6 000

2 000
6 000

2 000
6 000

8 000
24 000

0
0

2 000
0

2 000
0

2 000
0

2 000
200

8 000
200

0
0

480

300

300

300

1 380

-180

3 700

0

0

0

3 700

0

2 000

2 000

2 000

2 000

8 000

-400

3 500
275

0
0

0
0

0
0

3 500
275

-2 800
0

7 800
200
160
0
38 665

0
200
0
2 000
21 500

0
200
0
0
22 500

0
0
0
0
22 500

7 800
600
160
2 000
105 165

-3 050
0
0
0
-67 870

91 565

83 500

22 950

22 500

220 515

-83 426
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Avgiftsfinansierte investeringer
Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

2022

Selvkost
4110 - Fornying ledningsnett

Økonomiplan
2023
2024

2025

Sum
2022-25

Inntekt
2022-25

0

4 000

4 000

3 000

11 000

0

0

2 000

2 000

1 000

5 000

0

500

500

500

500

2 000

0

4110 - Oppgradering
pumpestasjoner
4110 - Overvannstiltak avløpsrelatert
4110 - Utvidelse Flateby
renseanlegg
Sum Selvkost

1 000

1 000

1 000

0

3 000

0

500

500

500

0

1 500

0

1 000

5 000

25 000

10 000

41 000

0

3 000

13 000

33 000

14 500

63 500

0

Sum

3 000

13 000

33 000

14 500

63 500

0

4110 - Fremføring av
offentlig avløpsnett
4110 - Nye avløpsanlegg for å
ivareta utbygging

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer
Kultur- og oppvekstavdelingen
Lekeapparater oppgradering uteområde - Flateby bhg.
Nytt lekeapparat/ oppgradering av området. En sklie og en dukkestue er revet og må erstattes. Det er
tenkt at det ene lekeapparat skal utvides, og at det skal opparbeides en balansebane.
Lekeapparater oppgradering uteområde - Ytre Enebakk bhg.
Et godt uteområde med gode muligheter for lek og aktivitet er viktig for drift av barnehage. I Ytre Enebakk
bhg. er det behov for utskifting av lekeapparater og oppgradering av uteområdet. En gjennomgang viser
at det kun er et større lekeapparat som kan benyttes, asfalten og grøntområdet er ødelagt av slitasje.
Kommunedirektøren finner det hensiktsmessig å sette dette tiltaket i 2024 da kommunens økonomi tilsier
at levetiden må strekkes så langt som mulig for dagens lekeapparatet.
Helse- og omsorgsavdelingen
3001- Nye boliger PU
Øremerkede midler til prosjektet fra Husbanken er forventet i 2022.
4523 - Bekketunet
Tidspunktet for når bevilgningen trer i kraft er endret noe ved at 20 millioner er forskjøvet fra 2022 til
2023. Dette innebærer at 80 millioner er tilgjengelig i 2022 og resten av det anslåtte beløpet kommer i
2023.
Kostnadskalkylen er svært usikker siden prosjektet er i en tidlig fase. Kalkylen baserer seg på alternativ III,
jf TEK 50/20 (20.aug 2020). I samsvar med prosjektreglementet blir løsningsvalg fremmet i egen politisk
sak.
For å styrke kommunenes mulighet til å bygge omsorgsboliger har Husbanken en svært fordelaktig
tilskuddsordning for slike boliger. Det er en del forutsetninger knyttet til tilskuddet som innarbeides i
prosjektet.
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Forprosjekt - Boliger til mennesker med ruslidelser
HOS avdelingen er bedt om å kartlegge og avklare behov for bemannet og ubemannet boliger for
innbyggere i kommunen med rus-avhengighet. Vi ber om at det avsettes midler til å igangsette et
forprosjekt for å kartlegge behov, kartlegge om vi har eksisterende boliger som kan være egnet, eller om
det bør bygges nytt og evt hvor det kan gjøres i kommunen.
Ombygging av leilighet på Ignatun til personellbase
Ambulerende team, som gir oppfølgende tjenester til de med store utfordringer innenfor psykisk helse,
bruker i dag det som opprinnelig var er aktivitetsstue/ fellesareal til personalareal. For å kunne gi
brukergruppen bedre oppfølging både på dag og kveld, og på sikt kunne dekke behov for heldøgns
oppfølging, foreslås det å bygge om en leilighet på Ignatun til en base for personell. Ved å bygge om en
leilighet til personallokaler så vil også beboere få tilbakeført fellesareal/stue med kjøkkenkrok hvor
miljøarbeid med brukergruppen kan gjennomføres. Se egen politisk sak for mer informasjon.
Sykesignalanlegg Sykehjem
Sykesignalanlegget ved sykehjemmene er utgått på dato. Det er også fremmet forslag fra pårørende og
politikere om å oppgradere sykesignalanleggene ved både Kopås og Ignagard.
Avdeling for teknikk og utvikling
1120-Utleieboliger
I hovedsak videreføres nivået fra HP 21-24, med noe reduksjon i 2023 som følge av forventet redusert
behov. Etterspørselen etter kommunale utleieboliger varierer mye og avhenger blant annet av
arbeidsløshet, flyktninge- og asylpolitikk og endringer i nasjonale sosiale støtteordninger. Bevilgningen
gjelder boliger som blir tildelt utfra sosiale og økonomiske forhold; ikke helsemessige. Kommunens
strategi og tilbud til denne gruppen er beskrevet i Boligsosial handlingsplan.
Tiltaket skal delvis finansieres ved salg av boliger. Det foregår kontinuerlig tilpasninger av boligmassen slik
at målgruppens behov kan dekkes best mulig. Husbanken gir under visse betingelser tilskudd til nye
utleieboliger for vanskeligstilte.
4100 - Bjerklundsbakken gang-/sykkelvei
Det er tidligere vedtatt (TEK-sak 51/19) at det skulle utarbeides en ny reguleringsplan for
Bjerklundsbakken og at kostnader til dette skulle innarbeides i budsjettet. Kalkylen som ligger til grunn for
gjeldende bevilgning omfatter ikke reguleringsarbeid.
4100 - Overvannstiltak
Dette er midler som stort sett brukes til å redusere eksisterende problemer knyttet til avrenning fra veger
og plasser. I tillegg kan de brukes til å utføre flomberegninger for vassdrag som ikke har utslipp fra
overvannsledninger, se nærmere beskrivelse i prosjektet 4100 – «Overvannstiltak – avløpsrelatert». Det
er så langt identifisert ca. 2,8 km med overvannsanlegg som i dag har så dårlig standard at det skaper små
og store flommer med påfølgende erosjon langs veien eller påfører naboer overvannsproblem. Det vil bli
utarbeidet en samlet oversikt for disse tiltakene.
Bedre avrenningsveier etableres ved å skifte ut eller etablere fangdammer, kummer, sandfang, sluk/rister
med tilhørende ledninger for å sikre mer kontrollert avrenning fra bekker og overflater.
4100- Gangvei Skøyen - Stranden skole
Uendret fra HP2020 - 2023.
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4100- Realisering av tiltak i hovedplan vei (13/569)
Bevilgningen skal dekke tiltak beskrevet i hovedplan vei. Bevilgningen er fremskrevet til 2025. Midlene
skal benyttes i henhold til Hovedplan vei.
4100-Trafikksikkerhetstiltak
Bevilgningen gjelder realisering av tiltak beskrevet i delplan for trafikksikkerhet. Tilskuddsordningen
“Aksjon skolevei” har vært en viktig finansieringskilde, men ble dessverre avsluttet i 2020.
Bevilgningsnivået innebærer at den kommunale bevilgningen opprettholdes på tross av at tilskuddet har
falt bort.
Deler av resterende bevilgning til trafikksikkerhetstiltak for å redusere skoleskyssutgifter er tatt ut av
budsjettet, da ytterligere tiltak på dette området er meget kostbare og lite regningssvarende. Det er kun
et tiltak det er aktuelt å gå videre med. Det vises til en egen sak som framlegges sammen med budsjettet
hvor det redegjøres nærmere for dette, og for de tiltakene som er gjennomført.
4411 Forprosjekt Tursti med tilhørende plan for Igna
I HP 2021-24 ble det gjort følgende verbalvedtak:

En oppfølging av dette ble lagt frem i KST-møte 27.september 2021 (sak 79/21) hvor det ble gjort følgende
vedtak:

Dette er fulgt opp i prosjektet “Tilrettelegging for friluftsliv” og som eget tiltak her.
4411- Tilrettelegging for friluftsliv
Det vises til foregående tiltak. I sak 77/21 til KST-møte 27.09.21 var det foreslått å opparbeide en turvei
med duk og grusdekke i ravinene på nedsiden av fv 120 fra Bedehuset på Flateby via Modelldammen til
friområdet ved Øyeren med et kostnadsoverslag på 4 mill. kroner. Kommunestyret fant dette for dyrt og
vedtok istedenfor at turstier langs vassdragene skal vurderes nærmere i kommuneplanen. På bakgrunn
av dette vil det ikke bli arbeidet videre med dette alternativet.
Kommunedirektøren har imidlertid parallelt arbeidet med en langt enklere sti som et første tiltak i den
aktuelle traséen. Det gjelder rydding, merking og skilting av en helt enkel sti, tilsvarende det som gjøres i
Østmarka. Dette vil bli gjort med dugnadsinnsats fra gruppen EnØks, og finansieres innenfor eksisterende
midler for tilrettelegging for friluftsliv. Bevilgningen i 2022 er øket med kr 180' i 2022, som finansieres
med spillemidler.
Bevilgning videreført i 2025. I perioden planlegges også badebrygge Mortvann og økt kapasitet på
parkeringen på Streifinn. Videre er det planlagt kostnader knyttet til nytt statlig sikret friluftsområde i
Enebakk; eventuelt realisering av elementer innenfor grøntplan Tangenelva.
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4520 - Oppgradering bygg ihht. vedlikeholdsplan (kun budsjett)
Bevilgningen er uendret fra HP 20-23 og skal dekke tiltak beskrevet i “Vedlikeholdsplan formålsbygg og
anlegg 2022-2025” (KST 60/2021).
4523 - Kommunale gjennomgangsboliger oppgradering (kun budsjett)
Videreføring av løpende bevilgning. Bevilgningen gjelder nødvendige oppgraderingstiltak i de kommunale
gjennomgangsboligene. Noen av boligene er gamle og har behov for tiltak inne og ute, hovedsakelig
modernisering av kjøkken og bad. Tiltakene gjennomføres når boligene står tomme. Bevilgningen er
videreført til 2025.
5000 - Flatebytunet
Beløpet gjelder skisseprosjekt/forprosjektering, erverv og eventuell oppstart av grunnarbeider mm.
Endring av klasserom - Mjær ungdomsskole
Det er behov for å endre et klasserom ved Mjær ungdomsskole på grunn av elevtallsøkning og endring i
valgfag.
Inventar - Familiens Hus
Bevilgningen gjelder innredning av Familiens Hus. Forsikringen dekker kun ca 2,6 millioner av den angitte
kostnaden da mye av inventaret ble nedskrevet kraftig eller avskrevet i verdi grunnet alder. Det ble
benyttet svært lite midler til de midlertidige arbeidsplassene og mye av det som i dag benyttes som
kontormøbler ble handlet brukt er kasserte møbler fra gamle Ytre Enebakk skole. I tillegg skal deler av
kostnaden dekkes av NAV-stat.
Kartoppdatering
Bevilgningen gjelder kvalitetsforbedring av usikre eiendomsgrenser som grunnlag for mer digitaliserte
prosesser innenfor bygge- og delesak. Bevilgningen er innarbeidet i HP 21-24 og foreslås fremskrevet til
2025.
Ny feiekost til hjullaster
Driftsenheten feier egne arealer tilknyttet anlegg og formålsbygg. Dette skjer både planmessig etter
vinteren samt sporadisk ved behov gjennom året. Til dette har vi feieaggregat som brukes med traktor og
hjullaster. Feieaggregatet til hjullasteren er nå over 10 år og er utslitt. Koster byttes hver sesong, men nå
er hovedaggregatet utslitt og må skiftes.
Utbyggings-mva
Videreført fra HP 2021-2024.
Ventilasjon Heier veistasjon
Det er nødvendig med ventilasjon/avtrekk på Heier driftsstasjon for å ivareta krav til HMS. Her er det både
kontorer, møterom, spiserom, servicehall og verksted som er hovedbase for Driftsenhetens aktiviteter.
Her utføres den meste av maskinvedlikehold og service på både vinter/sommerutstyr. Det er ikke noen
form for avtrekk eller ventilasjon som i dag kreves for slik virksomhet. Det er gjennom de siste årene
investert store midler i modernisering av maskiner og utstyr og anlegget der. Det som i hovedsak gjenstår
her nå er avtrekk og ventilasjon. Tiltaket er videreført fra HP 21-24.
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Finans
Bruk av fond til redusert låneopptak
PS 102/20 KST. Bruk av boligsosialt fond til forsterkede boliger

Avgiftsfinansierte investeringer
Selvkost
4110 - Fornying ledningsnett
På grunn av lavere aktivitet enn planlagt vil det bli overført tilstrekkelige midler fra 2021 slik at det ikke er
behov for ny bevilgning i 2022. For øvrig er investeringsnivået videreført i 2025. Hovedplan avløp ble
vedtatt i 2021 og tiltaksplan vil bli utarbeidet i 2022.
4110 - Fremføring av offentlig avløpsnett
Dette er midler som skal brukes når det kan være behov for at kommunen finansierer forskuttering av
tiltak eller gir tilskudd. Det skal sikre at vi på vegne av en større eller mindre husgruppe klarer å få etablert
tilknytning til offentlig nett og unngår videreføring av spredt avløp. Dette vil gi en bedre løsning
miljømessig og vil være økonomisk gunstig.
4110 - Nye avløpsanlegg for å ivareta utbygging
Ved utbygging er det utbygger som dekker infrastrukturtiltak og avløpssektoren skal ikke ha kostnader
med dette. Bevilgningen er tenkt å dekke grensetilfeller som likevel oppstår.
4110 - Oppgradering pumpestasjoner
De aller fleste av pumpestasjonene er oppgradert de senere årene og det gjenstår nå fire stykker. Disse
vil bli oppgradert innen 2024 og det vil ikke være behov for ytterligere investeringsmidler etter dette.
4110 - Overvannstiltak - avløpsrelatert
Midlene skal brukes til å lage flomberegninger for de vassdragene/bebygde områdene hvor dette
mangler, og oppfølgende tiltak der hvor dette er nødvendig. Hittil er det utført overvannsberegninger
for Haugdammenvassdraget/Rennabekken og Sentrumsbekken på Flateby, Igna og vassdraget fra
Nylende til Våg. Resterende store og små vassdrag er det ikke utført flomberegninger av. Behov blir
fortløpende vurdert.
4110 - Utvidelse Flateby renseanlegg
Statsforvalteren har gitt frist til 2027 med å utvide og oppgradere anlegget. Da vil det også bli stilt krav til
reduksjon av organisk stoff, noe det ikke er i dag. Statsforvalter har også påpekt at Flateby renseanlegg pr.
i dag ikke overholder rensekravene p.g.a. overløp. Kommunedirektør mener at dette bl.a. skyldes feil ved
overløpsmåler. Denne er nå byttet ut. Siden renseanlegget forøvrig har god renseeffekt legges det opp til
å videreføre driften av anlegget fram til 2025. I mellomtiden vil det bli arbeidet systematisk med å
redusere fremmedvann inn til anlegget. Det legges opp til å utarbeide et forprosjekt for nytt renseanlegg,
i løpet av 2023, noe som også vil gi bedre grunnlag for å stipulere kostnadene.
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Vedlegg - Stresstest
Stresstest
Tabellen under viser en stresstest på kommunens portefølje av gjeld og plasseringer. Stresstesten tar
utgangspunkt i de maksimale risikorammene og angir et mulig 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 fastrente».
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 28 % (17%+11%) av gjeldsporteføljen. Ved en
renteøkning på 2 %-poeng vil dette kunne medføre en kostnadsøkning på 6,8 mill. kroner. Økt rente vil til
gjengjeld øke avkastningen på kortsiktig midler slik som bankinnskudd, og kan gi en gevinst på 5,8 mill.
kroner. Samlet vil en renteøkning på 2 %-poeng gi økte netto rentekostnader på om lag
0,9 mill.
kroner på kort sikt. Dette gir en illustrasjon av renterisikoen på kort sikt med posisjonering pr 31.08.2021.
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Vedlegg - Kommunale gebyrer 2022
Kultur- og oppvekstavdelingen
Type brukerbetaling/gebyr

2022
Sats, i kr

Kulturskolen
Elevavgift pr. skoleår:
Seniorkor
Gruppetilbud
Individuell opplæring
Fordypning musikk
Materialavgifter pr. skoleår:
Visuellefag – gruppe
Kostymeleie – gruppe
Instrumentleie

2 000
3 800
4 200
5 700
600
400
300
75 % av totale lønnsutgifter knyttet til
stillingsandel som selges

Salg av tjenester
Moderasjonsordninger:
Søskenmoderasjon

25 % pr søsken

Moderasjon for flere fag/timer

25 % f.o.m fag/time 2

Biblioteket
Erstatningsgebyrer:
Voksen skjønn- og faglitteratur
Voksen tegneseriehefter og tidsskrifter
Voksen lydbøker
Barn tegneseriebøker, skjønn- og faglitteratur
Barn lydbøker
DVD, film
DVD, serie

450
175
485
285
375
225
565

Språkkurs

1 000 eller veiledende pris

Spill

600 eller veiledende pris

Fjernlån fra andre bibliotek

750 eller veiledende pris

Salg:
Bygdebøker
Purregebyrer:
1.gangs purring – voksen
2.gangs purring - voksen

700
50
80

3.gangs purring – voksen

Fullt erstatningsansvar

1.gangs purring – barn/ungdom under 15 år
2.gangs purring – barn/ungdom under 15 år

0
50

3.gangs purring – barn/ungdom under 15 år

Fullt erstatningsansvar

SFO
Sats for brukerbetaling pr. md:
5 dager pr uke
4 dager pr uke
3 dager pr uke
2 dager pr uke

3147
2701
2178
1671
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1 dag pr uke
Redusert plass – morgen
Redusert plass - ettermiddag
Enkeltdager (dagsats for ekstradager)
Gebyrer:
For sent henting
Moderasjonsordninger:
Søskenmoderasjon

996
1 049
2 098
276
500
25 % f.o.m barn 2

Redusert brukerbetaling

Maksimalt 6 % av inntekt.

Barnehager
Sats pr. md:
Satsene tilpasses makspris i barnehage som vedtas i fbm.
Statsbudsjett 2022
Kostpenger pr md
Moderasjonsordninger:
Redusert foreldrebetaling i henhold til forskrift.
Søskenmoderasjon:
Ingen moderasjon for første barn
30 % for andre barn
50 % for tredje- og flere barn

Sentraladministrasjonen

300
Maksimalt 6 % av inntekt.

2022
Sats, kr

Kopiering pr ark, Farge

5 kroner

Kopiering pr ark, Sort/hvitt

2 kroner

Rett kopi bekreftelse pr ark

5 kroner

Laminering pr ark evt. + kopikostnad

10 kroner

Ekstrasekker renovasjon pr sekk

50 kroner
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Enebakk kirkelige fellesråd

2022

Utgifter gravplass

Pris eks mva

Festeavgift per år

Pris, kr
290

Egenandel kremasjon (total kostnad 5 950)

2 800

Urnenedsettelse av utensoknsboende

1 600

Kistebegravelse av utensoknsboende

8 000

Navnet minnelund
Engangskostnad til dekning av skilt, andel av minnesmerket,
beplantning og vedlikehold i 20 år

2 800

Festeavgift per år i navnet minnelund

145

Gravstelltjeneste
Beplantning og leie av plantekasse
Gravstellegat - uten beplantning, med leie av plantekasse

1 040

1 300

600

750

Krans til jul

330

Tjeneste på gravplassen. Minstetakst 1 time

400

500 per time

Kjøp av plantekasse inkludert nedsetting, plast eller oval

1 200

1 500

Kjøp av plantekasse inkludert nedsetting, aluminium

1360

1 700

Utleie av kirker og menighetshus
Kirkelig handling (vielse/begravelse/bisettelse) av medlemmer i
andre trossamfunn, bosatt i Enebakk, eller utensoknsboende (leie
av kirke, organist og kirketjener)

3 600

Utleie av kirken til ideelle lag og foreninger, med brannansvarlig

1 600

Utleie av kirken til kirkelige og kulturelle aktiviteter godkjent av
menighetsrådet

2 500 + 10 % av
bill.innt.

Utleie Flateby menighetshus, uten kjøkken

1 000

Utleie Flateby menighetshus, med kjøkken

2 000

Utleie Flateby menighetshus, fast utleie, uten kjøkken

800

Utleie Mari menighetssenter, fast utleie, uten kjøkken

800

Utleie Mari menighetssenter, uten kjøkken

1 200

Utleie Mari menighetssenter, med kjøkken

2 500
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Vedlegg
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)
Beløp i 1000

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Andre generelle driftsinntekter

-323 319
-291 255
-850

-307 000
-316 400
-90

-320 242
-332 328
-100

-327 489
-333 131
-100

-327 909
-334 232
-100

-326 223
-338 214
-100

Sum generelle driftsinntekter

-615 424

-623 490

-652 670

-660 720

-662 241

-664 537

553 075

573 204

599 997

603 774

600 581

603 077

45 407

46 000

47 000

48 000

49 000

50 000

598 482
-16 942

619 204
-4 286

646 997
-5 673

651 774
-8 946

649 581
-12 660

653 077
-11 460

-6 452
-635
-1 209

-5 800
-4
-1 956

-7 300
-4
-2 039

-7 600
-4
-2 255

-7 800
-4
-2 278

-7 800
-4
-2 278

25 088
39 000
55 792

23 230
40 000
55 471

23 866
40 000
54 524

26 005
40 700
56 847

28 742
41 900
60 561

29 442
42 000
61 361

-45 407

-46 000

-47 000

-48 000

-48 000

-50 000

-6 557

5 185

1 850

-100

-100

-100

1 511
2 654

0
-4 062

0
50

0
100

0
100

0
100

2 393

-1 123

-1 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 557

-5 185

-1 850

100

100

100

0

0

0

0

0

0

Korrigert sum bevilgninger
drift, netto
Avskrivinger
Sum netto driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle
omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av
netto driftsresultat
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk
av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk
av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års
merforbruk i driftsregnskapet
Sum disponeringer eller
dekning av netto driftsresultat
Fremført til inndekning i
senere år (merforbruk)
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§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)
Beløp i 1000

Sentraladministrasjonen
Kultur- og oppvekstavdelingen
Helse- og omsorgsavdelingen
Avdeling for teknikk og
utvikling
Enebakk Sokn
Selvkost
Finans
Sum bevilgninger drift, netto
Herav:
Netto renteutgifter og inntekter
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller
bruk av bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller
bruk av disposisjonsfond
Korrigert sum bevilgninger
drift, netto

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

38 174
272 890
201 400
64 800

35 696
273 366
197 816
58 637

37 704
284 077
203 149
57 381

37 538
285 628
207 975
57 242

37 238
284 987
206 013
57 252

37 238
284 987
209 063
57 398

5 846
-11 645
-20 375
551 089

5 750
-11 822
7 460
566 903

5 780
-12 622
21 578
597 047

6 135
-13 322
21 578
602 774

6 135
-13 622
21 578
599 581

6 135
-14 322
21 578
602 077

-1 046

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

1 493
1 373

0
-4 152

0
-50

0
0

0
0

0
0

-3 806

-1 150

-1 900

0

0

0

553 075

573 204

599 997

603 774

600 581

603 077
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)
Beløp i 1000

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

78 461

105 065

94 565

96 500

55 950

37 000

0

0

0

0

0

0

1 389

0

0

0

0

0

0
0
79 849

0
0
105 065

0
0
94 565

0
0
96 500

0
0
55 950

0
0
37 000

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

-11 615

-21 013

-15 913

-14 900

-2 190

-2 100

-20 136
-77 670
0

-13 630
0
0

-43 545
-5 000
0

-52 331
-5 000
0

-2 555
-5 000
0

-2 555
-5 000
0

0

0

0

0

0

0

13 695
-95 725

-47 422
-82 065

-27 307
-91 765

-21 869
-94 100

-46 205
-55 950

-27 345
-37 000

Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån

18 925
0
12 320

20 000
-20 000
11 600

20 000
-20 000
12 000

20 000
-20 000
12 400

20 000
-20 000
12 800

0
0
0

Mottatte avdrag på
videreutlån
Netto utgifter videreutlån

-9 142

-11 600

-12 000

-12 400

-12 800

0

22 103

0

0

0

0

0

-1 511
-2 161

0
0

0
-2 800

0
0

0
0

0
0

-2 555

-23 000

0

-2 400

0

0

0

0

0

0

0

0

-6 227

-23 000

-2 800

-2 400

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk
av bundne investeringsfond
Netto avsetninger til eller bruk
av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års
udekket beløp
Sum overføring fra drift og
netto avsetninger
Fremført til inndekning i
senere år (udekket)
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)
Investeringer i varige driftsmidler
Beløp i 1000

Sentraladministrasjonen
Sentraladministrasjonen
Sum
Sentraladministrasjonen
Kultur- og
oppvekstavdelingen
Kultur- og
oppvekstavdelingen
Sum Kultur- og
oppvekstavdelingen
Helse- og
omsorgsavdelingen
Helse- og
omsorgsavdelingen
Sum Helse- og
omsorgsavdelingen
Avdeling for teknikk og
utvikling
Avdeling for teknikk og
utvikling
Sum Avdeling for teknikk
og utvikling
Selvkost
Selvkost
Sum Selvkost
Investeringer i varige
driftsmidler

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
Øk.plan
2025 Sum 20222025

1 545
1 545

2 000
2 000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

13 376

0

250

0

450

0

700

13 376

0

250

0

450

0

700

0

2 315

2 650

0

0

0

2 650

0

2 315

2 650

0

0

0

2 650

61 405

100 750

88 665

83 500

22 500

22 500

217 165

61 405

100 750

88 665

83 500

22 500

22 500

217 165

2 134
2 134

0
0

3 000
3 000

13 000
13 000

33 000
33 000

14 500
14 500

63 500
63 500

78 461

105 065

94 565

96 500

55 950

37 000

284 015

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

0

0

0

0

0

Tilskudd til andres investeringer
Beløp i 1000

Tilskudd
til
investeringer

andres
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Øk.plan
2025 Sum 20222025
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Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Beløp i 1000

8000- Kjøp/salg aksjer
Investeringer i aksjer og
andeler i selskaper

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
Øk.plan
2025 Sum 20222025

1 389
1 389

0
0

0
0

0
0

0
0

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

0

0

0

0

0

0

0

79 849

105 065

94 565

96 500

55 950

37 000

284 015

0
0

0
0

Utlån av egne midler
Beløp i 1000

Utlån av egne midler
Sum del 1-4
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§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)
Beløp i 1000

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og
tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra
andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter

-326 748
-291 255
-102
-32 092

-307 000
-316 400
-90
-19 147

-320 242
-332 328
-100
-18 597

-327 489
-333 131
-100
-18 597

-327 909
-334 232
-100
-18 597

-326 223
-338 214
-100
-18 597

-75 645

-29 205

-33 049

-31 427

-29 033

-29 033

-32 423
-68 296
-826 562

-32 325
-67 434
-771 601

-32 679
-69 195
-806 190

-32 679
-69 831
-813 254

-32 679
-70 131
-812 681

-32 679
-70 831
-815 677

Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til
andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter

370 624
90 844
256 517
46 229

342 562
111 200
231 489
36 064

365 318
107 747
243 890
36 561

366 027
107 747
245 617
36 916

366 971
107 747
239 386
36 916

370 231
107 747
239 322
36 916

45 407
809 620

46 000
767 316

47 000
800 516

48 000
804 307

49 000
800 020

50 000
804 216

Brutto driftsresultat

-16 942

-4 286

-5 673

-8 946

-12 660

-11 460

-6 452
-635
-1 209

-5 800
-4
-1 956

-7 300
-4
-2 039

-7 600
-4
-2 255

-7 800
-4
-2 278

-7 800
-4
-2 278

25 088
39 000
55 792

23 230
40 000
55 471

23 866
40 000
54 524

26 005
40 700
56 847

28 742
41 900
60 561

29 442
42 000
61 361

-45 407

-46 000

-47 000

-48 000

-48 000

-50 000

-6 557

5 185

1 850

-100

-100

-100

Overføring til investering
Netto avsetninger til eller
bruk av bundne driftsfond

1 511
2 654

0
-4 062

0
50

0
100

0
100

0
100

Netto avsetninger til eller
bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års
merforbruk
Sum disponeringer eller
dekning av netto
driftsresultat

2 393

-1 123

-1 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 557

-5 185

-1 850

100

100

100

Fremført til inndekning i
senere år (merforbruk)

0

0

0

0

0

0

Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på
finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av
netto driftsresultat
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